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تقرير حقوقي

مقدمة

المحاكمة العادلة حق من حقوق اإلنسان األساسية ..وهناك مجموعة من

الشروط واألحكام الواجب توفرها لضمان محاكمة المدنيين أمام القضاء،
ويجب التقيد باإلجراءات التي تكفل حقوق المتهمين من لحظة القبض

عليهم وحتى احتجازهم من قبل المحكمة.

مع تعاظم الجرائم وتزايد االنتهاكات في اليمن ،والتي تفاقمت مع اقتحام

الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء أواخر العام  ،2014كثر الضحايا الذين حرموا

حقوقهم األساسية في الحصول على المحاكمة العادلة ،وهناك أيضاً من
أدينواْ تعسفاً وظلماً بسبب عدم توافر أدنى شروط المحاكمة العادلة لهم.
ويعد استقالل النظام القضائي عن السلطة التنفيذية إلى جانب حياديته
ونزاهته شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة وعدم التمييز في تطبيق القانون؛

حيث نصت كثير من النصوص في االتفاقيات والمعاهدات ذات الطبيعة

العالمية على حق اإلنسان في محاكمة عادلة ،منها« :اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان» لسنة  ،1948والعهد الدولي» الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية ،إضافة إلى «المعاهدات واالتفاقيات» ذات الطبيعة اإلقليمية،
كالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة  ،1981واالتفاقية

األمريكية لحقوق اإلنسان لسنة .1969
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على الصعيد النظري كانت اليمن قد حققت تقدما

التوجيهات المطلوبة ،بل وامتثلت لتوجيهات النائب

محمية بنص دستوري ،والسلطة القضائية مستقلة

معها المحاكم ،واستلمت منها السجناء ،وأصدرت

في مجال استقالل القضاء حيث كانت ميزانية القضاء
إلى حد كبير عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،
ووجدت الكثير من نصوص القانون التي يمكن أن

تشكل حماية الستقالل القضاء ،كما تشكل حماية
لحقوق وحريات المواطنين المحمية هي األخرى

بنصوص دستورية وقانونية على درجة عالية من
المثالية ،لكن تلك النصوص لم تكن محل احترام

عاقبون بالنقل
بالقدر الكافي ،فقد كان القضاة ُي َ
إلى مناطق نائية إذا أثاروا غضب مسئول كبير في

السلطة التنفيذية ،كما أن أقسام الشرطة لم تتوقف
يوما عن احتجاز مواطنين خارج المدة المحددة قانونا،
عالوة على امتالك أجهزة المخابرات «سجون خاصة»
غير خاضعة لسلطة القضاء ،وانتهاك مبدأ واحدية

القضاء بإنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة.

وعلى هذا المنوال فقد ظلت هيبة القضاء في تآكل

مستمر ،إلى مرحلة سيطرة مليشيا الحوثي على

مؤسسات الدولة في صنعاء في العام  ،2014حيث

تعاملت مع المؤسسة القضائية بالطريقة نفسها
التي تعاملت بها مع المؤسسات العسكرية واألمنية.

العام المعين من قبل المليشيا ،وكذلك تعاملت
لها األحكام ،لدرجة أنها أصدرت أحكاما باإلعدام على

رئيس الجمهورية ومعاونيه ،وأصدرت أوامر بتجميد

أموال أكثر من  2000مواطن ،فيما ال زالت تحاكم
حاليا مجموعة من الصحفيين بعضهم حكمت عليهم

باإلعدام ،كما تقوم بمحاكمة عشرات النشطاء

السياسيين بمحاكمات ال توفر أبسط قواعد العدالة.

لقد استغل الحوثيون سلطة القضاء إلصدار أحكام
قضائية ضد من تراهم المليشيا خصومها ،وصلت حد
إصدار أحكام اإلعدام ومصادرة األموال ،في محاكمات

افتقرت ألبسط المعايير القانونية للمحاكمة العادلة.

وخالل السنوات السابقة رصدت منظمة «سام»
العديد من االنتهاكات المتعلقة بحق المواطن في
الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة فيما نسب إليه

من اتهامات.

وفي هذا التقرير نماذج من تلك المحاكمات المكللة

بالكثير من التعذيب لبعض المحتجزين.

وال نستطيع القول إنها وجدت أية مقاومة تليق
بمقام القضاء وقدسيته ،فقد أصدرت لها النيابة كل
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منهجية التقرير

يوثق هذا التقرير وقائع المحاكمات غير العادلة التي طالت المعتقلين
تعسفاً من قبل مليشيا الحوثي خالل السنوات الخمس الماضية.

وفي سياق إعداد هذا التقرير أجرت منظمة «سام» العديد من

المقابالت يصل عددها إلى خمسين مقابلة مع أقارب ضحايا (معتقلين

تعسفا) ومحامين وناشطي حقوق اإلنسان ،كما حرصت المنظمة على
حضور راصديها جلسات بعض المحاكمات التي عقدت بصورة علنية،

والوقوف عن قرب على سير المحاكمات.

واضطرت منظمة «سام» إلى إخفاء بعض األسماء في تقريرها،

واستبدالها بأسماء مستعارة  -خشية االنتقام -بموافقة المستجوبين،

بصورة مباشرة أو عبر وسائل التواصل االجتماعي.

كما حرصت «سام» على االطالع على محاضر تحقيقات النيابة العامة،

واألحكام القضائية الصادرة ،والوقوف عليها ،وتحليل مضمونها.
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تقسيم التقرير
ينقسم التقرير إلى فصلين:
في الفصل األول
تم استعراض الجانب النظري للقضاء ،وبعض الشروط التي ينبغي توافرها لضمان المحاكمة العادلة وتضمن
الفصل الثاني
نماذج ممن يحاكمهم الحوثيون ،والتفاصيل القاسية والتعذيب الذي تعرضوا له ،من خالل مقابلة أهاليهم أو
َ

االطالع على محاضر التحقيق ،أو تسجيل شهادات فريق الدفاع.

واضح عن انعدام حيادية القضاء ،وتأثير وجهة نظر
بشكل
ومن هذا الفصل وبعض تفاصيله يمكن االستنتاج
ٍ
ٍ

اعترافات بالقوة ،وتعذيب معتقلين وإهانتهم بسبب «قصاصة
ٍ
القاضي المسبقة ،ومخالفات عديدة ،وأخذ

ورق»!...

كما نجد في هذا الفصل على سبيل المثال قليال من تفاصيل:
•أسرع حكم باإلعدام في تاريخ القضاء خالل « 12دقيقة»!...

•واإلعدام والجلد للمتهمة الوحيدة بدوافع سياسية في اليمن!...

•ومأساة من َق َصف التحالف منزله وعذبه الحوثيون حتى في أعضائه التناسلية

•الجلسات األربع الهزلية لمحاكمة الصحفيين ،حيث كشف القاضي عن قناعته ووصف الصحفيين بـ «أعداء
الشعب» في الجلسة األولى ،وفي الجلسة الثانية قام بإخراج المحامين ومنعهم من الترافع ،وعقد جلسة

ثالثة بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي بدون حضور فريق الدفاع ،وفي الجلسة الرابعة أصدر حكم اإلعدام.

شهادات لبعض أعضاء مجلس النواب الذين حكمت عليهم المحكمة
ٍ
وفي هذا الفصل من التقرير تسجل «سام»

التابعة للحوثيين باإلعدام ومصادرة ممتلكاتهم ،حيث جلب الحوثيون «الزينبيات» وهي فرق نسائية مسلحة،

اقتحمت منازل برلمانيين وأخرجت أسرهم وشاركت في نهب الممتلكات.

ويمر التقرير على أغرب حكم في تاريخ المحاكمات« ،حكم بإعدام عشرات الشخصيات» من بينهم قائد عسكري

اغتيل سابقاً  ،كما يسجل التقرير شهادات بعض أهالي المعتقلين الذين يراهم الحوثيون خصوماً  ،واالنتهاكات التي
تتعرض لها قريبات المعتقالت ،حيث قامت المليشيا بزراعة فرقة نسائية داخل قاعة المحكمة كـ «جواسيس»

لسحب قريبات المعتقلين ومنعهن من التواصل مع أقاربهم المعتقلين.

10

منظمة سام للحقوق والحريات

2020

الفصل األول
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الخلفية القانونية
بناء على سياسة األمر الواقع الذي فرضته
ً
مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء منذ 21

المدنية والسياسية لعام  1966على حق كل

المعارضين

وقد ورد نص «الحق في المحاكمة العادلة»

سبتمبر  2014أصبح القضاء والمحاكم التي

تحاكم

النشطاء

والسياسيين

راضخا لمليشيا الحوثي ،وصار خصوم الحوثي

فرد أن يتمتع بمحاكمة عادلة أمام القضاء،
في عدة مواد منها:

يواجهون واقعاً استثنائياً يفتقر إلى الحد األدنى

المادة  1 :9لكل فرد حق في الحرية وفى

العادلة واحترام البراءة األصلية وغيرها من

أو اعتقاله تعسفا ،وال يجوز حرمان أحد من

هناك جملة من الشروط التي يتوجب توافرها

لإلجراء المقرر فيه.

بالوالية القانونية والشرعية بنظر القضايا

بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب

بهدف حماية حقوق األفراد من لحظة

ويرى كثير من فقهاء القانون أن هناك

للمحاكمة وأثناء المحاكمة ابتدائيا و استئنافيا

توافر المحاكمة العادلة من عدمها ،ومنها

من السلطة القضائية التابعة للحوثيين.

شكل ومضمونً ا.
ً

من العدالة ،حيث صودر الحق في المحاكمة

األمان على شخصه ،وال يجوز توقيف أحد

الحقوق األساسية لإلنسان.

حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا

لضمان المحاكمة العادلة أمام محكمة تتمتع

ومحاكمة األشخاص الذين يمثلون أمامها،

12

وقد نصت االتفاقية الدولية بشأن الحقوق

 2-يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه

إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

القبض عليهم وأثناء احتجازهم قبل تقديمهم

مجموعة من الشروط القانونية للحكم على

ونقضاً  ،كل هذه الشروط أصبحت محل إنكار

على سبيل المثال ال الحصر - :االلتزام بالقانون
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استقالل حقيقياً مالياً
ً
 -واستقالل القضاء

وإدارياً.

 -وتوفير الضمانات القانونية والواقعية لقيام

هيئة الدفاع بمهامها.

 واحترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان(الم َحاكم) ،وهذا يقتضي أال تتجاهل المحكمة
ُ

كرامة اإلنسان ،فال تتعرض لما يهينها خالل
إجراءات المحاكمة .ويدخل ضمن احترام الكرامة

المتأصلة في اإلنسان :عدم تعريضه للتعذيب
النفسي والجسدي ولو من أجل الحصول على

االعتراف ،واعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته،

ويعامل باستمرار على هذا األساس خالل
إجراءات المحاكمة ،واحترام مبدأ عدم رجعية

القانون بشأن األفعال المنسوبة إليه.

انتهاك الحق في المحاكمة العادلة الذي

تمارسه مليشيا الحوثي من خالل المؤسسة
القضائية الخاضعة لها سلوك يثير القلق،
ً
خاصة مع تنامي وجود قضايا تؤكد أن هناك

ويحرمون بشكل أو بآخر من
ضحايا كثر ُح ِرموا ُ
ويدانون-
هذا الحق ،وأن هناك من ُأدينواْ – ُ
تعسفاً وظلماً بسبب عدم توفر أدنى شروط
ُّ

المحاكمات العادلة.
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اشكاليات المصطلح

من باب المشروعية الدستورية والقانونية يثار الكثير من الجدل حول شرعية المحاكم التي تحاكم النشطاء والمعارضين

السياسيين لمليشيا الحوثي ،حيث يمنح االعتراف القانوني والدولي الشرعية لحكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي»

كممثل للشعب اليمني كما نصت القرارات األممية الصادرة منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء.

تلك القرارات -مازالت -تعتبر الحكومة التي يرأسها «عبدربه منصور هادي» «الشرعية الدولية والدستورية» في مقابل
سلطة األمر الواقع لمليشيا الحوثي ،وبالتالي فإن الشرعية الدستورية والدولية مقدمة على ما عداها ،وكل ما ينشأ

خارج هذه الشرعية هو والعدم سواء.

ونظراً لتعذر سير حياة اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا
الحوثي بدون مؤسسة قضائية فقد تركت الحكومة

المعترف بها الشرعية للمحاكم المدنية والجنائية والتجارية
وغيرها ،واكتفت بإصدار القرار رقم  22لعام  ،2018بتاريخ
 30أبريل  2018والذي يقضي بسحب صالحية المحكمة

الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء لصالح المحكمة

الجزائية في محافظة مأرب ،وتوقيف رواتب موظفي هذه
المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي أو في مناطق سيطرتها،
(((وبالتالي؛ أصبحت شرعية هذه المحكمة منعدمة ،وما ينتج

عنها من تصرفات وقرارات أشبه بإعدام خارج القانون ،وفي
هذا السياق نصت المادة ( )6من المعهد الدولي للحقوق

السياسية والمدنية الفقرة ( )2على أنه« :ال يجوز في البلدان
التي لم تلغ عقوبة اإلعدام أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء

على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب
الجريمة وغير المخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع
جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها ،وال يجوز تطبيق
هذه العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة
مختصة.

وبالتالي؛ فإن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين من حيث

الشرعية القانونية هي منعدمة الوالية وال قيمة ألحكامها

قتال خارج
أمام القانون وأحكامها باإلعدام -إذا نفذت -تعد
ً
القانون ،كما أن استمرار موظفيها بالعمل بعد صدور قرار
إلغائها يعد انتحاال لصفة وهي جريمة يعاقب عليها القانون
(((  https://almawqeapost.net/news/30228 (،الموقع بوست )
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انتهاكات بالجملة

سواء
توصلت منظمة «سام» إلى تعرض المحكوم عليهم باإلعدام تعزيراً
ٌ
المعتقلين أو الفارين إلى خارج اليمن خشية االعتقال للعديد من االنتهاكات

الخطيرة التي تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ المحاكمة العادلة أهمها:

•االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري لفترات طويلة تتجاوز العامين في
أغلب األحيان في أماكن مجهولة ،ما يشكل انتهاكاً جسيماً لالتفاقية

الدولية لحماية كل األشخاص من االختفاء القسري المقرة في 20

ديسمبر من العام .2006

•تعرض المعتقلون خالل فترة اإلخفاء القسري لظروف قاسية من
جسديا ونفسياً  ،وقد شوهدت آثار
المعاملة غير اإلنسانية والمهينة
ً

التعذيب على أجسام كثير من المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم
من قبل محاكم الحوثيين ،واشتكى بعضهم للمحكمة من سوء

المعاملة كالدكتور «يوسف البواب» مؤكدين أن االعترافات المنسوبة
إليهم انتزعت منهم بالقوة ،حيث تم إجبارهم على اإلدالء بأقوال خالفاً

للحقيقة ،ما يشكل انتهاكاً التفاقية مناهضة التعذيب.

محام أو التواصل مع العالم الخارجي
• ُمنع المحتجزون من مقابلة أي
ٍ
طوال مدة احتجازهم ،ولم تفصح مليشيا الحوثي عن مكان تواجدهم إال

حين اإلعالن عن بدء محاكمتهم ،األمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري
بحقهم.

•حرم المعتقلون من الدواء والزيارات والتعرض للشمس وغيرها من
االنتهاكات التي تسببت في إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة.

• أصدرت منظمة «سام» تقريراً يوثق مثل هذه الحاالت بتاريخ  20فبراير
 2019يحمل عنوان (:الموت البطيء) وقد تسببت هذه األمراض بوفاة
بعض المعتقلين كما حدث للمعتقل «خالد الحيث» الذي توفي بسبب

مرض في معتقل األمن السياسي بتاريخ  20نوفمبر .2019
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المحاكمين من حقهم في حضور محامين أثناء
•عمد الحوثيون إلى حرمان ُ
التحقيق معهم ،في غيابٍ تام لمعايير المحاكمة العادلة.

•حرم الحوثيون خصومهم المسجونين من الحصول على الدواء والغذاء
الصحي والنظافة الالزمة.

•أصدرت إحدى المحاكم المعينة من قبل الحوثيين أحكاماً بإعدام البعض
خالل جلسة محاكمة لم تستمر أكثر من « »12دقيقة في مبنى جهاز

األمن السياسي وليس المبنى المخصص للمحكمة ،وبدا القاضي الذي

أصدر الحكم ُمنتشياً وهو ُيخاطب المحكوم عليه ،مبرراً بأنه يتصدى لخاليا
العدوان وأن البالد في حالة حرب!.

