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إقطاعية الحارس وماكينة التضليل

مقدمة
من النهب عن طريق القوة المسلحة إلى النهب بأوامر "الحارس القضائي"

وخلفه قضاء يأتمر بأمر الجماعة ،هكذا تطورت ممارسة جماعة أنصار الله

(الحوثيين) لنهبها أموال وممتلكات معارضيها وخصومها في اليمن ،فخالل
( )7سنوات مضت من عمر الصراع المسلح ُمورس هذا السلوك على نطاق

واسع ،لكن الكثير منه وتأثيراته ُغيب عن الفضاء العام.

بادرت "سام" بتوثيق جريمة نهب األموال الخاصة الذي مارسته كثير من أطراف

الصراع في اليمن ،ال سيما من قبل سلطة االمر الواقع في صنعاء باستخدام

القضاء الذي يسيطرون عليه لنهب أموال معارضيها.
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تتطابق وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات مع اقتصاد الحرب وغسيل

المتعمد للسيطرة
األموال ،فيمت ينطوي عليه من تحايل ،وسلب وابتزاز ،والعنف
ّ
على األصول المربحة ،واستثمار األموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول،

واستغالل اليد العاملة في األمالك المنهوبة .ويؤثر ذلك على االقتصاد الوطني،
حيث ُيعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة ،والمنافع االجتماعية ذات الشأن

العام لصالح جهات مسلحة جيرت العوائد لصالح عملياتها العسكرية و /أو لمصالح
قياداتها.

يسعى هذا التقرير إلى دحض المعلومات المضللة التي نشرتها جماعة أنصار الله

قبل وبعد أعمال النهب ألموال المعارضين والخصوم ،وتوضيح أن سلطات األمر
الواقع في صنعاء تمارس النهب السافر بغض النظر عن محاوالتها تقنينها من

خالل النظام القضائي الذي يسيطرون عليه .ويسلط التقرير الضوء على بعض أعمال

الترهيب التي مارستها حركة أنصار الله ضد خصومها ،والتي أدت الى خروجهم من
اليمن هرباً من القمع واالنتقام.

جرمت قوانين حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني صراحة نهب الممتلكات

الخاصة ،وكذلك الدستور والقانون اليمني ،حيث اليجوز نزع الملكية إال بموجب

حكم قضائي بعد محاكمة عادلة نزيهة ،امام محكمة قانونية وذلك ما تفتقر اليه

المحاكم والقضاء الخاضعين لسيطرة الحوثيين.

عملت "سام" في مشروع توثيق نهب ومصادرة الملكية الخاصة خالل السنوات
الماضية ،وخصصت مشروعاً لذلك منذ أكتوبر  ،2021عملت فيه بجهد مضاعف

وتواصلت مع كثير من األطراف ،وتوصلت إلى كثير من الحقائق ،وتعتقد "سام" أن

هذا التقرير  -بما يتضمنه  -كاشف لحجم حقيقة النهب الذي قامت به جماعة أنصار

الله ،لكنه ال يغطي كافة الممارسات التي ارتُ كبت خالل السنوات الماضية.
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ملخص تنفيذي
خالل سنوات الحرب مارست أطراف النزاع عمليات نهب وسطو للممتلكات وال سيما خالل
و /أو بعد التقدم العسكري للسيطرة على منطقة جغرافية ،واستخدمت جماعة أنصار الله
إلى جانب ذلك أدوات مصادرة قسرية ألموال المعارضين ومن تعتقد أنهم خصومها ،بذريعة
أنهم «خونة وموالون للعدوان»((( أو مختلفون معها في التوجه الثقافي والديني((( فسيطرت

على شركات وبنوك ومؤسسات وجمعيات ومباني وعقارات ،وأصول وأموال نقدية.

((( درج زعيم جماعة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي على وصم معارضيه السياسيين والعسكريين بهذا الوصف ،وتستخدمه قيادات
وإعالم الجماعة بشكل واسع ضد خصومها ،ويقصدون بالعدوان التدخل العسكري لدول التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية
واإلمارات ،وحلفائهما الغربيين.
راجع خطابات زعيم الجماعة في موقع قناة المسيرة /https://www.almasirah.net.ye
((( جماعة البهائيين في صنعاء ،الجماعة السلفية في دماج صعدة ،نموذج لهذه الجماعات
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توصلت «سام» في هذا التحقيق االستقصائي إلى أن هنالك ارتباطاً بين التضليل والتزييف الذي

مارسته الجماعة عبر وسائل إعالمها والقريبة منها وعبر خطابها العام ،وبين عمليات النهب
والمصادرة لألموال ،واستنتجت أن نشر أخبار التضليل ضد أي شخصية معارضة إنما يكون ساتراً

ألعمال تنوي الجماعة القيام بها و /أو قد قامت بها ضد هذه الشخصية .فعملت «سام» على

دحض هذا التضليل من خالل معلومات ووثائق حصلت عليها من ضحايا أو شهود.

وتوصل التقرير إلى أن هنالك نسقا ارتباطياً بين قيادة الجماعة عبر ما يسمى «الحارس القضائي»

وبين البنك المركزي في صنعاء والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة وكذا نيابة ومحكمة

األموال العامة وجهاز األمن والمخابرات ،في تنسيق عمليات النهب والمصادرة لألموال حتى
تصل في النهاية إلى أيدي هؤالء أو تستخدمها الجماعة في تمويل عملياتها الحربية ،حيث حصل

التقرير على شهادات ووثائق تثبت قيام الجماعة باستخدام أصول وواردات تلك األموال المنهوبة

في العمليات القتالية.

وخلص التقرير إلى أن نهب الممتلكات واألموال الخاصة صارت منهجية راسخة لدى جماعة أنصار

الله ،ومن أجلها استحدثت منصباً يوصف بالحارس القضائي أوكلته إلى أحد القادة العسكريين
يدعى صالح مسفر الشاعر ،وأصبحت سلطته تتفوق على كل السلطات القضائية والتنفيذية
األخرى ،ويتصرف باعتباره صاحب اليد الطولى ،وبإمكانه مصادرة ونهب أموال من يريد بال رقابة

أي سلطة عليه.

ورصدت المنظمة أكثر من ( )23قياديا في الجماعة يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون
بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط ،وتعتقد

المنظمة أن للرجل الكثير من األذرع والشخصيات التي تعمل ألجله في المحافظات األخرى ،لكنها

ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء.

تعتقد «سام» أن قيمة و /أو واردات األموال والشركات والمؤسسات والجمعيات التي استولى

قدرت قيمة األموال واإليرادات التي
عليها الحارس القضائي وحده تتجاوز ( )1,7مليار دوالر ،فيما َّ

استولت عليها جماعة أنصار الله لألصول والعقارات والمنقوالت أكثر من ( )2مليار دوالر.

وجمع التقرير أسماء أكثر من ( )38شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى ،استولى عليها
الحارس القضائي ،و /أو يديرها /صادرها  /فرض الحراسة عليها في العاصمة صنعاء وحدها،

وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة
لسلطة الجماعة.
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خالل فترة عمل المنظمة في السنوات السابقة وثقت العشرات من الوقائع الخاصة بنهب
ومصادرة األموال والممتلكات الخاصة ،لكنها أثناء فترة عملها في مشروع توثيق نهب األموال

الخاصة منذ أكتوبر  2021حققت في ( )49عملية نهب وقعت خالل السنوات السبع الماضية،
تنوع ضحاياها بين رجال مال وسياسيين وأكاديميين وجمعيات خيرية ونشطاء وعسكريين وتربويين،

وضحايا استهداف النوع االجتماعي كالنساء وأعضاء في الطائفة البهائية.

يستند التقرير إلى شهادات الضحايا وأقاربهم او المرتبطين بهم ،وإلى ما جمعه من وثائق

ومعلومات ،وتسجيالت صوتية ومرئية ،إلى جانب ما نشرته الجماعة من معلومات خاصة باألموال

حراسا قضائيين ،إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكاالت أنباء من
التي صادرتها أو عينت لها َّ
وقائع وتحليالت تستند على معلومات ذات مصداقية.
الحظت المنظمة ان العديد من الضحايا الذين تواصلت معهم امتنعوا عن اإلدالء بأي معلومات،
خوفاً من أن يطالهم المزيد من االنتقام و /أو طمعاً في أن تُ عيد جماعة أنصار الله أموالهم إليهم،

وبالتالي فهم يترددون من الظهور أو اإلفصاح بأي معلومات محاولين إبقاء أبواب األمل مفتوحة،

على الرغم من علم المنظمة بحصول عمليات انتقام بشعة بحقهم ومصادرة كل ممتلكات البعض

منهم وإجبارهم على مغادرة اليمن.

سرد التقرير نماذج لـ ( )14واقعة استيالء على /او مصادرة ممتلكات ،اشتغلت عليها المنظمة

بمنهجية التحقيق االستقصائي ،وهي واقعة مصادرة شركة الموارد للخدمات التعليمية
والصحية ،واالستيالء على جمعية دار الكتاب ومستوصف الخنساء في إب ،ونهب مستوصف
قرية الزوب في البيضاء ،واالستيالء على جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية في صنعاء وعدد

من المحافظات ،ومصادرة ممتلكات المعارض السياسي بدري القطوي في صعدة ،وممتلكات

المعارض السياسي منير الدبعي في الحديدة.

إضافة الى مصادرة منزل القيادي العسكري عسكر زعيل في اب ،ونهب ومصادرة ممتلكات

األكاديمية حفصة حسن طاهر في صنعاء ،واالستيالء على ممتلكات رئيس حزب الرشاد محمد
موسى العامري في صنعاء ،وأموال ومنقوالت شيخ قبلي في مارب ،ومصادرة واستيالء على
أموال وشركات البرلماني ورجل االعمال حميد األحمر في صنعاء ومحافظات اخرى ،ومصادرة

منزل أكاديمي في مدينة الحديدة ،ونهب ومصادرة أموال وشركات رجل االعمال عبد الكريم

قاسم الروحاني في صنعاء ،وأموال وممتلكات االعالمي محمد قيزان في صنعاء.
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سياق مضلل
من بين ( )49عملية نهب ومصادرة ممتلكات خاصة حققت فيها المنظمة ،سجلت ( )15واقعة

نشرت عنها وسائل اعالم أنصار الله والقريبة منها معلومات مضللة و /او مغلوطة /زائفة ،وهذا
ال يعني ان بقية الوقائع التي تم التحقيق فيها لم ترد في سياق مضلل ،بل إن اغلبها قد ارتُ ِكبت

في سياق التضليل الواسع الذي يوصم الضحايا باالرتزاق والخيانة ومواالة «العدوان» والبعض

باتهامات التخابر ألجهزة استخباراتية من بينها الموساد اإلسرائيلي .في هذا القسم من التقرير
سيتم سرد المعلومة المضللة والوسيلة اإلعالمية التي نشرتها مع ذكر اسم الضحية الذي وقع

عليه التضليل والنهب.

صادر الحارس القضائي شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية التي تضم جامعة العلوم
مضلال في صحيفة الثورة
ونشر اعالناً
والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي ومستشفى ابن الهيثم،
َ
ً
يدعو أعضاء الجمعية العمومية للشركة لالجتماع لترشيح وتعيين رئيس وأعضاء مجلس لإلدارة.

(((

واستولت الجماعة على جمعية دار الكتاب ومستوصف الخنساء في اب ،ونشرت صحيفة الثورة

ضللين ،األول زعمت فيه فتح الجمعية باب االنتساب اليها((( والثاني زعمت فيه ان
اعالنين ُم ْ
الجمعية قد اختارت هيئة جديدة لها.

(((

مضلال
ونهبت قوات الجماعة مستوصف قرية «الزوب» في البيضاء بعد نشر قناة المسيرة خبراً
ً
عن عثور «اللجان الشعبية» مصنع للمتفجرات في أحد المنازل بالقرية (((.تعود ملكية المنزل

والمستوصف ألحد سكان المنطقة.

واستولت الجماعة والحارس القضائي على جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية بكامل أصولها

وعقاراتها ومنقوالتها وبرامجها ،ونشرت صحيفة الثورة اعالناً من وزارة الشؤون االجتماعية

والعمل عن انتخاب هيئة جديدة للجمعية.

