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من هي سـام؟
منظمة سام
منظمــة حقوقيــة مســتقلة وغيــر ربحيــة مقرهــا جنيــف ،بــدأت نشــاطها فــي ينايــر  2016وحصلــت
علــى تصريــح عمــل فــي ديســمبر . 2017تســعى للدفــاع عــن حقــوق االنســان فــي الشــرق األوســط

واليمــن علــى وجــه الخصــوص ،وايصــال انتهــاكات حقــوق االنســان إلــى مؤسســات صناعــة القــرار،
والمنظمــات الدوليــة الفاعلــة والمؤثــرة ،تعرضــت للعديــد مــن حمالــت التشــويه والتحريــض ،وكــذا
القرصنــة لمنصاتهــا مــن أطــراف الحــرب اليمنيــة بســبب فضحهــا مــا ارتكبــوه مــن جرائــم .وأصــدرت

عشــرات التقاريــر باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة والبيانــات الحقوقيــة التــي توثــق انتهــاكات الحــرب
وحقــوق االنســان فــي اليمــن.
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المقدمــة

حريــة الحركــة والتنقــل مــن الحريــات األساســية والضروريــة التــي يجــب أن تُ تــاح للجميــع ،فهــي مــن الحقــوق الشــخصية

والحريــات األساســية التــي تتكــئ عليهــا جميــع الحريــات األخــرى وأي تقييــد وتضييــق لهــا هــو افتئــات علــى أهــم

حقــوق اإلنســان التــي كفلتهــا المواثيــق العالميــة والدســتور والقوانيــن اليمنيــة وليــس مســتغرباً القــول أن تقييــد
هــذا الحــق يتوقــف عليــه إهــدار لــكل الحقــوق الفرديــة والجماعيــة األخــرى ويصبــح الســكان أســرى االحتجــاز الجماعــي

إذ ال قيمــة ألي حــق إن لــم يكــن متاحــاً فيــه حريــة الحركــة والتنقــل.

تعــرض هــذا الحــق لالعتــداء والحرمــان مــن قبــل أطــراف الحــرب اليمنيــة الســيما مــع انقســام البلــد جغرافيــاً حيــث
ـرف علــى جــزءٍ منــه ويتحكــم بمصائــر النــاس فيــه ويتخــذ مــن التدابيــر واالحتــرازات الظالمــة ضــد
يســيطر كل طـ ٍ
المدنييــن بــدءاً بالتفتيــش الغيــر قانونــي مــروراً باالحتجــاز بالهويــة واالنتمــاء السياســي والجغرافــي والمذهبــي وليــس
انتهـ ًـاء بالممارســات المصاحبــة لتقييــد هــذا الحــق بارتــكاب جرائــم فضيعــة منهــا القتــل خــارج إطــار القانــون والمعاملــة

الالإنســانية واالعتــداء الجنســاني والســطو علــى األمــوال ومنــع إدخــال اإلمــدادات الحيويــة علــى كتــل ســكانية

كبيــرة كالــذي يحــدث لمدينــة تعــز منــذ ســنوات.
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فــرض هــذا التقريــر حاجــة حقــوق االنســان فــي اليمــن الــذي يشــهد صراعــاً منــذ ســبعة اعــوام انعكــس تأثيــره علــى

الحــق فــي حريــة الحركــة و /أو التنقــل /الســفر الــذي تعــرض للتقييــد ،وهــو يهــدف الــى دحــض وفضــح المعلومــات
المضللــة و /أو المغلوطــة التــي نشــرها إعــام ســلطة األمــر الواقــع فــي صنعــاء بحــق الضحايــا .ويســعى التقريــر

إلــى إبــراز مأســاة المدنييــن بســبب شــبكة الحواجــز والنقــاط األمنيــة المنتشــرة فــي /أو داخــل الطــرق والمحافظــات
اليمنيــة وكــذا عمليــات نهــب األمــوال فــي المكاتــب الجمركيــة "الغيــر قانونيــة" التــي أنشــأتها جماعــة أنصــار اللــه

(الحوثييــن).

والتقريــر نتيجــة تحقيــق اســتقصائي عملــت عليــه "ســام" ضمــن مشــروع توثيــق تقييــد حريــة الحركــة والتنقــل منــذ
أكتوبــر  2021فــي ســبع محافظــات خاضعــة لســلطة أنصــار اللــه وهــي صنعــاء وتعــز ومــأرب والبيضــاء وصعــدة وإب

والحديــدة ويغطــي الممارســات المرتكبــة منــذ ينايــر  2015وحتــى ديســمبر  2021وامتثلــت المنظمــة لقواعــد
الشــفافية والنزاهــة والحيــاد خــال التحقيــق للوصــول الــى الحقيقــة وعلــى الرغــم مــن ارتــكاب كافــة األطــراف

اليمنيــة لهــذه االنتهــاكات والجرائــم بنســب مختلفــة لكــن المنظمــة ركــزت علــى الممارســات التــي ارتكبتهــا جماعــة

أنصــار اللــه كنمــوذج وســتعمل علــى فضــح انتهــاكات بقيــة أطــراف الحــرب فــي أعمــال قادمــة.

وفــي ظــل غيــاب اســتراتيجية متماســكة لــدى األمــم المتحــدة والوســطاء الدولييــن وعــدم قدرتهــم علــى فــرض

حلــول تنهــي الحــرب و /أو تجبــر أطرافهــا علــى االلتــزام بمقــررات مجلــس األمــن الدولــي بشــأن اليمــن إلــى زيــادة
اختــراق قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق اإلنســان كمــا أن غيــاب العدالــة الجنائيــة الدوليــة والمحليــة

ســاهم فــي اختــراق تلــك القواعــد وأثــر الدعــم الخارجــي مــن قبــل إيــران واإلمــارات والســعودية ألطــراف الحــرب
اليمنيــة فــي تعقيــد األوضــاع وتقويــض المؤسســات اليمنيــة والمســاهمة فــي تقســيم الجغرافيــا اليمنيــة فانعكــس

فــي زيــادة ممارســات التقييــد لحريــة الحركــة والتنقــل داخــل البلــد وتعقيــد إجــراءات ســفر اليمنييــن الــى خــارج حــدود
بلدهــم.
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ملخص تنفيذي

هــذا التقريــر هــو خالصــة مشــروع تحقيــق اســتقصائي لممارســات تقييــد حركــة التنقــل والمــرور فــي الحواجــز األمنيــة
وكــذا االنتهــاكات المصاحبــة التــي ارتكبتهــا جماعــة أنصــار اللــه والتــي بــدأت "ســام" فــي العمــل عليــه منــذ أكتوبــر 2021
ويغطــي ســبع محافظــات وهــي العاصمــة صنعــاء وإب والحديــدة وتعــز والبيضــاء وصعــدة ومــأرب.
دحــض التقريــر وفضــح المعلومــات المضللــة و /أو المغلوطــة /المزيفــة التــي نشــرتها جماعــة أنصــار اللــه بحــق الضحايــا
الذيــن ُصــودر منهــم الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل والســفر وارتُ كــب بحقهــم انتهــاكات مصاحبــة مــن خــال ســرده

لمعلومــات أدلــى بهــا ضحايــا وشــهود ،كمــا أبــرز التقريــر مأســاة المدنييــن بســبب شــبكة الحواجــز والنقــاط األمنيــة

المنتشــرة فــي /أو داخــل الطــرق والمحافظــات اليمنيــة وأعمــال االبتــزاز ونهــب األمــوال التــي مارســتها شــبكة المكاتــب
الجمركيــة التــي اســتحدثتها ســلطة األمــر الواقــع فــي صنعــاء.
توصلــت "ســام" فــي هــذا التحقيــق االســتقصائي إلــى أن هنالــك ارتباطــاً بيــن التضليــل والتزييــف الــذي مارســته وســائل
إعــام أنصــار اللــه والقريبــة منهــا وبيــن ممارســاتها علــى األرض فــي تقييــد حريــة التنقــل والحركــة ومــا صاحبتهــا مــن
انتهــاكات ،كمــا اســتنتجت وجــود رابــط رفيــع بيــن تقييــد حركــة التنقــل وبيــن نهــب األمــوال فقــد اســتخدمت الجماعــة
بعــض الضحايــا الذيــن احتجزتهــم فــي النقــاط لتشــويه خصومهــا الســيما ممــن قامــت و /أو تنــوي نهــب أموالهــم
وألصقــت الجماعــة تُ هــم الخيانــة /االرتــزاق /دواعــش /مجنــدي العــدوان /رفــع إحداثيــات /أصحــاب ســوابق إجراميــة ضــد
الكثيــر ممــن قيــدت حركــة تنقلهــم فــي الحواجــز األمنيــة.
وخلــص التقريــر إلــى أن إنشــاء جماعــة أنصــار اللــه شــبكة مــن الحواجــز األمنيــة فــي مناطــق ســيطرتها و /أو بيــن المناطــق
التــي تســيطر عليهــا ومناطــق ســيطرة األطــراف األخــرى فرصــد التقريــر وجــود ( )38حاجــز أمنــي فــي ( )7محافظــات
وأصبــح تقييــد حركــة التنقــل منهجيــة راســخة لــدى الجماعــة.
كمــا خلــص التقريــر إلــى وجــود ســجون خاصــة جــوار الحواجــز األمنيــة الحتجــاز المدنييــن وممارســة االنتهــاكات المصاحبــة
االخرىغالبــاً مــا تكــون مبنيــة بشــكل بدائــي أو "كونتينــرات" حديديــة أو منــازل ســيطرت عليهــا جــوار هــذه الحواجــز.
إلــى جانــب مــا حققــت فيــه "ســام" مــن تقييــد لحركــة التنقــل والحركــة فــي الحواجــز األمنيــة فإنهــا قــد وثقــت العديــد من
االنتهــاكات المصاحبــة لهــذه الجريمــة أبرزهــا االحتجــاز والتعذيــب واالختفــاء القســري والقتــل خــارج إطــار القانــون واالبتــزاز
المالي واالعتداءات الجنســية
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يســتعرض التقريــر مــا قامــت بــه المكاتــب الجمركيــة التــي اســتحدثتها ســلطة األمــر الواقــع مــن نهــب لألمــوال الســيما
علــى التجــار والمورديــن والعامليــن فــي قطــاع التجــارة ،وتعتقــد "ســام" أن هــذه المكاتــب ال تمتلــك مشــروعية قانونيــة

وقــد ُأنشــئت مخالفـ ًـة للقوانيــن الماليــة والضريبيــة التــي خصصتهــا المنافــذ الجمركيــة فــي النقــاط األولــى للحــدود البريــة
والبحريــة لليمــن.
ورصــدت "ســام" أبــرز هــذه المكاتــب الجمركيــة المســتحدثة وهــي منفــذ عفــار ومركــز رقابــة رداع فــي البيضــاء ومركــز ميتــم
ومركــز الحــزم فــي إب ومركــز رقابــة ســفيان ومركــز رقابــة عمــران ومركــز رقابــة ذمــار ومركــز ملعــب الثــورة ومركــز  22مايــو
ومركــز الشــعب الجمركــي ومركــز جمــرك شــوابه فــي صنعــاء ومركــز ســقم ومركــز جبــل راس فــي الحديــدة ومركــز جمــرك
الراهــدة فــي تعــز ومركــز رقابــة صعــدة ومركــز جمــارك ورقابــة حجــة
خــال عمــل المنظمــة فــي الســنوات الســابقة وثقــت العشــرات مــن الوقائــع الخاصة بتقييــد حرية الحركة والتنقــل والمرور
واالنتهــاكات المصاحبــة فــي الحواجــز األمنيــة لكنهــا خــال عملهــا فــي مشــروع تقييــد حريــة التنقــل والحركــة منــذ أكتوبــر
 2021حققــت فــي ( )52واقعــة ُمورســت خــال الفتــرة مــن ينايــر  2015وحتــى ديســمبر  2021تنــوع ضحاياهــا بيــن

سياســيين ،عســكريين ،تربويين ،نشــطاء ،تجار ،طالب ومغتربين وضحايا اســتهداف النوع االجتماعي كالنســاء واألطفال.
مــن بيــن هــؤالء الضحايــا تعــرض ( )15للتعذيــب ،و( )7لالختفــاء القســري ،و( )9للقتــل خــارج القانــون ،و( )10للنهــب
وابتــزاز األمــوال ،و( )9لالحتجــاز ،و( )2للعنــف الجنســي.

يســتند التقريــر إلــى شــهادات الضحايــا وأقاربهــم أو المرتبطيــن بهــم وإلــى مــا جمعــه مــن وثائــق ومعلومــات وتســجيالت
صوتيــة ومرئيــة إلــى جانــب مــا نشــرته الجماعــة مــن معلومــات خاصــة بالحواجــز األمنيــة والمنافــذ الجمركيــة ومــا نشــرته
مواقــع إعالميــة أخــرى مــن وقائــع تســتند علــى معلومــات ذات مصداقيــة.
ســرد التقريــر نمــاذج ل ـ ( )12واقعــة تقييــد حريــة الحركــة والتنقــل وانتهــاكات مصاحبــة وحواجــز أمنيــة ومراكــز جمركيــة وهي
نقطــة األميــرة فــي محافظــة إب واحتجــاز وتعذيــب التربــوي صــادق البتــراء فــي نقطــة مفــرق الراهــدة بتعــز واختفــاء
الســيدتان هديــل فتينــي وسوســن فــؤاد فــي نقطــة الكــدن بالحديــدة واحتجــاز وتعذيــب حســن خطــاب بعــد تقييــد
حركــة تنقلــه فــي نقطــة المــرازم بمحافظــة صعــدة وواقعــة مقتــل المــزارع فضــل العباســي بمبــرر تهربــه مــن منفــذ
جمركــي فــي البيضــاء وواقعــة مقتــل جميــل شــريان بعــد رفضــه االبتــزاز فــي نقطــة عســكرية بصنعــاء.
باإلضافــة إلــى نقطــة أبــو هاشــم فــي البيضــاء وممارســات اُرتكبــت فيهــا وواقعــة احتجــاز خالــد شــلبي فــي نقطــة المبــرز
بالحديــدة واحتجــاز وتعذيــب ياســر مكــرد بعــد اختطافــه مــن نقطــة كعبــول فــي تعــز وواقعــة مقتــل المغتــرب عبــد

الســام الشــعر فــي نقطــة العديــن بمحافظــة إب واعتقــال وتعذيــب اإلعالمــي محمــد الزوبــة والحقوقــي ع.ع بعــد
احتجازهــم فــي حواجــز امنيــة بالبيضــاء وواقعــة مقتــل أيمــن ردمــان فــي نقطــة وســط صنعــاء والتحقيــق فــي واقعــة
نهــب مــال فــي نقطــة الراهــدة شــرقي تعــز وواقعــة مقتــل ثالثــة أشــقاء فــي نقطــة جمــارك أرحــب.
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سياق مضلل
مــن بيــن ( )52واقعــة حققــت فيهــا المنظمــة لتقييــد حركــة التنقــل ووقائــع مصاحبــة لهــا وحواجــز أمنيــة ســجلت

( )15واقعــة نشــرت عنهــا وســائل إعــام أنصــار اللــه والقريبــة منهــا معلومــات مضللــة و /أو مغلوطــة /زائفــة
هــذا ال يعنــي أن بقيــة الوقائــع التــي تــم التحقيــق فيهــا لــم تــرد فــي ســياق مضلــل بــل أن أغلبهــا قــد ارتُ ِكبــت فــي

ســياق التضليــل الواســع الــذي يوصــم الضحايــا بمجنــدي العــدوان واالرتــزاق والخيانــة وأصحــاب ســوابق إجراميــة
فــي هــذا القســم مــن التقريــر ســيتم ســرد المعلومــة المضللــة والوســيلة اإلعالميــة التــي تــم نشــرها مــع ذكــر
الواقعــة التــي بســببها كان هــذا التضليــل.