•استخدام مليشيا الحوثي وسائل اإلعالم للتشهير والتجييش ضد
المختطفين ،أو الفارين ،وإطالق أوصاف التخوين والعمالة عليهم قبل

الحكم في القضية ،بصورة مخالفة لقرينة البراءة األصلية ،ما يجلب األذى

النفسي ألهاليهم وذويهم.

•واألخطر أن المحاكم التابعة للحوثيين لم تكن سوى شكل صوري لتمرير
أحكام جاهزة ،تفتقر ألبسط معايير المحاكمة العادلة؛ حيث تعرض العديد

من المحامين للمضايقات والتهديد بل واالعتقال ،وحرم المعتقلون من
أبسط حقوق الدفاع.

•أما الذين غادرواْ اليمن خشية االعتقال ،فقد تعرضت ممتلكاتهم للنهب
المنظم ،واالبتزاز ،حيث عمدت مليشيا الحوثي إلى إجبار أهاليهم على ترك
حكم بمصادرة األموال المنقولة
بح ّجة صدور
ٍ
العراء ُ
منازلهم ،ورميهم في َ

وغير المنقولة ،كما حدث مع أسر بعض البرلمانيين ،مثل الدكتور «صالح

السنباني» و»عبد الوهاب معوضة» رغم حصول المنظمة على إثباتات
تؤكد أن المحكمة التي أصدرت حكماً بالمصادرة كانت قد وجهت بمنع

اقتحام المنازل ألن األحكام ليست نهائية.
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هيكلية القضاء

أصدر الباحثان «محمد الشويطر» و «إيميلي كوزاك» وثيقة بحثية
لمؤسسة «ديب روت» باإلشتراك مع منظمة «مبادرة إدارة األزمات»

جاء فيها « بعد سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء أصدر «صالح

الصماد» رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثي قراراً بتعيين
لمجلس القضاء األعلى عام  ،2017وتم
ِ
القاضي «أحمد المتوكل» رئيساً

تعيين معظم األعضاء الثمانية في مجلس القضاء األعلى الحالي بمن
فيهم النائب العام ووزير العدل ورئيس التفتيش القضائي واألمين العام

لمجلس القضاء األعلى ونائب مجلس القضاء األعلى بعد أن استولى

الحوثيون على العاصمة صنعاء ،وينحدر أربعة منهم من أسر هاشمية

تتوافق مع فكر وتوجهات الحوثي.

كما قامت سلطة األمر الواقع بتعيين قضاة في المحكمة األعلى مع
إبقاء رئيس المحكمة العليا «عصام السماوي» الذي يشغل منصبه منذ

عام  ،2016حتى كتابة هذا التقرير.

كما تم تعيين وزير العدل وكبار مسؤولي وزارة العدل من خالل أفراد

ينتمون إلى أسر هاشمية أو موالين للحوثي.

وعلى هذه المنهجية يواصل «معهد القضاء العالي» في صنعاء قبول
المترشحين الجدد ،وتقول مصادر محلية أن الكثير منهم ينتمون إلى

عائالت هاشمية أو من المواليين للحوثيين.

(((

((( ( 1السلطة القضائية في اليمن الوضع الراهن والتحديات الحالية ،واعتبارات ما بعد النزاع) محمد
الشويطر و ك ا إميلي كوز.
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هز الثقة بالقضاء

إن استخدام القضاء لتحقيق أغراض سياسية في النزاع يقلل بشكل
كبير من الثقة في مسؤولي السلطة القضائية ويعيق استقالله ,فقد
اتهمت عدد من المنظمات الحقوقية منها منظمة «سام» للحقوق

والحريات« :استخدام الحوثيين القضاء لالنتقام من الخصوم» في
حين اتهمت «منظمة العفو» الدولية الحوثيين «باستخدام القضاء
لتسويات حسابات سياسية» .فالمحاكمات التي تعقد للخصوم

السياسيين هي في مجملها« :محاكمات صورية» وقد حثت األمم
المتحدة جماعة الحوثي على مراجعة أحكام اإلعدام التي أصدرتها

بحق الـ (  )30من األكاديميين والمعارضين السياسيين.

كما استُ خدم القضاء للدعاية السياسية في عام  ،2019حيث أصدرت

المحكمة الجزائية االبتدائية المتخصصة في العاصمة صنعاء إعالناً

قضائياً يأمر ( )52شخصاً بالمثول أمام المحكمة لمشاركتهم في

اغتيال «صالح الصماد» والذي عينه الحوثيون رئيساً.

ومن بين الشخصيات التي وردت في اإلعالن القضائي :الرئيس

األمريكي «دونالد ترامب» ،ورئيسة الوزراء السابقة «تريزا ماي»،

ورئيس الوزراء اإلسرائيلي «بنيامين نتنياهو» وولي العهد السعودي
األمير «محمد بن سلمان» وولي عهد اإلمارات «محمد بن زايد»

والرئيس «هادي» ومسؤولين يمنيين آخرين.

(((

((( (المرجع السابق)
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قضاة اإلعدام

تَ َّتبعت منظمة «سام» وراصدوها التغييرات التي حرص الحوثيين من خاللها على إعادة تشكيل المحكمة الجزائية

المتخصصة في صنعاء ،المعنية بالنظر في قضايا المعارضين السياسيين لمليشيا الحوثي وتأكدت أن مليشيا الحوثي
بالمحكمة
ِ
حرصت أثناء إعادة تشكيلها للسلطة القضائية بعد سقوط العاصمة صنعاء على اختيار ُقضاة ما ُيسمى
فيات ُموالية للفكر الذي تعتنقه وتؤمن به مليشيا الحوثي,
ٍ
الجزائية المتخصصة ،وبمواصفات معينة ودقيقة ،وبخلّ

ً
والحجز التحفظي على أموال الخصوم السياسيين لمليشيا
بقضاة اإلعدامات
ستة من القضاة اشتُ هرواْ ُ
فاختارت
ْ
شدد القضاة في معاملة
الحوثي ,والحظت المنظمة من خالل شهادات وإفادات محامين وأهالي وضحايا سابقين تَ ُّ
بطريقة تفتقر إلى الحياد الذي يجب أن يتصف به القضاة أثناء المحاكمة ،وأهم هؤالء القضاة:
ٍ
الضحايا

•عبده راجح  -رئيس ما يسمى بالمحكمة الجزائية السابق الذي ينتمي إلى محافظة صنعاء منطقة
«الحيمة» وقد أصدر عدداً من أحكام اإلعدام تعزيراً  ،أهمها :ما عرف بقضية الـ ( )36بينهم

األكاديمي «يوسف البواب» وقد نُ ِقل «راجح» إلى محكمة األموال المكلفة بالحجز على أموال
الخصوم.

•القاضي مجاهد العمدي  -من محافظة ذمار منطقة «عمدة».
•محمد مفلح الحجاجي  -من قرية «المنقب-همدان» بمحافظة صنعاء ،وقد التحق باألمن العام
بعالقة مع
ٍ
ضمه على األمن القومي بعد ما ارتبط
ودرس في كلية الشريعة والقانون ،ثم تم ّ

المحطوري» أحد المرجعيات الفكرية للحوثي ،اغتيل بتاريخ  20مارس  ،2020ومن ثم
«المرتضى ُ
ُ
أدخل الحجاجي معهد القضاء.
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وكان « الحجاجي» قد اشتهر بنشاطه في تنظيم الشباب المؤمن «النواة

أمسيات رمضانية يحضرها
ٍ
التي أسست مليشيا الحوثي» حيث كان ينظم
القرية قبل العام  , 2011وساهم في دخول
ِ
المحطوري» في
«المرتضي ُ
ُ

الحوثيين إلى صنعاء ،وقد عينوه الحقا قاضياً في المحكمة الجزائية ،وينشط
«الحجاجي» في دعم الجبهات القتالية للحوثي بالمساعدات المالية والدعم،
سير
حيث انتشر له «فيديو» في «قناة المسيرة» التابعة للحوثيين وهو ُي ّ

قافلة إغاثية لمقاتلي المليشيا في الجبهات ،ويؤكد دعمه بالمال والرجال
للجبهات.

•إبراهيم العزاني  -من منطقة «عزان « في رداع بمحافظة البيضاء.
•إسماعيل الشيبة – ينتمي إلى محافظة صنعاء القريبة من العاصمة صنعاء
•يحيى المنصور – من أحد أحياء «صنعاء القديمة» بأمانة العاصمة ،وبيت
المنصور من بيوت الهاشميين المعروفة بوالئها الشديد وانتمائها لمليشيا
الحوثي.

•حسين علي صالح القعل – ينتمي إلى محافظة صنعاء القريبة من العاصمة
صنعاء.

•ويتناوب هؤالء القضاة ما بين المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا
الحوثي في العاصمة صنعاء -التي ُيحاكم فيها خصوم مليشيا الحوثي

من سياسيين وصحفيين وأكاديميين ومدنيين وبرلمانين .وغالباً ما تنتهي
أحكامها باإلعدام تعزيراً  -وبين محكمة األموال التي تُ حيل إليها مليشيا
ً
خاصة الفارين من العاصمة صنعاء خشية االعتقال،
الحوثي أموال خصومها،

وغالباً ما تنتهي قراراتها بوضع هذه األموال تحت تصرف ما ُيسمي بـ
«الحارس القضائي» وهو منب استحدثه الحوثيون لتنظيم عملية نهب
أمالك الخصوم.

•أما النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء ،وهي الجهة التي تقوم باالدعاء،
وإعداد الئحة االتهام وتقديم قائمة األدلة فقد َع ّين الحوثيون على رأسها
الدكتور «خالد الماوري».
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تهم ملفقة

بحسب االستقصاء الذي قامت به «سام» للتهم

أعضاء من مجلس النواب ،حيث وجهت مليشيا الحوثي

واجه المحكوم عليهم باإلعدام تعزيراً تهمة وحيدة تقريباً

النواب بعد انعقاد جلسة وحيدة لمجلس النواب في

واألحكام التي صدرت ضد خصوم مليشيا الحوثي ،فقد

وهي« :إعانة العدوان» ويقصد بها الحوثيون التعاون

مع دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية
السعودية والذي تشكل إلعادة شرعية الرئيس هادي،

ويقوم بعمليات عسكرية في اليمن منذ مارس .2015

هذه التهمة ذات البعد السياسي الواضح ،اعتمدت في

حاالت منها على مواقف األشخاص الضحايا من مليشيا
ٍ
الحوثي كالرئيس «عبد ربه منصور هادي» ورئيس

الحكومة ،والوزراء.

ومن الذين تلقواْ هذه التهمة وصدرت بحقهم أحكام

اإلعدام:

النيابة الجزائية بإقامة الدعوى الجزائية ضد مجموعة من
مدينة سيئون بتاريخ  13أبريل  2019ما يعني بحسب

النواب أنها دعوى سياسية بحتة ال عالقة لها بالقانون.
المعتقلون على ذمة ما يعرف بقضية الـ ()36

أصدرت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين بتاريخ  9يوليو
 2020حكما بإعدام ( )30منهم ،وأغلب هؤالء المعتقلين

أعضاء في حزب التجمع اليمني لإلصالح ،الحزب المؤيد

للشرعية ،وكان الحوثيون قد سبقواْ حكم اإلعدام بنشر

فيلم بعنوان« :الوجه اآلخر لإلصالح» وتم ُّبثه على «قناة
ٍ
المسيرة» التابعة للحوثيين ،كما نشرت صور منه في

اللوحات الدعائية للشوارع.

الصحفيون األربعة.

أصدرت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين حكما بإعدامهم بتاريخ  12أبريل  ،2020بتهمة ارتباطهم بقيادات

إعالمية في حزب اإلصالح.

21

منظمة سام للحقوق والحريات

2020

تقرير حقوقي

أرقام واحصائيات

تَ َّتبعت منظمة «سام» األحكام الصادرة من المحاكم
االستثنائية التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء
خالل فترات متفاوتة؛ فرصدت ما يقارب من  150حكماً

باإلعدام تعزيراً ضد خصومهم.

وقد تنوع الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة

حكماً باإلعدام تعزيراً
ضد خصومهم

على رأسهم الرئيس هادي ورئيس الوزراء و( )35نائبا
برلمانياً  ،وأكاديميون ،وصحفيون ،ونشطاء ،وعسكريون،

ومواطنون عاديون .وقد واجه جميع المحكوم عليهم
تُ همة واحدة هي إعانة العدوان والخيانة العظمى.

ويأتي البرلمانيون في مقدمة أحكام اإلعدام تعزيراً  ،ثم

ثالثة أحكام باإلعدام
تعزيرا بحق

السياسيون وعلى رأسهم الرئيس «عبدربه منصور» الذي
صدر بحقه ثالثة أحكام باإلعدام تعزيراً  ،والعسكريون،

والصحفيون بعدد ( )5صحفيين وآخرون مدنيون .مرفق

بالتقرير كشوفات بأسماء من صدر بحقهم أحكام اإلعدام
تعزيراً ومصادرة ممتلكاتهم.
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مضايقات طالت المحاميين
عدد من المحامين المدافعين عن الضحايا أمام محاكم الحوثي المتخصصة،
َس ّجلت المنظمة شكاوى ٍ

وتحريض من قبل المحاكم التي يدافعون أمامها
ٍ
وتحشيد إعالمي
ٍ
وتهديد
ٍ
لمضايقات
ٍ
عن تعرضهم

عن موكليهم ،أومن قبل اإلعالم التابع لمليشيا الحوثي ،أو بعض الحوثيين الذي وصل بعضهم إلى
حد المطالبة بمحاسبة المحامين واعتبارهم متعاونين مع «العدوان السعودي» بحسب تعبيرهم؛ ما
وإخالال بمبدأ العدالة الذي يجب أن يقوم على منح المحامي كافة الوقت
يعد انتهاكاً لحق الدفاع
ً

والطمأنينة للرد على التُّ هم الموجهة لموكليه للدفاع عنهم.

(((

((( انتهاكات ضد المحامين:

•عبدالمجيد صبرة  -المحامي األبرز في الدفاع عن المحكوم عليهم باإلعدام تعزيراً تعرض للكثير من المضايقات والتهديدات؛ كان أبرزها إصدار القاضي
«محمد مفلح» قراراً بمنع «المحامي مع زمالئه» من الترافع أمامه بذريعة أنهم تقدموا بطلب قانوني برد القاضي في قضية الصحفيين العشرة:

«عبد الخالق عمران وآخرون» ما جعل بقية جلسات المحاكمة تسير بدون حضور محامي الدفاع عن الصحفيين ،إضافة إلى القضية المعروفة بقضية
الـ (« )22خادم محمد زهري وآخرون» وقضية الـ (« )13أحمد القطاع وآخرون» وقضية الـ (« )13مجاهد محفل وآخرون».

•عقدت يوم االثنين الموافق  9مارس  2020جلستان ،جلسة في قضية الصحفيين العشرة ،وجلسة في قضية الـ ( )22دون إبالغ المحامين ودون
علمهم ،ولما سأل الموكلون عن محاميهم ،قال لهم القاضي :أنا طردتهم!...

•في تاريخ  16أبريل  2017اعتدى أحد أعضاء النيابة المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي على المحامي «عصام الرضواني» أحد أعضاء فريق الدفاع في
قضية الـ ( )36ما دفع هيئة الدفاع إلى االنسحاب.

•المحامي حسين الحمامي  -حيث ُح ِّرر محضر بإحالته إلى النيابة لمحاولة إعطائه «قلما» ألحد المعتقلين الـ  36كما أحيل إلى التحقيق المحامي عبد
جج أخرى في قضية الـ  36قبل تراجع القاضي عن القرار ،إثر تدخل عدد من المحامين لدى القاضي ،كما ُأحيل للتحقيق المحامي
المجيد صبرة ُ
بح ٍ
«محمد الحمادي» في نفس القضية ثم تراجع القاضي عن قراره بعد تدخل المحامين.

عام وضد المحامي صبرة وغازي بشكل خاص.
•تحريض ضد المحامين وفريق الدفاع في وسائل اإلعالم ،ووسائل التواصل االجتماعي
بشكل ٍ
ٍ

•اعتقلت مليشيا الحوثي االنقالبية في وقت متأخر من مساء األحد  16فبراير/شباط  ،2020المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا،
وأودعته أحد سجونها.

•في فبراير  2020اعتقلت مليشيا الحوثي المحامي «أحمد عبد الله الورقي» على خلفية متابعته لإلفراج عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا
عدد من مسلحي الحوثي واقتادوه إلى جهة مجهولة.
األهلية الدكتور «حميد عقالن» المعتقل في سجون المليشيا في صنعاء حيث اعترضه
ٌ
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التحريض اإلعالمي وتهيئة الرأي العام
بعض القضايا استخدمت حيالها الحشد اإلعالمي لتشويه المعتقلين وإظهارهم

كإرهابيين خطيرين وعمالء مع دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات.