(((

اذاعت وكالة سبأ خبراً ببدء محاكمة من اسمتهم خلية صعدة للتخابر((( من بينهم المعارضين

السياسيين بدري القطوي وعدنان العيزري ،تعتقد سام ان تلك المحاكمة مبنية على اتهامات

زائفة ،حدث ذلك بعد ان كانت الجماعة قد نهبت ممتلكات القطوي والعيزري في صعده.

بعد سنتين من مصادرة ممتلكات المعارض السياسي في الحديدة منير الدبعي ،نشرت قناة

المسيرة فيديو مضلل لمن اسمتهم أخطر خلية إجرامية تابعة للعدوان ،أدلى فيه مواطن من
((( راجع موقع الثورة نت .دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية .صفحة ( 5 .)6فبراير 2021
http://althawrah.ye/archives/656828
((( راجع موقع صحيفة الثورة الورقية .العدد  25اغسطس  .2020صفحة رقم (http://althawrah.ye/archives/634979 )8
((( راجع موقع صحيفة الثورة الورقي .العدد  17مارس  .2021صفحة رقم (http://althawrah.ye/archives/663635 )10
((( راجع قناة المسيرة ـ اللجان الشعبية في فيفة برداع يعثرون على منزل لصناعة للمتفجرات ـ اليمن2 .فبراير 2015
https://www.youtube.com/watch?v=hfKa72Gw2Fo
((( راجع صحيفة الثورة 8 .اكتوبر  .2019صفحة رقم ()9
http://althawrah.ye/archives/596467
((( راجع موقع سبأنت .بدء محاكمة خلية «صعدة» للتخابر وإعانة دول العدوان 12 .أكتوبر .2021
https://www.saba.ye/ar/news3159634.htm
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اقواال بعمله ضمن خلية رصد في الحديدة مهمتها رفع المعلومات الى منير الدبعي مقابل
تهامة
ً

استالمه مبالغ مالية.

(((

بعد مصادرة منزله بأيام نشرت وكالة إعالم (شفقنا) اإليرانية بياناً اتهمت فيه القيادي العسكري

عسكر زعيل ،بقيادة العمليات العسكرية للعدوان السعودي فيما ُسمى بـ «عاصفة الحزم»
(((
واإلشراف على ضرب القواعد العسكرية والبنية التحتية للقوات المسلحة اليمنية.
نشر موقع أنصار الله قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بالحجز على أموال ( )35نائب برلماني،
أفعاال تمس استقالل اليمن ووحدته وسالمة أراضيه((( وبعد نشره صادرت قوات
بحجة ارتكابهم
ً

امنية ممتلكات االكاديمية حفصة حسن طاهر زوجة أحد البرلمانيين.

بعد خمس سنوات من مصادرة جماعة أنصار الله ممتلكات رئيس حزب الرشاد محمد موسى

العامري ،نشر موقع  26سبتمبر نت خبراً عن اصدار الجزائية المتخصصة حكماً بإعدام العامري

ومصادرة أمواله بتهمة التخابر.

(((1

سجلت المنظمة معلومات مضللة إلعالم الجماعة والقريب منها ُيروج لقواتها أنها حافظت على
لقاء
ممتلكات وحقوق السكان في المناطق التي استولت عليها من مارب ،وبثت قناة اللحظة ً
خاصاً مع محافظ مارب المعين من الجماعة جاء في هذا السياق ((1(.وفي الواقع سجلت المنظمة
وقائع نهب ومصادرة ممتلكات ،من بينها نهب منزل الشيخ القبلي مبارك حسين رفيشان في

مديرية صرواح.

نشرت وكالة سبأ وموقع صحيفة الثورة خبراً عن تجميد وحجز ( )39مليار ريال يمني من ارصدة

حميد األحمر

(((1

وفقاً لقرار اصدرته نيابة االموال العامة ،معللة بارتكابه واسرته وقائع فساد

واكتساب اموال غير مشروعة .اعتبر مقربون منه هذه االتهامات زائفة .فقبل هذا القرار وبعده

صادرت جماعة أنصار الله وحارسها القضائي ( )11شركة مملوكة لحميد األحمر وشركاء اخرين،

وكذا ممتلكات خاصة به وافراد عائلته.

((( راجع قناة المسيرة .اعترافات خطيرة لخلية إجرامية تابعة لقوى العدوان في الحديدة2017/11/4 .
https://www.youtube.com/watch?v=rNZ_NC6B2Iw
((( راجع الوكالة الشيعية لألنباء (شفقنا) .حركة أنصار ثورة  14فبراير :أهداف العدوان الغاشم على اليمن هو إجهاض الثورة 3 .ابريل 2015
https://bit.ly/3tBU31E
((( راجع موقع أنصار الله .المحكمة الجزائية المتخصصة تقر الحجز التحفظي على أموال  35من أعضاء مجلس النواب (األسماء) 14 .سبتمبر
2019
https://www.ansarollah.com/archives/277812
( ((1راجع  26سبتمبر نت .الجزائية المتخصصة تقضي بإعدام  24متهما بالتخابر وإعانة العدوان (أسماء)  14نوفمبر 2020
2-24-https://www.26sep.net/index.php/local/2255
( ((1راجع قناة اللحظة القريبة من أنصار الله .محافظ مارب العميد علي طعيمان في لقاء خاص2020/4/2 .
https://www.youtube.com/watch?v=rSSeGaHD9TQ
( ((1راجع الثورة نت .سبأ :تجميد وحجز  39مليار ريال من ارصدة واموال حميد األحمر 6 .مارس 2015
http://althawrah.ye/archives/111220
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حكم عن المحكمة
بعد نهب منزل أكاديمي في مدينة الحديدة ،نشرت قناة المسيرة خبراً بصدور
ٍ
الجزائية المتخصصة قضى بإعدامه ومصادرة ممتلكاته ضمن مجموعة من المعارضين ،بتهم
التخابر مع العدوان ورفع احداثيات ((1(.ذكر الضحية ان مبررات ذلك الحكم زائفه ومضلله الغرض

منها التغطية على مصادرة ممتلكات.

نشرت وكالة سبأ نت ما أسمته حكماً قضى بإعدام الصحفي محمد قيزان وعدد من السياسيين،
ومصادرة أموالهم بتهم اعانة العدو وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس امن واستقرار اليمن.

(((1

كان هذا التضليل اإلعالمي مبرراً وتغطية لما تعرضت له أموال وممتلكات قيزان من نهب.

بعد نهب محالته التجارية في مدينة الجراحي بالحديدة ،نشرت قناة المسيرة فيديو مضلل ألحد

السكان يتهم فيه التاجر مؤمن شوقي المقطري بالعمل ضد قوات الحوثيين ورفع معلومات
عنهم.

(((1

ونشر موقع االعالم األمني فيديو مضلل عن التربوي حسن الزرنوقي اتهمه بالعمل

على رفع احداثيات ضد قوات الحوثيين( ((1وبعد هذا الفيديو تم مصادرة منزل الرجل بما فيه من

منقوالت في مدينة زبيد الحديدة.

( ((1لم تعثر المنظمة على الخبر ،الذي أكد الضحية ان قناة المسيرة هي من نشرته لكنه تعرض للحجب بعد سيطرة الخزانة االمريكية على
موقع القناة
( ((1راجع سبأ نت .المحكمة الجزائية تقضي بإعدام  91مدان بجريمة إعانة العدو 25 .نوفمبر 2020
https://www.saba.ye/ar/news3117556.htm
( ((1راجع قناة المسيرة 28 .مارس 2018
https://bit.ly/3nXsrk5
( ((1راجع موقع االعالم األمني 22 .ابريل 2017
https://youtu.be/ezvKW3lxXWE
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المنهجية
في إطار توثيقها انتهاكات حقوق اإلنسان ،اعتمدت
«سام» منهجيات واضحة للوصول إلى المعلومات،

بينها الشفافية والحياد والنزاهة والموضوعية ،كما
اعتمدت على منهجية التحقيق االستقصائي في
القضايا والمعلومات التي جمعتها .وحين قررت توثيق

انتهاكات النهب والمصادرة التعسفية للملكية الخاصة،
رأت أن تبدأ بالممارسات التي ارتكبتها سلطة األمر

الواقع في صنعاء «جماعة أنصار الله» معتمدة على
ما تملكه المنظمة من معلومات عن حجم الممارسات

التي ارتكبتها .وستعمل المنظمة على التحقيق في

الممارسات التي ارتكبتها أطراف الحرب األخرى في
تقارير مستقبلية.

كانت المعلومات المضللة و /او المغلوطة /الزائفة
التي نشرتها جماعة أنصار الله عبر إعالمها و /أو

قياداتها عن معارضيها وخصومها أساساً للتحقيق
مع الضحايا ،عملت المنظمة على دحضها بالوثائق

والشهادات ،فما جمعته وشاهدته المنظمة من هذه

المعلومات على المنصات اإلعالمية والرقمية التابعة
والقريبة من أنصار الله يكشف عن ممارسات كثيرة
على األرض ،حيث عمل هذا التضليل على تزييف الوعي

والتأثير على الجمهور.

اعتمدت سام على مصادر وثيقة في دحض

المعلومات المضللة ،كاالستماع للضحايا والشهود و/
أو جمع الوثائق والتحقق منها ،وكذا جمع المعلومات

والفيديوهات المصورة ،إضافة إلى التواصل عبر وسائل
اتصال آمنة مع ضحايا وشهود هم غالباً ممن اُ جبروا

على النزوح من اليمن.

12

منظمة سام للحقوق والحريات

2022

إقطاعية الحارس وماكينة التضليل

وحرصت «سام» أن تكون الممارسات التي حققت فيها تتمتع بالموثوقية ،وأن تكون المعلومة

التي بنت عليها اتهامها هي األقرب إلى المنطق وتدعمها وتحيطها أسباب معقولة و /أو
مقبولة تصلح أن تكون معياراً إلدانة الفاعل .بالتوازي أيضاً مع ما يعزز ذلك من دحض المعلومات

المضللة و /أو المغلوطة التي أشاعتها سلطة األمر الواقع خلف الجريمة التي ارتكبتها ،أو القياس

على سياق مشابه في الجرائم التي تكتمت على نشرها ،وكذا األخذ بالسياق العام للمعلومات
المضللة التي نُ ِشرت وإسقاطها على وقائع وممارسات وثقها التقرير.

أخذت المنظمة بمعلومات نشرتها منظمات ومراكز أبحاث ووكاالت دولية واعتبرتها اساساً

ُيمكن البناء عليها بعد التحقق من صحتها ،أو اإلشارة إلى سياقها العام الخاص بالمصادرة والنهب،
خصوصاً إذا ما كانت تلك المعلومات المنشورة قد استندت لوقائع على األرض ولديها ما يدعمها

في السياق المنشور.

هذا التقرير هو في األساس تحقيق استقصائي بقالب حقوقي ،عمل عليه ( )13باحثا وفنياً في
أعماال باعتبارهم مزودي خدمات،
المنظمة خالل خمسة أشهر ،عدد منهم اشترت منهم المنظمة
ً
وعلى الرغم أن المنظمة قد رصدت ووثقت عمليات نهب ومصادرة لألموال خالل السنوات
وكونت قاعدة بيانات ال بأس بها ،لكن التقرير سرد نماذج لوقائع حققت فيها منذ
السبع الماضيةّ ،

بداية المشروع في أكتوبر .2021

اجرت المنظمة تحقيقاً في وقائع النهب والمصادرة القسرية للملكية الخاصة في العاصمة صنعاء
ومحافظات إب والحديدة وتعز وصعدة ومأرب والبيضاء ،في عملية بحث وتقصي ونزول ميداني

لرصد المعلومات والتحقق منها ومقابلة الضحايا والشهود ،وجمع األدلة والصور والوثائق وكل
ما يعزز دحض المعلومة المضللة و /أو المغلوطة التي نشرتها سلطة األمر الواقع ،حيث استخدم

باحثوا المنظمة الوسائل التحقيقية المتاحة كالتسجيل المرئي والتدوين عبر استمارة معدة سلفاً ،
والتصوير الفوتوغرافي ،والتواصل الهاتفي ،وعبر االنترنت وال سيما للضحايا الذين غادروا و /أو

أجبروا على النزوح من اليمن.

عرضت المنظمة على موقعها في الفيس بوك استبانة الكترونية للجمهورُ ،ليتاح للضحايا اإلبالغ
عن الممارسات التي تعرضوا لها ،ولتحفظ الخصوصية والسرية لمن ال يستطيعون مقابلة فريق

المنظمة بشكل مباشر و /أو يتخوفون من الظهور خشية االنتقام.