مــارس القائمــون علــى نقطــة األميــرة فــي إب جرائــم تقييــد لحريــة التنقــل والحركــة حيــث حققــت "ســام" واقعــة
احتجــاز السياســي محمــد قحطــان فيهــا بينمــا تصــف قنــاة المســيرة النقطــة بأنهــا بوابــة أمــن مدينــة إب التــي

تتصــدى "للدواعــش" 1للتضليــل علــى الممارســات المرتكبــة.

بعــد احتجــاز التربــوي صــادق البتــراء فــي نقطــة مفــرق الراهــدة بتعــز نشــرت قنــاة المســيرة تقريــراً خبريــاً عمــا

أســمتها خليــة إج ــرامية تابعــة لحــزب اإلصــاح اُ لقــي القبــض علــى أفرادهــا بتعــز بزعامــة البتــراء.

2

نشــرت وســائل إعــام أنصــار اللــه وقريبــة منهــا أخبــاراً عــن تنديدهــا باختطــاف النســاء مــن قبــل مــن تســميهم
دول العــدوان ومرتزقتهــا 3و فــي هــذا الســياق المضلــل حققــت "ســام" فــي إختفــاء هديــل فتينــي وطفليهــا
وصديقتهــا سوســن فــؤاد فــي نقطــة الكــدن بالحديــدة وهــو أمــر يناهــض مــا تزعمــه الجماعــة مــن رفضهــا لهــذه

الجرائــم.

حققــت "ســام" فــي وقائــع تقييــد حريــة الحركــة بنقطــة المــرازم فــي صعــدة ضــد المدنييــن وخصــوم الجماعــة

ـيد وســائل إعــام الجماعــة بمــا حققتــه النقــاط األمنيــة بصعــدة مــن ضبــط مجنديــن
وفــي الســياق العــام تُ ِشـ ُ
للعــدوان.

4

 .1راجــع  2sinbad626الــذي نقــل تقريــراً عــن قنــاة المســيرة .التصــدي للدواعــش فــي منطقــة االميــرة مدينــة اب 17 .أكتوبر 2014

https://www.youtube.com/watch?v=ON9NwoYbFBU

 .2راجــع قنــاة المســيرة .اعترافــات خاليــا إجراميــة تابعــة لحــزب اإلصــاح تــم إلقــاء القبــض عليها في تعز17/10/2017 .

https://www.youtube.com/watch?v=eap0FC0Q2Rw

 .3راجــع موقــع المنــار المواليــة للجماعــة .اليمــن :وقفــة شــعبية بالحديــدة تنديــدا بجرائــم العــدوان ال ســيما اختطــاف النســاء 4 .فبراير 2021

https://www.almanar.com.lb/7818010

 .4راجــع موقــع افــق نيــوز .القبــض علــى  12مجنــدا للعــدوان فــي البيضــاء وصعدة 5 .ســبتمبر 2018
https://www.ofqnews.net/archives/122980
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بزعــم التهــرب مــن المنافــذ الجمركيــة مارســت قــوات الجماعــة جرائــم متعــددة مــن بينهــا القتــل حققــت "ســام"
بواقعــة مقتــل فضــل اللــه العباســي فــي أحــد المنافــذ بمحافظــة البيضــاء فــي المقابــل نشــرت وســائل إعالمهــا

مــا يمكــن وصفــه بالتزييــف عــن تلــك المنافــذ ،حيــث تصــف إنشــاؤها بأنــه يأتــي لمواجهــة آثــار خــروج العديــد مــن

المنافــذ والدوائــر الجمركيــة عــن ســيطرتها والحــد مــن اآلثــار الســلبية للعــدوان والحصــار الجائــر علــى البــاد.

5

كتــب محمــد علــي الحوثــي رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا فــي حائطــه بتويتــر موبخــاً المنتميــن للشــرطة بالبقــاء فــي
منازلهــم إذا لــم يســتطيعوا خدمــة المواطنيــن بنزاهــة وانضبــاط 6يأتــي هــذا فــي ســياق التضليــل بإظهــار الحــرص
علــى المواطنيــن جــاء ذلــك بعــد مقتــل الشــاب جميــل شــريان فــي نقطــة عســكرية بصنعــاء.

نشــرت وســائل إعــام أنصــار اللــه العديــد مــن المعلومــات المضللــة حــول إنجــازات النقــاط األمنيــة فــي البيضــاء بمــا فيهــا

نقطــة أبــو هاشــم (ســيئة الصيــت) الرابطــة بيــن محافظتــي البيضــاء ومــارب حيــث نشــرت قنــاة االعــام األمنــي علــى
يوتيــوب مــا أســمته ضبــط عــدد مــن مرتزقــة ومجنــدي العــدوان كانــوا فــي طريقهــم إلــى مــأرب 7غيــر أن نتائــج التحقيــق

الــذي أجرتــه

"ســام" أظه ــر أن مــا تُ مارســه تلــك النقــاط ينــدرج فــي إطــار تقييد حريــة الحركة والتنقل.
نشــرت قنــاة المســيرة وقنــاة االعــام الحربــي فــي يوتيــوب  8مــا أســمته اعترافــات خالــد عبــد الرحمــن شــلبي 9أحــد

مجنــدي العــدوان فــي الحديــدة ،التقتــه ســام بعــد االفــراج عنــه فذكر أن التســجيل معه والنشــر كان للتغطية والتضليل
علــى مــا تعــرض لــه مــن اعتقــال ومعاملــة قاســية فــي نقطــة "المبــرز" بالحديــدة.

بعــد ســنة مــن اختطــاف ياســر مكــرد الصلــوي واحتجــازه فــي ســجن الصالــح شــرق مدينــة تعــز ،نشــرت قنــاة المســيرة

فيديــو بهــدف التظليــل 10قالــت فيــه أن "مرتزقــة تعــز" ُيجنــدون نســائهم للرصــد وكشــف مواقــع الجيــش واللجان لصالح

العــدوان وأذاعــت مــا أســمتها اعترافــات للرجــل ومحتجزيــن آخريــن فــي ســجن الصالــح.

 .5راجــع المركــز الوطنــي للمعلومــات .رئاســة الجمهوريــة .لقــاء بالجهــاز المركــزي للرقابــة لمناقشــة تقاريــر نتائــج مراجعــة إيــرادات مصلحــة الجمارك7 .يناير 2019
https://yemen-nic.info/news/detail.php?ID=73194

 .6راجــع حائــط محمــد علــي الحوثــي فــي موقــع تويتر9 .يوليو 2021

https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1413596771062796290

 .7راجــع قنــاة االعــام األمنــي اليمنــي علــى يوتيــوب .مــن ارشــيف الحــراس ضبــط عــدد مــن مرتزقــة العدوان كانو فــي طريقهم إلى مأرب18/8/2020 .
https://www.youtube.com/watch?v=4DNEs-vs_R0

 .8تتحفــظ "ســام" عــن نشــر الرابــط بنــاء علــى طلــب الضحيــة الــذي يخشــى علــى نفســه مــن االنتقام كونه يقيم فــي محافظة الحديدة
 .9اســم مستعار

 .10راجــع موقــع فديــو قنــاة المســيرة .مرتزقــة تعــز يشــغلون نســائهم للرصــد وكشــف مواقــع الجيــش واللجــان لصالــح العــدوان "فضيحة غير مســبوقة" 15/11/2017
https://www.youtube.com/watch?v=qFM7kayUfcI

 .11راجــع موقــع  .YEMEN DAYSصنعــاء ..مصــادر تكشــف تفاصيــل مقتــل الشــاب "أيمــن ردمــان" فــي جولــة النصــر وقبائــل أرحــب تطالب بتســليم الجناة11/9/2021 .

https://yemendays.com/posts/4154
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قتــل مجنديــن فــي نقطــة تابعــة ألنصــار اللــه وســط العاصمــة صنعــاء الشــاب ايمن نبيــل ردمان نجل أحد مشــايخ أرحب
وبعــد مقتلــه صــرح مصــدر أمنــي مبــرراً مقتلــه برفضــه التوقــف فــي النقطة كونه مطلوباً في قضايا للجهــات األمنية.

11

مارســت نقطــة وجمــرك الراهــدة شــرقي تعــز تقييــداً لحريــة التنقــل وصــادر افرادها أموال عــدد من المدنيين والتجار بزعم

تنفيذهــم توجيهــات صــادرة مــن البنــك المركــزي صنعــاء بمصــادرة األمــوال النقديــة للماريــن مــن النقــاط إذا زادت عــن

( )100,000ريــال مــن الطبعــة القديمــة  12ووثقــت ســام مصــادرة أمــوال عائلــة فاضــل غانــم الحــداد فــي هــذه النقطــة.

زعمت جماعة أنصار الله أن المراكز الجمركية التي اســتحدثتها هي نموذجاً في الدفاع عن الوطن 13 .ونشــرت وســائل

إعالمهــا اخبــاراً عــن الــدور الــذي تقــوم بــه النقــاط األمنيــة بمديريــة أرحــب فــي اســتتباب األمــن واالســتقرار  14لكــن "ســام"

وثقــت وقائــع صادمــة ارتُ كبــت فــي هــذه النقــاط أحدهــا مقتــل كمــال احمــد منــاع واخويــه ســليم وجميــل فــي نقطــة

جمــارك أرحــب شــمال صنعــاء.

احتجــزت نقطــة أبــو علــي الجرمــوزي بــرداع الضحيــة عبــد الحــق محمــد النجــار وبعــد فتــرة مــن احتجــازه ُقتــل فــي ســجن
كليــة المجتمــع بذمــار فــي غــارة جويــة لطيــران التحالــف فظللــت وســائل إعــام أنصــار اللــه بــأن مــن اســتهدفتهم الغــارة
هــم أســرى تابعيــن لمــا وصفتهــم بالعــدوان 15علــى الرغــم أن كثيــر مــن القتلــى فــي تلــك الغــارة هم مدنيــون اُحتجزوا في

نقاط أمنية أو من منازلهم ومقار أعمالهم.نشرت قناة اليمن الفضائية التابعة لجماعة الحوثي ما أسمته قيام النقاط

األمنيــة بمحافظــة صعــدة بحمايــة الوطــن والمواطنيــن مــن العــدوان ومرتزقتــه وذلــك خــال زيــارة عيديــة لتلــك النقــاط
قــام بهــا محافــظ صعــدة وقيــادة وزارة الداخليــة  16وحققــت "ســام" فــي وقائــع تقييد حرية الحركة التنقل وقتل مدنيين
فــي تلــك النقاطمــن بينهــا مقتــل القاســم منصــر أبــو خيــرة فــي نقطــة أمنيــة بالشــارع العام بمدينــة صعدة.

نشــرت قنــاة المســيرة مــا أســمتها اعترافــات فــارس المخالفــي أحــد مجنــدي العــدوان بتعــز 17لتبــرر احتجــازه مــن نقطــة
كعبــول بخديــر شــرقي المحافظــة.

 .12راجــع ســبأ نــت الخاضــع لســيطرة أنصــار اللــه .تعميــم البنــك المركــزي للقادميــن إلــى مناطــق حكومــة اإلنقاذ 27 .يونيو 2021
https://www.saba.ye/ar/news3145591.htm

 .13راجــع صحيفــة الوحــدة .الجمــارك تكــرم كوادرهــا الفاعلــة بمناســبة اليــوم العالمــي للجمــارك  26 .2020ينايــر 2020
/https://www.alwahdahnews.net/73562

 .14راجــع ســبأ نــت .محافــظ صنعــاء يتفقــد النقــاط األمنيــة بمديريــة أرحب 15 .مارس 2018

https://www.saba.ye/ar/news490395.htm

القتل عمداً مع ســبق اإلصرار والترصد 2 .ســبتمبر 2019
ُ
ـتهداف العدوان لمرتزقته األســرى في ذمار..
 .15راجع موقع قناة المســيرة .اسـ
ُ

/http://www.almasirahnews.com/44433

 .16راجــع موقــع مراســل قنــاة اليمــن علــى يوتيــوب عيســى عاطــف .صعدة/تدشــين الزيــارات العيديــة للمرابطيــن مــن رجال االمــن في الحزام األمني13/8/2019 .

https://www.youtube.com/watch?v=G_7857OYtAQ

 .17حصلــت ســام علــى الفيديــو المنشــور ،لكنهــا لــم تجــد مصــدره فــي القنــاة بســبب حجبهــا من قبــل وزارة الخزانة األمريكية
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المنهجيــة

خصصــت "ســام" مشــروعاً للتحقيــق االســتقصائي عــن جريمــة تقييــد حريــة الحركــة والتنقــل باعتبارهــا مــن أبــرز الحقــوق
الفرديــة التــي تعرضــت للتقييــد مــن قبــل أطــراف الصــراع المســلح فــي اليمــن وفــي هــذا اإلطــار اعتمــدت ســام منهجيــة
واضحــة للتحقيــق والوصــول إلــى المعلومــات بمــا فيهــا الشــفافية والحيــاد والموضوعيــة وكان منطلــق المشــروع هــو
دحــض المعلومــات المضللــة و /أو المغلوطــة التــي نشــرتها وســائل إعــام ســلطة األمــر الواقــع فــي صنعــاء حــول

ضحايــا تقييــد حريــة الحركــة أو الحواجــز األمنيــة حيــث تابعــت المنظمــة وجمعــت العديــد مــن هــذه المعلومــات واتضــح

لهــا أن ســلطة األمــر الواقــع تســتخدمها لتزييــف الوعــي والتأثيــر علــى المتابــع.

والتزامــاً مــن "ســام" بمنهجيــة الحيــاد فقــد بعثــت برســالة الــى جماعــة أنصــار اللــه عبــر وزيــر حقــوق االنســان فــي ســلطة
األمــر الواقــع بصنعــاء طالبــت فيــه بعــرض وجهــة نظــر أنصــار اللــه حولعــدد مــن التســاؤالت التــي ُأثيــرت اثنــاء كتابــة التقريــر
أو عــن وقائــع محــددة واجههــا فريــق التحقيــق الميدانــي لكنهــا لــم تتلــق رداً مــن الجماعــة حتــى اشــهار هــذا التقريــر.

اعتمــدت "ســام" علــى مصــادر وثيقــة فــي دحــض المعلومــات المضللــة ،والوصــول الــى المعلومــات الحقيقيــة
كاالســتماع للضحايــا والشــهود و /أو جمــع الوثائــق والتحقــق منهــا والتصويــر الفوتوغرافــي والفيديوهــات ومعلومــات
نشــرتها وســائل إعــام ومنصــات رقميــة بعــد التحقــق مــن مصادرهــا أو ُبنيــت علــى وقائــع لديهــا مــا يدعمهــا فــي

الســياق المنشــور وكــذا بيانــات و /أو خطابــات صــادرة عــن جماعــة أنصــار اللــه.

حرصــت "ســام"على أن تكــون المعلومــة التــي ُيبنــى عليهــا إلدانــة الفاعــل هــي األقــرب الــى المنطــق وتحيطهــا

أســباب معقولــة و /أو مقبولــة تصلــح أن تكــون معيــاراً لإلدانــة بالتــوازي مــع مــا يعــزز مــن دحــض المعلومــات المضللــة
والمغلوطــة التــي أشــاعتها ســلطة األمــر الواقــع خلــف و /أو قبــل /ومــع كل جريمــة وثقهــا التقريــر أو القيــاس علــى

ســياق تضليلــي مشــابه وعكســها علــى الجرائــم التــي تكتمــت ســلطة الواقــع فــي النشــر عنهــا وأخــذت بالســياق العــام

للمعلومــة المضللــة التــي نشــرتها منصــات الجماعــة فتــم إســقاطها علــى وقائــع وممارســات حقــق فيهــا التقريــر.