كثيرون ممن استهدفهم اإلعالم الحوثي معروفون بنشاطهم االجتماعي وعملهم
األكاديمي ،ولديهم الكثير من المؤلفات كالدكتور «يوسف البواب» الذي لديه ما

يقارب من ( )15مؤلفاً  ،وقد سعت مليشيا الحوثي إلى التشهير به وبجميع المعتقلين
فلم بثته «قناة المسيرة»
معه في القضية ،وإظهارهم كعمالء وإرهابيين من خالل ٍ

سمته« :الوجه اآلخر لإلصالح».

سبق بث الفيلم دعاية إعالمية كبيرة نُ شرت في شوارع العاصمة صنعاء لإلعالن عن

موعد بث الفيلم.

في قضية إعدام الصحفيين األربعة وبتاريخ  16أبريل  2020نشرت مليشيا الحوثي عبر

موقع «قناة المسيرة» فيلما سمته «اعترافات خلية اإلعالميين».
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الفصل الثاني
نماذج ممن يحاكمهم الحوثيون ،والتفاصيل القاسية والتعذيب
َ

الذي تعرضوا له ،من خالل مقابلة أهاليهم أو االطالع على

محاضر التحقيق ،أو تسجيل شهادات فريق الدفاع.

تقرير حقوقي

محاكمة الـ ()36

بتاريخ  9يوليو  2017أصدرت المحكمة الجزائية
المتخصصة في صنعاء برئاسة القاضي «عبده راجح»
حكما بإعدام  31معتقال مدنيا من أصل  36بتُ همة
«التخابر مع دولة أجنبية»ُ ،
وأصدر الحكم دون مراعاة

لحقوقهم القانونية في محاكمة عادلة ونزيهة؛ حيث
لم يتم السماح للمحامي بمناقشة التهمة واألدلة

المقدمة أو التقدم بمرافعة دفاع ،واشتهرت بقضية
الـ ( )36المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
بصنعاء ،وهم مجموعة من المدنيين اختفوا قسرياً

لعامين ،حيث انقطعت أخبارهم عن ذويهم ولم
يعرف مصيرهم َّإل وقت اإلعالن عن محاكمتهم

يوم السبت  8أبريل .2017

هؤالء الضحايا ،وفي الجلسات التي تعقد
بسيط مما القوه
ٍ
لمحاكمتهم تمكنواْ من عرض جزءٍ
من التعذيب خالل فترة اختفائهم القسري ،وما يزال

التعذيب مستمراً  ،حيث يعاقبون على عدم اعترافهم
بالتُّ هم الموجهة إليهم أمام القاضي ،ويعاقبون على

أية شكوى من التعذيب بالمزيد من التعذيب ،األمر

الذي يشكل خرقاً التفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة القاسية ،أو الالإنسانية أو

المهينة .1984
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•تعرض الضحايا للتعذيب والمعاملة غير اإلنسانية والمهينة أثناء مرحلة
التحقيق معهم من قبل النيابة العامة المعينة من قبل مليشيا الحوثي
في العاصمة صنعاء ،ولم تحترم المعايير الدولية أثناء مرحلة التحقيق؛ إذ
أنه «من حق الضحايا التزام الصمت ،أو عدم اإلدالء بأية أقوال إال بوجود

محام» وهذا يعد اختراقاً لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة.
ٍ

•داخل قاعة المحكمة وجه أفراد من االدعاء العام عبارات غير مهنية وغير
حيادية بحق المتهمين وفريق الدفاع عنهم مثل وصمهم بـ «العمالء،

والمرتزقة ،واألوغاد» على مرأى ومسمع من القاضي الذي لم يتخذ
أي إجراء حيال ذلك ،ما يثبت انحياز المحكمة ويعزز عدم الثقة بها لتقرير
العدالة .كما رصدت «سام» رفض القاضي إثبات طلبات الدفاع في محاضر

الجلسات وهو إجراء منحاز ينسف أي أمل في حياد المحكمة.

في  15يوليو ُ 2017عقدت أول جلسات المحاكمة وسجلت شكوى الدكتور

«يوسف البواب» أحد ضحايا هذه المحاكمة حيث قال فيها« :سيادة القاضي:

نحن نتعرض وتعرضنا لكل أصناف التعذيب ،شربنا من مياه المجاري واألمطار،
قضينا حاجاتنا في أكياس حرارية ،أحد الزمالء تعرض لفشل كلوي يوم ثمانية
وعشرين رمضان !...أنا دكتور جامعي ،وأنا مريض ،لدي ابنة أصيبت بحالة نفسية

نتيجة للترويع الذي تعرض له كل أفراد أسرتي عندما داهموا البيت وأخرجوهم

من البيت قبل صالة الفجر ،ماذا وجدوا في بيتي...؟! وجدوا أكثر من ()150
تعرضت أنا وكل هؤالء المساكين
عنوانا لمشاريع بحث علمي تم مصادرتها،
ُ

الم ّبرح ،منعنا من مقابلة محامينا من بداية
المساجين جميعاً للتعذيب ُ
المحاكمة وحتى اآلن لمدة خمسة أشهر ،لم نعرض على طبيب شرعي ،نحن
نعامل وكأننا لسنا يمنيين ،بالرغم أننا نحاكم وفق الدستور اليمني ،والقانون
اليمني ،والقضاء اليمني ،ونحن نحترم الدستور والقانون والقضاء الذي نثق
بعدالته .سيادة القاضي :نحن نثق بنزاهتك وعدلك فال تكن مطية لظلمنا».

وبعد انتهاء الجلسة وعودة السجناء إلى سجن األمن السياسي بصنعاء ،تعرضوا

لعقاب جماعي ،أرغموا على خلع مالبسهم ،وتعرضوا لإلهانة.

•في  26نوفمبر  ،2017رصدت «سام» حضور السجناء مكبلين األيدي ،كل
اثنين مع بعض ،على الرغم من أن المحكمة كانت قد أمرت في جلسة

سابقة بعدم تكبيلهم.

•في  16نوفمبر  ،2017أحضرت النيابة شخصاً مجهول الهوية وعلى وجهه
لثام يخفي مالمحه ،وقدمته على أنه خبير متفجرات ليشرح كيف تعمل
المتفجرات المزعومة ،حينها اعترض محامو الدفاع على وجود «الرجل

الملثم» حيث يعد وجوده مخالفا للقانون ،لكن القاضي «عبده راجح»
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واصل االستماع إلى الشهادة من شخص مجهول ،لم يسأله عن اسمه
وال طلب منه أداء اليمين قبل اإلدالء بالشهادة !..ولم ينظر القاضي

العتراض المحامين الشفهي ،فاضطروا لتقديم االعتراض مكتوباً  ،فرفضه

مرة أخرى ،فطلبوا إثبات الطلب في محضر الجلسة فرفض حتى مجرد
ً

إثبات اعتراضهم ،وهو أقل حق من حقوق الدفاع ،وحين أبدى الدكتور
«يوسف البواب» اعتراضه أمر القاضي بإخراجه من القاعة ،وأخرجه الجنود

من القفص بطريقة مهينة ،وعذبوه بالضرب والتعليق في الغرفة المجاورة

كبل اليدين ،وضربوه بأعقاب البنادق ،كان
لقاعة المحكمةَ ،علّ ُقوه وهو ُم ّ
زمالؤه يصرخون :هم يضربون الدكتور «يوسف» ،هم يضربون الدكتور

«البواب» سمعهم كل من في القاعة لكن القاضي لم يسمعهم!..

•في جلسة األحد  16أبريل  2017انسحب فريق الدفاع عن المعتقلين الـ
( )36من قاعة جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة احتجاجا على اعتداء

تهديدات لهيئة
تعرض له المحامي «عصام الرضواني» وقد سبق االعتداء
ٌ
الدفاع في قاعة الجلسات من قبل االدعاء ،وبعض الموجودين في قاعة
الجلسات من الطرف اآلخر ،حيث كانت القاعة تزدحم بأفراد من جهازي
األمن السياسي واألمن القومي ،ومسلحين آخرين ،وقال بيان عن فريق
الدفاع أن االعتداء على المحامي تم تنفيذه بإيعاز من أحد أعضاء النيابة
العامة الذي كان موجودا في المنصة ،وكان المحامون قد اعترضوا على
ما وصفوه بـ انسياق المحكمة على غير هدى وراء طلبات االدعاء العام

ومحامو االدعاء الخاص في استعراض أدلة مخالفة لمبدأ المشروعية

اإلجرائية.

•استخدم الحوثيون وسائل إعالمهم للتجييش اإلعالمي ضد الضحايا بالتزامن
مع مواعيد جلسات محاكمتهم ،سواء عبر وسائل اإلعالم المقروءة ،أو

المرئية ،وبث إعالم الحوثيين أفالما تحريضية ضد األشخاص الذين تجري

اعترافات لهم أثناء التحقيق ونشرها لتشكيل ضغط
ٍ
محاكمتهم وتم تصوير

إعالمي عليهم وعلى أهاليهم وفريق دفاعهم ،وتهيئة الرأي العام لتقبل

صدور أحكام قاسية بحقهم.
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حكم إعدام بجلسة من  12دقيقة
الصحفي عبد الرقيب الجبيحي  63عاما
في  12أبريل  2017أصدرت المحكمة الجزائية

المتخصصة في صنعاء برئاسة القاضي «عبده

بإعدام الصحفي «عبد الرقيب
راجح» حكماً
ِ

الجبيحي»  63عاما بتهمة «التخابر مع دولة
ُ
أجنبية»ُ ،
وأصدر الحكم دون مراعاة لحقوقه
القانونية في محاكمة عادلة ونزيهة ،حيث لم
يتم السماح للمحامي بمناقشة التهمة واألدلة

المقدمة أو التقدم بمرافعة دفاع؛ بل صدر

الحكم خالل جلستين قضائيتين فقط!...

إلى محكمة وضعوها بنفس مقر السجن؛
أي ليست محكمة من المحاكم المعروفة

بصنعاء ،وإنما هي محكمة صغيرة» يتابع
الجبيحي« :وضعوا على عيني خرقه وقادوني
إلى المحكمة ،وحينما وضعوني بالمنصة

أبعدواْ الخرقة؛ فرأيت المحامي وهو قريب لي

ومعروف وأتى بمحامي صديق له من الحوثيين
كما عرفت فيما بعد» .وبحسب رواية الجبيحي:
إلي من القاضي واسمه
«كان أول سؤال موجه َّ

«عبده حسن أحمد راجح» من محافظة صنعاء،

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت «الجبيحي»

سألني عن اسمي وعملي ثم قال لي :أنت

إذن قضائي؛ حيث اقتحمت المنزل وأرعبت

لكنه لم يسمح لي بالكالم وحينها تحدث رئيس

من منزله في التاسع من سبتمبر  ،2016دون

ساكنيه ،وصادرت وثائق ومتعلقات شخصية

بأفراد األسرة ،كما اعتقلت نجليه ،وبعد أن تم
اإلفراج عنه بعد صدور قرار عفو ،ما يزال أحد

أبنائه سجينا حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

وتعد محاكمة الصحفي عبد الرقيب الجبيحي
أسرع محاكمة في تاريخ القضاء اليمني ان لم

تكن أسرع محاكمة في التاريخ كله !...حيث
أصدرت المحكمة حكماً بإعدامه تعزيراً خالل
( )12دقيقة من دخوله إلى المكان المخصص

لمحاكمته ،والذي كان عبارة عن غرفة في مبنى

األمن السياسي ولم يكن في قاعة محكمة

مخصصة للتقاضي.
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متهم بالتخابر مع دول العدوان ،فأنكرت بالطبع؛
النيابة الجزائية واسمه «خالد الماوري» فأخرج
من ملف كان أمامه دراسة كنت قد جهزتها

ولم تنشر بعنوان« :إيران الوجه اآلخر» استولوا
عليها

على الدراسة ضمن أوراق ودراسات

وبحوث ومضبوطات أخرى عديدة أخذوها من
المنزل وماتزال معهم حتى اليوم لألسف»

يتابع الجبيحي« :رفع خالد الماوري تلك الدراسة
وقال للقاضي« :أطالب بحكم اإلعدام للمتهم

تعزيراً على األقل بسبب هذا البحث أو الدراسة
التي تعرض عالقة اليمن للخطر» وألن القاضي
كما يقول الجبيحي كان قد سمح لي بالنزول

من المنصة بسبب ضعف سمعي ،فقد أخذت
البحث من أمام الماوري وقلت للحضور :أنا

2020

تقرير حقوقي

أحاكم بسبب عقلي وفكري فقط مع العلم أن الحضور كانوا ال يتعدون
السبعة والتصوير والتسجيل ممنوع» ،يضيف الجبيحي« :أراد المحامي
الترافع تفنيد ما سمع من القاضي ومن رئيس النيابة الجزائية فأسكته

القاضي ،وقال« :رفعت الجلسة» التي لم تدم سوى  12دقيقة فقط!..
بعد ثالثة أسابيع من هذه الجلسة كانت الجلسة الثانية .يقول الجبيحي:

إلي من القاضي هل تريد قول شيء...؟ قلت
«كان أول سؤال موجه َّ
له :أنتظر العدالة .فقال :حكمت المحكمة عليك باإلعدام تعزيراً .أجبته:
الحمد لله .عرفت حينها أن الحكم مسيس ،بينما المحامي تشنج ورمى
باألوراق من يديه وقال كيف حكم بدون محاكمة ،وال مرافعات وال...

وال ،....وقام المحامي الحوثي وقال للقاضي المواد في الدستور تقول
كذا وكذا فمن أين أتيت بهذا الحكم...؟ قال له القاضي :من هذا الرأس..

وأشار إلى رأسه !...هذه هي المحاكمة».

سيحكم عليه باإلفراج الصحي
َعرف الجبيحي فيما بعد أن القاضي كان َ
بسبب إصابته بالربو داخل السجن ،ولكن رئيس ما يسمى باللجنة الثورية
العليا  -كما أشار الصحفي الجبيحي -طلب من القاضي إصدار حكم

باإلعدام ليكون زجراً ودرساً للصحفيين.

الجبيحيُ :أرغمت على التوقيع ووضع بصمتي على
وفي شهادته قال ُ
ملف كبير فيه ( )48صفحة ،وحينما رفضت عذبوني بالكهرباء والضرب
وغير ذلك ،فنصحني أحد المحققين أن أوقع وأبصم حرصاً على حياتي

كما قال فاضطريت أن أوقع وأبصم وبدون معرفتي ألية كلمة في
ذلك الملف الذي لم يسمحواْ لي باالطالع عليه وال على أية صفحة

منه ،وهوما تكرر مع العديد من زمالء الزنزانة !..هذا بكل إيجاز مختصر

المحاكمة الصورية وأشهد الله على ذلك».
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اإلعدام والجلد للمتهمة الوحيدة بدوافع
سياسية في اليمن
أسماء العميسي
بتهمة إعانة العدوان حوكمت أسماء العميسي 22عاماً  ،في العام ،2017

والحقاً في بداية  2018صدر بحقها حكم باإلعدام من المحكمة الجزائية
المتخصصة في صنعاء إضافة إلى رجلين حوكما غيابيا هما« :أحمد باوزير»

و»سعيد الرويشد».

وتعد «أسماء العميسي» هي المتهمة الوحيدة التي مثلت أمام المحكمة،
وهي أم لطفلين وحكمت المحكمة على والدها بالسجن 15عاما ،كما حكم
على أسماء بالجلد  100جلْ دة الرتكابها فعل فاضح متمثل بالسفر مع أشخاص

ليسواْ من محارمها كما أشارت المحكمة!...

وهي أول امرأة يمنية يصدر بحقها حكما باإلعدام لدوافع سياسية وانتقامية

في اليمن.

ومورس بحقهن أشد أنواع
فتحت مليشيا الحوثي للنساء سجوناً ومعتقالت ُ
التعذيب« .يمكن الرجوع لتقرير منظمة سام للحقوق والحريات الصادر بتاريخ
 3يوليو  2019عن وضع النساء في سجون الحوثي بعنوان« :ماذا بقي لنا».

صدر هذا الحكم من المحكمة الجزائية المتخصصة التي ال توفر فيها الضمانات
الالزمة لالستقالل وال تحترم اإلجراءات القانونية الواجب اتخاذها لضمان
حقوق المتهمين ،وتصدر أحكاماً باإلعدام بعد محاكمات جائرة ،ولم يسمح

ألسماء العميسي بالدفاع عن نفسها بواسطة محامي وفقا للقانون.