حرصت المنظمة على أمن وسالمة الضحايا والشهود الذين قابلتهم ،وسرية المعلومات التي
فصح التقرير عن هويات بعض الضحايا وكل الشهود واعتمد أسماء
جمعتها ،وتحقيقاً لذلك لم ُي ِ

مستعارة ،كما لم تعرض المنظمة نتائج التحقيق في عدد من القضايا بطلبٍ من الضحايا في أن

تظل المعلومات و /أو الوثائق بشأنهم سرية.
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ُيشير التقرير إلى أن تسمية جماعة أنصار الله ُيطلق على

سلطة األمر الواقع المسيطرة على العاصمة صنعاء
وعدد من المحافظات اليمنية ،كما ُيطلق عليها تسمية

«الحوثيين» باعتباره شائعاً بين األوساط اليمنية ،وهي

تسمية مشتقة من اسم قائدها عبد الملك الحوثي

ويطلق تسمية تحالف
وشقيقه المؤسس حسين الحوثيُ .
قوات الحوثيين وصالح إلى القوات شبه العسكرية التي

تملكها جماعة أنصار الله والقوات العسكرية التي استبقت
والءها للرئيس السابق علي عبد الله صالح ،والتي تحالفت

منذ ما قبل سيطرتها على العاصمة حتى حدث االقتتال

بينها في ديسمبر  2017وانتهى الحلف بمقتل صالح على

يد قوات أنصار الله.

حققت المنظمة في ( )49واقعة نهب ومصادرة لألموال
خالل خمسة أشهر ،وقابلت أكثر من ( )147ضحية وشاهد،

حرصت على أن تشمل المقابالت ضحايا في إطار النوع

االجتماعي سواء نساء او أعضاء في الطائفة البهائية

(((

وكذا أشخاص من فئات اجتماعية وسياسية مختلفة.

وفي إطار مشاركة المنظمة أكبر قدر من المعلومات
فقد بعثت رسائل إلى أحزاب سياسية((( طالبت تزويدها

ببيانات ومعلومات عن الضحايا المنتسبين إليها ،ممن
تعرضت ملكيتهم للنهب ،بحيث يمكن البناء عليها في

التحقيق ،والستيعاب القضية من جوانب مختلفة تستطيع

المنظمة من خاللها تقديم تحليل يتقارب مع الواقع.

حاولت المنظمة إرسال خطاب للغرفة التجارية والصناعية
في صنعاء ،تطالب فيها معلومات وبيانات عن التجار

الذين تعرضت أموالهم للنهب والمصادرة ،لكنها وجدت
أن معلومات االتصال الخاصة بالغرفة على موقعها

االلكتروني معطلة .كما استمعت المنظمة لشهادات

محامين عملوا في الترافع عن ضحايا ،وشهادات أخرى
لخبراء اقتصاديين.

((( امتنع عدد من أعضاء الطائفة البهائية الحديث عما تعرضت له أموال هذا
الطائفة من نهب خشية انتقام أنصار الله من أفراد الطائفة المتواجدين في اليمن
((( حزب التجمع اليمني لإلصالح ،والمؤتمر الشعبي العام

14

منظمة سام للحقوق والحريات

2022

إقطاعية الحارس وماكينة التضليل

والتزاماً بمبدأ الحياد والموضوعية بعثت المنظمة خطاباً

إلى وزارة حقوق اإلنسان الخاضعة لسلطة األمر الواقع في
صنعاء طالبت فيه عرض وجهة نظر أنصار الله ،وما اتُ ِخذ من

إجراءات بشأن الممارسات التي قام بها ما يسمى بالحارس

القضائي بمصادرة العديد من الشركات واألموال ،لكنها لم
تتلق رداً من الوزارة حتى إشهار هذا التقرير.
َ

واجهت المنظمة وفريقها العديد من المتاعب ،سيما األمنية
منها في محدودية التحرك اآلمن بمناطق سيطرة أنصار الله،

الممارس على النشاط الحقوقي والمدني،
بفعل التضييق ُ
وواجهت صعوبة في جمع الوثائق والصور المتعلقة بالوقائع،
إضافة إلى عوائق تتعلق بعدم ثقة الضحايا بعمل آليات

التحقيق في الجرائم المرتكبة خالل سنوات الحرب ،ألنها
بتقديرهم لم تُ وصل الفاعلين للجرائم إلى المساءلة .وقد
تجاوزت المنظمة الكثير من هذه العوائق ،واستطاعت جمع

معلومات كشفت فيها أن أعمال النهب والمصادرة للملكية
الخاصة من قبل أنصار الله صارت منهجية راسخة لديها ،وهو
أمر مقلق لليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة أو المناطق
ٌ

التي تشهد عمليات اقتتال بينها وبين أطراف الحرب األخرى.
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خلفية قانونية
يسري القانون الدولي لحقوق اإلنسان على الوقائع والممارسات

التي وثقها هذا التقرير ،وهذا ال يعني إغفال أن الممارسات
قد ارتكبت بمناسبة الصراع المسلح في اليمن ،وبالتالي فإنه

ال بأس من التطبيق المتزامن للقانون الدولي لحقوق اإلنسان
والقانون الدولي اإلنساني على هذه الممارسات ،والحكم

متواز.
عليها بمعيار القانونين بشكل
ٍ

يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان السطو التعسفي

والنهب والمصادرة للملكية الخاصة ،فنصت المادة ( )17من
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق التملك لكل فرد

وعدم جواز التجريد التعسفي للملكية .ونص الميثاق العربي

لحقوق اإلنسان  2004في مادته ( )25على كفالة حق الملكية
وحظر مصادرة األموال بصورة تعسفية أو غير قانونية في

جميع االحوال.
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ويعتبر القانون الدولي اإلنساني أن مصادرة األموال انتهاكاً لحق التملك ،فقالت المادة
ِ
،2(4ز) من البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف المتعلق بضحايا المنازعات غير الدولية
أن أعمال «السلب والنهب الموجهة ضد األشخاص أعمال محظورة في كل زمان ومكان»
وحظرت القاعدتان ( )52،50من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر عن القانون الدولي

اإلنساني العرفي ،تدمير ممتلكات الخصم او االستيالء عليها ونهبها بغير ما تحتمه ضرورة
حربية قهرية (((.وبمقتضى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،فإن «نهب أي بلدة
أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة» يشكّ ل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير

الدولية.

(((

وبمقاربة هذا التجريم الدولي للمصادرة التعسفية والنهب لألموال مع القانون اليمني،
فان حظر النهب هو تطبيق للمبدأ القانوني العام الذي يحظر السرقة ،وهو ما نص عليه

ويعاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي
التشريع اليمني وأغلب التشريعات الوطنية للبلدانُ ،
والعسكري في اليمن.

وترد قواعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان باعتبارها قواعد أخالقية يقتضي على الدول
ِ
االلتزام بها ،عالوة على أن اليمن قد صادقت على البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات
جنيف األربع المتعلق بضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (((.كما أن القواعد العرفية

للقانون اإلنساني هي محل التزام جميع الدول ويحظر مخالفتها ،وتكرس ممارستها من

الدول كإحدى قواعد القانون العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية.

ترى «سام» أن ما قامت و /أو تقوم به جماعة أنصار الله من نهب تعسفي وسطو على
األموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي االنسانيُ ،يقابل جريمة السرقة في التشريع

اليمني ،وتعتقد المنظمة أن هذه الممارسات قد قامت بها الجماعة بغير ما ضرورة حربية،

بل وأغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرتها ،وتخضع لمنهجية االنتقام

من الخصوم ال سيما الذين نزحوا و /أو أجبروا على مغادرة اليمن.

كما استخدمت الجماعة في الثالث السنوات األخيرة منهجية السطو بأوامر الحارس
المعين من سلطة المجلس السياسي األعلى ،قبل أن تعتمده المحكمة الجزائية
القضائي ُ

«المشكوك بقانونيتها»((( رئيساً للجنة حصر واستالم ممتلكات «الخونة» وتحاول الجماعة

إضفاء مشروعية زائفة على أعمالها باستعانتها بهذه المحكمة ومحكمة األموال العامة

وبسلطة القضاء الخاضع لتأثيرها بشكل عام.

((( القانون الدولي اإلنساني العرفي  -حسب القاعدة ()icrc.org
((( راجع المادة ( )8فقرة هــ 5/من نظام المحكمة
((( صادق اليمن على البروتوكول في 1990/4/17
((( راجع القرار القضائي بنقل اختصاصات المحكمة الجزائية بصنعاء إلى المحكمة المنشأة في مأرب الصادر عن مجلس القضاء األعلى
التابع للحكومة المعترف بها دولياً .الموقع بوست .االثنين 30ابريل .2018
https://almawqeapost.net/news/30228
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الفصل األول:

النهب بغطاء التخوين
الحظت "سام" العديد من المعلومات المضللة التي نشرتها
وسائل إعالم أنصار الله والقريبة منها قبل /وبعد السطو

على أموال الضحايا بتبريرات مختلفة .ولدى "سام" من

األسباب ما تعتقد أن نشر المعلومات المضللة تهدف إلى

ترهيب الضحايا ليسكتوا عما تعرضوا له .يستعرض التقرير

في هذا الفصل ما ُيعتقد أنه الجريمة التي ال تقل عن
جريمة النهب والمصادرة ،والتي اعتمدت عليها سلطة األمر
الواقع في صنعاء في التغطية لجرائمها و /أو بنت عليها

ممارساتها .وتؤكد "سام" إلى أن هذا األمر قد وصل إلى

"النقطة الحرجة" التي استدعت إصدار هذا التقرير لدحض

المعلومات المضللة وفضح خطاب الكراهية المنتشر بشكل

واسع على المنصات اإلعالمية.
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المبحث األول:
دحض المعلومات المضللة
الهدف العام من التقرير هو دحض المعلومات المغلوطة و /أو المضللة التي تبنتها جماعة

أنصار الله بالترافق مع أعمال السطو التعسفي للملكية ،حيث عمدت الجماعة عبر قياداتها و/

أو وسائل إعالمها والقريبة منها ،والمنتسبين إليها في المجتمعات المحلية ،على نشر معلومات
مضللة استهدفت النيل من سمعة الضحايا حتى تحظى الممارسات ضدهم بقبول شعبي .سجلت
المنظمة العديد من المعلومات المضللة ،وأخذها الباحثون وعرضوها للضحايا أثناء التحقيق
ليقدموا ما يدحضها ،او ُيطلب من الضحايا ما نُ شر عنهم من معلومات مضللة قبل و /أو بعد

ارتكاب الجريمة بحقهم.

توصلت «سام» من تحقيقها االستقصائي إلى الكثير من األخبار المضللة والمعلومات الزائفة
التي نشرتها وسائل اعالم أنصار الله بحق الضحايا أو من تريد الجماعة ممارسة أعمال النهب ضد

ممتلكاتهم ،فوصمتهم على المستوى العام بالخيانة واالرتزاق ومواالة العدوان ،وبأنهم دواعش

وتكفيريون ،وعمالء «الموساد اإلسرائيلي»((( لكي يسهل نهب أموالهم ،وأغرقت وسائل إعالمها

بذلك التضليل حتى ال يدافع الضحايا عن أنفسهم وأموالهم.