عمــل علــى التحقيــق االســتقصائي ( )13باحثــاً وفنيــاً فــي المنظمــة خــال خمســة أشــهر وعلــى الرغــم أن المنظمــة قــد
وثقــت ورصــدت الكثيــر مــن االنتهــاكات ضــد الحــق فــي حريــة الحركــة والتنقــل فــي الحواجــز

13

منظمة سام للحقوق و الحريات

2022

حواجز الخوف

وكونــت قاعــدة بيانــات ال بــأس بهــا لكنهــا حققــت فــي الوقائــع التــي ســردها
األمنيــة خــال ســبع ســنوات مــن الصــراع َّ

هــذا التقريــر فــي إطــار المشــروع المخصــص لتوثيــق هــذه الجريمــة.

ركــز التحقيــق االســتقصائي علــى قضيــة تقييــد حريــة الحركــة فــي الحواجــز األمنيــة التــي مارســتها جماعــة أنصــار اللــه

وعلــى نمــاذج مــن هــذه الحواجــز واالنتهــاكات المصاحبــة لتقييــد حريــة الحركــة وأبرزهــا القتــل خــارج إطــار القانــون
واالحتجــاز واالختفــاء القســري والمعاملــة الالإنســانية ومنــع إدخــال اإلمــدادات الحيويــة واإلعتــداءات الجنســانية و /أو
الجنســية كمــا ركــز علــى قضيــة اســتحداث مكاتــب جمركيــة ونهــب األمــوال فيهــا بطريقــة غيــر مشــروعة والتــي ُمورســت

فــي محافظــات صنعــاء والحديــدة وإب وتعــز وصعــدة والبيضــاء ومــأرب وخــال التحقيــق ُرصــدت معلومــات لوقائــع

ارتكبتهــا أطــراف الحــرب األخــرى ســتعمل المنظمــة علــى توثيقهــا فــي تقاريــر قادمــة.

اســتخدم باحثــو المنظمــة وســائل عديــدة للوصــول إلــى المعلومــة أبرزهــا النــزول الميدانــي لمقابلــة الضحايــا والشــهود
والتدويــن عبــر اســتمارة معــدة ســلفاً والتســجيل المرئــي والتصويــر الفوتوغرافــي والتواصــل الهاتفــي أو عبــر وســائل

اتصــال آمنــة وعلــى الرغــم مــن مخاطــر التضييــق والفــرص المحــدودة لحركــة تنقــل فريــق التحقيــق داخــل المحافظــات
التــي شــملها التقريــر لكنــه اســتطاع مقابلــة العديــد مــن الضحايــا والوصــول إلــى المعلومــات وقابلتــه صعوبــات فــي
جمــع الصــور المتعلقــة بالحواجــز األمنيــة والمنافــذ الجمركيــة.

حققــت المنظمــة فــي أكثــر مــن ( )52واقعــة تقييــد للحــق فــي حريــة التنقــل والحركــة واالنتهــاكات المصاحبــة لهــا
اُ رتُ كِ بــت خــال الفتــرة مــن ينايــر  2015وحتــى ديســمبر  2021وقابلــت "ســام" أكثــر مــن ( )117ضحيــة وشــاهد بينهــم
ـواء نســاء أو مــن فئــات اجتماعيــة وسياســية مختلفــة.
ضحايــا فــي إطــار النــوع االجتماعــي سـ ً

ُيشــار إلــى جماعــة أنصــار اللــه فــي التقريــر بســلطة األمــر الواقــع فــي صنعــاء أو حركــة /جماعــة الحوثييــن نســبة إلــى
زعيمهــا عبــد الملــك بــدر الديــن الحوثــي وهــذه التســمية األخيــرة هــي مــا درج الوعــي الشــعبي اليمنــي عليهــا كمــا ُيشــار
الــى تســمية قــوات الحوثييــن وصالــح بالتحالــف الــذي نشــأ بيــن قــوات جماعــة أنصــار اللــه وقــوات الرئيــس الســابق علــي
عبــد اللــه صالــح منــذ تحالفهمــا إلســقاط العاصمــة صنعــاء فــي ســبتمبر  2014وحتــى مقتــل صالــح علــى يــد قــوات أنصــار

اللــه فــي ديســمبر  2017كمــا ُيشــار مصطلــح العــدوان الــذي تطلقــه وســائل إعــام أنصــار اللــه علــى التدخــل العســكري

لــدول التحالــف العربــي فــي اليمــن.

حرصــت المنظمــة علــى أمــن وســامة الضحايــا والشــهود الذيــن قابلتهــم وســرية المعلومــات التــي جمعتهــا وتحقيقــاً

لذلــك أخفــى التقريــر هويــات الشــهود وبعــض الضحايــا واعتمــد أســماء مســتعارة كمــا لــم ينشــر نتائــج تحقيقــات العديــد
مــن الوقائــع بطلــبٍ مــن الضحايــا والشــهود فــي أن تظــل المعلومــات و /أو الوثائــق التــي أدلــوا بهــا ســرية.
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أطراف الصراع في اليمن
وعالقتهم بتقييد حرية الحركة

دول عربية وإقليمية
بعــد ســبع ســنوات مــن الصــراع باتــت تتنــازع البلــد العديــد مــن األطــراف المحلية المســلحة تدعمهــا ٌ
وكل طــرف يســيطر علــى نطــاق جغرافــي يتداخــل و /أو يتقاطــع مــع ســيطرة الطــرف اآلخــر انســحب ذلــك علــى الحــق
ـواء داخــل البلــد و /أو الســفر إلــى خارجــه.
فــي حريــة الحركــة والتنقــل سـ ً

تُ ســيطر جماعــة أنصــار اللــه علــى العاصمــة صنعــاء وعشــر محافظــات أخــرى 18شــمال ووســط اليمــن كمــا تُ ســيطر عســكرياً

وإداريــاً علــى جانــب كبيــر مــن محافظتــي تعــز ومــأرب وتقــف جمهوريــة إيــران اإلســامية خلــف الجماعــة سياســياً وتتلقــى
دعمــاً ماليــاً ولوجســتياً مــن قبــل حــركات مســلحة كحــزب اللــه فــي لبنــان والحشــد الشــعبي فــي العــراق وتعــود خلفيــات
هــذا الدعــم للتجانــس المذهبــي بيــن حركــة أنصــار اللــه والســلطة الحاكمــة فــي إيــران والجماعات المســلحة التي تدعمها
فــي المنطقــة 19كمــا لعــب الصــراع بيــن إيــران والســعودية دوراً فــي جلــب الدعــم اإليرانــي ألنصــار اللــه باعتبارهــم فــي

مواجهــة عســكرية مــع الســعودية.

وعلــى الطــرف المقابــل تســيطر قــوات الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً علــى مدينــة مــأرب ومحافظــات شــبوة
والمهــرة وحضرمــوت وجــزء محــدود فــي تعــز ومثلــه فــي ابيــن وتقــف الســعودية خلــف الحكومــة اليمنيــة إال أن

تدخالتهــا ودولــة اإلمــارات فــي الشــأن الســيادي اليمنــي بــات ُيثقــل كاهــل الحكومــة ووفقــاً لبيــان مشــترك صــدر عــن

رئيــس مجلــس الشــورى فــي اليمــن ونائــب رئيــس مجلــس النــواب فــإن سياســة التحالــف العربــي التــي قــادت المعركــة
ضــد الحوثييــن قــد ذهبــت باليمــن إلــى أهــداف مختلفــة عــن تلــك التــي أعلنــت عنهــا عاصفــة الحــزم.

20

وتُ ســيطر قــوات مــا ُيعــرف بـ(الحــزام األمنــي) التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيــاً علــى محافظــات

عــدن ولحــج وجزيــرة ســقطرى وجانــب كبيــر مــن أبيــن حيــث تمكنــت هــذه القــوات مــن دحــر القــوات الحكوميــة فــي تلــك
المحافظــات خــال فتــرات متالحقــة مــن العاميــن  2018-2019ويســعى المجلــس االنتقالــي الســتعادة مــا يعــرف
بجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية بحدودهــا قبــل عــام .1990

 .18ذمار ،إب ،البيضاء ،الحديدة ،عمران ،صعدة ،الجوف ،حجة ،المحويت ،ريمة
 .19راجع مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية .تحليل :الثورة اإلسالمية اإليرانية :كيف تُ لهم ،أو ال تُ لهم ،حكم الحوثيين في شمال اليمن .محمد المحفلي وجيمس روت 5 .مارس 2020
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9182
 .20راجع حائط الدكتور أحمد عبيد بن دغر على فيسبوك .دعوة لإلنقاذ الوطني 30 .نوفمبر 2021
https://bit.ly/3ucBstg
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وتســيطر القــوات المشــتركة المدعومــة إماراتيــاً علــى مــا ُيعــرف بالســاحل الغربــي مــن اليمــن وهــي مناطــق بمحــاذاة

ـماال كمــا تســيطر علــى
ســاحل البحــر األحمــر يبــدأ امتدادهــا مــن رأس العــارة جنوبــاً حتــى أطــراف مدينــة الحديــدة شـ ً

مضيــق بــاب المنــدب وجــزر يمنيــة ك ـ "ميــون" و"حنيــش".

وتتشــكل هــذا القــوات مــن "ألويــة العمالقــة" التــي ينتســب معظــم قادتهــا للتيــار الدينــي الســلفي 22المنحدريــن مــن

محافظــات جنوبــي اليمــن و "المقاومــة الوطنيــة" بزعامــة طــارق محمــد عبــد اللــه صالــح 23نجــل شــقيق الرئيــس الراحــل
صالــح و "القــوات التهاميــة" التــي ينخــرط فيهــا مجاميــع شــعبية مــن ســكان تهامــة.

تمتلــك جماعــة أنصــار اللــه والقــوات الحكوميــة والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي والقــوات المشــتركة العشــرات مــن
الحواجــز األمنيــة علــى مداخــل المناطــق التــي تســيطر عليهــا بمحــاذاة األطــراف األخــرى وثقــت ســام العديــد مــن
الممارســات التــي قيــدت حركــة التنقــل فــي هــذه الحواجــز للواصليــن او المغادريــن مــن /إلــى ســيطرة األطــراف األخــرى
والعديــد مــن االنتهــاكات المصاحبــة.

اســتحدث أطــراف الحــرب العديــد مــن الحواجــز األمنيــة علــى امتــداد مناطــق ســيطرتها وكانــت أشــهرها تلــك الحواجــز
التــي يتــم انشــاؤها علــى مداخــل المناطــق التــي تســيطر عليهــا بمحــاذاة ســيطرة األطــراف األخــرى ومــارس القائمــون

علــى هــذه الحواجــز عمليــات تقييــد لحريــة الحركــة والتنقــل للمدنييــن واإلمــدادات الحيويــة كمــا اســتخدمت لمراقبــة
مــرور مــن ُيعتقــد انتماءهــم لألطــراف األخــرى أو التضييــق علــى الصحفييــن والمدافعين عن حقوق اإلنســان والنشــطاء.

 .21كتلة سياسية مدعومة من االمارات ،يضم قوات عسكرية ،يسعى الى إعادة األوضاع في اليمن الى ما قبل قيام الوحدة اليمنية
 .22تيار ديني يتشدد في جانب تطبيق السنة ،وحضوره في الجانب السياسي ال يزال محدوداً في ظل موروث يسيطر على قسم كبير من هذا التيار بتجريم العمل السياسي
 .23بعــد مقتــل عمــه صالــح علــى يــد الحوثييــن فــي ديســمبر  2017هــرب طــارق مــن صنعــاء ،ووفــرت اإلمــارات دعمــاً لوجســتياً وعســكرياً إلنشــاء قــوات تتبعــه لقتــال الحوثييــن الــذي كان علــى تحالــف معهــم قبــل مقتــل عمــه .18ذمــار ،إب ،البيضــاء،
الحديــدة ،عمــران ،صعــدة ،الجــوف ،حجــة ،المحويــت ،ريمة
 .19راجع مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية .تحليل :الثورة اإلسالمية اإليرانية :كيف تُ لهم ،أو ال تُ لهم ،حكم الحوثيين في شمال اليمن .محمد المحفلي وجيمس روت 5 .مارس 2020
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9182
 .20راجع حائط الدكتور أحمد عبيد بن دغر على فيسبوك .دعوة لإلنقاذ الوطني 30 .نوفمبر 2021
https://bit.ly/3ucBstg
 .21كتلة سياسية مدعومة من االمارات ،يضم قوات عسكرية ،يسعى الى إعادة األوضاع في اليمن الى ما قبل قيام الوحدة اليمنية
 .22تيار ديني يتشدد في جانب تطبيق السنة ،وحضوره في الجانب السياسي ال يزال محدوداً في ظل موروث يسيطر على قسم كبير من هذا التيار بتجريم العمل السياسي
 .23بعد مقتل عمه صالح على يد الحوثيين في ديسمبر  2017هرب طارق من صنعاء ،ووفرت اإلمارات دعماً لوجستياً وعسكرياً إلنشاء قوات تتبعه لقتال الحوثيين الذي كان على تحالف معهم قبل مقتل عمه
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خلفية قانونية
شــددت مواثيــق حقــوق االنســان علــى ضمــان حريــة الحركــة والتنقــل والســفر فقــد نــص اإلعــان العالمــي لحقــوق
االنســان علــى أن« :لــكل فــرد حــق فــي حريــة التنقــل وفــى اختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود الدولــة» 24كمــا نــص
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن« :لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا
حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة إختيــار مــكان إقامتــه وحريــة مغــادرة أي بلــد بمــا فــي ذلــك بلــده» 25وضمنــت هــذه

ـأي قيــد عــدا تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وفــي حدودهــا الضيقــة وتكــون
المــادة عــدم جــواز تقييــد هــذه الحقــوق بـ ّ
ضروريــة لحمايــة األمــن القومــي والنظــام والصحــة واآلداب العامــة وحقــوق االخريــن وحرياتهــم.

اليمــن ضمــن الــدول التــي صادقــت علــى العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية وهــي ملتزمــة باإلعــان العالمــي

لحقــوق االنســان باعتبــاره قواعــد اخالقيــة ناظمــة للعالقــات اإلنســانية واحتــرام حقــوق االنســان وكل ســلطات األمــر

ـواء جماعــة أنصــار اللــه
الواقــع التــي تســيطر علــى المناطــق اليمنيــة األخــرى هــي ُملزمــة بهــذه المواثيــق العالميــة سـ ً
او المجلــس االنتقالــي الجنوبــي او القــوات المشــتركة باعتبارهــا تُ ســيطر علــى مناطــق جغرافيــة ولهــا مــن التنظيــم
والقيــادة علــى اتباعهــا ويخضــع لســيطرتها الكثيــر مــن الســكان.

كمــا أن االحتجــاز واالختفــاء القســري والتعذيــب والقتــل خــارج إطــار القانــون ومنــع ادخــال المــواد الحيويــة للســكان
واإلعتــداءات الجنســانية ونهــب األمــوال هــي بالمثــل محــل تجريــم واســع فــي القانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق

االنســانفقد حضــرت االتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية والالإنســانية والعهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة الثالثــة المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف األربــع كل أشــكال

ويحظــر
وجرمــت اإلعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيــة والكرامــة اإلنســانية ُ
التعذيــب بمــا فيــه اإلعتــداء الجنســي ّ
تجويــع الســكان كأســلوب مــن أســاليب الحــرب حتــى فــي حالــة الضــرورة العســكرية القصــوى.