وكانت «أسماء» و»والدها» و»باوزير» و»الرويشد» قد تعرضواْ لالعتقال

واإلخفاء القسري والتعذيب البدني والنفسي والحرمان من العالج واالبتزاز
المالي منذ اعتقالهم في أكتوبر  ،2016حتى عرضهم على المحكمة في نهاية

 ،2017وأهدرت المحكمة كل هذه الوقائع واالنتهاكات!...
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وقالت «منظمة العفو الدولية في بيان عن الواقعة بتاريخ  15فبراير :2018

كان ثالثة من المتهمين في زيارة للجزء الجنوبي من البالد عندما ألقي القبض
عليهم عند إحدى نقاط التفتيش في صنعاء في أكتوبر/تشرين األول .2016
وتطورت األمور إلى األسوأ عندما بدأت السلطات في استجوابهم بتهمة أن

زوج أسماء العميسي مرتبط بتنظيم «القاعدة».

وقال اثنان من المتهمين لمنظمة العفو الدولية ،وهما يتحدثان من مناطق
في اليمن خارج سيطرة الحوثيين ،إنهما قد تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة السيئة في جميع المرافق التي احتجزا فيها منذ اعتقالهما ،بما في

ومنعا من االتصال بأي
ذلك أثناء احتجازهما في مبنى إدارة البحث الجنائيُ .

شخص لمدة تتراوح بين شهرين وثالثة أشهر.

هذا وقد َش ّبه ماطر العميسي «والد أسماء» عملية االستجواب بـ «حرب
نفسية» حيث «اتهمتنا الشرطة بكل شيء ...بأننا جماعة إرهابية ،وبأننا خلية

نائمة في العاصمة صنعاء «.

وقد احتجز الرجال الثالثة في أحد أجزاء مبنى إدارة البحث الجنائي المعروف
باسم المخفي ،أو «السجن المخفي» ،لما يقرب من ثمانية أشهر .واحتُ جزت

أسماء العميسي هناك لمدة شهرين قبل ترحيلها إلى السجن المركزي.

ُ
وأبلغ أفراد عائلة الذين يبحثون عن أحد المحتجزين في عدة سجون بما في
ومنعت أسرة محتجز آخر من الحصول
ذلك إدارة البحث الجنائي بأنه ليس هناكُ ،
على أية معلومات عنه لمدة ثالثة أشهر ،وقد أقامواْ مراسم عزاء ،اعتقاداً

منهم أنه قد تُ وفي.

أخبر والد أسماء العميسي البالغ من العمر  50عاما ،وكان محتجزاً معها في

َ
منظمة العفو الدولية كيف تعرضا للتعذيب حيث
مبنى إدارة البحث الجنائي،
أفاد» أنهم «كانوا يحضرون اثنين آخرين «سعيد الرويشد وأحمد باوزير» إلى

غرفتنا معصوبي العينين وأيديهما مقيدة ،ويضربونهما أمامنا ،ويجبرونا على
مشاهد عملية الضرب .فكانوا يضربونهما ويطلبون منهما االعتراف بينما

ينكران ارتكاب أية مخالفات .نحن «أسماء وماطر العميسي « بقينا صامتين
خوفا من أن ُيطلقواْ النار علينا .الله وحده يعلم مدى العذاب الذي تعرضنا له «.

قال سعيد الرويشد « »34عاماً « :لم يسمحواْ لنا بالنوم ،واستمرواْ في ضربنا..
كانواْ يستجوبونني من الثالثة بعد الظهر حتى الرابعة أو الخامسة مساء في
اليوم التالي .وكان يستمر هذا لعدة أيام متتالية ،وكان كل استجواب يتخلله
تعذيب وضرب .كانوا يسألونني «هل أنت مع التحالف العربي...؟ وهل تجندون

المقاتلين من أجل التحالف...؟ وهل أنت جزء من شبكة التجسس...؟»
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ووصف «سعيد الرويشد» لمنظمة العفو الدولية كيف كان هو وأحمد باوزير
مكبلين بالسالسل من معصميهما ،وكيف تم تعليقهما من السقف لمدة
ساعات في المرة الواحدة ،وأحيانا طوال الليل .وتعرضهما للركل واللكم ،بما
في ذلك أعضائهما التناسلية ،وضربهما باألحذية ،وتهديدهما باالغتصاب،

وتعرضهما لأللفاظ النابية.

وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على سجالت طبية تؤكد وقوع إصابة

واحدة على األقل ،من اإلصابات الخطيرة من جراء الضرب.

ووفقاً لما ذكره والد أسماء العميسي لمنظمة العفو الدولية فإن أسماء

اللكم ،والضرب بالعصا ،وبأيدي إحدى
قد تعرضت أيضا للضرب ،بما في ذلك
ُ
الشرطيات .وعندما ُسمح ألسر المتهمين باالتصال بهمُ ،طلب منهم إرسال
نقود لتغطية نفقاتهم في السجن ،بما في ذلك الغذاء؛ غير أن حراس السجن
ٍ

من الحوثيين والسماسرة قاموا بابتزاز المحتجزين مراراً وتكراراً  ،فهم يستحوذون
ومنع أفراد األسرة من
على نصف النقود التي ترسلها عائالت المحتجزينُ ،
جلب أشياء مثل البطانيات والمالبس؛ حتى أن أحد المتهمين ظل يرتدي نفس

المالبس الداخلية لمدة ثمانية أشهر.

وقد أصيب «أحمد باوزير» بمرض شديد في الكبد ،على الرغم من أنه كان
يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية قبل اعتقاله .وبعد ثمانية أشهرتجرأت عائلته
أخيراً على السفر من منطقة الجنوب لزيارته ،وجمعت مبلغاً صغيراً من المال
من أجل عالجه وتوفير األدوية له ،بما في ذلك اضطرارها لدفع أجرة السيارة
التي نقلته إلى المستشفى ،حيث يتلقى الرعاية الطبية وهو محاط بعدد من

الحراس يصل إلى ستة.

في  31أغسطس  , 2020كتب محامي «أسماء العميسي» عبد المجيد صبرة
في صفحته على الفيس بوك أن «حالة أسماء العميسي الصحية التي التحتمل
التأخير النعدام الرعاية الصحية المتخصصة في السجن المركزي بحسب تقرير

رسمي صادر عن مستوصف السجن المركزي في تاريخ  28يوليو /تموز ،2020
ورد فيه أن أسماء العميسي تعاني من تكرار النزيف وهبوط في نسبة الدم

وآخر فحص كانت نسبة الدم لديها ( ،)8وهذا يؤدي إلى دوخة وإرهاق وبدأ يؤثر
على القلب ،وخلص التقرير إلى أنها تحتاج إلى متابعة وعالج في مركز متخصص

بالنساء والوالدة ومتابعة حالتها بشكل دوري تفاديا ألي مضاعفات .لم يتم

معالجتها حتى كتابة هذا الخبر.
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ووحدة أراضيها ،واإلساءة لإلسالم ،والعمل لصالح
دولة أجنبية ،وهي التهم التي حكمت عليه المحكمة

الجزائية المتخصصة باإلعدام بناء عليها.

وكانت النيابة العامة قد قدمت من ضمن األدلة

على اتهام «حيدرة» ما سمته بالدعم السياسي

الذي يتلقاه من الخارج «المستوى الدولي» من

كل من:
قبل ٍ

•األمم المتحدة؛ حيث يوجد لهم ممثل في
األمم المتحدة وفي جميع مكاتبها ما يمكنها
من رسم سياسة األمم المتحدة «حسب

إشارات النيابة».

•منظمة العفو الدولية ،أصدرت بيانا بتاريخ 17
أغسطس  /آب  2016تستنكر فيه القبض على

عناصر الخلية من قبل الدولة.

•منظمة «سام» للحقوق الحريات للحقوق
والحريات ومقرها في جنيف التي أصدرت
بيان عن تعدي الحكومة اليمنية على حقوق

اإلنسان للفترة ما بين  14-12أغسطس  /آب
 2016تحت مسمى «التضييق على حرية الفكر

والتجمع».

محاكمة المعتقد بعد
االعتقال الطويل
حامد حيدرة

•السفارات الغربية األمريكية واألوروبية.
•الخارجية البريطانية ،حيث قام المكتب المعني
بالشؤون اليمنية في وزارة الخارجية عبر سفارتها
في اليمن بالتواصل مع مكتب «عبدربه
منصور هادي»عندما كان يشغل منصب رئيس

في يناير /كانون الثاني  2018حكمت المحكمة الجزائية

الجمهورية عام  2013للمطالبة باإلفراج عن

ينتمي إلى الطائفة البهائية بتهمة الخيانة والتعامل مع

عنها الحوثيون أنها أدلة!...

المتخصصة في صنعاء حكما بإعدام «حامد حيدرة» الذي

إسرائيل ،كما حكمت بمصادرة أمواله.

المقبوض عليه حامد كمالي ..حسب ما قال

كان حامد قد اعتقل عام  2013من موقع عمله في

شركة نفطية في محافظة شبوة ،واتهمته النيابة

الجزائية بارتكاب أعمال تمس استقالل الجمهورية اليمنية
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مأساة النازح الذي قصف التحالف منزله وحكم
عليه الحوثيون باإلعدام بعد تعذيب قاس!...
محمد يحي إبراهيم حجر
بتاريخ

19

يناير

2020

قبل النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بدون
أصدرت

الشعبة

االستئنافية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة
التابعة لمليشيا الحوثي حكما بإعدام «محمد

يحيى محمد إبراهيم حجر»  38عاماً تعزيراً  ،تأييداً

للحكم الصادر من المحكمة االبتدائية الجزائية
المتخصصة بأمانة العاصمة بتهمة «إعانة

العدوان».

المنسوبة إليه ،وأفاد أن ما ورد في محضر
األمن القومي جرت كتابته من قبلهم ووضعواْ

إبهامه عليه بالقوة بعد تعذيبه .مع العلم أنه ال

يوجد للمعتقل توقيع خطي على ذلك المحضر
ما يؤكد صحة كالمه أنه تم وضع إبهامه بالقوة.
وأضاف حجر في التحقيق «أن هذا االتهام تم

تلفيقه له بسبب اعتراضه على ضرب الصواريخ

وحسب المعلومات التي حصلت عليها سام

من مزرعته باتجاه دولة السعودية والتي قامت

وأربع إناث ،وينتمي «حجر» إلى قرية الحجاور

األرواح ،والمنزل ،والحراثة ،والسيارة ..إلخ».

أب لسبعة أوالد ،ثالثة ذكور
فإن «محمد حجر» ٌ
حجة ،وكان قد
«ح َرض» بمحافظة ّ
في مديرية َ

نزح إلى بني حسن قرية «المحصام» حتى تم

القبض عليه.

بدأت مأساة «محمد حجر» الحقيقية عندما
استخدمت دون اختياره أو رضاه مليشيا الحوثي
مزرعته إلطالق صواريخ على السعودية ما أدى

إلى استهداف منزله من قبل راجمات الصواريخ
السعودية بتاريخ  15أبريل  ،2015واستشهدت
 5نساء من أسرته بينهم ابنته ،ما اضطره إلى
النزوح إلى قرية «القص» لمدة شهر ثم نزح إلى

«بني حسن» حيث اعتقله الحوثيون بتاريخ 1
ديسمبر  2016وظل معتقال لدى جهازي األمن
السياسي واألمن القومي ما يقارب أحد عشر

شهراً منها عشرة أشهر كان خاللها مخفيا قسراً

ولم ُيسمح ألقاربه إال بزيارة واحدة.

وبتاريخ  18نوفمبر  2017تم التحقيق معه من
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بالرد على ذلك الضرب ونتج عنه األضرار «فقدان
تعرض «محمد حجر» ألنواع شتي من التعذيب
الجسدي والمعنوي والنفسي خالل إخفائه
قسراً لدى جهاز األمن السياسي والقومي:

«عذبوني بالتعليق والضرب ورش الماء وحققواْ

معي بالقوة واستمر التعذيب لمدة أحد عشر
يوما وكانواْ يضعون علبة ماء على عضوي

إلي
الذكري وهددوني أنهم سيحضرون ولدي َّ
ويحبسونه معي ،وكانواْ يتصلون على زوجتي
ويقولون لي هذه زوجتك ستعترف أو ندخلها
عندك الحبس ،ونتيجة لذلك أجبروني باالعتراف

على عالقتي بشخص سعودي اسمه «أحمد
خرمي» وبعد ذلك نقلوني إلى األمن القومي
وذكرت لهم نفس
بصنعاء وحققواْ معي
ُ

األقوال تحت التعذيب» ،كما ورد في محضر

التحقيق .وبحسب ما جاء على لسان حجر« :قبل
رمضان في هذا العام طلبوني الليل الساعة
الغطاء عن عيني وقالواْ
الحادية عشرة وفتحواْ
َ
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علي وعندما رفضت قامواْ بضربي
لي اعترف بما تم كتابته في المحاضر التي يملوها َّ

وتهديدي وإعادتي إلى «الشاوش» ووجهوه بأن يعاملني معامله سيئة وينزلني
«بدروم» ويقطع االتصال والزيارة» .يتابع حجر« :أعادني اليوم الثاني عصراً وأصعدني

إلى غرفة فيها شخص معلق وقال لي تعترف بالذي أقول لك مالم ،سأنزلك الورشة

المحققون
يفعلوا بك مثل هذا الشخص وأشد ،ولذلك اعترفت بالفيديو الذي يريده ُ
مت» على محضر مضبوطات
و»ب َص ُ
االثنان وأعادوني إلى الحبس ،وطلبوني قبل شهر َ

واليوم حولوني إليكم».

وقد سألته النيابة في ذات محضر التحقيق ص  4عن نوع اإلكراه الذي تعرض له ،ومن

هو الذي أكرهه ،وما دليله على اإلكراه ،فأجاب باآلتي« :التعذيب الذي ذكرت لكم
وأنهم سيدخلون شخص يفتعل بي ويقولون أنت مخنوث هين ،ولذلك تكلمت لهم
بالذي يريدون وال أعرف من قام بإكراهي وتعذيبي وهم اثنان وال أعرف أسمائهم وال

أشكالهم ولم أشاهدهم وال يوجد لدي دليل على ما تعرضت له من تعذيب وكانواْ

يعيدوني إلى السجن وآثار الضرب في جسدي والزال في يدي آثار التعذيب الخاص

بالتعليق».

أحيل «حجر» من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء للمحاكمة أمام المحكمة
االبتدائية الجزائية المتخصصة بتهمة «السعي لدى دولة العدوان المملكة العربية
السعودية وإعانتها ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية» وقد عقدت

المحكمة االبتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء جلستها الوحيدة في القضية بتاريخ
 14يوليو  ،2018وواجهت المعتقل بالتهمة بدون حضور محامي معه واعترف بها

وحكمت عليه في ذات الجلسة بعقوبة اإلعدام تعزيراً  ،وبعد ذلك ُر ِفعت قضيته
لالستئناف وكلفت المحكمة محامين من قبلها بتقديم عون قضائي له.
يقول محامي» حجر» لـ «سام»« :وقبل أن أعد عريضة االستئناف وبعد اطالعي على
ملف القضية سألت المعتقل من خلف قضبان السجن عن سبب اعترافه لدى المحكمة

االبتدائية فقال إن األمن القومي عند الذهاب به إلى جلسة المحكمة هددوه بتكرار

كمحام عنه لم أكتف بذلك العذر
التعذيب السابق الذي تعرض له إذا لم يعترف ،لكني
ٍ
لبيان بطالن اعترافه ذلك حيث بينت في عريضة االستئناف التي قدمتها للشعبة

نيابة عنه أن ذلك االعتراف الذى أدلى به المعتقل أمام المحكمة االبتدائية الجزائية
المتخصصة قد جاء متناقضاً مع نفسه في جميع مراحل الدعوى الجزائية ومع بقية
األدلة تناقضا يستعصي على المالئمة ومخالفاً للحقيقة والواقع وهو ما يؤكد صحة

تفصيال في عريضة االستئناف؛ لكن الشعبة
ادعائه بتعرضه للتهديد وكما هو موضح
ً
لم تلتفت لذلك وقررت في جلستها المنعقدة يوم األحد  19يناير  2020إدانة المعتقل
«محمد يحيى محمد حجر» بالتهمة المنسوبة إليه وإعدامه تعزيراً تأييداً لما قضى به

الحكم االبتدائي.
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عامل ال يملك شيئا يحكمون بإعدامه ومصادرة
أمواله العقارية والمنقولة والمملوكة!
المعتقل عبدالله صالح حسين ناصر المري
المعتقل «عبد الله صالح المري» عامل من أبناء «ريدة» بمحافظة عمران؛ أصدرت المحكمة
الجزائية االبتدائية المتخصصة بصنعاء ،يوم السبت  19يناير  2019حكماً بإعدامه تعزيراً ومصادرة

جميع أموال المحكوم عليه العقارية والمنقولة المملوكة له داخل الجمهورية وخارجها.