وعلى المستوى الخاص توصل التقرير إلى أن الجماعة قد أذاعت الكثير من المعلومات المغلوطة

بما تعتبره مناسباً مع وضع كل ضحية ،كمساندة العدوان و /أو تبعيتها ألحزاب أو جهات ال
تروق للجماعة ،ورفع إحداثيات ،والمساس بأمن البلد ،وتمويل أنشطة معادية ،وارتباطات بأجهزة

استخباراتية ،والتهرب الضريبي ،والتزامات مالية لآلخرين ،ونزاعات بين الشركاء .وحين نشرت هذه
المعلومات المغلوطة إنما أرادت تصفية األموال واالستيالء و /أو فرض الحراسة عليها ،وألجل

ذلك استحدثت ما ُيسمى «الحارس القضائي» واستحدثت رديفاً شعبياً ُيدعى اللجنة الشعبية
لضغوط شعبية».
ٍ
للمطالبة باألموال المنهوبة((( لتسويق أن «ما تقوم به هو نتيجة

((( حصلت سام على وثيقة طلب فيها الحارس القضائي من النيابة الجزائية حجز أموال رجل األعمال محمد يحيى الحيفي لكونه تخابر مع
الموساد الصهيوني والمخابرات االمريكية وتهم أخرى( .مرفق وثيقة رقم )1
((( راجع موقع  26سبتمبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع التابعة للحوثيين ،يتحدث عن عقارات خاصة ألحمد علي عبد الله صالح في فرنسا ،وأن
نشطاء في صنعاء بدأوا بتشكيل لجنة شعبية السترداد األموال المنهوبة 24 .ديسمبر 2020
25-26-https://www.26sep.net/index.php/local/4818
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المبحث الثاني:
خطاب الكراهية مقدمة للجريمة
حد يمكن وصفه
محشواً بالكراهية ،إلى ٍ
تعتقد «سام» أن جماعة أنصار الله قدمت خطاباً
ّ
بالعنف والتحريض العلني لألتباع على ارتكاب الجريمة ،فقد احتوت خطابات زعيم الجماعة عبد
الملك الحوثي بالكثير من التحريض ومفردات الكراهية للخصوم والصحفيين واالقليات ،فوصف

«البهائيين» في خطاباته بأنهم «شيطانيون» ويعملون ضد الدين اإلسالمي ،وأنهم يتلقون الدعم

(((
وبناء على هذا التحريض
من جهات معادية لليمن كـ (إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية).
ً
تحفظ الضحايا عن
أمواال خاصة بالطائفة البهائية وأعضاء فيهاّ ،
رصدت المنظمة مصادرة الجماعة
ً

اإلدالء بتفاصيل ما حدث خوفاً على أنفسهم من االنتقام.

في وقت سابق أعلنت وزارة العدل األمريكية أنها سيطرت على ( )36موقعا إلكترونياً على صلة

كثير منها إما مرتبط بأنشطة تضليل إعالمي أو بمنظمات تنتهج العنف ،وأنها أوقفت
بإيران،
ٌ
عمل تلك المواقع النتهاكها العقوبات األمريكية ،كان من بينها موقع قناة المسيرة التي يديرها
الحوثيون.

(((

((( راجع قناة كونوا أنصار الله على يوتيوب .كلمة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي في جمعة رجب ذكرى دخول اليمنيين اإلسالم 1439هـ
2018-03-23
https://www.youtube.com/watch?v=Ioy_G-rlMX4
وقناة المحترف على يوتيوب .كلمة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بصنعاء 2017-11-30
https://www.youtube.com/watch?v=92Zky4siKQQ
((( راجع موقع  .Reutersأمريكا تحجب مواقع إلكترونية مرتبطة بأنشطة تضليل إيرانيةJune 22 2021 .
https://www.reuters.com/article/usa-iran-internet-as5-idARAKCN2DY2A1
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الفصل الثاني:

النهب مورد حربي لسلطة
األمر الواقع
عالوة على استخدامها األموال العامة في تمويل حربها

واالستزادة باألسلحة((( فهي تستخدم جزءاً كبيراً من األموال
الخاصة التي نهبتها في تمويل نشاطها الحربي .بالمقابل تخلت
الجماعة كسلطة أمر واقع عن مسؤولياتها تجاه السكان ،إذ

يجب عليها توفير الخدمات والقيام بااللتزامات التي كانت
تقوم بها الحكومة اليمنية (((.وحققت «سام» في العديد من

عمليات النهب للملكية الخاصة وال سيما للشركات اإليرادية
كاالتصاالت ،وشركات استثمارية ،وجامعات ،ومستشفيات،

ومؤسسات ،ومنازل وأراضي وعقارات .يستعرض هذا الفصل

منهجية أنصار الله في استيالئها على الملكية الخاصة.

((( راجع التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن  .79/S/2021تاريخ  25يناير .2021
سيطرة الحوثيين وشبكاتهم على الموارد المالية ،صفحة 40،39،38
((( راجع بيان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحذر من التعامل أو تقديم تسهيالت
لمليشيا الحوثي بغرض االستيالء على األموال .صفحة مجلس الوزراء اليمني على تويتر31 .
أغسطس .2021
https://twitter.com/Yemen_PM/status/1432701420952866819
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المبحث األول:
انتهاك الحق في التملك
مارست جماعة أنصار الله عمليات النهب للممتلكات على نطاق واسع ،واتضح أن أغلب ضحاياها
هم معارضون قد نزحوا من اليمن بسبب الحرب أو أجبروا على المغادرة ،وتؤشر قواعد البيانات

التي جمعتها المنظمة أن الضحايا من المعارضين السياسيين بين  2015إلى نهاية  2017كان
أكثرهم من المنتمين لحزب اإلصالح ،والمنشقين عن المؤتمر الشعبي العام ،واغلب الضحايا ما
بين عامي  2017و 2021إما من حزب المؤتمر الشعبي العام الفصيل الذي بقي موالياً لصالح بعد

مقتله ،أو قيادات الحكومة المعترف بها دولياً  ،مدنيين وعسكريين وأعضاء مجلس نواب ،أو رأس

مواز خاص بها.
مال وطني تريد الجماعة السيطرة عليه لصالح بناء نظام رأس مال
ِ

وسجلت المنظمة ايضاً نهب لألموال تقوم به القيادات المحلية في المحافظات بعيداً عن أوامر

وسلطة المركز ،والتجأ الضحايا إلى قيادات الجماعة في صنعاء لالنتصاف ،لكنها عادت مخذولة،

إذ تتكئ القيادات المحلية حين ترتكب سلوكها على منهج راسخ لدى الحوثيين في المصادرة

وخلفه خطاب كراهية وتضليل.

رصدت «سام» عدداً من وقائع النهب التي طالت عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح
ومنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام((( وحاولت الوصول إلى أفراد من عائلته لجمع المعلومات

منهم لكنها لم تتمكن.

حققت المنظمة في ( )49واقعة نهب خالل خمسة أشهر ،ارتكبتها جماعة أنصار الله في السنوات

السبع الماضية ،توزع الضحايا بين ( )5سياسيين ،و( )4مسؤولين حكوميين ،و( )8شيوخ قبائل،
و( )7تجار ورجال مال ،و( )4قادة عسكريين ،و( )3اعالميين ومؤسسات إعالمية ،و( )2ضحايا نساء،
و( )3تربويين ،و( )3مستشفيات طبية ،و( )4مؤسسات إنسانية وخيرية ،وجامعة واحدة ،وأكاديمي

واحد ،و( )4مزارعين.

((( راجع العربي الجديد .الحوثيون يأمرون بحجز أموال  49من أقارب صالح
https://bit.ly/34XdeZC
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المبحث الثاني:
الحارس القضائي
أحد أبرز أدوات النهب والسطو التعسفي على الملكية الخاصة ،استحدثت جماعة أنصار الله هذا
المنصب ألحد العسكريين التابعين لها ُيدعى اللواء صالح مسفر الشاعر المكنى «أبو ياسر» ليكون

نافذتها للسطو وإدارة األموال.

أصبح نظام الحارس القضائي موازياً للسلطة القضائية ويتصرف باعتباره صاحب اليد الطولى،

ويمكنه المصادرة والنهب بال رقابة أي سلطة عليه ،بل ويأمر القضاء بحجز ومصادرة أموال من
ُ
يريد ،فيتم تنفيذها دون تردد ودون تحقيق وال حتى تقديم «قرار اتهام» وفقاً للقواعد القانونية

«ويعتقد أن نظام الحارس القضائي يحاكي النموذج اإليراني
المرعية (وثيقة رقم  1توضح ذلك)ُ .

للبنياد ،وهو نظام صناديق خيرية اُ ستخدم لالستيالء على أصول الشاه وأنصاره بعد ثورة ،1979

وتطور عمله مع مرور الوقت حتى أصبح قوة اقتصادية نافذة».

(((

فرضت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات ضد صالح مسفر الشاعر ،وقالت في قرارها((( أن الشاعر
أشرف على عمليات المصادرة التي قام بها الحوثيون لممتلكات في اليمن تُ قدر بأكثر من ()100

مليون دوالر مستخدماً مجموعة متنوعة من األساليب غير المشروعة بما يشمل االبتزاز» واعتبرته

المسؤول عن سرقة األصول من المواطنين اليمنيين .وأضافت الوزارة إنه تم استخدام تلك األموال
لتمويل الجهود العسكرية للحوثيين ،وهي أعمال من شأنها إطالة أمد الصراع المستمر في اليمن

وعرقلة المساعي لألزمة اليمنية.

وضمن قراراتها أدرجت لجنة العقوبات الخاصة باليمن ،صالح الشاعر ضمن قائمة المشمولين

بالعقوبات إلى جانب محمد عبد الكريم الغماري ،ويوسف المداني((( باعتبارهم قد شاركوا في

أعمال تهدد السالم واألمن واالستقرار ،بما في ذلك توجيه أعمال تنتهك القانون اإلنساني
الدولي.

((( راجع مؤسسة راند « »Iran›s Political, Demographic, and Economic Vulnerabilitiesلمؤلفيه Keith Crane, Rollie Lal,
Jeffrey Martini
https://www.rand.org/pubs/monographs/MG693.html
((( راجع موقع الوزارة.
.Seal of the U.S. Department of the Treasury, 1789U.S. Department of the Treasury
.Treasury Sanctions Senior Houthi Military Officer Overseeing Group’s Seizure of Opposition Property
November 18, 2021
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0495
((( راجع موقع الحرف  .28لجنة العقوبات تدرج ثالثة قيادات حوثية جديدة في قائمة العقوبات األممية 10 .نوفمبر 2021
https://alharf28.com/p-69864
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وفقاً لوثيقة تحققت منها «سام»((( فإن صالح الشاعر تم تكليفه رئيساً لما ُيسمى لجنة حصر

واستالم ممتلكات الخونة «الحارس القضائي لممتلكات الخونة» من قبل رئيس المجلس السياسي

األعلى «الراحل» صالح الصماد في  15مارس ( 2018مرفق وثيقة رقم  )2وعملت الجماعة أيضاً

على استصدار قرار قضائي للرجل بهذا المنصب من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة.

(((

ويتولى الشاعر إلى جانب هذا المنصب ،منصب مساعد وزير الدفاع ورئيس هيئة الدعم اللوجستي
ويحيط به العشرات من المعاونين في
في الوزارة ،ويدير عدداً من الشركات واألموال المنهوبةُ ،

إدارتها .حصلت «سام» على معلومات بعدد الشركات والمؤسسات التي يديرها الرجل ،و /أو

سيطر وفرض الحراسة عليها.

أبرزها شركة سبأفون لالتصاالت المملوكة لرجل األعمال حميد األحمر (((.وشركة الموارد للخدمات

التعليمية والصحية التي تمتلك جامعة ومستشفى العلوم والتكنولوجيا األهلية((( ومستشفى
ابن الهيثم الدولي .واستولى على مستشفى سيبالس للتجميل وأطفال األنابيب ،ومستشفى
األمومة والطفولة المملوكين لرجل األعمال حميد زياد .وشركة يمن ارمورد المتخصصة في

الخدمات األمنية المملوكة للقيادي في حزب المؤتمر أحمد صالح الرحبي .وجامعة تونتك الدولية

المملوكة للبرلماني عن حزب المؤتمر خالد رشاد العليمي .وجمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية
بما تملكها من مستشفيات ومراكز صحية ودور أيتام وأصول أخرى .ومؤسسة الصالح االجتماعية

للتنمية المملوكة ألحمد علي عبدالله صالح (((.ومؤسسة اليتيم التنموية المملوكة لرجل األعمال

حميد زياد ،وكلية التكنولوجيا الحديثة التابعة لها.

كما سيطر الشاعر على ثمان شركات تم حجز أصولها بموجب المذكرة المرفوعة منه إلى أحد
معاونيه ُيدعى أسامة ساري((( وهي «شركة لينك إن تايم ،وشركة ايدسيمو ،وشركة إجريسيس،

وشركة فلكس تراك ،وشركة مينا فاز ،وشركة إن تو كاست ،وشركة إلما ،وإذاعة ابرام اف ام».

واستولى الحارس القضائي على ( )11شركة مملوكة لحميد األحمر وشركاء عرب وأجانب بينها
بنك سبأ اإلسالمي وشركة اآلفاق العربية للسياحة ،ومجموعة األحمر التجارية ،وشركة تكنولوجيا
غاز .وأذاعت وسائل إعالمية خبر سيطرة الشاعر على شركة  MTNلالتصاالت التي اشتراها بعد

عمليات تضييق واستنزاف لها ،وشركة واي لالتصاالت ((1(.حاولت «سام» الوصول إلى مصادر في

الشركتين للتحقق مما نُ ِشر لكنها لم تتمكن.