26

بســبب عــدم مصادقــة اليمــن علــى نظــام رومــا الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وكــذا النظــام القضائــي الهــش

والمنقســم فــي اليمــن أصبــح وصــول العدالــة إلــى الضحايــا واألشــخاص مرتكبــي الجرائــم أمـ ٌـر فــي منتهــى الصعوبــة

ُيقابلــه ضعــف اآلليــات الوطنيــة الحاميــة لحقــوق االنســان فــي الوقــت الراهــن وهــذا شــجع جماعــة أنصــار اللــه وأطــراف

الحــرب األخــرى علــى ارتــكاب الجرائــم ُمدركيــن عــدم َطــول العدالــة الجنائيــة إليهــم و ُيســاور المنظمــة قلــق مــن أن
العدالــة الجنائيــة ليســت محــل اهتمــام جــدي مــن المجتمــع الدولــي والمؤثريــن فــي ملــف الحــرب اليمنيــة وهــو أمــر

يســترعي التفــاف الجميــع ليصــل الجنــاة إلــى العدالــة ويحصــل الضحايــا علــى اإلنصــاف.
 .24مادة ( 13فقرة)1
 .25المادة ( 12فقرة)2،1

 .26مادة ( )14من البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف .والقاعدة رقم ( )53من القواعد العرفية في القانون الدولي اإلنساني التي ،دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر.
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دحض المعلومات المضللة
ســعت المنظمــة الــى إصــدار التقريــر مــن أجــل دحــض المعلومــات المضللــة و /أو المغلوطــة /الزائفــة التــي نشــرتها

المنصــات اإلعالميــة التابعــة لجماعــة أنصــار اللــه والقريبــة منهــا أو قياداتهــا المرتبطــة بتقييــد حريــة الحركــة والتنقــل
واســتمعت "ســام" إلــى شــهادات تدحــض تلــك المعلومــات المضللــة مــن مدنييــن تعرضــوا لتقييــد هــذا الحــق فــي

الحواجــز األمنيــة.

فقد ضخت الجماعة منذ ســيطرتها على صنعاء في ســبتمبر  2014الكثير من المعلومات للتضليل على ممارســاتها
وتشــويه خصومهــا فوصمتهــم ب ـ "الخيانــة" "واالرتــزاق" و "مجنــدي العــدوان" و "خاليــا عميلــة" و "أصحــاب ســوابق
إجراميــة" وغيرهــا مــن األوصــاف 27التــي تُ غــرق بهــا خصومهــا حتــى ال يســتطيعوا الدفــاع عــن أنفســهم والحديــث عــن

الممارســات التــي يتعرضــون لهــا.

ورصــدت المنظمــة معلومــات مغلوطــة ومضللــة تصــف فيهــا مناطــق ســيطرة الحكومة اليمنية بأنهــا "قبلة للمجرمين

وأصحــاب الســوابق" 28وبهــذا الخطــاب مــررت جماعــة أنصــار اللــه الكثيــر مــن الممارســات التــي قيــدت حركــة التنقــل

واالنتهــاكات المصاحبــة لهــا للقادميــن مــن مناطــق ســيطرة الحكومــة إلــى مناطــق ســيطرتها إلــى جانــب زهــو الجماعــة
بعمليــات االحتجــاز للمدنييــن وإلصــاق تهمــة مجنــدي العــدوان عليهــم.

29

نقــل موقــع صحيفــة "الء" القريبــة مــن الجماعــة أن" :معظــم المجرميــن الفاريــن مــن وجــه العدالــة وكذلــك المطلوبيــن

أمنيــاً يتــم إلقــاء القبــض عليهــم فــي النقــاط التابعــة لألجهــزة األمنيــة واللجــان الشــعبية علــى الطــرق المؤديــة للمناطــق
التــي يســيطر عليهــا العــدوان ومنافقــوه ومــن يتــم إلقــاء القبــض عليهــم داخــل العاصمــة هــم مــن القادميــن مــن تلــك
المناطــق أيضــاً بغــرض زعزعــة أمــن المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة القــوى الوطنية"وعلــى الواقــع تحققــت ســام مــن
عــدد مــن وقائــع االحتجــاز واتضــح أنــه ال عالقــة للضحايــا بــأي ممــا يتهمهــم بــه إعــام الجماعــة.
وحققــت "ســام" فــي وقائــع تقييــد حريــة الحركــة والتنقــل كان ضحاياهــا مدنييــن ُأجبــروا علــى جلســات تصويــر واالدالء

بتصريحــات إعالميــة مــن داخــل الســجون تســتهدف خصــوم الجماعــة أو ممــن تــم نهــب ممتلكاتهــم فتســتخدم جماعــة

أنصــار اللــه تلــك التســجيالت للتغطيــة علــى ارتــكاب قواتهــا تلــك الجرائــم نشــرت المنظمــة الكثيــر مــن النمــاذج فــي تقريــر
"إقطاعيــة الحــارس وماكينــة التضليل".
 .27راجع تقرير أمني نشره موقع الثورة نت بنسخته التي تسيطر عليه سلطة االمر الواقع .حمل عنوان "آخر إنجازاتها كشف خلية التجسس البريطانية األجهزة األمنية ..سياج الجبهة الداخلية ورافد لجبهات القتال" نُ شر في  3مارس .2021
http://althawrah.ye/archives/660859
 .28راجع موقع صحيفة الء القريبة من الحوثيين .مناطق سيطرة المرتزقةِ ..قبلة المجرمين وأصحاب السوابق .إلشاعة خبر اعتقال  2761من قبل األجهزة األمنية التابعة لسلطة أنصار الله ،على ذمة قضايا جنائية .بدون تاريخ
https://laamedia.net/news.aspx?newsnum=1545
 .29راجع موقع يمني برس الموالي لسلطة االمر الواقع .خبر صحفي بعنوان "أجهزة األمن تلقي القبض على  64مجنداً للعدوان في عدد من المحافظات" نُ شر في  11أكتوبر .2019
https://pressn.net/show6658374.html
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الفصل األول :تقييد الحركة والتنقل

حققــت "ســام" فــي الممارســات الخاصــة بتقييــد حريــة الحركــة والتنقــل التــي ارتكبتهــا جماعــة أنصــار اللــه في الحواجــز األمنية الخاضعة
لســيطرتها والمكاتــب الجمركيــة التــي اســتحدثتها وحصلــت علــى معلومــات توضــح اعتمــاد الجماعــة علــى هــذه الحواجــز فــي مهــام
أمنيــة وعســكرية تخــدم عملياتهــا الحربيــة الــى جانــب تخويلهــا القائميــن عليهــا فــي القبــض والتفتيــش ومنــع الحركــة لمــن يريــدون،
الســيما خصومهــا والمدافعيــن عــن حقــوق االنســان والصحفييــن والعامليــن التجارييــن و فرضــت الجماعــة قيــوداً صارمــة علــى حركــة
التنقــل بمحــاذاة المحافظــات الخاضعــة لســيطرتها ومناطــق ســيطرة األطــراف األخــرى.

ناقــش هــذا الفصــل مــن التقريــر شــبكة الحواجــز األمنيــة التــي أقامتهــا حركــة أنصــار اللــه لتقييــد حركــة التنقــل فــي المبحــث األول
وناقــش ارتــكاب هــذه الجريمــة بــا أي أوامــر قضائيــة فــي المبحــث الثانــي وناقــش المبحثيــن الثالــث والرابــع مظاهــر بــارزة لهــذا
التقييــد تتعلــق بتقييــد حركــة تنقــل النســاء وأعمــال االبتــزاز ونهــب األمــوال فــي المنافــذ الجمركيــة التــي اســتحدثتها الجماعــة.
قابلــت "ســام" ضحايــا وشــهود تعرضــوا لممارســات ناقشــها هــذا الفصــل و /أو كانــوا شــهوداً علــى وقائــع ارتُ كبــت بحــق آخرين أكدت
جميعهــا ان قــوات الحوثييــن قيــدت هــذا الحــق بطريقــة ممنهجــة خــال الســنوات الماضيــة الــى الحــد الــذي مثلــت فيه هــذه الحواجز
هاجســاً مقلقــاً للكثيريــن ممــن يمــرون فيهــا و /أو ينــوون التنقل عبرها.

المبحث األول :شبكة حواجز أمنية
رصــدت المنظمــة ( )59حاجــز أمنــي تســيطر عليهــا كل األطــراف علــى امتــداد المناطــق اليمنيــة ُمــورس فيهــا تقييــد

الحريــة الحركــة وجرائــم أخــرى وحصلــت "ســام" علــى بيانــات ( )38حاجــز أمنــي تابــع لقــوات أنصــار اهلل تنتشــر فــي ســبع

محافظــات عمــل عليهــا التقريــر ،حققــت فــي ( )13حاجــز ومنفــذ جمركــي منهــا.
ُيســاور المنظمــة قلــق مــن أن طــول الصــراع قــد يعكــس آثــاراً شــديدة التعقيــد علــى حريــة الحركــة والتنقــل وتخشــى زيــادة

المنــع والتضييــق علــى هــذا الحــق فــوق مــا هــو موجود،الســيما مــع انشــطار جماعــات مســلحة مــن قــوات عســكرية
كبيــرة وأصبــح إقامــة الحواجــز األمنيــة يعــود عليهــا بمكاســب ماديــة مــن وجهــة نظرهــا فــي ظــل تراخــي الحكومــة اليمنيــة

وغيــاب إجــراءات العدالــة.
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المبحث الثاني :منع التنقل بال أوامر قضائية
فــي كل الوقائــع التــي حققــت فيهــا المنظمــة لــم تجــد أوامــر قضائيــة بتقييــد حريــة التنقــل ضــد مــن ُمــورس عليهــم هــذا

المنــع وكل أعمــال التقييــد لهــذا الحــق هــو نتــاج توجيهــات أمنيــة للجماعــة أو صــادرة عــن قيــادات لديهــا نفــوذ وتأثيــر
علــى هــذه الحواجــز أو مارســها مســلحون فــي الحواجــز األمنيــة والعســكرية بدوافــع شــخصية أو انتقاميــة أو تحــت تأثيــر

الهاجــس األمنــي الــذي غــذى بــه إعــام الجماعــة المنتســبين اليهــا.

تشــهد مؤسســة القضــاء فــي اليمــن انقســاماً واضحــاً بيــن أطــراف الحــرب فهنالــك مجلــس قضائــي ُيــدار مــن عــدن
ومجلــس آخــر ُيــدار مــن صنعــاء ،وانقســمت الكيانــات النقابيــة القضائيــة بيــن مؤيــد لســلطة الجماعــة فــي صنعــاء وآخــر
يؤيــد الحكومــة اليمنيــة وثالــث ُيســاند المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيــاً فانعكــس ذلــك علــى المخرجــات
القضائيــة وعــدم تطبيــق القانــون ضــد مرتكبــي تقييــد حريــة الحركــة والتنقــل.

وثقــت "ســام" ممارســات ُمشــينة ضــد عامليــن فــي القضــاء علــى ذمــة القيــام بأعمالهم القضائية مارســتها كل األطراف
فقــد فــي اليمــن فــي
الســيما فــي صنعــاء وتعــز وعــدن وتخشــى ســام أن اُ طــر العدالــة التــي يأملهــا الضحايــا ُيمكــن ان تُ َ
ظــل الســيطرة الواضحــة ألطــراف الحــرب علــى قــرار المؤسســات العدليــة.

المبحث الثالث :تقييد حركة وتنقل النساء
تحققــت "ســام" مــن ( )6وقائــع عديــدة النتهــاكات طالــت النســاء واألطفــال فــي الحواجــز األمنيــة التابعــة لجماعــة
أنصــار اللــه وأطــراف الحــرب األخــرى شــملت تقييــد الحركــة واالحتجــاز واالبتــزاز والقتــل خــارج إطــار القانــون واالعتــداءات

الجنســية.

واســتنتج التقريــر ممــا ُج ِمــع مــن أدلــة أن النســاء ال يفصحــن عمــا تعرضــن لــه مــن ممارســات الســيما االعتــداءات الجنســية

بســبب التقاليــد اإلجتماعيــة التــي تالحقهــا وأهلهــا بالفضيحــة ففــي أحــدث واقعــة رصدتهــا "ســام" بمحافظــة البيضــاء

قــام مجنديــن فــي إحــدى الحواجــز األمنيــة بمحاولــة االعتــداء الجنســي علــى فتــاة ترعــى األغنــام حاولــت مقاومتهــم

فقتلوهــا فتعــرض أهلهــا للتهديــد مــن قيــادات الجماعــة خشــي معــه أهــل الفتــاة مــن الحديــث لفريــق المنظمــة أو

الظهــور وإثــارة القضيــة علــى المنصــات اإلعالميــة.
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المبحث الرابع :تقييد بغرض االبتزاز ونهب األموال
حققــت "ســام" فــي ( )10وقائــع ابتــزاز مالــي لمدنييــن ارتكبهــا القائمــون علــى الحواجــز األمنيــة التابعــة لجماعــة أنصــار اللــه

وكانــت المنظمــة قــد وثقــت خــال الســنوات الماضيــة وقائــع ابتــزاز مالــي واحتجــاز تعــرض لهــا ســكان فــي مدينــة تعــز أثنــاء
مرورهــم مــن الحاجــز الــذي نصبتــه الجماعــة علــى مدخــل المدينــة فــي منطقــة "األقــروض" 30بعــد إغالقهــا للمنافــذ األخــرى.
وحققــت "ســام" فــي اســتحداث جماعــة أنصــار اللــه منافــذ جمركيــة علــى مداخــل المــدن الخاضعــة لســيطرتها 31مخالفـ ًـة

للقانــون الــذي أقــر النطــاق الجمركــي البــري مــا بيــن الشــواطئ والحــدود اليمنيــة مــن جهــة والخــط البــري الداخلــي األول
بعــد هــذه الحــدود ومارســت فــي المنافــذ عمليــات نهــب ألمــوال التجــار والمورديــن تحــت الفتــة رســوم جمركيــة وضريبيــة.
ونشــرت وســائل إعــام الجماعــة أخبــاراً مضللــة وزائفــة عــن هــذه المنافــذ إذ اعتبــرت إنشــاء منافــذ جمركيــة جديــدة إنمــا هــو

لمواجهــة آثــار خــروج العديــد مــن المنافــذ والدوائــر الجمركيــة عــن ســيطرتها والحــد مــن اآلثــار الســلبية للعــدوان والحصــار
الجائــر علــى البــاد.

32

رصــدت المنظمــة نمــاذج مــن إيــرادات ماليــة لتلــك المنافــذ الجمركيــة نشــرتها مؤسســات خاضعــة
للجماعــة فقــال الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة :إن اإليــرادات الجمركيــة لألعــوام ()2016-2017
والفتــرة (يناير-يونيــو  )2018بلــغ ( )79مليــار ريــال 33وقــال مديــر عــام جمــارك رقابــة محافظــة صنعــاء

علــي حميــد أن اإليــرادات الجمركيــة لترســيم المركبــات بمحافظــة صنعــاء بلــغ حتــى نهايــة مــارس2017
( )3,444,894,000ريــال 34وذكــرت مصلحــة الجمــارك أن اإليــرادات المحققــة للمراكــز الجمركيــة للفتــرة

مــن  1ينايــر وحتــى  30يونيــو  2017بلــغ ( )5,122,000،000ريــال 35.تعتقــد المنظمــة أن جماعــة أنصــار

اللــه اســتخدمت األمــوال العائــدة مــن النقــاط الجمركيــة الغيــر قانونيــة كمــورد تمويــل عملياتهــا الحربيــة

وتمويــل مســلحيها فــي الحواجــز األمنيــة والســجون الســيما مــع تخليهــا عــن التزاماتهــا تجــاه الســكان
بمناطــق ســيطرتها وأصبحــت الحواجــز األمنيــة مصــدر إثــراء شــخصي للكثيــر مــن القائميــن عليهــا.