يقول المحامي عبد المجيد صبرة :لما وكلني «المري» للترافع عنه أمام الشعبة االستئنافية
الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ،والتقيت بأقاربه سألتهم عن :ماهي األموال التي تم

مصادرتها عليه...؟ فقالوا ال يملك أي مال وتم اعتقاله وعليه للبقالة ( )700ألف ريال حيث كان

يعمل في السعودية في شركة براتب زهيد وخرج منها نهائيا.

البائع في بسطة ..اتهموه بالتجنيد وحكموا بإعدامه
عقبة عبدالناصر عقبة
«عقبة عبد الناصر» العمر  23عاماً  -عازب ،مقيم في العاصمة صنعاء بمنطقة «مذبح» ويعمل
في بسطة ،اتهمته مليشيا الحوثي بتجنيد أفراد للقتال مع الجيش الموالي للشرعية في مأرب
وتعز .وتم اعتقاله بتاريخ  11أغسطس .2016

كلفت المحكمة الجزائية الحوثية المحامي «صقر السماوي» في الجلسة األخيرة لتقديم
العون القضائي للمجني عليه ،وهي نفس الجلسة التي أصدرت فيها الحكم ضد عقبة باإلدانة

واإلعدام بتاريخ  29سبتمبر .2018

قال «عقبة» في جلسة تحقيق أمام النيابة :ال أدري ما سبب اعتقالي !...اعتقلوني وأخذواْ

مني تلفوني وجنبية عادية ،وفي الجلسة أمام النيابة العامة قال :أنا صاحب بسطة ،جاءوني
وأخذوني وأخذواْ «حقي» الالبتوب ،وأنا بريء لم أرتكب أية جريمة ،واألقوال التي ُأخذت مني

باإلكراه و»الصميل» «يقصد بالقوة».
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حكم إعدام بناء على وشاية من القرية.
عبدالرحمن الشيبة ،محافظة عمران ،عذرة قفل
بتاريخ  21فبراير  2017اعتُ قل «عبدالرحمن الشيبة» من قبل جهاز األمن القومي التابع
لمليشيا الحوثي ،وبعد ثالثة أشهر حضر محضر جمع االستدالالت وتحديداً بتاريخ  14مايو
 ,2017وظل معتقال تعسفيا في سجن األمن السياسي حتى  3نوفمبر  ،2017بعدها

أحيل ملفه إلى النيابة الجزائية المتخصصة بجرائم اإلرهاب التابعة لمليشيا الحوثي.

بتاريخ  14نوفمبر  2017تم تحرير محضر من قبل النيابة الجزائية ،وأصدرت قراراً بحبس
«الشيبة» احتياطياً لمدة شهر ونصف ،ولكن حبسه استمر حتى  24مارس  ،2018حيث ُأحيل
ملفه إلى المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين ،بتهمة «إعانة العدوان وتسريب معلومات،

عن تحرك اللجان الشعبية «مقاتلي الحوثي» لضابط سعودي اسمه «محمد السريع».

بتاريخ  12مايو  2018عقدت المحكمة التابعة للحوثي جلستها الوحيدة ،وأصدرت قرارها
بإعدام «عبد الرحمن الشيبة» تعزيراً ومصادرة أمواله العقارية والمنقولة في الداخل

والخارج بسبب وشاية من أشخاص من منطقته.
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جلسة واحدة كافية للحكم بإعدام متطوع
في الهالل األحمر
محمد هادي ظافر
«محمد هادي ظافر»  40عاماً متطوع في الهالل األحمر بمحافظة صعدة.

اعتقل بتاريخ  29مارس  2016من قبل جهاز األمن القومي ،بعد ثالثة أشهر من
تعرضه لصنوف التعذيبُ ،حرر له أمر قبض قهري ومحضر ضبط بتاريخ  2يونيو

 ،2016وبتاريخ  27يونيو ُ 2016حرر لـ «ظافر» محضر جمع استدالالت .في أكتوبر
بإحالة «ظافر» إلى النيابة الجزائية
ِ
 2017قام جهاز األمن القومي التابع للحوثيين

المتخصصة لقضايا اإلرهاب وأمن الدولة في العاصمة صنعاء ،وبتاريخ  15نوفمبر
 2018حررت النيابة محضر تحقيق مع ظافر.

وبتاريخ  21يناير  2018أحالته النيابة إلى المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء،
«العدوان» وتسريب معلومات أمنية متعلقة بتحرك للجان
بتهمة التخابر مع
ُ

الشعبية لشخص سعودي يدعى «إبراهيم عواش» وبتاريخ  30أبريل  2018عقدت

المحكمة التابعة للحوثي جلستها الوحيدة وقررت الحكم بإعدام محمد هادي

ظافر تعزيراً.
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تبرير اإلعدام بحالة طوارئ غير معلنة!...
صالح عباس صالح سليمان
في صباح الثالثاء  26يناير  2016تم القبض على

مصلح صبرة؛ لتقديم عون قضائي .قدم دفوعا إجرائية

بمحافظة صعدة ،من قبل األمن القومي بدون

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم والنطق به في

«ض ْحيان»
صالح عباس صالح سليمان ،في منطقة ِ
مذكرات صادرة من النيابة الجزائية المتخصصة ،وبعد
سنة وسبعة أشهر من اعتقاله ،تحديداً يوم األحد

الموافق  16يوليو  2017سارعت الجهات التابعة

للحوثي إلى إجراء ما أسمته محضر االستدالل إلثبات
تهمة التخابر مع دول العدوان.

وموضوعية عن المستأنف لكن لم يتم االلتفات إليها،
ذات الجلسة والذي قضى منطوقه بـ «معاقبة صالح

عباس صالح سليمان باإلعدام تعزيراً ».

يقول المحامي صبرة« :طلبت صورة من الملف لكنها
-أي المحكمة -رفضت ذلك وقالت يكفي االطالع!...

وبالرغم أن ذلك يشكل انتهاكاً لحق الدفاع لكني

بتاريخ  3أكتوبر  2017قام األمن القومي التابع

ترافعت عن المعتقل حوالي صفحة ونصف ،ومع هذا

المتخصصة أي بعد مرور سنة وعشرة أشهر من

الجلسة ،وحكمت باإلعدام.

للحوثي بإحالة «صالح عباس» إلى النيابة الجزائية

اعتقاله ،وبتاريخ  14نوفمبر  2017بدأواْ التحقيق مع
صالح عباس .في شهر يوليو  2018أحيل صالح إلى

المحكمة الجزائية بتهمة التعاون مع العدوان ،ويوم
السبت  14يوليو  2018عقدت المحكمة الجزائية

قررت المحكمة حجز القضية للحكم والنطق به في

وفي أسباب حكمها أقرت بقانونية الدفوع لكنها

بررت تصرف جهاز األمن القومي بأن البالد في حالة

طوارئ واقعية حسب كالمها وإن لم ُيعلَ ن عنها».

االبتدائية المتخصصة باألمانة جلستها الوحيدة في
القضية؛ حيث أنكر «صالح» كل ما نسب إليه جملة

وتفصيال وانتدبت المحكمة له المحامي/عبدالمجيد
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عندماكشفالقاضيعنقناعتهووصف
الصحفيين بـ«أعداء الشعب»!...
الصحفيون األربعة
في التاسع من يونيو  2015الساعة الثالثة

شهادات لمقربين من
ٍ
سجلت «سام»

الحوثي إحدى غرف فندق قصر األحالم

الصحفيين المعتقلين تعسفاً ألنواع التعذيب

فجراً داهمت قوة مسلحة تتبع مليشيا
في العاصمة صنعاء ،و اقتادت مجموعة

من الصحفيين إلى قسم الثورة ثم أخفتهم
قسراً عن أهلهم وذويهم وعن المجتمع

تعرض
الصحفيين ،أكدت في مجملها
ُّ
النفسي والجسدي ،منها السباب والشتائم
وصعقهم بالكهرباء وضربهم بأعقاب البنادق

وترويعهم وعزلهم في سجون انفرادية،

سو ٍغ
ٍ
لمدة تجاوزت الشهر دون تُ
همة أو ُم ّ
«ه ْبرة»
قانوني ،قبل نقلهم إلى سجن َ
ثم إلى البحث الجنائي ،ومنه إلى معتقل

واإلنسانية خاصة دورات المياه التي رغم

األمن السياسي في العاصمة صنعاء ،حيث

كنوع من اإلهانة ،إضافة إلى احتجازهم مع

مرة أخرى ،ومؤخراً إلى سجن
ً
«هبرة»

خضعو للتحقيق الطويل المقترن بالتعذيب
النفسي والجسدي ،إلجبارهم على االعتراف

وتسجيله.

كما يتم احتجازهم في سجون صغيرة جداً

وضيقة تفتقر إلى أدنى المقومات األخالقية
سوئها يجري أحيانا منعهم من استخدامها
أشخاص خطيرين متهمين أو مدانين بجرائم

سابقة ،وفي فصل الشتاء البارد يتم حرمانهم
من البطانيات ،كما يتم منع الزيارات عنهم
بين الحين واآلخر ،وإهانة أهاليهم وذويهم

الذين قد يأتون لزيارتهم من مدن بعيدة.
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من االختطاف والتعذيب
إلى أحكام اإلعدام
التفاصيل القاسية بحق الصحفيين
1ـ عبدالخالق عمران
في شهر نوفمبر  2016أطلقت أسرة الصحفي «عبد الخالق عمران»
 34 -عاماً  -نداء استغاثة إلنقاذه من الموت في سجن األمن

السياسي بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب منذ اختطافه،
وأوضحت أسرة «عمران» أن ولدها يعاني من آالم شديدة في
العمود الفقري وصحته في تدهور مستمر وأصبح حاله مقلقا جداً

بينما يرفض الحوثيون أن يقدمواْ له أي شيء ولو مجرد الخدمات

الصحية األولية.

وأكدت أسرة عمران تعرضه ألشكال متعددة من التعذيب خالل

فترة اختطافه وبشكل شبه يومي ،وفي معتقالت مختلفة :في
«البحث الجنائي» ،و»احتياطي سجن الثورة» ،و»سجن األمن

القومي» ،و»سجن احتياطي هبرة» ،واآلن في «سجن األمن

السياسي» الذي يحتجزونه فيه.

تقول أم الحارث (قريبة الصحفي عمران  -تتحفظ عن كشف هويتها
ألسباب أمنية) إن عبد الخالق مر خالل الستة األشهر األخيرة،
بظروف وأوضاع أصعب من سابقتها في العامين الماضيين ،حيث

منعت المليشيا عنه الزيارة تماما وتم التحقيق معه بشكل متواصل
في بداية انقطاع الزيارة عنه ،ومارست عناصر المليشيا أساليب

تعذيب نفسية معه باستمرار؛ حيث كانوا يوهمونه باإلفراج عنه

نهاية الشهر ،ثم يبدأون بتحقيقات جديدة وأساليب مخيفة في

االستجواب ،ثم يمنعون عنه الزيارة تماماً.
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2ـ توفيق المنصوري
الصحفي «توفيق المنصوري»  33عاماً  -تدهورت حالته الصحية جراء التعذيب
واإلهمال في السجون منذ منتصف العام  2017حيث يعاني من مرض القلب وضيق
في التنفس وتورم البروستات ،وأدى التعذيب إلى شل حركته وإبقائه قعيداً في سجن

األمن السياسي بصنعاء دون رعاية صحية.

وكشفت نقابة الصحفيين اليمنيين في أكثر من بيان عن تعرض الصحفي المحتجز

«المنصوري» ألساليب متنوعة من التعذيب منها :الضرب باستخدام العصي،
والمواسير الحديدية ،واألسالك ،بأعقاب البنادق ،واللكم والصفع على الوجه والعين
والصدر ،وتقييد اليدين إلى الخلف ،ونتف شعر اللحية ،والخنق ،والسب والشتم بألفاظ
نابية ،وأجبر المنصوري على حمل قوالب إسمنتية لساعات طويلة ،وتم منعه من دورة

المياه إال مرة واحدة في اليوم.

يقول الصحفي «وضاح المنصوري» شقيق الصحفي المعتقل «توفيق» «عندما زاره
والدي في سجن الثورة ،شاهد آثار التعذيب على جسد توفيق ،ما تزال آثار التعذيب

بالرأس والرقبة واليد ،فقد تعرض للضرب بأعقاب بندقية أحد السجانين».
 3ـ أكرم الوليدي

أكرم الوليدي»  30عاما  -صحفي يحتضر ببطء في سجون المليشيا الحوثية فمنذ
اختطافه وهو يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة باإلضافة إلى حمالت التعذيب

المتواصلة من سجانيه.

شقيقة أكرم تؤكد أنه «يعاني من مرض القولون العصبي ومنعت المليشيا الحوثية
عنه الدواء ،وأن والدتها منذ زيارتها له غرقت في حزن عميق بعد رؤية ولدها «أكرم»
بجسمه الهزيل النحيل» .وتضيف أن «مليشيا الحوثي قامت بوضع أخيها بين سجناء

مختلين عقليا لمدة أسبوع ،ثم وضعته بعدها في زنزانة انفرادية لفترة طويلة».
 4ـ الحارث حميد

الصحفي المعتقل «الحارث حميد»  28عاما -تفيد شقيقته فاطمة أنه «يعاني من
أمراض جلدية وصداع دائم في الرأس وأن حالته الصحية تسوء بشكل كبير داخل سجن
األمن السياسي ،وقد توفي والده نهاية العام  ،2017ورفض الحوثيون السماح له

سنوات
ٍ
بزيارته أو إلقاء نظرة أخيرة على وجه والده الذي انتظر خروج ابنه قرابة ثالث

ومات مقهوراً مغلوباً عليه.

تؤكد فاطمة أن الحارث كان العائل الوحيد لألسرة ،وتتمنى أن يعود في أقرب وقت

ليقوم بواجبه نحو والدته المكلومة ونحو إخوانه الصغار ،فهم في أشد الحاجة إليه.
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تفاصيل المحاكمة

اطلعت «سام» على بعض إجراءات المحاكمة المدونة في بعض محاضر تحقيقات النيابة الجزائية

المتخصصة التي حققت مع الصحفيين ،ومنها الجلستان المنعقدتان بتاريخ  1يناير  2018و9
سبتمبر  ،2018والتي نصت على أن عدم اإلفراج عن الصحفيين في عملية تبادل األسرى يستوجب
بناء على توجيهات
إحضارهم للتحقيق من سجن األمن السياسي ،ما يؤكد أن إجراءات التحقيق تجري ً

جهاز األمن السياسي ،وهو جهاز يتبع رئاسة الجمهورية وال يخضع إلشراف السلطة القضائية ،وأن

القضية ذات بعد سياسي ُمتعسف يهدف الى التضييق على حرية الرأي والتعبير ،واالنتقام من

األصوات الصحفية المعارضة لتوجه مليشيا الحوثي.

تفاصيل مزعوم التقاضي

عقدت المحكمة التابعة للحوثيين أربع جلسات بحق الصحفيين العشرة ،وحكمت على أربعة منهم
باإلعدام ..وهنا بعض تفاصيل الجلسات:
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الجلسة األولى
قناعة القاضي ونية المحكمة
كانت الجلسة األولى بتاريخ  9ديسمبر  2019وفيها تم مواجهة الصحفيين بقرار االتهام،

كما يروي محامي الصحفيين «عبد المجيد صبرة «« :بالنسبة للجلسة األولى فقد كان
واضحاً نية المحكمة عقدها من دون حضورنا ،فبالرغم من متابعتنا لملف القضية
أوال بأول من بعد إحالته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة االبتدائية
ً

الجزائية المتخصصة ،نتابعه بشكل يومي لمعرفة موعد الجلسة ،وبالرغم من سؤالنا
السر كان بأن الجلسة
عن الموعد في ذات اليوم الذي عقدت فيه إال أن رد أمين
ِّ
وعقدت الجلسة بدوننا في
لم يحدد موعدها ،وبعد خروجي من عنده حضر القاضي ُ

البداية ،لكن الصحفيين أصرواْ على حضور محاميهم فكلف القاضي أحد الجنود للبحث
عنا ،وبالفعل حضرت وتفاجأت أنها قضية الصحفيين ،وقد كلمت القاضي أنني سألت

عن موعد الجلسة في القضية فرد أمين السر بأنه ال توجد جلسة ،وقلنا للقاضي هذا

عمل مخابراتي فأنتم تعرفون أني محاميهم منذ التحقيق معهم في النيابة».