((( نشرتها وسائل إعالمية متعددة ،وهي وثيقة تكليف الشاعر لإلعالمي أسامة ساري مندوباً من قبله في عدد من الشركات .مؤرخة
2019/7/11
((( سعت سام للحصول على هذا القرار لكن لم تتمكن من ذلك ،لكنها في كثير من الخطابات الموجهة من المحكمة إلى الرجل تعهد إليه
المحكمة مسؤولية الحراسة القضائية لألموال التي قررت مصادرتها أو فرض الحراسة عليها
((( عين الحارس القضائي للجماعة شقيقه عبدالله الشاعر إلدارة الشركة بعد االستيالء عليها
((( عين الحارس القضائي القيادي في الجماعة عادل المتوكل رئيساً للجامعة
((( أحد المشمولين بعقوبات تجميد األموال من قبل مجلس األمن الدولي
وكيال لقطاع اإلعالم بوزارة الشباب والرياضة ،كما يرأس تحرير وكالة الصحافة اليمنية «اليمن»
ً
((( صحفي موالي لجماعة الحوثي ،عينته الجماعة
الموالية للحوثيينhttp://www.ypagency.net/243670 .
( ((1راجع موقع اليوم الثامن .تقرير :مغادرة « ..»MTNهل تحل مكانها شركات إيرانية في اليمن
https://alyoum8.net/news/87913
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ويتولى الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة شبام القابضة

(((1

وهي شركة شبه

حكومية ،ومن خاللها يتم استثمار عائدات الشركات والمؤسسات التي تم السيطرة
عليها أبرزها أموال جامعة العلوم والتكنولوجيا ،وينيبه في هذه الشركة إبراهيم

الشامي ،والمدير التنفيذي القاضي رائد حسين الشاعر ،أحد أقارب الحارس القضائي
ومدير مكتبه.

(((1

وحصلت «سام» على معلومات بإنشاء الحارس القضائي عدداً من الشركات يستثمر
فيها عائدات األموال المنهوبة ،منها شركة «يمن فاز فيوتشر» و «نيو تكنولوجي»

المتخصصتان في التكنولوجيا والمعلومات ،وشركة «سبيشل أوبس» المتخصصة

في الخدمات األمنية .بعد تتبع المواقع اإللكترونية لتلك الشركات ظهر أن الثانية
(((1
قد ُأنشئت قبل سنتين( ((1والثالثة قبل ( )6سنوات.
واستولى الشاعر على ممتلكات وأصول وأرصدة أكثر من ( )1200شخصية معارضة
للحوثيين ،بينها قيادات الحكومة اليمنية واألحزاب السياسية ،وقادة عسكريين
وسياسيين ورجال مال ،بأوامر صادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة ،واحدة من

هذه األوامر صدرت بحجز أموال ( )1142شخصية

(((1

قدرت «سام» قيمة األموال التي استولى و /أو يديرها الحارس القضائي بالنسبة

للشركات والمؤسسات التجارية والجمعيات أكثر من ( )1,7مليار دوالر وتتضمن

قيمة األصول الثابتة واإليرادات المحققة سنوياً  ،فيما قدرت «سام» قيمة األموال
واإليرادات التي استولت عليها جماعة أنصار الله لألصول والعقارات والمنقوالت

أكثر من ( )2مليار دوالر.

راجع سبأ نت .تصف زيارة رئيس الوزراء في سلطة األمر الوقع صنعاء للشركة واستقباله من قبل الشاعر 7 .أغسطس

(((1
2021
https://www.saba.ye/ar/news3150652.htm
( ((1راجع موقع جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي أنشأته الجماعة بعد السيطرة عليها .رائد الشاعر يتفقد سير العملية
التعليمية في الجامعة (صور)
https://bit.ly/33j6BjZ
( ((1راجع الموقع الخاص بالشركة على ويب
/https://www.newtechno-ye.com
( ((1راجع موقعها على فيسبوك
/https://www.facebook.com/specialops2014
( ((1راجع موقع الميثاق نيوز ،ميليشيات الحوثي تصادر ممتلكات مؤيدي الشرعية اليمنية2019/2/1 ،
https://almethaqnews.com/news17093.html
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المبحث الثالث:
القضاء وسيلة ناعمة للنهب
منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر  2014وحتى نهاية عام  2017اعتمد الحوثيون

على البطش والقوة في النهب والسطو على األموال والممتلكات ،وسجلت هذه الفترة عمليات
سطو كبيرة لممتلكات المعارضين ،كما شهدت أكبر عمليات مغادرة ونزوح للمعارضين وللخصوم
هرباً من بطش الجماعة ،وحولت الكثير من المنازل إلى مقار أمنية وعسكرية وسكن للمنتمين إليها

وتأجير العديد منها ،وشهدت تلك الفترة أيضاً عمليات سطو للمنابر الصحفية واإلعالمية بشكل
واسع.

منحى آخر للسطو
وخلص التقرير إلى أنه منذ بداية العام  2018انتهجت سلطة األمر الواقع
ً
والنهب ،فبدأت باستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة والنيابة التابعة لها ،وكذا نيابة ومحكمة
األموال العامة في تقديم خصومها ومن تريد للمحاكمة أمامها ومن ثم المصادرة لممتلكاتهم،

وهو ما دفع بمجلس القضاء األعلى التابع للحكومة المعترف بها دولياً إلى نقل اختصاص

المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة إلى محافظة مأرب.

(((

قدمت الجماعة المئات من قيادات الحكومة اليمنية والمعارضين والخصوم للتحقيق بزعم

أنهم خونة وموالون للعدوان بحسب ما نقلته وسائل إعالمها((( ثم ما تلبث المحكمة الجزائية
المتخصصة ،واألموال العامة في استصدار القرارات بحجز أموالهم وأرصدتهم ،وبحسب أحد

المحامين((( فإن اإلجراءات التي تنتهجها النيابة الجزائية المتخصصة ونيابة األموال العامة ومن
بعدهما المحكمة الجزائية /واألموال العامة ،تفتقر ألبسط قواعد النزاهة والعدالة ،فالجماعة

تستخدم القضاء لتمرير هذا السطو ليس إال.

أخضعت الجماعة ،القضاء في مناطق سيطرتها لتأثير الحارس القضائي وقياداتها ،معتمدة على

قبضتها األمنية في التضييق لكل من لم يمضي خلف توجهها ،وكان تعيين المحكمة الجزائية
المتخصصة للواء صالح مسفر الشاعر حارساً قضائياً بعد قرار تكليفه لهذه المهمة من قبل رئيس

المجلس السياسي األعلى هو انعكاساً واضحاً لهذا التأثير.

حصلت «سام» على وثائق ألوامر صادرة من نيابة األموال العامة بحجز عدد من أموال مدراء

البنوك األهلية ،ومدراء شركات ،بزعم قيامهم بمخالفات مالية وإدارية أدت إلى ضعف المركز
المالي لتلك البنوك ،واإلضرار بأموال المساهمين ،استمعت «سام» لعدد ممن ورد أسماؤهم

في الوثائق فاتضح أن دوافع ذلك الحجز هو إضعاف رأس المال الوطني( .مرفق وثيقة رقم )3
((( راجع الموقع بوست .قرار قضائي بنقل اختصاصات المحكمة الجزائية بصنعاء إلى المحكمة المنشأة في مأرب 30 .ابريل 2018
https://almawqeapost.net/news/30228
((( راجع مقابلة عبد الكريم الخيواني نائب وزير الداخلية التابع للحوثيين في حوار مع قناة المسيرة ،دعى القضاء لتطبيق اإلجراءات القانونية
الحازمة بحق كل الخونة والعمالء ليكونوا للباقين عبرة2017-9-7 .
https://bit.ly/3FCto7c
((( مصدر سري
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تعتقد «سام» أن عمل المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة األموال العامة في أمانة العاصمة

فضال عن أن ممارساتها للعمل القضائي خارج عن األعراف والتقاليد
ال يستند إلى القانون،
ً
صادر ممن ال
القانونية المرعية ،فاألولى ال تمتلك الوالية القضائية ،وتشكيلها في األساس
ٌ

فيصبح ما ينتج عنها منعدم األثر ،كما أن إجراءاتها هي ومحكمة األموال
يمتلك المشروعيةُ ،
وبغض النظر عن مشروعيتها من عدمه تفتقر للمهنية والنزاهة والحياد.
سجلت «سام» في إحدى الوقائع صدور أمر بحجز أموال وممتلكات ( )1223شخصية سياسية
وعسكرية ومدنية في الحكومة اليمنية وموالين لها ،تعتقد المنظمة أن هذا األمر يناهض العدالة
وقواعدها ،سيما مبدأ المواجهة وحق الدفاع والمساواة والحياد ،وعدم بنائها على سندات

تنفيذية قانونية( .مرفق مذكرة رقم .)4

2022

منظمة سام للحقوق والحريات

27

إقطاعية الحارس وماكينة التضليل

المبحث الرابع:
نماذج لعمليات النهب والمصادرة
يحتوي هذا الفصل على نماذج لـ ( )14واقعة نهب ومصادرة أموال شركات

ومؤسسات وجمعيات خيرية ومنازل وأراضي ومنقوالت ،وهي وقائع تُ عزز أن

عمليات النهب للممتلكات الخاصة أصبحت منهجية راسخة لدى جماعة أنصار
الله ،كما تؤكد أدوار وارتباط الحارس القضائي والقضاء والبنك المركزي وقيادات

كبيرة ومتوسطة وصغيرة في أعمال النهب .وتربط الوقائع بين عمليات التضليل
والتزييف اإلعالمي الذي مارسته وسائل إعالم أنصار الله والقريبة منها وبين

المعلومات الحقيقية التي تدحض المعلومات المزيفة ،فهي تستخدم المنابر

اإلعالمية لغسيل جرائمها المتعلقة بالنهب والمصادرة واالنتهاكات المصاحبة
لها.

اخترنا هذه الوقائع من بين ( )49واقعة نهب أجرت «سام» تحقيقاً استقصائياً

بشأنها ،لقناعتنا أنها تمثل نموذجاً واضحا ُيبرز الممارسات التي ارتكبتها جماعة

أنصار ،وشملت النماذج وقائع من العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وإب

وصعدة والبيضاء ومأرب.
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شركة الموار للخدمات التعليمية والصحية
من بين أبرز الشركات التجارية في اليمن العاملة في القطاعين التعليمي والصحي ،ووصلت واحدة

من مؤسساتها التعليمية إلى درجة متقدمة .أجرت «سام» تحقيقاً استقصائياً عما تعرضت له
الشركة ومؤسساتها التعليمية والصحية من نهب ،وجمعت العديد من المعلومات والوثائق حول
ذلك ،واستقصت بعد المعلومات المضللة التي نشرتها وسائل إعالم أنصار الله والقريبة منها عن

تلك الممارسات.

منذ وقت مبكر بدأت جماعة أنصار الله بنشر المعلومات المضللة والزائفة عن جامعة العلوم

والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي ،وحددت شخصية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا هدفاً

لهذا التضليل بما يمثله من رمزية ،فقد نشر موقع إعالمي قريب من الجماعة تصريحاً لمصدر أمني
«كشف» فيه ما اعتبره تفاصيل ومعلومات خطيرة للغاية تثبت تورط القيادي في حزب اإلصالح
والفار من وجه العدالة المدعو حميد محمد يحيى عقالن في سرقة مبالغ مالية ضخمة وتهريب

بيانات تخص الطالب والطالبات وجرحى الجيش واللجان الشعبية وتسريبها للعدو.

(((

ونشرت مواقع إعالمية تسيطر عليها الجماعة أخباراً عن زيارات قام بها الحارس القضائي إلى

جامعة العلوم والتكنولوجيا لالطالع على سير العملية التعليمية((( بما يوحي للقارئ أن الزيارة تأتي
في إطار اهتمام الحارس القضائي بالتعليم ،بقدر ما هي زيارة للضغط على الجامعة بقبول أحد
مندوبيه في إدارتها .ونشرت صحيفة الثورة الورقية ما أسمته إعالناً صادراً عن الحارس القضائي

يدعو أعضاء الجمعية العمومية لشركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية لالجتماع لترشيح

وتعيين رئيس وأعضاء مجلس لإلدارة.