 .30يقع في الجزء الشرقي من جنوب مدينة تعز ،ويمر بمنطقة تسمى االقروض مروراً بمنطقة خدير حتى يصل الى الجانب الشرقي من مدينة تعز حيث تسيطر جماعة أنصار الله
 .31نشر موقع مصلحة الجمارك التابع لسلطة أنصار الله خبر إنشاء مكتبي جمارك ورقابة جمركية بمحافظتي ذمار وعمران4/4/2017.
https://customs.gov.ye/news/Details/3172
 .32راجع المركز الوطني للمعلومات .رئاسة الجمهورية .لقاء بالجهاز المركزي للرقابة لمناقشة تقارير نتائج مراجعة إيرادات مصلحة الجمارك7 .يناير 2019
https://yemen-nic.info/news/detail.php?ID=73194
 .33المرجع السابق
 .34راجع سبأ نت .أكثر من ثالثة مليارات ريال عائدات ترسيم السيارات بجمارك صنعاء حتى نهاية مارس الماضي 1 .ابريل 2017
https://www.saba.ye/ar/news460795.htm
 .35راجع سبأ نت .انعقاد اللقاء التشاوري األول لقيادة مصلحة الجمارك ومراكز الرقابة الجمركية 6 .يوليو2017
https://www.saba.ye/ar/news468543.htm
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الفصل الثاني :انتهاكات مصاحبة
مارست جماعة أنصار الله انتهاكات مختلفة على صلة بتقييد حرية الحركة أبرزها االحتجاز واالختفاء القسري والتعذيب والقتل
خارج إطار القانون واالعتداءات الجنسانية ومنع مرور اإلمدادات الحيوية للسكان .يناقش هذا القسم من التقرير خالصة ما

استنتجته المنظمة من تحقيقها االستقصائي فيما يتعلق بممارسات االحتجاز واالختفاء القسري وكذا ممارسات التعذيب

ويورد هذا الفصل نماذج من ممارسات تقييد الحركة والتنقل وانتهاكات صاحبت هذا التقييد.
والمعاملة الالإنسانية ُ

المبحث األول :االحتجاز واالختفاء القسري
حققــت المنظمــة فــي ( )16واقعــة احتجــاز واختفــاء قســري لمدنييــن فــي الحواجــز األمنيــة التابعــة لجماعــة أنصــار اللــه في
ســبع محافظات شــملها التحقيق وســجل التقرير أماكن احتجاز خصصتها الجماعة بجوار الحواجز األمنية.

سبق للمنظمة أن أصدرت تقريراً وثق ضحايا االختفاء القسري في أغسطس  2021وتقريراً وثق ممارسات أنصار الله ضد
المحتجزين في ســجن الصالح شــرق مدينة تعز في فبراير شــباط  2020وتقريراً ســلط الضوء على النســاء المعتقالت في
ســجون جماعــة أنصــار اللهفــي يوليــو  362019والحظــت المنظمــة أن عــدداً مــن الضحايــا الذيــن وردت اســماؤهم فــي هــذه

التقاريــر قــد اُحتُ ِجــزوا فــي الحواجز والنقاط األمنية.

المبحث الثاني :التعذيب
ــورس بحقهــم تعذيــب ومعاملــة ال إنســانية ارتكبتهــا قــوات الحوثييــن فــي
حققــت المنظمــة مــع ( )15ضحيــة ُم ِ

ويالحــظ أن الحواجــز
الحواجــز األمنيــة أو بعــد نقلهــم الــى ســجون خاصــة بهــا داخــل المحافظــات الخاضعــة لســيطرتها ُ
األمنيــة كانــت البدايــة لرحلــة مليئــة بالمتاعــب لهــؤالء الضحايــا.

ســبق للمنظمــة أن أصــدرت تقاريــر خاصــة تتعلــق بضحايــا التعذيــب والمعاملــة القاســية خــال الســنوات الماضيــة

أبرزهــا "يعذبهــم الحوثيــون ويبتــزون عائالتهــم" عــن ضحايــا ســجن الصالــح بتعــز و "المــوت البطــيء" ســلط الضــوء علــى
المعاملــة للمعتقليــن المرضــى و "قتــل متوحــش" حــاالت متفرقــة لقتــل بطريقــة بشــعة 37واحتــوت التقاريــر نمــاذج

لضحايــا تعرضــوا للتعذيــب كانــوا قــد اُ عتقلــوا فــي الحواجــز والنقــاط األمنيــة.
 .36راجع سام للحقوق والحريات
https://samrl.org/index.php?l=a,10,A,c,1,html
 .37المرجع السابق
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المبحث الثالث :نماذج لتقييد حركة التنقل واالنتهاكات المصاحبة
نقطة األميرة في محافظة إب
واحــدة مــن الحواجــز األمنيــة التــي اســتخدمتها جماعــة أنصــار اللــه لتقييــد حريــة الحركــة والتنقــل تقــع فــي منطقــة الســحول
ـكل الفــت طــوال
المدخــل الشــمالي لمدينــة إب حققــت "ســام" فــي ممارســات ارتكبهــا القائميــن علــى هــذا الحاجــز بشـ ٍ

ســنوات الحــرب وجمعــت معلومــات عنهــا وتتبعــت بعــد مــا نشــرته وســائل إعــام أنصــار اللــه مــن معلومــات مضللــة و /أو
38

مغلوطــة عــن هــذه النقطــة حيــث وصفــت قنــاة المســيرة النقطــة بأنهــا بوابــة أمــن مدينــة إب التــي تتصــدى "للدواعــش".

ُســميت النقطــة بهــذا اإلســم نســبة إلــى األميــرة أم جلــوي بــن ســعود بــن عبــد العزيــز التــي تكفلــت ببنــاء مســجد واســتراحة
مجــاورة لهــا وقــد ُأنشــئت مطلــع التســعينات مــن القــرن الماضــي وعقــب ســيطرة قــوات تحالــف الحوثييــن وصالــح علــى
مدينــة إب مطلــع العــام  ،2015وضعــت الجماعــة عــدداً مــن مســلحيها فــي هــذه النقطــة واســتمرت علــى هــذا الحــال
ومــن خاللهــا يقــوم المســلحين بإيقــاف وتفتيــش القادميــن والمغادريــن مــن /إلــى مدينــة إب ،ففــي فبرايــر  2015اعتقلــت

الجماعــة فــي هــذه النقطــة خمســة نشــطاء شــباب بينهــم فــارس فــؤاد البنــا بتهمــة تنظيــم وقفــة احتجاجيــة ضــد الجماعــة
وقامــت بإيداعهــم ســجن خــاص بمنتجــع بــن الدن ووضعتهــم كــدروع بشــرية لقصــف طيــران التحالــف العربــي باعتبــاره
موقعــاً عســكرياً للجماعــة.

وفــي هــذا الحاجــز األمنــي اعتقلــت الجماعــة القيــادي فــي حــزب اإلصــاح محمد قحطــان والذي ال يــزال مصيــره غامضاً
منــذ أبريــل  2015حيــث كان قحطــان مــاراً مــن النقطــة لزيــارة أقاربــه فــي مســقط رأســه بمنطقــة العديــن تــم إيقافــه واحتجازه
وإعادتــه الــى العاصمــة صنعاء.

حققــت ســام فــي قضيــة إعتقالــه واســتمعت إلــى شــهادات مختلفــة وســألت جماعــة أنصــار اللــه عــن مصيــره حيــث ال

يــزال السياســي قحطــان مختفيــاً منــذ اعتقالــه وتحــدث أحــد أقاربــه 39عــن أنــه لــم ُيســمح ألحـ ٍـد منهــم بزيارتــه وال يعرفــون

مــكان اعتقالــه وعلــى الرغــم أن الرجــل أصبــح كبيــراً فــي الســن ومصــاب بعــدد مــن األمــراض المزمنــة لكــن الجماعــة ترفــض
اإلفصــاح عــن مصيــره وتحــدث حســن زيــد الوزيــر الســابق فــي حكومــة األمــر الواقــع بصنعــاء فــي إحــدى مقابالتــه الصحفيــة

عــن أنــه( :قــد بــذل الكثيــر مــن الجهــد لمعرفــة أيــن هــو قحطــان وطالبنــا باإلفــراج عنــه لكننــا لــم نظفــر بخبــر خصوصــاً بعــد
بــدء المفاوضــات حــول إطــاق األســرى وآخــر خبــر مــا نُ ســب لــأخ محمــد البخيتــي مــن أن التبــادل سيشــمل األســتاذ محمــد
قحطــان)40.

 .38راجع  2sinbad626الذي نقل تقريراً عن قناة المسيرة .التصدي للدواعش في منطقة االميرة مدينة إب 17 .أكتوبر 2014
https://www.youtube.com/watch?v=ON9NwoYbFBU
 .39تاريخ المقابلة  16أكتوبر 2021
 .40راجع الموقع بوست .حسن زيد في حوار مع "الموقع بوست" :صالح لم ُيقتل غدراً وال نعرف مصير قحطان 28 .يناير .2019
https://almawqeapost.net/interviews/37760
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احتجاز التربوي صادق البتراء بزعم قيادته خلية إجرامية.
نشــرت قنــاة المســيرة تقريــراً خبريــاً عمــا أســمتها خليــة إجراميــة تابعــة لحــزب اإلصــاح اُ لقــي القبــض علــى افرادهــا فــي تعــز
بزعامــة التربــوي صــادق عبــد الجليــل البتــراء ويقبعــون فــي ســجن الصالــح

41

أجــرت "ســام" تحقيقــاً اســتقصائياً وتتبعــت

هــذه المعلومــات لتعــرف صحتهــا مــن عدمــه واســتمعت لثالثــة مــن الضحايــا و( )5شــهود حــول الواقعــة فالتقــت بالضحيــة
البتــراء فــي مدينــة تعــز بعــد االفــراج عنــه مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه 42ضمــن صفقــة تبــادل بينهــا وبيــن القــوات الحكوميــة
فــي تعــز والتــي جــرت فــي  19ديســمبر .2019
ـت مــن مســجد طيبــة فــي ســوق الزندانــي بمفــرق الحوبــان بعــد أداء
قــال البتــراء للمنظمــة( :بتاريــخ  5يونيــو  2017خرجـ ُ

صــاة العشــاء واســتقليت ســيارتي ومــررت بنقطــة مفــرق الراهــدة التــي يســيطر عليهــا الحوثييــن فقــام مديــر األمــن القومــي
المدعــو "كُ ميــل" ومعــه ثالثــة مســلحين بســحبي مــن الشــارع وكفتونــي الــى الخلــف وغطــوا عينــاي وأدخلونــي ســيارة بــرادو

معكســة ونقلونــي الــى ســجن الصالــح أدخلونــي شــقة فــي الســجن تســمى شــقة "عــدن" كلهــا مظلمــة وعاملونــي بوحشــية
ـدت
ـت لكســور فــي الرجــل اليســرى وفقـ ُ
فعذبونــي بالكهربــاء -شــاهدت "ســام" آثــار الصعــق الكهربائــي علــى يــده -وتعرضـ ُ

نســبة كبيــرة مــن نظــري بســبب وضعــي فــي تلــك الشــقة المظلمــة لمــدة ســنة ونصــف واســتمرت التحقيقــات معــي لمــدة
( )11شــهر بصــورة مرهقــة).

وأضــاف الضحيــة( :كان ســبب اختطافــي بحســب معرفتــي مــن تحقيقاتهــم معــي هــو اتهامــي بالتعــاون مــع التحالــف
العربــي ورفــع احداثيــات للطيــران والســبب أننــي امتنعــت عــن الحشــد معهــم فــي المــدارس كونــي أعمــل رئيــس قســم

النظــم والمعلومــات بمكتــب التعليــم بالتعزيــة وبعــد اعتقالــي وضعونــي فــي ســجن انفــرادي لمــدة ( )27يومــاً عذبونــي
بالضــرب وحرمونــي مــن الطعــام والــدواء الــذي اســتخدمه لمــرض تكســر الــدم وطلبــوا التصويــر معــي لــإدالء باعتــراف
ـت ذلــك فاشــتد تعذيبهــم لــي بالضــرب وحرمانــي مــن
التجنيــد للعــدوان والتنســيق لخاليــا نائمــة تتبــع القــوات الحكوميــة رفضـ ُ

ـت البتزازهــم
الطعــام لثالثــة أيــام وحرمانــي مــن العــاج وســاوموني بالتصويــر مقابــل ســماحهم ألخــي بإدخــال العــاج فرضخـ ُ

بتســجيل ذلــك الفيديــو الــذي نشــروه علــى قنــاة المســيرة).

وقــال الضحيــة إن خضوعــه للتســجيل كان تحــت ضغــط التعذيــب الــذي تعــرض لــه وأن مــا قالــه فــي التســجيل لــم يكــن

صحيحــاً ولــم يســبق أن عمــل فــي الجانــب العســكري طــوال حياتــه فهــو تربــوي وال عالقــة لــه بأطــراف الحــرب وذكــر أن

أســرته تعرضــت أيضــاً لالبتــزاز المالــي مــن قيــادات الحوثييــن الذيــن ظلــوا يوهمونهــم باإلفــراج عنــه وأخــذوا منهــم مبلــغ
( )8,000,000ريــال لكنــه مكــث فــي ســجن الصالــح لســنتين وثمانيــة أشــهر ثــم اُ فــرج عنــه ضمــن صفقــة تبــادل بيــن القــوات
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هديل فتيني وسوسن فؤاد ضحايا احتجاز بمبرر عودتهن من مأرب
تتظاهــر جماعــة أنصــار اللــه بحرصهــا علــى النســاء وتنتقــد مــا تُ ســميه جرائــم اختطافهــن مــن قبــل "العــدوان" ونشــرت وســائل
إعــام الجماعــة والقريبــة منهــا أخبــاراً تســتهجن تلــك األفعــال 43علــى الرغــم أن هــذه المواقــف جيــدة مــن حيــث المبــدأ لكــن

المنظمــة حققــت فــي جرائــم احتجــاز وتقييــد تنقــل نســاء فــي الحواجــز األمنيــة التابعــة للجماعــة وهــو ســلوك يناهــض كليــاً

مــا تزعمــه عبــر وســائل إعالمهــا.

الســيدة هديــل خالــد فتينــي 44وطفليهــا وسوســن فــؤاد نســاء تعرضــن لالحتجــاز واالختفــاء القســري التقــت "ســام"

بــزوج األولــى فــي مدينــة مــارب 45وتواصلــت بالثانيــة عبــر وســيلة اتصــال ســرية وحققــت المنظمــة فــي الواقعــة وجمعــت
تفاصيــل مــا حــدث لهمــا.