وكانت المحكمة عند حضور المحامين ،قد واجهت الصحفيين بقرار االتهام وأنكروه ثم

واجهتهم بقائمة األدلة وأحالواْ اإلجابة على المحامي ،وأثناء محاولة القاضي وإلحاحه

على الصحفيين للرد على قائمة األدلة وبسبب إصرار الصحفيين على إحالة اإلجابة إلى
محاميهم غضب القاضي ،وقال كلمة كشفت عن عقيدته في القضية وعدم حياده
وقتئذ طلب المحامي من القاضي أن ُي ّثبت في
ٍ
بقوله لهم« :أنتم أعداء الشعب»!..

محضر الجلسة «طلب ردنا له عن نظر القضية كونه أبدى قناعته فيها لكنه رفض

ذلك فاضطررنا إلى طلب منحنا صورة من ملف القضية لتقديم دفاعنا عنهم وتم

التأجيل» .وأثناء فترة التأجيل تقدم المحامون بطلب رد وتنحي مكتوب للقاضي عن

نظر القضية وسلموه لرئيس المحكمة وظلت المماطلة في الفصل فيه حتى ُعقدت
الجلسة الثانية ،وأثناء فترة التأجيل حاول المحامون الحصول على صورة من ملف

القضية دون جدوى.
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الجلسة الثانية

إخراج المحامين ومنعهم من الترافع

في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ  27يناير  ،2020كان هناك حضور أمني كثيف
ومرعب على غير المعتاد ،ولم يتم السماح للمواطنين بالدخول ماعدا المحامين ،ثم
كان المنع من دخول قاعة الجلسات ألي شخص ماعدا المحامين ثم سمح لشخصين

أو ثالثة بالدخول بعدما اعترض المحامون على تلك اإلجراءات.

بدأت إجراءات الجلسة وكان حاضراً إلى جوار محامي الصحفيين ،اثنان من زمالئه ،وهم

المحامي «عبد الباسط غازي» والمحامي «محمد أحمد أبكر» وفي الجلسة وضح

محامي الصحفيين للمحكمة أنه تقدم بطلب رد له عن نظر القضية؛ لكن إذا كانت
المحكمة ستسير بإجراءات عادلة في القضية فال مانع من االستمرار في اإلجراءات
وترك طلب الرد ،وفي هذه األثناء غضب القاضي وقال مخاطباً المحامين« :إجراءاتنا

عادلة وليس لكم صفة» فقال الصحفيون نحن نتمسك بطلب الرد المقدم من

المحامين ،وحينها قرر القاضي إخراج المحامين من قاعة الجلسة ومنعهم من الترافع
أمامه.

الجلسة الثالثة

بعد الظهر وبدون محامين

ُعقدت الجلسة الثالثة بتاريخ  9مارس  ،2020بدون علم المحامين وبدون حضورهم؛

رغم أنهم كانوا موجودين ذلك اليوم في مبنى المحكمة لمتابعة قضايا أخرى .في
هذه الجلسة كما يقول محامي الصحفيين« :المحكمة لم تعد تعتبرنا محاميين

للصحفيين المعتقلين كون القاضي «محمد مفلح» قد سبق أن أصدر قرار بمنعنا من
الترافع أمامه وهو قرار مخالف للقانون ال يجوز للقاضي إصداره ،إضافة إلى ذلك فإن
الجلسة لم تعقد إال في وقت متأخر بعد الظهر وبعد خروجنا من مبنى المحكمة ولم

نعلم بانعقادها إال في اليوم التالي».
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اإلعدام

الجلسة الرابعة

عقدت المحكمة الجلسة الرابعة بتاريخ  11أبريل  ،2020ولم يبلغ المحامون بها رغم
وجودهم في مبنى المحكمة؛ لكن القاضي كان ما يزال متمسكاً بقراره في منع

المحامين من الترافع أمامه ،فهو يرى أنه غير معني بإبالغهم ،لكن كما يقول محامي

الصحفيين« :عرفت بانعقاد الجلسة وحضور الصحفيين من أحد الموظفين كونه يعرف
أني محاميهم وترددت في دخول القاعة لمعرفتي أن القاضي قد يأمر بإخراجي من
القاعة ثم قررت الدخول للقاعة على أساس أني مستمع لما يتم من إجراءات وليس
كمحام عنهم ،ودخلت وقال القاضي :إجلس كمستمع وجلست في أحد الكراسي

وكان القاضي عند دخولي يقرأ منطوق الحكم».

وهكذا مرت إجراءات قضية الصحفيين رغم تقدم المحامين بطلب رد وتنحي القاضي
عن نظر القضية ،كما لم يسمح للصحفيين بحضور أي محامي للدفاع عنهم ،ولم

محام آخر للدفاع
يتمكنواْ من تصوير ملف القضية ،كما لم يسمح لهم حتى بتوكيل
ٍ
عنهم.
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عبد المجيد علوس
»5عبد المجيد عبد الحميد محمد علوس» 56
أب لثالثه ذكور وابنتين ،عقيد ركن في وزارة
عاماً ٌ -

الدفاع اليمنية سابقا قبل سيطرة مليشيا الحوثي
على العاصمة صنعاء بتاريخ  21سبتمبر  , 2014كان

يشغل قبل اعتقاله رئيس شعبة دائرة االختراعات
واالبتكارات بمركز الدراسات االستراتيجية في
القوات المسلحة بوزارة الدفاع ،وهو مخترع نظام

الحماية األمني في .2010

اعتقل بتاريخ  17مارس  2016وهو خارج من صالة
الظهر من «مسجد القاسمي» في صنعاء القديمة،

تحت تهديد السالح من قبل أفراد في جهاز األمن

بلباس مدني ،بتهمة التخابر مع العدوان،
ٍ
السياسي،
أخفي قسراً لمدة شهرين قبل أن تعرف أسرته مكان

إخفائه ،كان ُيسمح ألفراد أسرته بزيارته مرتين ولكن
ُمنعت الزيارة عنه نهائيا من شهر رمضان الماضي.

بحسب شهادات فإن «علوس» تعرض لتعذيب في

سجن األمن السياسي حيث تعرض للحرق والضرب
المبرح في كل جسمه ،واستخدم الحوثيون ضده

الكالم البذيء.

غيبوبة أسعفوه إلى
ٍ
جسده ،بعد أن دخل في

المستشفى.

يقول المحامي «عبد المجيد صبرة» في صفحته

تعرض
على الفيس بوك بتاريخ 17يوليو ّ :2020
«علوس» لإلخفاء القسري والتعذيب العنيف ،لم
تُ ّثبت النيابة والمحكمة آثار التعذيب على جسده
في المحاضر ،لكنهما قررتا عرضه على الطبيب

الشرعي ،غير أن جهاز األمن السياسي سابقاً واألمن

والمخابرات حالياً رفض السماح للطبيب الشرعي
بالكشف عليه .شاهد أقاربه آثار حروق وكدمات

على جسمه عند السماح لهم بزيارته بعد ثالثة

أشهر من إخفائه.

في صباح يوم االثنين  13يوليو  ،2020تفاجأ

أقاربه باتصال يطلب منهم زيارته في المستشفى
الجمهوري بصنعاء ،وعند ذهابهم إلى المستشفى

وجدوه هناك واقتصرت الزيارة على تبادل النظرات

بينهم وبينه حيث لم يكن يستطيع الحديث معهم،
فضال عن ضعف جسمه ونحوله الشديد ،وقد عرفواْ
ً

أنه أسعف إلى المستشفى منذ عشرين يوماً.

وأخبرهم األطباء بما فيهم الطبيب التابع لجهاز

يقول أحد أقاربه :أعلمونا في الجلسة الثالثة من

األمن والمخابرات أنه يعاني من جلطة ونزيف

الجلسة القادمة ،وعندما نذهب في اليوم المحدد،

من أمراض السكر والضغط ،وقد تم إعادته إلى

المحاكمة بمحاكمته ،وكانواْ يحددون لنا موعد
نتفاجأ أنهم قد عقدوها في اليوم السابق ،كانوا

الجلَ سات ،وكانت النيابة
يكذبون علينا في موعد َ
«غيرنا الموعد» و»لم يكن
تختلق أعذاراً كاذبة مثل ّ

معنا رصيد في التلفون لنتصل بكم ونبلغكم»!...

حالياً حالة «علوس» الصحية سيئة للغاية؛ حيث
أصيب بجلطة ونزيف داخلي في الدماغ ،وهو

يعاني أساساً من مرض الضغط والسكر ،وقد رفض
القائمون على سجن األمن السياسي عرضه على

داخلي في الدماغ باإلضافة إلى معاناته السابقة
معتقل األمن والمخابرات في ظهر يوم اإلثنين
وطلب أقاربه من المرافقين له بما فيهم الطبيب
التابع لجهاز األمن والمخابرات منحهم صورة من

لعل وعسى أن تشفع لهم لدى
َّ
التقارير الطبية

المجلس السياسي باإلفراج عنه عن طريق العفو
لكي يقضي بقية حياته بينهم ويحصل على رعايتهم
له لكنهم رفضواْ وطلبواْ منهم استخراج أمر بذلك

من النيابة وهم بصدد استخراج ذلك األمر.

األطباء ،ربما خشية انكشاف آثار التعذيب على
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تفاصيل المعاناة بعد االعتقال
بعد اعتقال علوس تعرض لإلخفاء القسري والتعذيب
الشديد ولم يسمح ألقاربه بزيارته إال بعد ثالثة أشهر
من اعتقاله ،وقد شوهدت على جسمه آثار حروق
وكدمات.

في تاريخ  4مايو  2016تم التحقيق معه من قبل
وب ْصمته وتوقيعه
النيابة ،وعند مواجهتها له بأقواله َ
لدى االستدالالت أفاد بأنها تمت تحت الضرب
وتفصيال،
العنيف والالإنساني وأنكر هذا الكالم جملة
ً
وأضاف :استخدمواْ العنف والتعذيب والكالم غير
وسبونا في أعراضنا وشككواْ
األخالقي والالإنساني
ُّ
في وطنيتنا وأنا محلل عسكري وأكاديمي ولي عدة
مقابالت.
لم تقم النيابة بإثبات آثار التعذيب على جسده رغم
طلبه ذلك لكنها قررت عرضه على طبيب شرعي
وحررت مذكرة بذلك إلى مكتب النائب العام لكن
جهاز «األمن السياسي» سابقاً «األمن والمخابرات»
حالياً لم يسمح للطبيب الشرعي بالدخول للكشف
عليه.
تم إحالة ملفه إلى المحكمة مع آخر بجانبه بتهمة
االشتراك في اتفاق الرتكاب أفعال إجرامية بقصد
المساس بأمن وسالمة أراضي الجمهورية اليمنية،

وتُ همة «إعانة العدوان» وقد أنكر االتهام الموجه
إليه واألقوال المنسوبة إليه في محاضر االستدالل
وأنها صدرت تحت التعذيب.
وقد طلب إثبات آثار التعذيب لكن المحكمة لم
تقم بذلك ،وكلفت الطبيب الشرعي بالكشف عليه
لكن تم منع الطبيب الشرعي من القيام بالكشف
عليه من قبل جهاز األمن والمخابرات حالياً «األمن
السياسي» سابقاً.

استمرت إجراءات المحاكمة وفي يوم االثنين 10
يوليو  2017قضت المحكمة باآلتي:

أوال :إدانة «عبد المجيد عبد الحميد محمد علوس»
ً
بجريمة االتفاق الجنائي وجريمتي السعي والتخابر
مع دولة أجنبية وجريمة إعانة العدو المنسوبة إليه
في قرار االتهام.

ثانياً  :معاقبة المحكوم عليه «عبد المجيد عبد
الحميد محمد علوس» باإلعدام تعزيراً.
تم استئناف الحكم لكن لم يتغير الوضع فقد أيدت
الشعبة االستئنافية الحكم االبتدائي بكل فقراته
وصدر حكمها في يوم األحد  15ديسمبر .2019

 75برلمانيا..اإلعدام ومصادرة الممتلكات

حركت مليشيا الحوثي دعوى سياسية ضد أكثر من ( )75برلمانياً في مجلس النواب اليمني ،وبقضايا منفصلة

أشهرها :قضية الـ ( )35وهي القضية التي حركتها النيابة الجزائية التابعة للحوثي بعد انعقاد مجلس النواب
اليمني في مدينة سيئون بتاريخ  13أبريل  ،2019مما يؤكد أن هدفها األساسي كان االنتقام السياسي وإرسال

رسائل سياسية للخصوم ،ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها ،إضافة إلى رغبة الجماعة في مصادرة
ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه ،رغم أن جزءاً من هذه الممتلكات

كان فعليا تحت تصرف الحوثيين منذ فترة ،ما يعزز االعتقاد السائد بأن شهوة السطو على هذه األموال هو
الدافع الرئيسي لتحريك الدعوى ضد النواب الخمسة والثالثين التابعين ألحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع

اليمني لإلصالح والتنظيم الشعبي الناصري ،وهنا نماذج لبعض ما تعرضت له ممتلكات البرلمانيين الذين حكم

عليهم مليشيا الحوثي باإلعدام تعزيرا:
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اقتحام منازل ونهبها وإجبار القائمين عليها بالتوقيع على
كشوفات دون معرفة ما فيها
صالح السنباني
من ضمن الـ  35نائباً الذين أصدرت المحكمة التابعة

حسب حديث النائب «السنباني» لـ «سام» فقد

«صالح السنباني» عضو مجلس النواب عن العاصمة

امرأة
ً
وبأعداد كثيفة «أرعبوا النساء ولم يحترموا

للحوثيين ضدهم حكما باإلعدام تعزيراً األكاديمي
صنعاء ،عن حزب التجمع اليمني لإلصالح ،حيث
شرعت مليشيا الحوثي باقتحام منزلين له ،والعبث

بمحتوياتهما وإجبار أهله وحراسته على ترك المنزلين

تحت تهديد السالح.

الدكتور «السنباني»  62عاماً  -عضو لجنة التعليم
العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب ،وأستاذ

علم النفس التربوي بجامعة صنعاء ،وعميد الدراسات
العليا والتعليم المفتوح بالجامعة اليمنية ،ولديه
أسرة مكونة من  15فرداً  ،أفاد لمنظمة «سام»« :

في صباح األربعاء  4مارس  ،20203وصلت  6أطقم
مسلحة القتحام منزلي األول الواقع شمال جنوب
مصنع شمالن الحياة ،وبادرواْ بكسر أبواب الغرف

المغلقة ولم ينتظرواْ حتى يتم فتحها ،وباشروا عملية
خف وزنُ ه وغلي
العبث بكل محتويات البيت وأخذ ما َّ

ثمنُ ه ثم أعطواْ أحد حراستي وعائلته مهلة الى صباح
الغد لتسليم المنزل ،وذلك بعد أن قامواْ بحصر كل

ما في المنزل وأرغموا الحارس على التوقيع عليها،
دون أن يقرأ ما في الكشوفات ،ثم انتقلوا إلى المنزل

الثاني الذي تتواجد به والدتي الكبيرة في السن
وأخواتي وبعض أفراد أسرتي وقاموا بكسر األبواب
المغلقة ،وعبثوا بمحتويات الغرف ونهبوا ما وجدوه

من أشياء ثمينة وقامواْ بحصر ما في الغرف وأعطوا
موعداً لخروج األسرة في صباح الغد بالرضا أو بالقوة،
وقد َو َّقع أحد أفراد األسرة المتواجد في البيت على

الكشوفات دون السماح باالطالع عليها».
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كان اقتحام مسلحي الحوثي لمنزليه همجياً ومروعاً

طفال ،كان الكل يبحث عن أية غنيمة
مسنة وال
ً

يلتقطها حتى وصل بهم الحال الى أخذ جنبية أحد
األفراد ومبلغا ماليا كان في جيب الجاكيت ،كما

نهبواْ مبلغا ماليا في أحد دواليب المنزل ،كان بمثابة

مصروف شهري للعائلة ،وأخيراً حينما قال لهم
الرجل الذي كان في المنزل إنهم مستأجرون طلبواْ

منه دفع اإليجارات السابقة والالحقة إذا أراد البقاء،
وحينما طلب منهم أحد الحراسة أمر النيابة ردواْ عليه

بقولهم :روح خذه من النيابة ،نحن لدينا توجيهات

للتنفيذ فقط .واآلن بانتظار الصباح والله أعلم ما
الذي سيكون».

وأضاف الدكتور السنباني لـ «سام»« :في صباح

الخميس  5مارس  ،2020وصل الطقم األول ومعه

ما يسمى بـ «الحارس القضائي» ألخذ مفاتيح البيتين
وإخراج َمن بداخلهما من األهل مصطحبا معه
مجاميع من الزينبيات «مجموعة نسائية مسلحة

تستخدمها مليشيا الحوثي في عملياتها» إلجبار
النساء على الخروج من بيوتهن ،ولدى دخولهم أحد
المنزلين قام أحدهم بكل صفاقة بجمع كل مقتنيات
الزوجة الخاصة من غرفة النوم تشمل الحلي وما

شابهها ،دون حياء ،وفور إخراج النساء بالقوة من
المنزل أدخلت سيارة إلى فناء البيت ،وأغلق الباب

وال يدرون ما سيحدث ،وأما البيت اآلخر فقد حضرت
خمسة أطقم أخرى حينما كانت هناك ممانعة مما

اضطرهم للخروج قبل أن يتعرضوا لألذى والعنف».