(((

استقصت «سام» حول ما نُ شر وتواصلت مع مساهمين وشركاء في الشركة((( وحصلت على

معلومات من مصادر مختلفة اطمأنت إليها ،توضح أن السبب الحقيقي لسيطرة الحارس القضائي
على الشركة هو ما تعتقده الجماعة أن ملكية الشركة تعود لشخصيات تنتمي لحزب اإلصالح ،وأن

ما نشرته وسائل إعالمها كان بهدف التضليل على ما مصادرة الشركة.

شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية هي شركة مساهمة يمنية مقفلة على ( )28مساهماً ،
تأسست عام  ،1992فأنشأت كلية متوسطة أسمتها كلية العلوم والتكنولوجيا ،قبل أن تتحول
إلى جامعة متكاملة في  1994أسمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا ،وأصبح لها فروع في سبع

محافظات يمنية مع نهاية  ،2019ويقع أكبر هذه الفروع في العاصمة صنعاء .بلغ عدد الطالب
الدارسين فيها خالل العام الجامعي  )12,591( 2019تبلغ نسبة الطالبات ( )43.25%وفقاً

إلحصاءات حصلت عليها المنظمة.

((( راجع موقع يمانيون ..وثائق تثبت تورط رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء في فضيحة كبرى 14 .مارس 2020
https://www.yamanyoon.com/?p=169601
((( راجع موقع الثورة نت .الحارس القضائي يطلع على سير العملية التعليمية في جامعتي العلوم واليمنية بصنعاء 11 .ديسمبر 2018
http://althawrah.ye/archives/551723
((( راجع موقع الثورة نت .دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية .صفحة ( 5 .)6فبراير 2021
http://althawrah.ye/archives/656828
((( استمر التحقيق لألشهر نوفمبر وديسمبر  2021ويناير 2022
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وهي أول جامعة أهلية يمنية تحصل على اعتماد لكلية الطب والعلوم الصحية ،وحصلت على

عضويات وجوائز عديدة أبرزها العضوية العاملة في اتحاد الجامعات العربية ،وعضو اتحاد جامعات
العالم اإلسالمي والجامعات العالمية .وحازت على جائزة التميز كأفضل جامعة في اليمن ،وجائزة

اإلبداع والتميز في مجال التعلم عن بعد على مستوى الجامعات العربية للعام  ،2011وجائزة

دولية للمشاريع الناجحة من قبل الجمعية األوروبية في أكسفورد ،وشهادة الجودة 2008:9001
 ISOفي المجال اإلداري.

(((

أسرته مع نهاية العام
أنشأت الشركة
مستشفى جامعياً تعليمياً يقدم الخدمات الصحية ،بلغ عدد ّ
ً
 )250( 2019سريراً  ،وتجاوز عدد المرضى الذين استفادوا من خدماته خالل  )400( 2019ألف

مريض ،وتجاوز عدد موظفي الشركة ( )3,150موظفا وموظفة في مختلف الوحدات والفروع.

وثقت المنظمة العديد من الممارسات التي ارتكبها الحارس القضائي ضد شركة الموارد وإدارتها،
والمؤسسات التابعة لها أبرزها جامعة العلوم والتكنولوجيا ،والمستشفى الجامعي ،ومستشفى

ابن الهيثم الدولي ،وحصلت المنظمة على أسماء القيادات التي عاونت الحارس القضائي في

نهب الجامعة والمستشفى والتعيين للمناصب فيهما (مرفق وثيقة رقم .)5

أبرز هذه الممارسات التي تحققت منها المنظمة ،تعيين الحارس القضائي مندوباً له إلى الجامعة،

يدعى محمد يحيى الحياسي في سبتمبر  ،2018يشغل الحياسي منصب مدير دائرة المشتريات
بوزارة الدفاع الخاضعة للجماعة .وفي  12ديسمبر  2018اقتحم الحارس القضائي الجامعة بقوة

أمنية ،ووفد إعالمي ليؤكد أن الحياسي مندوب له على الجامعة والمستشفى الجامعي ،ومنحه
صالحيات تفوق صالحيات رئيس مجلس اإلدارة .وفي  17مارس  2019زارت لجنة من مكتب

الحارس القضائي الجامعة وألزمت إدارتها بقبول عبد الفتاح إسماعيل الحداد مندوباً جديدا للحارس
بدال عن المندوب األول ،والحداد هو أحد موظفي جهاز األمن والمخابرات.
القضائي ً

بعد تعيين مندوبيه وجه الحارس القضائي بتجميد الحسابات البنكية للجامعة والمستشفى،
ولم تستطع الشركة سحب أي مبالغ إال بعد توقيع مندوب الحارس القضائي على مذكرات

السحب .ومارس عبد الفتاح الحداد صالحيات كاملة بالمخالفة للنظم اإلدارية والقانونية ،وعين

مندوبين له في مختلف إدارات الجامعة والمستشفى الجامعي ،مارسوا سلطات أمر واقع على
كافة األنشطة ،وهددوا القيادات اإلدارية التي كانت تعترض على مخالفاتهم أو تنتقد تصرفاتهم

باالحتجاز .وفي سبتمبر  2019قام الحارس القضائي بتعيين محاسب قانوني لمراجعة أعمال

السنة المنتهية متجاوزاً كافة صالحيات وسلطات الجمعية العمومية لشركة الموارد.

منذ أكتوبر  2019بدأت اإلجراءات العقابية تُ مارس ضد إدارة الجامعة والمستشفى ،فاحتجز مندوب

كال من مدير المستشفى الجامعي فهمي الحكيمي والموارد البشرية عباس
الحارس القضائي ً
البناء والمستشار القانوني للجامعة خالد السلطانُ ،
وأطلق سراحهم بعد إجبارهم على توقيع
(((
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محضر بتلبية كل مطالب الحارس القضائي .كما احتُ ِجز مدير عام المستشفى والمدير المالي ومدير

المشتريات ومدير المخازن لسبعة أيام بتهمة إعانة العدوان من قبل النيابة الجزائية المتخصصة.

وفي المراحل األخيرة للسيطرة على الشركة وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي،
احتجز جهاز األمن والمخابرات رئيس الجامعة مرتين ،األول في يناير  2020تم إخفاؤه أليام ،ثم ما
لبث الجهاز األمني بإعادة اعتقاله وإخفائه في فبراير  2020لمدة عام كامل ،بتهم متعددة أبرزها

إعانة العدوان ،ولم ُيفرج عنه إال تحت ضغط حقوقي وإعالمي واسع (((.حصلت «سام» على
رسالة موجهة من الحارس القضائي إلى وكيل النيابة الجزائية المتخصصة يطلب منه عدم االفراج

عن حميد عقالن كونه متهم بتهريب أموال خاصة بالجامعة (مرفق وثيقة رقم .)6

في فبراير  2020اقتحمت قوة أمنية بقيادة رائد الشاعر المستشفى الجامعي ،وعين مدراء

إلداراته .وفي نفس الشهر اقتحمت قوة أمنية مبنى رئاسة الجامعة وأقامت مراسم تنصيب

وس َط ْت الجماعة على كل أموال وأصول
القيادي في أنصار الله عادل المتوكل رئيساً للجامعةَ ،
ومنقوالت الجامعة والمستشفى الجامعي ،ومستشفى ابن الهيثم ،وأصبحت شركة الموارد

في قبضتها .فنشر الحارس القضائي إعالناً في صحيفة الثورة لدعوة الجمعية العمومية الختيار
مجلس إدارة للشركة ،علقت الشركة على ذلك اإلعالن بالباطل ،وأنه ُيوضح األهداف التي ّبيتتّ ها

ابتداء باإلجراءات غير القانونية ضد الشركة ومؤسساتها والحجز على بعض حصص
جماعة الحوثي
ً

المساهمين واالستيالء على المركز الرئيس للجامعة وبعض فروعها.

(((

قدرت الشركة خسائرها المالية جراء سيطرة الحارس القضائي عليها وعلى أصولها المادية والعينية
بـ(( )108,295,834$مرفق وثيقة رقم  )7فيما قدرت الشركة اإليرادات السنوية التي استولى
عليها الحارس قياساً على العام السابق  2019مباشرة لسنة االستيالء بـ ( .)$ 22,592,294وقالت

الشركة إن الحارس القضائي أوقف سداد ضرائب األرباح وضرائب األجور والمستحق للواجبات

والرسوم األخرى ،فبلغ المال المنهوب عن هذه القطاعات قياساً على المسدد في العام 2018
مبلغ ( .)$ 2,452,665وذكرت أنه تعذر عليها تحصيل مديونيات الجامعة ووحداتها التابعة لدى

الغير بمبلغ ( ،)5,863,600.87$وتم تحصيل ونهب جزء منها من قبل الحارس القضائي بعد

االستيالء على الشركة.

بعد مصادرة الشركة ومؤسساتها قرر مجلس إدارة الجامعة نقل مقرها من صنعاء إلى عدن ،كما
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المعترف بها دولياً نقل مقر الجامعة

وعدم االعتراف بمخرجاتها في المركز الرئيس صنعاء وكافة الفروع التي تسيطر عليها جماعة
الحوثي.

(((

((( راجع الموقع بوست .محكمة حوثية توجه باإلفراج عن «عقالن» رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا 23 .فبراير 2021
https://almawqeapost.net/news/58148
((( راجع موقع العاصمة أونالين .الشركة المالكة لجامعة ومستشفى العلوم والتكنولوجيا تشدد على بطالن إجراءات المليشيات الحوثية8 .
فبراير 2021
https://alasimahonline.com/sanaa/12123#.YdXmTVm8ZPY
((( راجع صفحة الجامعة على الفيس بوك 6 .مارس 2021
/https://www.facebook.com/178319242212194/posts/4107930962584316
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جمعية دار الكتاب ومستوصف الخنساء في إب
حققت «سام» في وقائع السيطرة على جمعية دار الكتاب والسنة((( والذي حدث في فبراير
 ،2020وتتبعت بعد ما نشره مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة إب من إعالن في

صحيفة الثورة التي تديرها جماعة أنصار الله زعم فيه فتح الجمعية باب االنتساب إليها (((،كما
نشر المكتب إعالناً ثانياً بواسطة الصحيفة نفسها بأن الجمعية قد اختارت هيئة جديدة لها،

(((

وقبل نشر الخبر األخير بشهر تقريباً سيطر قياديون من أنصار الله بمحافظة إب على مستوصف

الخنساء التابع للجمعية وأعادوا تشغيله لصالحهم.

(((

بحثت «سام» عن المعلومات الحقيقية خلف ما نشرته الصحيفة وتحققت من واقعتي السطو

وحصلت على وثائق واستمعت إلى شهود ،ففي األول من فبراير  2020اقتحم مسلحون

بقيادة نبيل عبد الولي المرتضى(((برفقة نائبه محمد نجيب الصالحي ،مقر الجمعية جوار

االستاد الرياضي ،وسيطروا على المبنى المكون من أربعة طوابق ومسجد الجمعية وأصول
وفرش،
أخرى ،منها أثاث ومخزن مالبس وتمور خاصة باأليتام ،ومخزن آخر يحتوي على أغطية ُ

ونهبوا أرشيف الجمعية وكل محتوياتها.

((( جمعية خيرية إغاثية غير ربحية متخصصة برعاية األيتام والفقراء ،تأسست في  2001وأنشأت لذلك مستوصف الخنساء الذي يقدم
خدمات تطبيب مجانية لأليتام وذويهم ،وخدمات بأسعار زهيدة لألشخاص من فئة الدخول المحدودة وال سيما في مجال الصحة اإلنجابية
للنساء ،كما يتبعها دار إيواء للطالب
((( راجع موقع صحيفة الثورة الورقية .العدد  25اغسطس  .2020صفحة رقم (http://althawrah.ye/archives/634979 )8
((( راجع موقع صحيفة الثورة الورقية .العدد  17مارس  .2021صفحة رقم (http://althawrah.ye/archives/663635 )10
((( أجرت المنظمة مقابالت مع شهود في أكتوبر 2021
((( مسؤول سابق للدعم واإلسناد ألنصار الله في محافظة إب ،والمعين الحقاً مديراً لمكتب الشؤون االجتماعية والعمل
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وطرد المسلحون أسرة رئيس الجمعية التي تقيم داخل المبنى ،وحولوا المبنى وملحقاته إلى مقر
للجماعة ،وجزءاً منه إلى سكن خاص لعدد من مسلّ حيها ،الذين ال يزالون يقيمون فيه حتى وقت

كتابة التقرير.