كانــت هديــل وطفليهــا البــراء وأســامة وصديقتهــا سوســن عائــدون مــن محافظــة مــأرب إلــى مدينــة الحديــدة بعــد زيــارة

لزوجهــا (الــذي يعمــل جنديــاً مــع القــوات الحكوميــة) وعنــد وصــول البــاص الــذي يقلهــم الــى مشــارف محافظــة الحديــدة
مــروا علــى نقطــة "الكــدن" علــى مدخــل مدينــة الضحــي أمــر مســلحو النقطــة التابعــة ألنصــار اللــه بتفتيــش البــاص فتــم

انزالهــن مــع األطفــال بمبــرر قدومهــن مــن محافظــة مــأرب وتــم نقلهــم إلــى غرفــة احتجــاز فــي منــزل قريــب مــن النقطــة
اســتطاعت هديــل إجــراء مكالمــة ســرية مــع زوجهــا فــي مــأرب فجــر يــوم احتجازهــا الموافــق  21نوفمبــر  2018وأخبرتــه

بمــا حــدث علمــوا بأمرهــا فصــادروا الهاتــف وتــم اخفائهــن عــن أقاربهــن الذيــن ظلــوا يبحثــون عنهــن وحيــن عــرف مســؤولي
النقطــة أن هديــل زوجــة أحــد المقاتليــن مــع القــوات الحكوميــة فــي مــأرب شــددوا فــي أمــر اخفائهــا.

قالــت سوســن( :لقــد احتجزونــي فــي غرفــة بأحــد المنــازل لســبعة أيــام وأفرجــوا عنــي فيمــا ظلــت صديقتــي هديــل 18يــوم)

فيمــا ذكــر قريــب الضحيــة هديــل أن المســلحين أثــاروا الرعــب لــدى الضحيــة وطفليهــا وقيــدوا حريتهــا مــع طفليهــا وقطعــوا
تواصلهــا بعائلتهــا ونهبــوا مبالــغ ماليــة كانــت بحوزتهــا وابتــزوا أســرتها بمبالــغ ماليــة مقابــل اإلفــراج عنهــا.

عــرف أقــارب هديــل بمــكان احتجازهــا مــن صديقتهــا التــي ســبق اإلفــراج عنهــا فقامــوا بمتابعــة مســؤولي النقطــة التــي
يقودهــا المشــرف الحوثــي علــي إبراهيــم القديمــي فبــدأ بابتزازهــم ماليــاً ولــم يتــم اإلفــراج عنهــا إال بمقابــل مبلــغ ()200,000
ريــال وتعهــد مــن والدهــا بعــدم ســفرها مــرة أخــرى الــى مــأرب ُ
وأطلــق ســراحها وطفليهــا بعــد ( )18يومــاً مــن اختفائهــم.

 .41راجع قناة المسيرة .اعترافات خاليا إجرامية تابعة لحزب اإلصالح تم إلقاء القبض عليها في تعز17/10/2017 .
https://www.youtube.com/watch?v=eap0FC0Q2Rw
 .42تاريخ المقابلة  25نوفمبر 2021
 .43راجع موقع المنار .اليمن :وقفة شعبية بالحديدة تنديدا بجرائم العدوان ال سيما اختطاف النساء 4 .فبراير 2021
https://www.almanar.com.lb/7818010
 .44إسم مستعار
 .45تاريخ المقابلة  15أكتوبر 2021
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نقطة المرازم صعدة
إحــدى الحواجــز األمنيــة التــي ُمــورس علــى الســكان فيهــا انتهــاكات مختلفــة بــدءاً بتقييــد حركــة التنقــل والمــرور وليــس انتهـ ًـاء
باالحتجــاز والتعذيب.
اســتقصت "ســام" عــن هــذا الحاجــز وحصلــت علــى معلومــات بشــأنه حيــث نشــرت وســائل إعــام أنصــار اللــه معلومــات
مضللــة وردت فــي الســياق العــام الــذي تنشــره الجماعــة عــن الحواجــز األمنيــة ومــا تقــوم بــه مــن ضبــط مجنــدي العــدوان
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لكــن "ســام" تأكــدت أن الذرائــع التــي نشــرتها وســائل اإلعــام بحــق الضحايــا انهــم "مجنديــن مــع العــدوان" هــي معلومــات

مضللــة تتســتر خلفهــا الجماعــة لتقييــد حركــة تنقــل المدنييــن كمــا ارتكبــت انتهــاكات مصاحبــة مــن بينهــا االختفــاء القســري
والمعاملــة الالإنســانية.

يقــع الحاجــز علــى مدخــل ســوق المــرازم بمنطقــة الشــعف مديريــة ســاقين صعــده اســتحدثته جماعــة الحوثــي فــي العــام
 2009إبــان القتــال بينهــا وبيــن حكومــة الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح وبنــت بالقــرب منــه غرفــة اتخذتهــا ســجناً لمــن

يتــم اعتقالهــم وبحســب شــهود فــإن المــرور مــن ذلــك الحاجــز يمثــل رعبــاً للســكان الســيما المعارضيــن للجماعــة فكثيــراً مــا

يتــم تفتيــش هواتــف المواطنيــن لمراقبــة مــن يوالــي الجماعــة ومــن يعارضهــا.

حســن محمــد خطــاب واحـ ٌـد مــن ضحايــا تقييــد حركــة التنقــل فــي هــذا الحاجــز التقتــه "ســام" 47فتحــدث عــن معاناتــه ومــا

ـررت مــن نقطــة المــرازم واســتوقفني
ـت الــى الوحــدة الصحيــة للعــاج فمـ ُ
حــدث لــه قائـ ًـا( :بتاريــخ  29ديســمبر  2018ذهبـ ُ

ثالثــة مشــرفين حوثييــن علــى رأســهم أبــو حســن مرغــم ونقلونــي الــى ســجن بمديريــة ســاقين ليــوم واحــد ثــم نقلونــي الــى
ســجن فــي مدينــة ضحيــان تعرضــت فيــه للضــرب والتعليــق علــى األســطح وكانــوا يضعوننــي داخــل "حفــرة" ويقولــون لــي
ـت أشــعر بالمــوت فــي تلــك اللحظــة بعدهــا
فيطلقــون الرصــاص باتجاهــي وتمــر مــن جــوار رأســي كنـ ُ
أنهــم ســيقتلونني ُ

يرفعوننــي مــن داخــل الحفــرة ويضربوننــي ويركلونــي حتــى يعيدونــي الــى الزنزانــة كــرروا هــذا األمــر مــرات كثيــرة خــال ثالثــة
اشــهر).

وأضــاف الضحيــة( :بعــد ثالثــة أشــهر نقلونــي الــى ســجن األمــن السياســي فــي صنعــاء وهنــاك حققــوا معــي بصــورة متكــررة
ـت للضــرب بالكابــات وحرمونــي مــن الطعــام وأجبرونــي علــى شــرب ميــاه الحمــام وشــتموني بألفــاظ نابيــة وقاســية
وتعرضـ ُ

ووضعــوا قيــد علــى قدمــي لســنة كاملــة بزعــم اننــي متعــاون مــع "العــدوان" وأرغمونــي علــى التوقيــع علــى أوراق ال أعــرف
ـت فــي هــذا الســجن ســنتين كاملتيــن لــم يتــم اإلفــراج عنــي اال ضمــن صفقــة تبــادل بيــن
مــا الــذي كُ تــب بداخلهــا ومكثـ ُ

الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن فــي  28أكتوبــر .)2021

اثنــاء اللقــاء بالضحيــة ظهــر عليــه عالمــات االضطــراب النفســي وكنــا قــد اســتمعنا لشــهود أكــدوا الحادثــة وأفــادوا أن

الضحيــة أصبــح مصابــاً باضطــراب نفســي بســبب مــا تعــرض لــه فــي الســجن.

2022

منظمة سام للحقوق و الحريات

26

حواجز الخوف

جميل شريان ُقتل في نقطة عسكرية وهو يقود مركبته
بعــد مقتــل الشــاب جميــل شــريان مــن قبــل مســلحين فــي نقطــة معســكر الحفــا شــرق العاصمــة صنعــاء كتــب محمــد علــي

الحوثــي رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا موبخــاً المنتميــن للشــرطة (وأن بقائهــم فــي بيوتهــم أشــرف لهــم إذا لــم يقــدروا علــى
خدمــة المواطنيــن بنزاهــة وانضبــاط) 48كمــا نشــرت وســائل إعالميــة قريبــة مــن أنصــار اللــه تصريحــاً لمصــدر مســؤول فــي وزارة

الداخليــة بــأن النقطــة ليســت تابعــة لهــا وإنمــا تتبــع معســكر الحفــا وقــد تــم التحــرك مــن قبــل قســم العمــري بعــد الواقعــة
مباشــرة ،وضبطــوا مــن تبقــوا فــي النقطــة وعددهــم ثالثــة أشــخاص وأودعوهــم فــي حجــز قســم العمــري.
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حققــت "ســام" فــي الواقعــة ومــا نشــره رئيــس اللجنــة الثوريــة ووســائل إعــام الجماعــة واتضــح لهــا أن مــا نُ شــر كان تضليـ ًـا

للجمهــور وتهدئـ ًـة ألهالــي الضحيــة الغاضبيــن والذيــن تجمهــروا للمطالبــة بقتلــة شــريان وتعتقــد "ســام" أن هــذه التوجيهــات
واألخبــار التــي نشــرها رئيــس اللجنــة الثوريــة لــم تــرى النــور علــى الواقــع وأن قضايــا مشــابهة وفــي ذات الســياق ســبق توثيقهــا

ولــم ينــل الفاعليــن فيهــا أي عقاببــل يتمتغطيــة تلــك الممارســات وتظليلهــا مــن قبــل قيــادات الجماعــة ووســائل إعالمهــا.

التقــت "ســام" بشــهود حــول الواقعــة 50وحصلــت علــى تفاصيــل مقتلــه حيــث كان الســائق جميــل شــريان يقــود شــاحنته فــي
شــارع خــوالن يــوم الجمعــة  9يوليــو  2021ومــر مــن نقطــة أمنيــة جــوار معســكر الحفــا فطلــب منــه المســلحين بقيــادة

قنــاف عطيــة مبلــغ مالــي لكنــه رفــض التوقــف فالحــق أحــد المســلحين الشــاحنة وأطلــق علــى جميــل عيــارات ناريــة أصابتــه
ـدال مــن أن يقومــوا بإســعاف الضحيــة منعــوا المــارة مــن محاولــة اســعافه وتركــوه ينــزف حتــى مــات فــوق
فــي جســمه وبـ ً

مقــود الشــاحنة وتجمــع أفــراد أســرته ونصبــوا خيمــة جــوار معســكر الحفــا مطالبيــن األجهــزة األمنيــة بتســليم الجنــاة الــى
أجهــزة العدالــة.

 .46راجع موقع افق نيوز .القبض على  12مجندا للعدوان في البيضاء وصعدة 5 .سبتمبر 2018
https://www.ofqnews.net/archives/122980
 .47تاريخ المقابلة  20نوفمبر 2021
 .48راجع حائط محمد علي الحوثي في موقع تويتر9 .يوليو 2021
https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1413596771062796290
 .49راجع موقع كريتر سكاي .مصدر أمني يوضح تداعيات مقتل سائق شاحنة في صنعاء 10 .يوليو 2021
https://cratersky.net/posts/70618
 .50تاريخ المقابلة  25أكتوبر 2021
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نقطة أبو هاشم رداع
حققــت "ســام" فــي وقائــع تقييــد حريــة الحركــة والتنقــل قــام بهــا أفــراد النقطــة التــي تقــع فــي المدخــل الشــرقي لمدينــة

المعيــن
رداع علــى الخــط الدولــي الرابــط بيــن محافظــة البيضــاء ومــأرب وشــبوة وحضرمــوت ُســميت بذلــك نســبة لقائدهــا ُ
"عبــد اهلل محمــد الريامــي" وتعــود أهميتهــا لكونهــا تســتطيع مراقبــة كل مــن ُيســافر مــن /إلــى مدينــة مــأرب ولكــون

المغتربيــن العائديــن مــن الســعودية الــى المناطــق الخاضعــة لســلطة الحوثييــن يمــرون منهــا بعــد إغــاق منفــذ حــرض
الحــدودي فــي الجهــة الغربيــة مــن اليمــن.

اشــتهرت النقطــة بســمعة ســيئة لــدى المســافرين وســائقي المركبــات وشــاحنات النقــل التجاريــة لمــا يتعرضــون لــه مــن ابتــزاز
مالــي وتقييــد حركتهــم وانتهــاكات أخــرى مصاحبـ ًـة لهــا وصــل تحــد االعتقــال والنقــل الــى ســجون أخــرى وتعرضهــم لالختفــاء

ـواء علــى ســياراتهم
والمعاملــة الالإنســانية فتوصــف اإلجــراءات األمنيــة فيهــا بالقاســية حيــث يتعــرض كل المــارة منهــا سـ ً
الخاصــة أو حافــات النقــل الجماعيــة لتفتيــش هوياتهــم وأمتعتهــم وخضوعهــم للتحقيــق.

نشــرت وســائل إعــام أنصــار اللــه العديــد مــن المعلومــات المضللــة حــول مــا تقــوم بــه النقــاط األمنيــة فــي البيضــاء أشــهرها
نقطــة أبــو هاشــم حيــث نشــرت قنــاة اإلعــام األمنــي علــى يوتيــوب مــا أســمته ضبــط عــدد مــن مرتزقــة ومجنــدي العــدوان

كانــوا فــي طريقهــم إلــى مــأرب 51غيــر أن نتائــج التحقيــق الــذي أجرتــه "ســام" أظهــر أن مــن تــم احتجازهــم فــي النقطــة

يكــون غالبــاً بتهمــة انهــم مجنديــن مــع العدوانكمــا ورد فــي شــهادة لواحــدة مــن قريبــات الضحايــا الذيــن تعرضــوا لالختفــاء
والتعذيــب الــذي أودى بــه الــى خلــل عقلــي.

قابلــت "ســام" زوجــة الضحيــة علــي راشــد العميســي 52فقالــت ( :كان زوجــي عائـ ٌـد مــن مــأرب الــى صنعــاء حيــث يعمــل

موظفــاً حكوميــاً فيهــا وبينمــا هــو فــي نقطــة أبــو هاشــم بتاريــخ  21فبرايــر  2019تعــرض لالحتجــاز ونُ قــل إلــى الســجن

الحربــي فــي صنعــاء فقيــدوا رجليــه بقيــد حديــدي طــوال فتــرة احتجــازه ألربعــة أشــهر وبعــد اإلفــراج عنه نقلناه الى مستشــفى

األمــراض العقليــة لتدهــور صحتــه النفســية وعرفنــا منــه الحقــاً تعرضــه لمعاملــة قاســية حيــث تــم تعليقــه علــى ســطح الزنزانــة
لثالثــة أيــام والســجانين يســخرون مــن وضعيتــه وهــو متدلــي فــي الجــو وعرضــوا عليــه عشــرات الصــور ألشــخاص ال يعرفهــم

لينتزعــوا منــه اعترافــاً بأنــه علــى عالقــة بهــم وأضافــت زوجــة الضحيــة لقــد تعــرض زوجــي للضــرب بأعقــاب البنــادق علــى
أماكــن حساســة فــي جســمه ومنعــوا عليــه دخــول الحمــام أليــام متتاليــه فــكان يتبــول فــي غرفتــه واســتمر الحــال كثيــراً علــى

هــذه المعاملــة القاســية وفــي اليــوم األخيــر مــن الزنزانــة ضربــوه بشــكل قاســي ورمــوه فــي باحــة الســجن ثــم أفرجــوا عنــه).