2020

تقرير حقوقي

الزينبيات يقتحمن المنزل وإصرار على مصادرته
بالكامل
عبدالكريم األسلمي
النائب البرلماني عبد الكريم األسلمي من مواليد  ،1968مقرر لجنة الخدمات بمجلس
النواب اليمني ،ممثال عن إحدى دوائر محافظة حجة وينتمي لكتلة المستقلين بعد أن

أب لخمسة أبناء؛ أربع بنات وولد،
تقدم باستقالته من المؤتمر الشعبي العام ،واألسلمي ٌ
غادر العاصمة صنعاء بعد أن أصدرت مليشيا الحوثي أمراً باعتقاله في يونيو .2015

قال النائب األسلمي لمنظمة «سام»« :منزلي في حي األعناب ثالثة طوابق وملحقاتها،

اقتحموه بعدة أطقم عسكرية مع حارس قضائي حسب زعمهم ،وأمهلواْ الزوجة والبنات

مدة ساعتين للخروج ،ما لم فسيتم استدعاء الشرطة النسائية لسحبهم بالقوة ،رفضت
صرين على خروج عائلتي من
وم ّ
الزوجة الخروج من البيت وهم ما زالواْ منتشرين حولهُ ،

المنزل ،وفي الصباح دخلواْ بـ «الزينبيات» وأغلقوا شقة كانت غير مسكونة ،لم يأخذوا شيئا،

لكنهم يصرون على مصادرة البيت بالكامل».

اقتحام المنزل وتسكين حوثيا بداخله
عبدالوهاب معوضة
النائب»عبد الوهاب معوضة» من مواليد  ،1965رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق
أب لستة أوالد؛
اإلنسان بمجلس النواب اليمني ،ممثال عن إحدى دوائر محافظة ذمار ،وهو ٌ

خمسة ذكور وبنت واحدة.

«لدي بيتان؛ األول في أرتل تم اقتحامه واالستيالء عليه
أفاد معوضة لمنظمة «سام»:
ّ
حي «األعناب»
بتأريخ  12فبراير  ،2017وأسكنواْ فيه شخصاً من صعدة ،والثاني في ّ
اقتحمه الحوثيون يوم األربعاء  4مارس  2020من قبل فرق «الزينبيات» النسائية وأفراد

العصابات الكهنوتية ،وأعطوا مهلة إلى اليوم التالي بعد تدخل بعض األخوة في الحارة
وقامواْ بإغالق ثالث شقق واالستقبال ،ولم يتركواْ سوى شقة واحدة ،هي التي تقيم فيها

الوالدة وأختي وأوالدها».
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حكم بإعدام شخصيات بالجملة من بينها قائد عسكري
(((
اغتيل سابقاً
وبحسب إفادات هيئة الدفاع فإن أغلب ما تضمنه الملف عبارة عن منشورات من مواقع االنترنت

ومواقع التواصل االجتماعي والقنوات التابعة لما تسميهم جماعة الحوثي دول العدوان .وقد

قررت المحكمة التابعة للحوثيين باإلعدام عليهم جميعاً بمن فيهم العميد «عدنان الحمادي» الذي

اغتيل بتاريخ الثاني من ديسمبر  ،2019ما اعتبرها المحامي «عبدالباسط غازي» في منشور نشر
على صفحته الشخصية في فيس بوك :بأنه «أغرب حكم» مر في تاريخ المحاكمات ،وأضاف « ألن
جلسة النطق بالحكم كانت أشبه بجلسة سرية ،دون علم هيئة الدفاع عن المتهمين ماعدا اثنين

حضرا فجأة».

((( أغرب حكم في تاريخ المحاكمات
قدمت مليشيا الحوثي ملفاً أمام نيابة االستئناف في صنعاء برقم  16في القضية رقم  246لسنة  2020ضد  320من قيادات مدنية تابعة للحكومة
الشرعية وقيادات في الجيش الموالي للسلطة الشرعية.

حكم بإعدام متهمين باغتيال سياسي وصحفي
باغتيال
قضت محكمة تابعة لمليشيا الحوثيين ،الثالثاء  20يناير  ،2020بإعدام ثالثة أشخاص ،اتُّ همواْ
ِ
السياسي محمد عبد الملك المتوكل والصحفي عبد الكريم الخيواني مطلع .2015
ووفق وكالة سبأ التابعة للحوثيين ،فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء قضت باإلعدام

كل من« :صهيب التاج» و»يوسف البناء»
قصاصاً وتعزيزاً رمياً بالرصاص في ساحة عامة على ٍ
و»سفيان الفتحي.».
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انتهاكات تطال األهالي

نساء يعملن مع الحوثي في قاعة المحكمة يسحبن قريبات المعتقلين
أسرة محمد يحي عكيري
التقت «سام» بعض أهالي المحكوم ضدهم باإلعدام؛ من بينهم «محمد يحيى محمد

عكيري» »47عاماً من «أفلح اليمن» بمحافظة حجة.

«عكيري» أحد المعتقلين في سجن األمن السياسي ،وبحسب شهود التقتهم «سام»
ورفضوا ذكر أسمائهم قالواْ بأن «عكيري» تعرض للتعذيب في أول فترات اإلخفاء القسري
والتي كانت مدتها شهرين ،وأنه يعاني من أمراض الكلى ،وتعرض للمحاكمة في عدة جلسات

في المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين.

ُعقدت أول جلسة ضمن مجموعة الـ  36المعتقلين في العاشر من أبريل  ،2017وتقول
زوجته« :حضرنا أول جلسة ..كان التشديد واضحاً حتى أنه تم تفتيشنا نحن النساء في ساحة

المحكمة على المأل بوجود عساكر ،وتعرضت إحدى زوجات المعتقلين للضرب بعقب البندق

من قبل أحد العساكر ،ثم دخلنا قاعة المحكمة وفي بوابة دخولنا تم تفتيشنا للمرة الثانية
ولم يسمح لنا بالدخول إال بعد حضور الشرطة النسائية ،وتفاجأنا عند دخولنا بوجود بنات
يكن من أهالي
في كل مقعد نجلس فيه ،عرفنا أنهن جواسيس للتنصت على كالمنا ولم َّ

المختطفين ،لم نتفاجأ ألننا نعرف مدى حقدهم».

تروي زوجة عكيري« :جلسنا على المقاعد وحضر جميع المعتقلين للقاعة ،أنشدواْ النشيد

لدرجة أنه لم تسعفنا إال دموعنا ،وكانت قاعة المحاكمة مليئة
ِ
مهيبا
الوطني وكان منظراً
ً
بأولياء الدم كما يقولون وكان لديهم محام يدعى «عبد الوهاب الخيل» وكان كثير التهديد

للمعتقلين وقذفهم بألفاظ ال تليق وعاملوهم كأنهم مجرمو حرب».

وب َّص ُموهم ،وكان القاضي ال يعطي لهم
تضيف« :بعد ذلك تم تعريف كل معتقل باسمه َ

أي تعامل حسن ،تحدث المعتقلين بما عانوه وما تعرضواْ له من صنوف التعذيب وتم عرض

«فيلم» يحتوى على كل معتقل والتهم المنسوبة لهم ،وتحدث الدكتور يوسف البواب
بكلمات أبكت الحجر ..وتحدث الدكتور «نصر السالمي» بما تعرض له من تعذيب ،وكان

لوح
القاضي يتكلم بكلمة واحدة« :اسكت يا ولد وإال سوف أخرجك من القاعة» ..وكنا نُ ّ
بأيدينا لمعتقلينا وكانت إحدى األمهات يلوحن ألبنائهن وتفاجأنا بالبنات الالتي كن قبلنا
لوح بيدها أو تتحدث مع معتقلها
في القاعة أن نهضت كل واحدة للقيام بسحب كل من تُ ّ

بطريقة يتعجب لها كل ذي لب»..
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انتهت الجلسة األولى ،وجاءت الجلسة الثانية ،وحدث فيها ما حدث في األولى من إهانات

حسب تأكيد «عكيري» وفيها حسب رواية زوجته  »:تم التعريف فيها ببقية أسماء المعتقلين
والتهم المنسوبة إليهم ،وكان التشديد أكثر من ذي قبله حيث أنه تم منعنا حتى االلتفات
إلى أية جهة أخرى...وتم ضرب المحامي في قاعة المحكمة ،وذلك ألن إحدى منتسبات
وض ّجت القاعة وعاد المحامي وهو
الشرطة النسائية قالت إنه أعطى ألحد المعتقلين ورقةَ ،

في حالة يرثى لها ،وجاء أحد العساكر الذي كان ال تظهر سوى عيناه وكان يدق على الشبك
ويصيح على المعتقلين أين الورقة وهم يردون ال نعلم ،فقال لهم مهدداً « :أنا أرويكم»..

وشعرنا بالقلق وتحدثنا للقاضي فقال :ال تقلقواْ ما عيفعل بهم شي ..ولألسف وثقنا بكالمه

ظناً منا أنه قاض».

في الجلسة الثالثة تم تجريد المعتقلين من مالبسهم أمام بعضهم البعض بحثاً عن قصاصة
الورق .تضيف زوجة عكيري« :وتم عقابهم والتعامل معهم كأنهم حيوانات بل وأسوأ،

وتحدثوا أنهم تلقواْ أبشع األلفاظ والتعامل».

وقال أهالي المحكوم عليهم إنهم تفاجأواْ بأقوال المعتقلين بأنهم تعرضواْ ألبشع أنواع

التعذيب منها التعليق وقلع األظافر وشرب مياه المجاري والضرب على مناطق الكلى

سبب لبعضهم أمراضاً منها :الفشل الكلوي وتمزق األعصاب.
واألفخاذ بطريقة مبرحة ،ما َّ

«منعنا من الدخول لحدوث مشكلة وتم رمينا نحن
تقول «عكيري» عن الجلسة الرابعةُ :
أقارب المعتقلين بألفاظ غير الئقة ،وقالواْ لنا لو عرفتن تربين عيالكن ما هم هنا» وأضافت:
«كنا نأتي إلى قاعة المحكمة وال يسمح لنا بالدخول ،وكنا نجلس في الشارع طوال وقت

طويال ،ولم نكن نعرف ما يحدث إال من المحامين ..وطالبنا
الجلسة التي كانت تستمر وقتاً
ً
القاضي بالسماح لنا بالحضور ألنه حق من حقوقنا ولكنهم رفضواْ  ،وكان كل يوم ولهم عذر

لمنعنا من الدخول».

استمرت المحاكمة من أبريل  2017حتى يوليو  2019عندما أقدمت المليشيا على إصدار

حكمها بإعدام  30مختطفاً بينهم المختطف «محمد عكيري» جاء هذا الحكم بعد تعرض

المختطف لإلخفاء القسري والتعذيب لمدة  4سنوات ،وكان تاريخ النطق بالحكم في 9

يوليو  2019وما يزال في سجن األمن السياسي حتى اليوم دون السماح له باستئناف الحكم.
وعن سياسة التشويه اإلعالمية التي أقدم عليها الحوثيون تقول عكيري « :عندما تم نشر

علي وعلى أوالدنا سلبياً حيث امتنع األوالد
فلم «الوجه اآلخر» من قبل الحوثيين كان أثره َّ
من مخالطة أوالد الحارة ألنهم كانوا يؤذونهم في أبيهم وحتى في المدراس يعاني أوالدنا

من معايرة بعض زمالئهم لهم بأن أباهم سجين لكنهم يدركون أنه بريء».

54

منظمة سام للحقوق والحريات

2020

تقرير حقوقي

أسرة فهد عبدالله محمد أحمد السالمي
فهد عبد الله محمد أحمد السالمي  43 -عاماً  ،مدير مدرسة النهضة

الحديثة ،محتجز في سجن األمن السياسي..

اختطف السالمي في  6اكتوبر  ،2015من أمام منزله في شارع الرباط وسط
العاصمة صنعاء ،وأخفي قسراً لمدة خمسة أشهر تعرض فيها للتعذيب وعرض

على النيابة بعد مرور أربعة أعوام على اختطافه ،وتعرض لمحاكمة ظالمة في
المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء ،كانت أول جلسة له في الـ  12من يناير

 ،2020والجلسة الثانية في الـ  18من أبريل  ،2020لم تعرف أسرته بموعدها
كما قالت لـ «سام» و «لم يتم إشعارنا قط ..عرفنا من المحامي الذي تفاجأ

بقاعة المحكمة أن «فهد السالمي» وزمالئه موجودين بالمحكمة.
مجاهد محفل

مجاهد علي محمد صالح محفل  46 -عاماً  ،محتجز في األمن السياسي؛
اختطف بتاريخ  23نوفمبر  2015من مقر عمله ،كان يعمل مدرساً في مدرسة

الشهيد مختار ،في قاع القيضي وسط صنعاء.

بتاريخ  23نوفمبر  ،2015داهم المدرسة مسلحون الساعة  8:30صباحا
واختطفوه من هناك ،أخفي قسراً لمدة خمسة أشهر ،ومازال يتعرض لفترات

متقطعة من اإلخفاء القسري ومنع الزيارة عنه.

وبعد مرور  3سنوات من االختطاف واإلخفاء القسري والتعذيب النفسي
والجسدي وتدهور حالته الصحية بدأت مليشيا الحوثي بمحاكمة المختطف

«مجاهد محفل» وكانت أول جلسة في الـ  29من أكتوبر  .2018تؤكد أسرته أنها
لم تبلغ بموعد المحاكمة ولم يبلغ محامو الدفاع ،بعدها كما يقول أحد أقربائه:

كنا نحضر بعض الجلسات ونتفاجأ إما بحضور القاضي دون إحضار المختطفين ،أو
إحضار المختطفين دون حضور القاضي ،أو إحضار المختطفين مع متهمين في
وتتم محاكمة منتسبي القاعدة والمختطفون يتفرجون ثم
«تنظيم القاعدة».
ُّ

ينتهي الوقت ويعودون بهم إلى السجن».

بحسب شهادة مقربيه التي يقول فيها « :في إحدى الجلسات التي تمكنا

من حضورها تفاجأنا بما يوجهه القاضي من سؤال ساذج ووحيد :هل أنتم مع

حضرون
العدوان أم ال..؟ ويمنع المحامون من المرافعة عن موكليهم ،وكانوا ُي ِ
كبلين؛ كل واحد مع اآلخر ،كانت آخر جلسة في شهر أبريل .2020
المختطفين ُم ّ

زوجة محفل قالت« :عندما حضرت أول جلسة كانت مشاعري مختلطة بالحزن
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عندما أرى زوجي داخل القفص وهو بريء وأعرف أنه مافيش «ال يوجد» عليه

أية تهمة ،كنت أبكي ،ما تخيلت زوجي يوماً من األيام وهو داخل القفص...

تضيف« :وهو يحاكم كنت أنظر لزوجي وهو مبتسم وقلبي يتقطع ألماً ؛ لماذا
البريء يحاكم وال عليه أي شيء ،والخونة والمجرمون خارج القفص !...وابني

يشوف «ينظر» إلى والده ويبكي لم يتحمل الموقف ،كان والده ينظر إليه

خوفا على ولده».
ً
ويحاول يخفي مشاعره
أحمد القطاع

أحمد عبد الله أحمد القطاع ،مختطف لدى ميليشيا الحوثي من تاريخ  27سبتمبر
 ،2015تم إخفاء «القطاع» لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ،ثم أحالوه للنيابة
بعد فترة اعتقال امتدت ألربع سنوات ،ثم انتقل ملف القضية إلى المحكمة
ونسبواْ إليه تهما ال صحة لها من الواقع ،كان مفاد أول جلسة أن المختطف

«أحمد القطاع» هو رئيس الخلية ،ومن معه من المحالين في نفس المجموعة

يتبعونه؛ رغم أن المختطف لم يخرج من صنعاء خالل فترة سيطرة الحوثي.

أكد أحد أقارب «القطاع» المحكمة «عقدت الجلسات بدون إعالمنا نحن
األهالي ولم نعرف الخبر إال من المحامين األفاضل ،كما حصل ذلك في تاريخ
 ،2020/4/18حيث عقدت الجلسة وكانت هي األخيرة حتى اآلن ،ولم يتم حتى

إعالم المحامين فقرر المختطف «أحمد القطاع» وبقية المجموعة التزامهم
الصمت لعدم حضور محاميهم وتم تأجيل الجلسة إلى بعد رمضان دون إعطاء

موعد محدد.