خالل مطالبات تقدم بها قائمون على الجمعية استغل القيادي نبيل المرتضى سلطته كمدير

لمكتب الشؤون االجتماعية في المحافظة وأعلن عبر صحيفة الثورة أن الجمعية فتحت باب

االنتساب إليها ،ثم أعلن عن انتخاب هيئة إدارية جديدة لها .واتضح لـ «سام» أن نشر المعلومات
بشأن انتخاب هيئة إدارية جديدة هو لشرعنة السيطرة على الجمعية وأصولها المادية والمستوصف
التابع لها ،وتعطيل الخدمات التي تقدمها الجمعية والمستوصف لشريحة األيتام واألشخاص من

ذوي الدخل المحدود في المحافظة.

لم يقف األمر هنا ،فبعد بضعة أيام سيطرت قيادي في الجماعة على مستوصف الخنساء الطبي

التخصصي وسط مدينة إب ،حصلت المنظمة على معلومات وثيقة تؤكد قيام أحمد عبد الرحمن
يحيى حمران((( بالحجز على المستوصف بزعم صدور أوامر إليه ،وأفادت المعلومات أن عربات

عسكرية عليها مسلحون اقتحموا المستوصف في  21فبراير  2021وقاموا بترويع المرضى
والنزالء والطاقم اإلداري ،وسيطروا على المبنى المكون من أربعة طوابق وثالثة أخرى ملحقة،
وجميع األصول الطبية التابعة له بما فيها العيادات واألجهزة بحجة أنه يتبع جمعية دار الكتاب

والسنة.

قام حمران بعد سيطرته على المستوصف بتعيين إدارة جديدة بحجة صدور امر المحكمة الجزائية
المتخصصة في صنعاء بالحجز عليه وعلى الجمعية ألنهما يتبعان قيادات موالية «للعدوان

السعودي» .كان المستوصف قبل اقتحامه يقدم خدمات طبية وعمليات صغرى ومتوسطة
لأليتام وذوي الدخل المحدود والنساء بأسعار مخفضة ،ومع السيطرة عليه قامت إدارته الجديدة

برفع أسعار الخدمات الطبية.

ال تزال الجمعية والمستوصف تحت إدارة مدير مكتب الشؤون االجتماعية ،والحارس القضائي

في محافظة إب ،إذ يستغالن خدمات الجمعية وموارد المستوصف لصالحهما الشخصي ولصالح
الجماعة .وعلى الرغم من صدور أوامر من مؤسسات قضائية وأمنية تابعة للجماعة بإخالء المباني
وإعادتها إلى مالكها الحقيقيين لكن الحارس القضائي ومدير مكتب الشؤون االجتماعية في إب

رفضا تلك التوجيهات ،وال تزال تحت سيطرتهما أثناء كتابة هذا التقرير( .مرفق وثيقة رقم )8

(((

34
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مستوصف قرية الزوب في البيضاء
نشرت قناة المسيرة الموالية لجماعة أنصار الله خبراً عن عثور «اللجان الشعبية» على مصنع
للمتفجرات في أحد المنازل بقرية «الزوب» مديرية رداع البيضاء

(((

حققت «سام» في تلك

ً
وتغطية لما قام به مسلحو الحوثي من نهب الحق لمركز
تضليال
المعلومة ،فتبين لها أنها كانت
ً

صحي في المديرية.

حصلت «سام» على معلومات وثيقة للمنزل الذي نُ شرت عنه المعلومات المضللة ،والمستوصف

الذي قام مسلحو الجماعة بنهبه في يناير  ،2016فبعد سيطرتهم على قرية «الزوب» قام
مسلحوها بقيادة المشرف أبو ليث الحمزي((( باقتحام مستوصف الزوب الصحي ،وهو المستوصف

الوحيد في المنطقة ،وقاموا بنهب أجهزة ومعدات طبية وأدوية وأثاث المستوصف ،وبحسب

معلومات فإن قيمة ما تم نهبه يصل إلى مائة مليون ريال يمني .وأكدت المعلومات أن عملية
النهب للمستوصف كان استناداً إلى قناعة مشرف الجماعة بأن مالك المستوصف هو من

األشخاص المعارضين لها.

وذكر شاهد للمنظمة أن جماعة أنصار الله اتخذت مبنى المستوصف مقراً لمسلحيها لعام كامل،

قبل أن تتدخل وساطة قبلية بتسليمه لمالكه دون أن ُيعيدوا ّأياً من منهوبات المستوصف ،ونتج
عن عملية النهب حرمان سكان المنطقة من الخدمات الطبية التي كان يقدمها المستوصف حتى

اللحظة.

جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية
منظمة تنموية تأسست في العام  1990ولها فروعاً في عدد من المحافظات اليمنية ،حاصلة
على شهادة ايزو العالمية  9001وهي عضو إدارة المعلومات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية

باألمم المتحدة  ،DPIوعضو استشاري في المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة
 ،ECOSSEوشريك فاعل مع منظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسف ،وحاصلة على

ثقة العديد من الجهات المانحة الدولية .بعد سيطرة قوات تحالف الحوثيين وصالح على العاصمة

صنعاء تعرضت الجمعية لنهب وتدمير واسع في كل المناطق التي سيطرت عليها القوات.

أجرت «سام» تحقيقاً استقصائياً لوقائع نهب الجمعية في العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء

(((

وحصلت على وثائق وشهادات مختلفة ،وتتبعت «سام» بعد المعلومات المضللة والمغلوطة

التي نشرتها جماعة أنصار الله عن الجمعية ،فنشرت صحيفة الثورة في عددها ( )20046إعالناً
من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل عن انتخاب هيئة جديدة للجمعية تتألف من ( )19اسماً

(((

((( راجع قناة المسيرة ـ اللجان الشعبية في فيفة برداع يعثرون على منزل لصناعة للمتفجرات ـ اليمن 2 .فبراير 2015
https://www.youtube.com/watch?v=hfKa72Gw2Fo
((( عادل فضل الحمزيُ ،عين في وقت الحق مشرفاً للجماعة على محافظتي البيضاء وشبوة بحسب مصادر للمنظمة .نقلت وسائل إعالم خبر
مقتله بغارة لطيران التحالف العربي .راجع موقع يمن شباب https://www.yemenshabab1.info/news/16666
((( أجريت المقابالت في أكتوبر ونوفمبر 2021
((( راجع صحيفة الثورة 8 .اكتوبر  .2019صفحة رقم ()9
http://althawrah.ye/archives/596467
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وهو اإلجراء الذي كذبته وأدانته الجمعية((( وقدمت تظلماً بذلك إلى وزير الشؤون االجتماعية في

سلطة األمر الواقع بصنعاء( .ملحق وثيقة رقم .)9

ممثال عن الجمعية((( وقال( :اقتحم مسلحو الحوثي مركز الجمعية الرئيس في
قابلت «سام»
ً
صنعاء أول مرة بتاريخ  18إبريل  2015بقيادة قاسم الخطيب المكنى أبو نعيم ،عبر طقمين

ومصفحة عسكرية ونهبوا كل محتوياتها).

بناء على
وأضاف أن التصرف الثاني من قبل الحوثيين تمثل بوقف أرصدة الجمعية في البنوك ً
أوامر صادرة من النيابة الجزائية المتخصصة بتاريخ  30مارس  ،2019فقام الحارس القضائي بنهب
أرصدتها البنكية بمبلغ ( )1,058,426,39دوالر ،ومبلغ ( )21,351,212مليون ريال يمني ،ومبلغ
( )4890ريال سعودي ،وأوقع الحجز التحفظي على كافة أموال وأصول وممتلكات الجمعية

تحت مبرر ارتكابها جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدو ،وهو ما تسبب بالوقف التام ألنشطة
الجمعية( .ملحق وثيقة رقم )10

واستطرد ممثل الجمعية القول (:تطورت أساليب النهب ووصلت إلى حل الجمعية وتغيير هيئتها

اإلدارية والرقابية ،ونشرت صحيفة الثورة إعالناً عن انتخاب هيئة إدارية جديدة ،كل أعضائها هم

من الموالين للجماعة ،وقامت الهيئة الجديدة بالسيطرة على مكاتب فروع الجمعية ومشاريعها

االقتصادية في العاصمة صنعاء والمحافظات األخرى ،ونشرت وكالة سبأ في نسختها الخاضعة
للحوثيين خبراً عن اجتماع الجمعية العمومية للجمعية لمناقشة أوضاعها وإقرار مسمى جديد
لها).

(((

حصلت «سام» كشفاً بما أسمته الجمعية األصول المنقولة والثابتة التي نهبتها جماعة أنصار
الله من مركز الجمعية الرئيس ومراكز تابعة له في العاصمة صنعاء بينها مركز رئيس الجمهورية

لتأهيل وتدريب األيتام ،ومستودع مركز سنان ،وغيره من المراكز ،وقد بلغ إجمالي قيمة تلك

المنهوبات مبلغ ( )37,697,514.62مليار ريال ،لم تستطع المنظمة التحقق من ذلك الرقم من
مصادر حكومية ،كون وزارة الشؤون االجتماعية أصبحت خاضعة لسلطة األمر الواقع في صنعاء.

وبلغ عدد موظفي الجمعية وفروعها الذين تم تسريحهم ( )256موظف/ة.

((( راجع الموقع بوست .جمعية اإلصالح ترفض تعيين الحوثيين هيئة إدارية وتحذر من المساس باألصول 9 .أكتوبر .2019
https://almawqeapost.net/news/44518
((( تاريخ المقابلة  15أكتوبر 2021
((( راجع سبأنت .مناقشة أوضاع جمعية اإلصالح وإقرار مسمى جديد لها 22 .سبتمبر .2020
https://www.saba.ye/ar/news3109977.htm
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تحققت «سام» من استيالء /سيطرة /نهب جماعة أنصار الله قرابة ( )40مركز ومستشفى
ومدرسة تابع للجمعية في عدد من المحافظات اليمنية ،خالفاً عن فروع مكاتب الجمعية في
محافظات البيضاء والحديدة وتعز وعمران وإب وذمار ،من أبرز تلك األصول المنهوبة مستشفى
الطفل بكافة مبانيه في العاصمة صنعاء ومستشفى األم مع كافة تجهيزاته ،ومركز دعم

ومساعدة النازحين في عمران ومركز ابن سيناء الصحي في تعز( .ملحق وثيقة رقم  11أصول

الجمعية وفروعها وعقاراتها المنهوبة).

(((

كما تحققت «سام» من قيام جماعة أنصار الله بتغيير اسم جمعية اإلصالح الخيرية إلى الجمعية

وس َط ْت على موقعها في الويب
الخيرية للتنمية االجتماعية ،وانتحال شعارها وهويتها (َ )CSSW
وغيرت في شكل وتصميم الموقع (((.فيما قامت إدارة الجمعية بنقل مقرها من العاصمة صنعاء
إلى مدينة عدن في أغسطس  2019وانتخبت هيئة إدارية جديدة( ((1بعد مصادرة أموالها واصولها

في المناطق الخاضعة لسلطة أنصار الله.

حصلت «سام» على أسماء قيادات أنصار الله التي تقف خلف نهب أصول وممتلكات الجمعية

أبرزهم الحارس القضائي صالح الشاعر ،وعبد العزيز محمد الحاج رئيس الجمعية المعين من الجماعة،
وإسماعيل المروني وهاشم أبو طالب مساعدو الحارس القضائي ،خالفاً للمشرفين الميدانيين في

المحافظات الذين استولوا على أثاث وتجهيزات وأموال تابعة للجمعية في تلك الفروع .وتعمل

حركة أنصار الله على إدارة أموال واصول الجمعية ،وتستخدم جزءا من المشاريع اإلغاثية التي

تنفذها لصالح مساعدة مقاتليها ،وخصصت عددا من مبانيها مقرات عسكرية كالمبنى الخاص في

رداع البيضاء الذي استخدمه مشرف الجماعة في المدينة مقراً له.