 .51راجع قناة االعالم األمني اليمني على يوتيوب .من ارشيف الحراس ضبط عدد من مرتزقة العدوان كانوا في طريقهم إلى مارب18/8/2020 .
https://www.youtube.com/watch?v=4DNEs-vs_R045
 .52تاريخ المقابلة  4يناير 2022
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خالد شلبي تعرض لالحتجاز في نقطة المبرز الحديدة بدوافع سياسية
خالــد عبــد الرحمــن شــلبي 53شــاب تهامــي تعــرض لالعتقــال والمعاملــة القاســية عوضــاً عــن اجبــاره علــى األدالء بشــهادات

واعترافــات ال عالقــة لــه بهــا حصلــت "ســام" علــى الفيديــو المنشــور للضحيــة فــي قنــاة المســيرة وأعــادت نشــره قنــاة
االعــام الحربــي فــي يوتيــوب 54اُ جبــر الضحيــة علىالحديــث عــن قيامــه بتوصيــل األمــوال مــن محافظــة الحديــدة إلــى مجنديــن

حكومييــن بمــأرب وتجنيــد الشــباب لصالــح القــوات الحكوميــة.

التقته "سام" 55وحققت معه عما حدث وسألته عن االعترافات التي أدلى بها لقناة المسيرة فقال:

(إن مناســبة ذلــك الحديــث هــو أننــي بعــد ثالثــة أشــهر مــن اعتقالــي وتعذيبــي هددنــي الســجانون بنقلــي الــى محافظــة
صعــدة إذا لــم أقبــل التحــدث أمــام الكاميــرا بمــا يريدونــه ووعدونــي باإلفــراج عنــي إذا قبلــت التصويــر ففعلــت ذلــك طمعــاً
فــي اإلفــراج والخــاص مــن الوضــع الســيئ الــذي أعيشــه فــي الزنزانــة).

ـت مــاراً بدراجتــي الناريــة فــي نقطــة "المبــرز"
وعــن بدايــة اعتقالــه قــال الضحيــة( :فــي إحــدى أيــام شــهر نوفمبــر  2017كنـ ُ

أمــام مبنــى مديريــة جبــل رأس فــي الحديــدة فاعتقلنــي مشــرف النقطــة أبــو محمــد ونقلنــي إلــى غرفــة احتجــاز فــي مبنــى
جــوار النقطــة لمــدة يوميــن ثــم قــام بنقلــي الــى ســجن فــي مديريــة زبيــد يقــع داخــل مبنــى كان ُيســتخدم ســابقاً مدرســة

لتدريــس العلــوم اإلســامية وهنــاك بــدأ التحقيــق معــي واتهامــي بأننــي أقــوم بالعمــل لصالــح الحكومــة الشــرعية وأرفــع

احداثيــات لطيــران التحالــف واســتخدموا اثنــاء التحقيــق معــي وســائل تعذيــب متعــددة بينهــا اللطــم والتعليــق لســاعات
طويلــة والتجويــع والدشدشــة بالمــاء البــارد بعــد منتصــف الليــل وأطلقــوا الرصــاص بجانبــي فــي مشــهد إعــدام صوري لتعذيبي
نفســياً واســتمر هــذا الوضــع لفتــرات متقطعــة خــال ثالثــة أشــهر).
وأضــاف الضحيــة( :بعــد ثالثــة أشــهر طلبــوا منــي الحديــث أمــام الكاميــرا بمــا ســيملونه علـ ّـي لكــي يفرجــوا عنــي وإذا رفضــت
سـ ُـيعيدون التحقيــق معــي وســينقلونني إلــى صعــده فقبلــت الحديــث ونشــرته قنــاة المســيرة لكنهــم بعــد نشــر الفيديــو

نقلونــي الــى أربعــة ســجون األول فــي مدرســة بمديريــة التحيتــا والثانــي ســجن فــي زبيــد والثالــث ســجن القلعــة بمدينــة
ـت فــي هــذه الســجون قرابــة ســنة كاملــة حتــى أفرجــوا عنــي).
الحديــدة والرابــع ســجن حنيــش ومكثـ ُ

 .53اسم مستعار
 .54تتحفظ سام عن نشر الرابط بناء على طلب الضحية الذي يخشى على نفسه من االنتقام ،كونه يقيم في محافظة الحديدة
 .55تاريخ المقابلة  15أكتوبر 2021
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ياسر مكرد خمس سنوات احتجاز بعد اختطافه من نقطة كعبول بتعز
بعــد ســنة مــن اختطافــه واحتجــازه فــي ســجن الصالــح الخــاص بجماعــة أنصــار اللــه شــرق مدينــة تعــز نشــرت قنــاة المســيرة
تقريــراً قالــت فيــه إن "مرتزقــة تعــز" ُيجنــدون نســائهم للرصــد وكشــف مواقــع الجيــش واللجــان لصالــح العــدوان واذاعــت

فيــه اعترافــات لمحتجزيــن فــي ســجن الصالــح مــن بينهــم ياســر مكردالصلــوي.

56

حققــت "ســام" فــي الواقعــة وتتبعــت بعــد مــا نشــرته قنــاة المســيرة مــن معلومــات والتقــت الضحيــة 57بعــد االفــراج

عنــه فــي صفقــة تبــادل بيــن القــوات الحكوميــة وجماعــة أنصــار اللــه بتعــز فــي  29ســبتمبر  2021وســألته عــن اعترافاتــه

التــي نشــرتها القنــاة فقــال ( :إنهــا كانــت تحــت التهديــد واالغــراء باإلفــراج عنــي وكتبــوا لــي مــا ســأقوله بأننــي قمــت

برفــع احداثيــات لطيــران التحالــف عــن مواقــع وتحــركات اللجــان الشــعبية التابعــة للحوثييــن ووعدونــي باإلفــراج إذا قمــت
بتســجيل هــذا المقطــع لكنهــم تركونــي فــي الســجن قرابــة أربــع ســنوات بعــد ذلــك التســجيل ) .اتضــح للمنظمــة أن مــا

نشــرته قنــاة المســيرة هــو فــي إطــار التضليــل الــذي مارســته مــع عــدد مــن الضحايــا فــي ســجون الجماعــة إليهــام المتابعيــن
بجــرم مــن تقــوم باعتقالهــم.

ســرد الضحيــة واقعــة اســتدراجه واختطافــه وتعذيبــه فــي ســجن الصالــح الــذي مكــث فيــه قرابــة خمــس ســنوات وتوفــي
اثنيــن مــن أوالده وهــو فــي الســجن دون أن يعــرف بوفاتهــم كان ياســر يعمــل ســائقاً لنقــل األطبــاء بيــن دمنــة خديــر
والصلــو وحيفــان فــي منظمــة رعايــة األســرة وفــي  30أكتوبــر  2016تواصــل بــه أحــد المنخرطيــن مــع جماعــة الحوثــي
ُيدعــى مشــتاق محمــد صغيــر طالبــاً منــه الحضــور الــى جــوار نقطــة كعبــول الواقعــة فــي مثلــث الصلــو وحيفــان ودمنــة

خديــر ليقــوم بإســعاف والدتــه فانطلــق الضحيــة بســيارته إلــى جــوار النقطــة وكان فــي اســتقباله مســلحين أخــذوا منــه

ســيارته وعصبــوا عينيــه ونقلــوه إلــى ســجن مدينــة الصالــح وأخــذوا منــه هاتفــه ومبالــغ ماليــة كانــت بحوزتــه.

اُ ودع الضحيــة فــي قســم "كميــل" الخــاص فــي الســجن الــذي ُيديــره جهــاز األمــن القومــي ألنصــار اللــه ظــل فيــه ســنة كاملــة

ال تعــرف أســرته مصيــره تعــرض ياســر لمعاملــة قاســية بوســائل مختلفــة مــن بينهــا التعذيــب بالكهربــاء والضــرب علــى صــدره
ووضــع فــي زنزانــة انفراديــة لســنة كاملــة وفقــاً لشــهادات زمالئــه فــي الســجن اســتمعت اليهــم المنظمــة وبينمــا
ورأســه ُ

هــو فــي الســجن مــات اثنيــن مــن أوالده فــي أوقــات مختلفــة بســبب تكســرات فــي الــدم لــم يكــن باســتطاعة زوجتــه
توفيــر العــاج لهــم ومكــث الضحيــة خمــس ســنوات فــي الســجن ولــم ُيفــرج عنــه إال فــي إطــار صفقــة تبــادل بيــن القــوات

الحكوميــة وجماعــة أنصــار اللــه بتعــز علــى الرغــم أنــه ســجين مدنــي لكنــه خضــع للتبــادل مــع مقاتليــن مــن أنصــار اللــه.
 .56راجع موقع فديو قناة المسيرة .مرتزقة تعز يشغلون نسائهم للرصد وكشف مواقع الجيش واللجان لصالح العدوان "فضيحة غير مسبوقة" 15/11/2017
https://www.youtube.com/watch?v=qFM7kayUfcI
 .57تاريخ المقابلة  17أكتوبر 2021
 .58تاريخ المقابلة  18أكتوبر 2021
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عبد السالم الشعر (اسم مستعار) عاد من غربته في أمريكا ُ
فقتل في نقطة العدين
عــاد مــن غربتــه فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة قــرر أن يذهــب لزيــارة شــقيقته فــي منطقــة الســبرة محافظة إب اســتقل

ســيارته بمعيــة زوجتــه ووالدتــه مــر مــن أحــد الحواجــز األمنيــة التابعــة ألنصــار اللــه فقتلــه احــد المشــرفين الحوثييــن أمــام زوجتــه
ـدال مــن أن تأخــذ القضيــة مجراهــا القانونــي هاجــم مســلحين تابعيــن للجماعــة المحكمــة التــي تنظــر فــي القضيــة
ووالدتــه وبـ ً
وأخــذوا المتهــم بالقــوة مــن قاعتهــا تحــت تهديــد الســاح فــي قضيــة القــت رواجــاً إعالميــاً فــي المحافظــة بحثــت ســام فــي
وســائل اعــام أنصــار اللــه فلــم تجــد مــا ُيشــير الــى الواقعــة حيــث تكتمــت تلــك الوســائل عــن النشــر فــي القضيــة.

حققــت "ســام" فــي القضيــة واســتمعت إلــى شــهادات 59بــأن عبــد الســام كان مــاراً فــي الشــارع المــؤدي الــى منطقــة
قعطبــة فــي أحــد أيــام شــهر يونيــو  2017قابلــه مســلحون فــي نقطــة امنيــة نُ صبــت فــي منطقــة المحــوى العديــن ســمح

لــه أحــد افرادهــا بالعبــور لكــن مشــرف النقطــة 60لــم يــرق لــه هــذا التصــرف فلحــق الســيارة علــى دراجــة ناريــة وأطلــق عليهــا

النــار فاخترقــت الرصاصــة جســد الضحيــة ومــات علــى الفــور فأصيبــت والدتــه وزوجتــه بالصدمــة ممــا حــدث.

ُقــدم المتهــم -مشــرف النقطة-للمحاكمــة أمــام المحكمــة الجزائيــة االبتدائيــة بمحافظــة إب لكنهــا أثنــاء الســير فــي القضيــة

اعتــدى عليهــا مســلحون علــى متــن عربــات عســكرية فأطلقــوا النــار علــى المبنــى واقتحمــوا قاعتهــا وأخــذوا المتهــم بالقــوة
واعتــدوا علــى أحــد وكالء النيابــة.

حصلــت "ســام" علــى محضــر اثبــات أعدتــه المحكمــة يوضــح حضــور مجموعــة مســلحة علــى متــن ســبعة أطقــم فــي 27
نوفمبــر  2017وأطلقــوا النــار علــى ُحــراس المحكمــة وعربــة نقــل الســجناء واقتحمــوا المحكمــة وذكــر أحــد الضبــاط فــي

شــهادته أن المجموعــة المســلحة تتبــع أنصــار اللــه وأنهــم ذكــروا اثنــاء االقتحــام أنهــم فعلــوا ذلــك بتوجيهــات الســيد

61

وقامــت المجموعــة المســلحة باالعتــداء علــى مصطفــى الزبيــري وكيــل نيابــة الســبرة وإخراجــه مــن داخــل مبنــى المحكمــة.

 .59تاريخ المقابالت  30نوفمبر 2021
 .60تحتفظ المنظمة عن ذكر اسمه بناء على طلب الشهود خوفاً على حياة اسرة الضحية
 .61يقصد به عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة
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اعتقال وتعذيب اإلعالمي محمد الزوبه والحقوقي عبدالله العقبي
حققــت "ســام" فــي وقائــع إعتقــال وتعذيــب تعــرض لهــا الزوبــة و ع.ع برفقــة زميلهــم مديــر جمعيــة إنســانية

62

فــي البيضــاء

استفســرنا منهمــا عمــا نُ ِشــر عنهمــا مــن معلومــات مضللــة أو مغلوطــة؟ قــاال( :أثنــاء احتجازنــا كان الحوثيــون ينشــرون أخبــاراً

فــي مدينــة رداع ولــدى الشــخصيات التــي كانــت تتوســط لإلفــراج عنــا أننــا نعمــل لــدى القــوات الحكوميــة ونســتلم مبالــغ
نقديــة مــن الحكومــة اليمنيــة لتنفيــذ مخططــات ضــد جماعــة الحوثــي وقــاال إن تلــك األخبــار غيــر صحيحــه وكانــت لغــرض
التبريــر العتقالنــا ومــا حــدث لنــا).

ُاعتقــل الزوبــة و ع.ع فــي نقطــة أبــو هاشــم بمدينــة رداع وهمــا عائــدان إلــى مدينــة رداع فــي  7ابريــل  ،2015التقتهمــا

"ســام" واســتمعت لتفاصيــل مــا حــدث 63فأثنــاء عودتهمــا إلــى مدينــة رداع مــروا بســيارتهم فــي نقطــة أبــو هاشــم قــام

مســلحوها بتوقيفهــم ونقلهــم الــى غرفــة احتجــاز فــي المجمــع الحكومــي بــرداع وبعــد أســبوع نُ قلــوا إلــى ســجن معســكر

قــوات األمــن المركــزي الــذي يقــوده وليــد القفــاف فنُ ِهبــت متعلقاتهــم الشــخصية مــن هواتــف وغيرهــا ومنعــوا عنهــم

االتصــال بذويهــم واثنــاء التحقيــق معهــم ُوجهــت لهــم تُ هــم ارتباطهــم بــدول التحالــف العربــي ورفــع احداثيــات للطيــران

والقيــام برصــد تحــركات جماعــة أنصــار اللــه (الحوثييــن) وبحســب الضحيــة الزوبــة فــإن قائــد المعســكر كان يهددهــم بعــدم
اإلفــراج عنهــم ألن وجودهــم يمنــع ضربــات طيــران التحالــف.