أحد أبناء «القطاع» قال« :إن ما يعايشه المختطفون بما في ذلك «والدي

أحمد» من ظلم وكذب وزور وانتهاك وتهم مكذوبة ال صحة لها ينعكس ذلك
في نفسياتهم ونالحظ ذلك أوقات الزيارات ،وحين يقوم والدي بالصمت اثناء
المحاكمة يردواْ عليه أثناء الزيارات باإلهانة والمنع من جميع المسموحات
لآلخرين واتهامه بأنه المخطط والمسير لبقية المجموعة كما حدث في آخر

زيارة ،حيث لم يسمح لنا بالسالم على والدي وذلك بسبب التزامه الصمت
أثناء المحاكمة ،كما ال نعلم ما يتعرض له من تعذيب داخل السجن وكل هذه

المعامالت السيئة تُ ولّ د لدينا الكثير من القلق والتساؤالت والخوف من

المجهول ولكن رب السماء موجود؛ هو الحكم العدل وهو أحكم الحاكمين»
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محاكمة ترامب ومحمد بن سلمان

في شهر أبريل من عام  ،2018أعلنت مليشيا الحوثي

الحوثي الذي يعمل مدرسا في مديرية القناوص

في مليشيا الحوثي «صالح الصماد» بقصف جوي

 ،2018وأخفي قسراً في سجون سرية بأمانة

مقتل رئيس المجلس السياسي األعلى «القيادي»

لطيران التحالف في محافظة الحديدة غرب اليمن.

أعلنت النيابة الجزائية الحوثية عن قائمة اتهام في

مقتل رئيسها «الصماد» تضمنت ( )62اسماً على
ِ
رأسهم الرئيس األمريكي ،والملك السعودي سلمان
بن عبد العزيز ،والرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي ،وملك األردن عبد الله الثاني بن الحسين،

وملك البحرين ،والرئيس السوداني السابق عمر
البشير ،وعدد كبير من القيادات العسكرية األمريكية

والسعودية واإلماراتية واليمنية.

العاصمة تعرض فيها لتعذيبٍ جسدي ومعنوي
شديد ،وقد أفاد للمحكمة في جلسة  4مايو
ٍ

 2019أن أقواله غير صحيحة؛ قيلت للخالص
من الموت والعذاب الذي تعرض له حيث حرم

عديدة بلغ أقصاها  8أيام  ,حيث
ً
من النوم أياماً
كان يتعاقب عليه المحققون وهو معلق اليدين

بسلك،
ٍ
ضرب في قدمه
وترفع إحدى رجليه ثم ُي ُ
ولو سألوه هل قتلت رسول الله العترف بحسب

إفادته ،وأضاف أنه علق في حبل في رقبته وأنه
قد تلقى أنواع العذاب منها ُّ
رشه بالماء البارد

تعرض المعتقلون المدنيون إلجراءات تعسفية

السلم وهو مربوط فيه
وربطه في ُسلّ م ونصب ُّ

الشديد ،منهم على سبيل المثال:

تعرض لما ال يعرفه من العذاب.

وانتهاكات قاسية كاإلخفاء القسري والتعذيب
•المعتقل محمد محمد علي المشخري 47 -
عاماً المتهم رقم  60في قائمة اتهام مليشيا
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مدينة الحديدة ،وهو المتهم رقم ( )56في قائمة اتهام مليشيا الحوثي بسبب

التعذيب في سجون مليشيا الحوثي إثر احتجازه على خلفية مقتل «صالح الصماد»

وجهت المحكمة تهمة تفجير موكب الصماد بثالث قنابل نوع مارك ( )82باستخدام

طائرات المتهمين من األول وحتى السابع واألربعين؛ حسب الئحة االتهام.

ووثقت منظمة «سام» تعرض المعتقلين من  53إلى  62لإلخفاء القسري من بعد

اعتقالهم في شهري سبتمبر وأكتوبر  2018وحتى  17أبريل  2019تعرضواْ خاللها للتعذيب
الشديد.

محامي المتهمين «عبد المجيد صبرة» كتب في صفحته على فيس بوك بتاريخ 27
أغسطس  2020أن أقارب المتهمين لم يعلمواْ عنهم شيئاً إال عندما تداولت وسائل

اإلعالم أسمائهم وصورهم بعد انعقاد الجلسة األولى في القضية بتاريخ 2019/4/17

باعتبارهم متهمين فيها «وكانت آثار التعذيب ظاهرة على أجساد البعض منهم أثناء فترة
المحاكمة وتم عرضهم على الطبيب الشرعي وأصدر تقريراً بذلك وقد تكلم جميعهم عما

تعرضواْ له من تعذيب وإخفاء قسري».

وأشار المحامي صبرة إلى انعدام شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في االتفاقية

الدولية حيث قال« :سارت المحكمة في جلساتها األولى بدون حضور محامي معهم

جميعاً بعد ذلك حضر عنهم هيئة الدفاع المكونة من المحامين «عبد العزيز السماوي»
و»نشوان الريمي» و»عبد المجيد مصلح صبرة» لكن لم يتغير الوضع كثيراً أثناء إجراءات
المحاكمة حيث أن المتهمين مازالواْ يقبعون في سجون غير معروفة ،وجلسات المحاكمة

لم تكن علنية ومفتوحة لكل الجمهور.

ومما زاد قلق هيئة الدفاع هو قيام المحكمة بتغيير قرار االتهام في جلستها المنعقدة

بتاريخ  2019/9/9بدعوى تعديل القيد والوصف»

وقال صبرة إن المحكمة «نسبت لموكلينا تهماً عديدة لم ترد في قرار االتهام حيث

كانت التهمة الموجهة لهم هو االتفاق الجنائي مع باقي المتهمين فغيرتها إلى تهمة

التمالؤ والمباشرة باغتيال رئيس المجلس السياسي األعلى «صالح الصماد» وكأنهم هم

من قامواْ بالقصف بالطيران».
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أحكام ضد الموتى

أصدرت المحكمة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي

كما رصدت المنظمة حكم المحكمة التابعة للحوثيين

عسكرية ومدنية توفيت باالغتيال أو أثناء قتال

بتاريخ  8سبتمبر  ،2020والذي قتل بتاريخ  2سبتمبر

في العاصمة صنعاء أحكاماً بإعدام شخصيات

مليشيا الحوثي ،ورصدت منظمة «سام» الحكم
الصادر بإعدام العميد الركن عدنان الحمادي قائد
اللواء  35مدرع في محافظة تعز والذي كان قد قتل

بتاريخ  2ديسمبر .2019

بإعدام عضو مجلس النواب «ربيش بن وهبان»
 2020في مواجهات مع مليشيا الحوثي على أطراف

محافظة مأرب التي نزح إليها بعد سيطرة الحوثيين

على صنعاء.

اإلعدام بهدف مصادرة األموال
بتاريخ  8سبتمبر  2020أصدرت المحكمة الجزائية

ووجهت المحكمة الحوثية لهؤالء تُ همة تسهيل

بإعدام ( )110من معارضي مليشيا الحوثي من أصل

الصفات ووقائع أخرى ،كما قررت المحكمة الحجز

الشرعي «عبدربه منصور هادي» ورئيس هيئة أركان

المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت وتحت أي

المتخصصة بصنعاء التابعة لمليشيا الحوثي حكماً

( )113بينهم شخصيات بارزة مثل رئيس الجمهورية

الجيش الموالي للحكومة الشرعية صغير بن عزيز»
و»محمد اليدومي» رئيس حزب االصالح الموالي
للشرعية ،ونائبه «عبد الوهاب اآلنسي»  -للمرة
الثانية  -إضافة إلى الشيخ «عبد المجيد الزنداني»

رئيس جامعة اإليمان وعضو مجلس الرئاسة
السابق المنتمي إلى حزب التجمع اليمني لإلصالح،

والقيادي في اإلصالح «عبد الله صعتر» والعميد

«طارق عفاش» قائد قوات الساحل الغربي ابن أخ
الرئيس الراحل «علي عبد الله صالح» الذي قتل على
يد مليشيا الحوثي في ديسمبر  ،2018إضافة إلى

دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وانتحال

التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين
مسمى داخل البالد أو خارجها.

والحظت المنظمة أن جميع المحاكمات التي يحاكم

فيها القيادات العسكرية تنتهي باإلعدام ،ومصادرة
الممتلكات ،وغالباً يتم تنفيذ مصادرة األموال
بصورة مستعجلة حتى إذا لم يكن الحكم نهائيا
ٍ
وقابال للطعن فيه أمام جهات أعلى قضائيا !...ما
ً
يفسر الغاية من أغلب هذه األحكام التي تتم بصورة

مستعجلة ودون التزام بأدنى معايير المحاكمة
ٍ

العادلة المنصوص عليها في القوانين الدولية.

أعضاء مجلس النواب الموالين للحكومة الشرعية:

«إبراهيم الفاشق» و»عبد الكريم األسلمي» و

«محمد عبد العزيز الشليف».
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اإلعدام العابر للحدود

أصدرت محكمة في محافظة صعدة شمال غرب اليمن ،المعقل الرئيس لمليشيا الحوثي يوم

األربعاء  30سبتمبر  2020حكما بإعدام الرئيسين اليمني «عبدربه منصور هادي» والرئيس

األمريكي «دونالد ترامب» وكذلك الملك سلمان بن عبد العزيز.

كل من ولي العهد السعودي األمير «محمد بن
وإضافة إلى هؤالء قضت المحكمة بإعدام ٍ
سلمان بن عبد العزيز» آل سعود ،ونائب الرئيس اليمني «علي محسن األحمر» و»تركي بن
بندر بن عبد العزيز» آل سعود ،و»جيمس نورمان ماتيس» و»جيزال نورتون انسكوارتز» وكذلك
«أحمد عبيد بن دغر» رئيس الوزراء اليمني السابق ،و»محمد علي المقدشي» وزير الدفاع في

الحكومة الشرعية.
الخالصة:

وجدت «سام» أنه من خالل التحقيق والتقصي في وقائع انتهاك مبادئ المحاكمة العادلة
في اليمن أن الضحايا تحت سلطة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء لم يتم احترام حقهم

في تأمين محاكمة عادلة بحسب المبادئ المنصوص عليها في مبادئ المحاكمة العادلة.

ولعل االنتهاك األبرز الذي رصدته المنظمة هو أن المحاكمة استندت إلى اعترافات تم

الحصول عليها باإلكراه ،وأثناء االستجواب في سجون األجهزة األمنية ثم من جانب النيابة

العامة التابعة لمليشيا الحوثي.

وتأكد لمنظمة «سام» إنكار العديد من المتهمين للتهم الموجهة إليهم ،حيث أشار عدد
منهم إلى أن شهاداتهم انتُ زعت تحت التعذيب ،وأهملت المحاكم التابعة للحوثيين شكاوى
تعرضواْ لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة ،بما
الكثير من المحتجزين الذين ّ

في ذلك جهاز األمن السياسي وأقسام الشرطة ومكتب التحقيق الجنائي في صنعاء حيث
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استجوبتهم القوات األمنية فور إلقاء القبض عليهم ،ولم تحفظ حقوقهم القانونية أثناء

القبض واالستجواب وتعرضوا للتعذيب واإلخفاء القسري ولم تلتفت المحكمة ألي من هذه

الوقائع رغم أن بعضها مثبت في ثنايا األوراق المقدمة من النيابة.

في جلسات االستماع العامة المختلفة أمام ما يسمى بالمحاكم الجزائية المتخصصة ذكر
المحتجزون أنهم تعرضواْ لسوء المعاملة المستمرة من قبل األجهزة األمنية التابعة لمليشيا
ُ
المنظمة بدء
الحوثي ،منهم الدكتور «يوسف البواب» على سبيل المثال ،كما الحظت

محاكمة بعض المدعى عليهم الذين اختارواْ محامياً للدفاع عنهم دون أن يتمكّ نواْ من االلتقاء
للمرة األولى أمام النيابة ،ولم ُيسمح لهم باالنفراد بمحاميهم أبدا،
بالمحامي قبل مثولهم
ّ

وتعرضوا للعقاب في سجن جهاز األمن السياسي بعد حضور الجلسات بسبب شكواهم

للقاضي مما يتعرضون له من تعذيب وسوء معاملة.

كما تم استجواب بعضهم من جانب النيابة بغياب المحامين .وحتى أثناء جلسات التحقيق

التي حضرها محامون لم ُيسمح لمحامي الدفاع بالتحدث إلى موكليهم ،كما لم يتم إطالعهم
كاف على جدول جلسات التحقيق ولم ُيمنحواْ الوقت إلعداد دفاعهم أو للتدخل في
بشكل ٍ

جلسات المحكمة ،ورفض القضاة النظر في طلباتهم أو حتى تسجيلها في محاضر الجلسات
وطردوا بعضهم من قاعة جلسات المحكمة ومضوا في النظر في القضايا وإصدار األحكام
بدون حضور محامين عن الضحايا ،وأصدروا بعض األحكام االبتدائية خالل جلسة واحدة

وجلستين ،وعلى ذات النهج مضت شعبة االستئناف.

وبالرغم من صدور أحكام براءة وإفراج لبعضهم إال أن مليشيا الحوثي رفضت اإلفراج عنهم إال

بموجب صفقات تبادل محتجزين.
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التوصيات:
أوال :مليشيا الحوثي

•التوقف الفوري عن ممارسة القبض والحجز التعسفيين واإلخفاء القسري ،واستخدام
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية.

•ضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية ،وتوفير الرعاية المتاحة والسريعة ،والسماح
بالزيارات المنظمة لألهالي ،وتوفير الغذاء المناسب للصحة ومراعاة المعايير الصحية.

•ضمان حق الدفاع للمعتقلين ،واحترام حق األفراد المحتجزين في الدفاع عن أنفسهم أو
من خالل مستشار قانوني.

•التوقف عن مضايقة المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمنظمات العاملة
في هذا المجال ،خاصة عندما يتعلق األمر بعملهم مع المحتجزين ،والمختفين وضحايا

التعذيب.

•من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة.
•ضمان تشكيل محاكم مستقلة تنظر بإنصاف وعلنية فيما يوجه للمعتقلين تعسفا
والمخفيين قسراً.

•التحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها المعتقلون تعسفا وفقا للمادة « »13من
االتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب التي تضمن إجراء التحقيقات المحايدة على وجه

السرعة في كافة مزاعم وادعاءات التعذيب.
ثانياً  :للقضاء

•االلتزام بمبدأ « أن األصل في اإلنسان البراءة « والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات،
ويفترض أن تكون قرينة البراءة قائمة ومستمرة منذ لحظة إلقاء القبض على الشخص
المعني حتى يتم إثبات وتأكيد إدانته بحكم نهائي بات ،بعد استنفاد كافة مراحل الطعن

في الحكم الصادر ضده.

•ضمان عدم االحتجاج باألقوال والتصريحات واالعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب
وعدم االستناد إليها كأدلة إثبات.
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•ضمان حق المعتقلين تعسفيا في المساواة أمام القانون من خالل عدم محاكمتهم
بصورة استثنائية مخالفة ألصول المحاكمات الجزائية الواجب اتباعها بالنسبة لعامة

الناس.

•ضمان الحق في عالنية المحاكمة؛ بما يكفل توفر رقابة حقيقية من قبل الصحافة
واإلعالم والرأي العام ،على مجريات وإجراءات المحاكمات وعدم انتهاك حقوق

المتهمين في المحاكمة العادلة.

•ضمان مناقشة كافة األدلة من قبل المتهم بنفسه أو محاميه ،مع ضمان تقديم شهود
وأدلة نفي االتهام بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود وأدلة االدعاء.

•التوقف عن استخدام وسائل اإلعالم لتشويه سمعة المعتقلين تعسفاً  ،والضغط على
القضاء من خالل اإلعالم الحوثي.

• الوقف الفوري عن المحاكمات غير القانونية في المحكمة الجنائية المتخصصة ضد من
يعتقد بأنهم معارضون وخصوم سياسيون ،وضد الصحفيين ،وأفراد األقليات الدينية،

وإلغاء األحكام الصادرة مسبقاً بعد محاكمات جائرة.
ثالثاً  :المجتمع الدولي

•الضغط على جميع األطراف لتنفيذ اتفاقية تبادل المعتقلين واألسرى الموقع عليها
في استوكهولم ،واإلفراج عن جميع المعتقلين.

•الضغط على مليشيا الحوثي لوقف االعتقاالت التعسفية ووقف جميع أشكال التعذيب
وغيره من ضروب سوء المعاملة.

•الضغط على مليشيا الحوثي لوقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء المدنيين
والسياسيين والصحفيين واألقليات ،وإلغاء األحكام الصادرة بحق المعارضين لمليشيا
الحوثي.
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من المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي بحق خصوم ومعارضين.