ويضيــف اإلعالمــي الزوبــه :فــي إحــدى الليالــي نقلونــا ونحــن مربوطــي األعيــن الــى مــكان آخــر ووضعونــا فــي أحــد مخــازن
الســاح وقالــوا لدينــا معلومــات أن الطيــران ســوف يقصــف المخــزن وانهــم وضعونــا فيــه كــدروع بشــرية مــن أجــل أال يتــم
القصــف وحيــن لــم يتــم قصــف المخــزن أعادونــا إلــى ســجن معســكر االمــن المركــزي الــذي مكثنــا فيــه أربعــة أشــهر حتــى
ُأفــرج عنــا.
ـت
وحققــت "ســام" فــي تقييــد حركــة تنقــل واعتقــال الحقوقــي ع.ع مــرة أخــرى فــي  7ديســمبر  ،2019فقــال ع.ع (:كنـ ُ

مســافراً علــى حافلــة نقــل مــن مدينــة رداع الــى ســيئون فمررنــا علــى نقطــة الوطيــة بمديريــة المالجــم علــى الطريــق الرابــط
بيــن البيضــاء ومــأرب ،اســتوقفنا مســلحو الحوثــي فــي النقطــة وأنزلونــا جميعــاً مــن الحافلــة وعددنــا ( )12فتشــوا حقائبنــا

وأمــر قائــد النقطــة أبــو علــي الســقاف بعــودة المســافرين إلــى الحافلــة واإلبقــاء علـ ّـي وأضــاف :بعــد ســاعتين نقلونــي

إلــى ســجن الوطيــة وهــو ســجن داخــل أحــد المراكــز الصحيــة أودعونــي فيــه ألســبوع كامــل حققــوا معــي ووجهــوا لــي تُ هــم
ـت فــي الســجن إلــى جــوار ( )5ســجناء مــن محافظــات مختلفــة اعتُ ِقلــوا فــي
العمالــة واالرتــزاق لــدول التحالــف العربــي ومكثـ ُ
تلــك النقطــة).

وقــال ع.ع( :بعــد أســبوع نقلونــي الــى ســجن األحمديــة فــي مدينــة رداع وهــو نــادي رياضــي حولــه الحوثيــون إلــى ســجن
فمكثــت فيــه قرابــة شــهر كان مــن بيــن المســؤولين علــى الســجن قيــادي ُيدعــى محمــد علــي احمــد الديلمــي فحققــوا معــي

مــرة أخــرى ووجهــوا لــي نفــس التهــم الســابقة وكان أحــد المشــايخ المنتميــن الــى منطقتــي قــد حــاول التوســط لإلفــراج
ـت منــه االطــاع علــى محاضــر
عنــي لكــن قيــادات الســجن أوهمتــه أننــي قــد اعترفــت بالعمــل مــع القــوات الحكوميــة فطلبـ ُ

التحقيــق وبعــد تدخــل وضغــط شــديد مــن ذلــك الشــيخ لــدى قيــادات حوثيــة فــي البيضــاء وصنعــاء تــم االفــراج عنــي).
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نقطة ومنفذ الراهدة الجمركي شرقي تعز
واحــدة مــن الحواجــز األمنيــة التــي اســتحدث فيهــا أنصــار اللــه مركــز جمركــي لجبايــة األمــوال عــن التموينــات التجاريــة القادمــة

مــن مينــاء عــدن الــى مناطــق ســيطرة الجماعــة كمــا تخصــص هــذا الحاجــز بمصــادرة العملــة اليمنيــة المتداولــة فــي مناطــق
ســيطرة الحكومــة (الطبعــة الجديــدة) وكــذا مصــادرة األمــوال النقديــة إذا زادت عــن ( )100,000ريــال مــن العملــة المتداولــة
فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه (الطبعــة القديمــة) 64معتمديــن علــى توجيهــات صــادرة مــن البنــك المركــزي صنعــاء.

65

يشــيع إعــام جماعــة أنصــار اللــه أن مصادرتهــا للعملــة النقديــة فئــة الطبعــة الجديــدة مــن المواطنيــن والتجــار والمصــارف
أمــراً قانونيــاً كونهــا مــزورة ومزيفــة بحســب زعمهــا 66وتعتقــد المنظمــة أن هــذه المعلومــات زائفــة كونهــا ال تســتند علــى

أســاس قانونــي يســمح لجماعــة أنصــار اللــه بإلغــاء و /أو مصــادرة عملــة وطنيــة أقرتهــا الحكومــة اليمنيــة للتــداول فــي كل
المحافظــات.

حققــت المنظمــة فــي ممارســات ارتكبهــا القائمــون علــى الحاجــز األمنــي منهــا واقعــة تقييــد حركــة تنقــل ومصــادرة أمــوال
عائلــة فاضــل غانــم الحــداد 67ففــي تاريــخ  14أكتوبــر  2021كان الحــداد قادمــاً مــن مدينــة عــدن إلــى محافظــة إب

هــو وثــاث مــن قريباتــه واحــدة منهــن ســافرت بغــرض شــراء لــوازم ُعرســها فمــروا مــن نقطــة الراهــدة مســاء ذلــك اليــوم

اســتوقفهم مســلحون يرتــدون زي شــرطة النجــدة وأنزلوهــم مــن الســيارة وبــدأوا بتفتيشــهم فوجــدوا فــي شــنطة قريبتــه
(العــروس) مبلــغ ( )439,000ريــال مــن العملــة المتداولــة فــي مناطــق ســيطرة انصــار اللــه ووجــدوا بحــوزة الحــداد مبلــغ

( )15,000ريــال مــن العملــة المتداولــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة اليمنيــة فصــادروا كل تلــك المبالــغ.

واســتمر المســلحون بتفتيــش الســيارة بطريقــة عبثيــة منــذ الســابعة وحتــى العاشــرة ليـ ًـا اســتلطفهم الحــداد إلعــادة أمــوال

بنــت اختــه التــي تســتعد لعرســها لكنهــم رفضــوا وقامــوا بتحريــر محضــر مصــادرة لألمــوال معلليــن أن جــزء منهــا غيــر قانونيــة
والجــزء اآلخــر غيــر مســموح بنقــل أكثــر مــن ( )100.000ريــال وأمــروا الحــداد وعائلتــه بمغــادرة المــكان وبعــد أســبوع ذهــب

الحــداد الــى النيابــة العامــة فــي مجمــع الصالــح بتعــز ليشــتكي مصــادرة أموالــه فتعللــت النيابــة بعــدم قدرتهــا علــى تســجيل
الشــكوى ألن ذلــك مــن اختصــاص االســتخبارات العســكرية.

 .62نتحفظ عن اسمه
 .63تاريخ المقابلة  20أكتوبر 2021
.64يوجــد فــي اليمــن نظاميــن مالييــن ،أحدهــم فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه واآلخــر فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة اليمنيــة ،األول يعتمــد علــى العملــة اليمنيــة المتاولــة قبــل الحــرب ،واألخــر يعتمــد
عملــة يمنيــة طباعــة جديــدة منــذ بدايــة  2017لكنهــا مشــابهة للعملــة القديمــة .راجــع ديبريفــر .البنــك المركــزي اليمنــي يتســلم  147مليــار ريــال عملــة مطبوعــة جديــدة فئــة ال ـ ألــف و21/12/2018 .100
https://debriefer.net/news-5493.html
 .65راجع سبأ نت الخاضع لسيطرة أنصار الله .تعميم البنك المركزي للقادمين إلى مناطق حكومة اإلنقاذ 27 .يونيو 2021
https://www.saba.ye/ar/news3145591.htm
 .66راجع سبأ نت الخاضع لسيطرة أنصار الله .البنك المركزي بصنعاء يكشف عن طباعة 32ر 5ترليون ريال من العملة غير القانونية 23 .يونيو 2021
https://www.saba.ye/ar/news3145063.htm
 .67اسم مستعار قابلته المنظمة بتاريخ  25ديسمبر 2021
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ثالثة أشقاء من صعـدة
واحــدة مــن النقــاط التــي اســتحدثتها جماعــة أنصــار اللــه فــي مديريــة أرحــب شــمال صنعــاء لنهــب األمــوال تحــت مبــرر رســوم
ومــورس فيهــا انتهــاكات تتعلــق بتقييــد الحركــة والتنقــل.
جمركيــة عــن البضائــع ُ

نشــرت وســائل إعــام الجماعــة أخبــاراً عــن الــدور الــذي تقــوم بــه النقــاط بمديريــة أرحــب فــي اســتتباب االمــن واالســتقرار

68

وتزعــم الجماعــة ان مــا تقــوم بــه المراكــز الجمركيــة هــو نموذجــاً للدفــاع عــن الوطــن.

69

حققــت "ســام" فيمصداقيــة تلــك األخبــار وتوصلــت إلــى أن النقــاط بمــا فيهــا نقطــة جمــارك أرحــب قــد ارتكبــت العديــد مــن

الممارســات فــي واحــدة منهــا تــم تصفيــة بائــع اســطوانات الغــاز المنزلــي مــع اثنيــن مــن اخوانــه.

اســتمعت "ســام" لشــهادات 70حــول مقتــل كمــال أحمــد منــاع وأخويــه ســليم وجميــل الذيــن ُقتلــوا بطريقــة مخالفـ ًـة
للقانــون يــوم األربعــاء الموافــق  5يونيــو  2019حيــث كان كمــال يقــود شــاحنة محملــة باســطوانات الغــاز ومــر مــن نقطــة

جمــارك أرحــب قاصــداً صعــدة فطلــب منــه مســلحين فــي النقطــة مبلــغ مالــي ولــم يكــن بحوزتــه فطلبــوا منــه االتصــال
بأخويــه ســليم وجميــل ُليحضــروا إليــه المبلــغ المطلــوب ومقابلــة المســلحين فــي نقطــة الخميــس التــي تبعــد عــن النقطــة

األولــى بمســافة ليســت بالبعيــدة كان هــذا الطلــب غريبــاً اتضحــت مقاصــده فيمــا بعــد حيــث حضــر أخويــه ومعهــم المبلــغ
المطلــوب وعنــد وصولهــم النقطــة المحــددة كان المســلحين بانتظارهــم علــى متــن ســيارتين باشــروا االخــوة الثالثــة طلقــات
الرصــاص وســقطوا كلهــم قتلــى.

وكان برفقــة كمــال أحــد زمالئــه ُيدعــى أميــن خالــد ُاطلــق عليــه النــار أيضــاً فأصيــب فــي جســمه لكنــه نجــى مــن المــوت

حصلــت "ســام" معلومــات تُ فيــد بتوســط فــارس منــاع القيــادي فــي أنصــار اللــه إلــى أســرة الجريــح أميــن واســتطاع إغــاق

القضيــة وأخــذ تعهـ ٍـد منــه بعــدم الحديــث عــن الواقعــة لوســائل اإلعــام بينمــا اُ غلــق ملــف مقتــل األخــوان الثالثــة ولــم
تســتطع أســرتهم الحصــول علــى العدالــة.

 .68راجع سبأ نت .محافظ صنعاء يتفقد النقاط األمنية بمديرية أرحب 15 .مارس 2018
https://www.saba.ye/ar/news490395.htm
 .69راجع صحيفة الوحدة .الجمارك تكرم كوادرها الفاعلة بمناسبة اليوم العالمي للجمارك  26 .2020يناير 2020
/https://www.alwahdahnews.net/73562
 .70تاريخ المقابالت  25،16،8من شهر ديسمبر 2021
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إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية

إنهــاء كافــة الممارســات المتعلقــة بتقييــد حريــة الحركــة والتنقــل التــي تمارســها القــوات المدعومــة
منهــا ســواء فــي محافظــات جنــوب اليمــن أومــا ُيعــرف بالســاحل الغربــي.
وقف كل أشكال الدعم الذي ُيقدم لتشكيالت شبه عسكرية خارج سيطرة الحكومة اليمنية.
العمــل مــع الحكومــة اليمنيــة علــى توحيــد القــوات العســكرية بمــا يكفــل خضوعهــا لســلطة واحــدة
ويضمــن إنهــاء كل الممارســات التــي قيــدت حريــة الحركــة والتنقــل و /أو االنتهــاكات والجرائــم
المصاحبــة لهــذا الحــق.
إغالق كافة السجون التي تسيطر عليها القوات المدعومة منها واخضاعها لسلطة القضاء.
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توصيـات
لجماعة أنصار الله (الحوثيين)
الوقــف الفــوري لــكل ممارســات تقييــد حريــة الحركــة و /أو التنقــل /المــرور فــي كافــة الحواجــز األمنيــة التــي تســيطر
عليهــا.

وقــف الخطــاب اإلعالمــي المضلــل وكــذا خطــاب الكراهيــة وانتهــاج سياســة إعالميــة جديــدة تراعــي احتــرام حقــوق

اإلنســان وتحافــظ علــى النســيج االجتماعــي.

التوقــف عــن تشــويه الضحايــا فــي الســجون بمنــع تصويرهــم تحــت االبتــزاز والترهيــب والترغيــب لنشــرها علــى المنصــات
اإلعالمية.

االلتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان الخاصيــن بممارســة الحريــات الخاصــة والعامــة
للســكان الســيما حريــة الحركــة والتنقــل وإنهــاء كافــة القيــود التــي عرقلــت التمتــع بهــذا الحــق.

التوقــف عــن كافــة أشــكال االبتــزاز ونهــب األمــوال فــي المكاتــب الجمركيــة والحواجــز األمنيــة وانهــاء العمــل بمــا ُيســمى

المكاتــب الجمركيــة التــي ُوضعــت مخالفــة للقوانيــن الماليــة والضريبيــة اليمنيــة.

وقــف كل أشــكال االنتهــاكات المصاحبــة لتقييــد حريــة الحركــة بمــا فيهــا االحتجــاز واالختفــاء القســري والمعاملــة

الالإنســانية والقتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتــداءات الجنســية.

االفــراج عــن كافــة المحتجزيــن و /أو المختفيــن قســرياً ومنــع المعاملــة الالإنســانية التــي تمارســها فــي الســجون بحــق
ضحايــا تقييــد حريــة الحركــة والتنقــل.

سواء منها المخصصة لالحتجاز جوار الحواجز األمنية و /أو السجون األخرى.
إغالق السجون الخاصة
ً
العمل على فتح الطرقات حول مدينة تعز بما يسمح بحرية حركة تنقل ومرور السكان واالمدادات الحيوية.
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ً
دوليــا
للحكومة اليمنية المعترف بها

إيقــاف كل ممارســات تقييــد حريــة الحركــة و /أو التنقــل /المــرور فــي الحواجــز األمنيــة التــي تُ ســيطر
عليهــا القــوات الحكوميــة.
االلتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان الخاصيــن بممارســة الحريــات
الخاصــة والعامــة للســكان الســيما حريــة الحركــة والتنقــل وإنهــاء كافــة القيــود التــي عرقلــت التمتــع
بهــذا الحــق.
وقــف كل اشــكال االنتهــاكات المصاحبــة لتقييــد حريــة الحركــة بمــا فيهــا االحتجــاز ونهــب األمــوال
وقطــع الطرقــات مــن قبــل العصابــات المســلحة والخارجيــن عــن القانــون.
إنهــاء االزدواجيــة والعشــوائية وتعــدد القــوات التــي تســيطر علــى الحواجــز األمنيــة واخضاعهــا
لســلطة أمنيــة واحــدة.
اخضاع كافة الســجون بما فيها ســجون القوات العســكرية إلى ســلطة القضاء بما يكفل االشــراف
عليهــا وضمــان حصــول إجــراءات قانونيــة في عمليات القبض واالعتقال.
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تنـويـــه
أشرف على التحقيق
توفيق الحميدي
كتب هذا التقرير المحامي والباحث القانوني
ياسر مهيوب عبد العزيز المليكي
مسؤول التنسيق الميداني
المحامي محمد مدهش
وشارك في التحقيق االستقصائي محامون وبــاحثون في
محافظات صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء وصعدة وإب ومأرب.
وتولى إخراجه
أ  /عبد الرحمن محمد.
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حواجـــز الخـــوف
وإعالم التدليس
تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحق في حرية التنقل و
الحركة في الحواجز األمنية من قبل جماعة أنصار لله
للفترة من يناير  2015إلى ديسمبر 2021
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حواجـــز الخـــوف
وإعالم التدليس
تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحق في حرية التنقل و
الحركة في الحواجز األمنية من قبل جماعة أنصار لله