((( حصلت عليها سام من إدارة الجمعية
((( راجع موقع المنظمة بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليه وتغيير هويته.
https://csswyemen.org.ye/ar
( ((1راجع الموقع بوست .جمعية اإلصالح تنتخب هيئة إدارية جديدة وتنقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن 27 .أغسطس .2019
https://almawqeapost.net/society/43142
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بدري القطوي معارض سياسي من صعدة
أذاعت وكالة سبأ الحكومية بنسختها الخاضعة لسيطرة أنصار الله خبراً ببدء محاكمة من أسمتهم

خلية صعدة للتخابر((( وأشار الخبر إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة تُ حاكم ( )31متهماً ()9
فارون من وجه العدالة ،بتهم إعانة العدوان األمريكي-السعودي-اإلماراتي ،والتحاقهم
منهم ّ

في صفوف القوات الحكومية بمحافظتي مأرب وصعدة ،ورفع إحداثيات ومعلومات عن المواقع
العسكرية واألمنية والبنى التحتية بهدف قصفها وتدميرها بما من شأنه اإلضرار بمركز الجمهورية

الحربي والسياسي واالقتصادي.

تتبعت «سام» بعد تلك المعلومات ودوافع تلك االتهامات والتقت باثنين ممن ُق ِّدموا للمحاكمة

(((

أحدهم بدري القطوي ،المدرج رقم ( )3في قائمة قرار اتهام النيابة الجزائية المتخصصة (مرفق

وثيقة رقم  )12فذكر أنه ُه ِّجر من منزله بمنطقة «المقاش» مديرية الصفراء محافظة صعدة،
كونه ال يتفق مع التوجهات الفكرية لجماعة أنصار الله ،وفي مايو  2020أقدمت قوة أمنية

تابعة للجماعة بالسيطرة على منزله المكون من دورين بمبرر أنه أصبح ملكاً للدولة ،وقال الضحية

إن مدير البحث الجنائي بمحافظة صعدة المدعو طارق محمد القحم هو من يسيطر اآلن على
المنزل.

وذكر القطوي أن انتماءه السياسي لحزب اإلصالح هو المبرر الحقيقي للسيطرة على منزله،
وتقديمه متهماً بالتخابر مع دولة أجنبية من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في
صنعاء ،وأن تلك التهم ونشرها في وسائل اإلعالم هي للتضليل على قيام الجماعة بالسيطرة

على منزله قبل تقديمه للمحاكمة.

منير الدبعي معارض سياسي من الحديدة
تحققت «سام» من سيطرة مشرفين تابعين لجماعة أنصار الله بمديرية الحالي مدينة الحديدة

على منزل المعارض السياسي منير أحمد الدبعي في ديسمبر  ،2015كما استولوا على ورشة

ميكانيك خاصة به بما فيها من معدات ،وسبع سيارات وأجهزة كهربائية وميكانيكية.

وبعد سنتين من النهب نشرت قناة المسيرة فيديو لمن أسمتهم أخطر خلية إجرامية تابعة لقوى

العدوان في الحديدة .في الفيديو أدلى مواطن من تهامة بأقوال تفيد بتكوين خلية رصد في

الحديدة مهمتها رفع المعلومات إلى منير الدبعي مقابل مائة ألف ريال عن كل معلومة.

(((

تتبعت «سام» بعد تلك المعلومة المنشورة في قناة المسيرة واستطاعت الوصول إلى الضحية

(((

فقال إنه لم يكن يعرف المواطن التهامي الذي ظهر متهماً إياه على القناة ،واتضح له فيما بعد

((( راجع موقع سبأنت .بدء محاكمة خلية «صعدة» للتخابر وإعانة دول العدوان 12 .أكتوبر .2021
https://www.saba.ye/ar/news3159634.htm
((( تاريخ المقابلة 20210/10/26
((( راجع قناة المسيرة .اعترافات خطيرة لخلية إجرامية تابعة لقوى العدوان في الحديدة2017/11/4 .
https://www.youtube.com/watch?v=rNZ_NC6B2Iw
((( تاريخ المقابلة 2021/10/22
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أن ذلك التهامي كان نازحاً في مدينة مأرب ،لكن بسبب تكلفة العيش المرتفعة غادرها عائداً

إلى مدينة زبيد ،فاعتقله مسلحو الحوثي ،وقاموا بتعذيبه وأرغموه على قراءة تلك األقوال أمام
الكاميرا مدعياً تواصله به ،وأضاف إن الجماعة أفرجت عن الرجل بعد ظهوره على القناة ،ولو كان
األمر صحيحاً كما جاء في الفيديو لما اُ فرج عنه ألن ما ذكره هي اتهامات كبيرة في قاموس

الحوثيين لو كانت صحيحة ،لكن هذه المعلومات التي نشرتها الجماعة كان تغطية لنهبهم منزله

والورشة التي يملكها في مدينة الحديدة.

قدر قيمتها مبلغ ثالثمائة
وتحققت المنظمة من عمليات النهب التي حدثت ألموال الضحية والتي ّ
وسبعة ألف ريال سعودي ،وكان مشرف الحوثيين في مديرية الحالي برفقة عربات عسكرية قد

داهم الورشة والمنزل التابع للضحية وطرد أقاربه من المنزل واعتقل عدداً من العاملين ،ونهب

محتوياته والورشة ،بما في ذلك سيارات لمواطنين كان يتم إصالحها في الورشة.

عسكر زعيل قيادي عسكري
قبل نهب منزله في مسقط رأسه بمديرية السياني محافظة إب نشر إعالم أنصار الله معلومات
مضللة عن الرجل ،وبعد نهب المنزل بأيام نشرت وكالة إعالمية إيرانية بياناً ألحد المكونات الشيعية
في البحرين تتهم زعيل وآخرين (بقيادة العمليات العسكرية للعدوان السعودي فيما ُسمى بـ

«عاصفة الحزم» واإلشراف على ضرب القواعد العسكرية والبنية التحتية للقوات المسلحة اليمنية

وضرب مخازن السالح وإعطاء خرائط ومعلومات والتخطيط لتوجيه الضربات).

(((

عسكر أحمد محمد زعيل هو أحد العسكريين الذين وقفوا مع القوات الحكومية لقتال الحركة
الحوثية في حروب صعدة الستة ،وكان متحدثاً للفرقة األولى مدرع بعد انشقاق على محسن

األحمر عن نظام علي عبد الله صالح إثر احتجاجات  ،2011وكان من الناقدين لسياسة الرئيس
السابق صالح وقوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها أحمد نجل صالح .وهو واحد من بين

آالف اليمنيين الذين نزحوا من اليمن خوفاً على حياتهم بعد سيطرة قوات الحوثيين وصالح على

صنعاءُ ،عين فيما بعد ملحقاً عسكرياً لليمن لدى تركيا.

اثناء سيطرة تحالف الحوثيين وصالح على مدينة إب توجهت عربات عسكرية إلى منزل العقيد عسكر

في منطقة الغيل وسيطرت عليه .أكد أحد أقارب الضحية((( أن العربات هاجمت المنزل المكون

من دورين والمقدر قيمته ( )80مليون ريال وطردوا أسرة زعيل وسيطروا عليه ،واستخدموه مقراً

لهم ،كما استخدموا الدور األول منه سجناً خاصاً .واستغلت تلك القوات سلطتها في السيطرة

عليه دون أوامر قضائية ،وذكر أن ما انتشر عن الضحية من أخبار هي للتغطية على االنتقام الذي
تعرض له الرجل .حصلت «سام» على صور للمنزل ،الذي ال يزال تحت سيطرة أنصار الله حتى كتابة
التقرير.

((( راجع الوكالة الشيعية لألنباء (شفقنا) .حركة أنصار ثورة  14فبراير :أهداف العدوان الغاشم على اليمن هو إجهاض الثورة 3 .ابريل 2015
https://bit.ly/3tBU31E
((( تاريخ المقابلة 10نوفمبر 2021
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حفصة حسن طاهر أكاديمية وزوجة نائب برلماني
حققت «سام» في واقعة النهب التي تعرضت لها ممتلكات الدكتورة حفصة ،في إطار النهب

الذي ُمورس ضد أعضاء مجلس النواب الموالين للحكومة وأقاربهم ،وقبل ذلك عمدت الجماعة
إلى تشويه كل األعضاء الذين عارضوها ونشرت عنهم الكثير من المعلومات الزائفة .على الرغم
أن المنظمة وثقت الكثير من الممارسات من بينها النهب لملكيات النواب منذ سيطرتها على
العاصمة ،لكن جماعة أنصار الله استخدمت القضاء الذي تسيطر عليه لمحاكمتهم ومصادرة

أموالهم وإسقاط العضوية عنهم بعد عقد مجلس النواب جلسته في مدينة سيؤون حضرموت
إبريل  (((.2019وحصلت «سام» على وثائق صادرة عن مجلس النواب تحكي ما تعرض له أعضاء

المجلس من قبل جماعة الحوثي (مرفق وثيقة رقم )13

حققت «سام» في نهب ومصادرة ممتلكات الدكتورة حفصة طاهر األستاذ المشارك في كلية
التربية جامعة صنعاء وزوجة البرلماني صالح السنباني .كانت الجماعة قد بدأت بالتضييق على

الضحية واقتحام منزلها بعد سيطرتها على صنعاء ،وبعد أن استصدرت حكماً من المحكمة الجزائية

أفعاال تمس استقالل
المتخصصة بمصادرة أموال عدد من أعضاء مجلس النواب بحجة ارتكابهم
ً
اليمن ووحدته وسالمة أراضيه((( صادر أنصار الله منزل الدكتورة في حي شمالن خلف كلية الطب،

وسيارتها ،وأسهم مالية في الجامعة اليمنية ،بمبرر هذا الحكم.

تواصلت المنظمة مع الضحية عبر وسيلة اتصال سرية((( وذكرت أنه بعد دخول قوات الحوثيين
صنعاء اقتحم مسلحون المنزل الخاص بها وعبثوا بأدواته وخرجوا ،وبعد انطالق عاصفة الحزم في

حلي ذهب ومبالغ مالية ثم غادروا،
مارس  2015اقتحموا المنزل مرة أخرى ً
ليال وصادروا عليها ّ
ومع صدور أمر المحكمة الجزائية المتخصصة بمصادرة أموال ( )35نائباً من أعضاء مجلس النواب

بما فيهم زوجها صالح السنباني ،اقتحمت قوة أمنية الحي الذي يقع فيه المنزل وهددوا بإخراج
أسرتها وأعطوها مهلة لمغادرته ،فغادرت أسرتها المنزل ،واستقدمت القوة األمنية شاحنات
لنقل األثاث ونهب ما بداخله ،وتأجيره ألحد الصرافين ،وذكرت أن قيمة المنزل وما نهبوه من

داخله يتجاوز ( )700,000دوالر ،كما صادروا عليها سيارة خاصة وأسهم في الجامعة اليمنية ،وتم

فصلها من جامعة صنعاء بعذر الغياب.

((( راجع موقع اليمن اإلخباري .مجلس النواب يصوت باألغلبية على إسقاط عضوية  44من الموالين للعدوان (اسماء) 3 .ابريل 2021
https://bit.ly/3rpDAuU
((( راجع موقع أنصار الله .المحكمة الجزائية المتخصصة تقر الحجز التحفظي على أموال  35من أعضاء مجلس النواب (األسماء) 14 .سبتمبر
2019
https://www.ansarollah.com/archives/277812
تاريخ المقابلة  15ديسمبر 2021
(((
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محمد موسى العامري رئيس حزب الرشاد ومستشار الرئيس اليمني
ُيعتبر العامري من المعارضين البارزين لجماعة أنصار الله ،فهو رئيس حزب الرشاد وضمن مجموعة
استشارية للرئيس اليمني ،ألجل ذلك استهدفته الجماعة بشكل مبكر من اقتحامها صنعاء،

فسيطرت على منزلين له في العاصمة.

استمعت «سام» لشهادات تتعلق بواقعة النهب( ((1خلصت إلى أنه في مايو  2015اقتحمت قوة

منزلي العامري في حي دار سلم وطردت الحارس واستولت على المنزلين ونهبت أثاثهما بما
أمنية
ّ

في ذلك مكتبة تحتوي على ( )2000كتاب ،المنزل األول يتكون من ثالثة أدوار وبدروم ،والمنزل

الثاني يتكون من دورين وملحقاته ،واستخدمت جماعة الحوثي المنزلين مقرين الجتماعاتها ،كما

استخدمت مرافق أحد المنازل سجناً لالحتجاز.

وسجلت «سام» نشر معلومات مضللة ومزيفة بينها حكماً باإلعدام ومصادرة األموال أصدرته

محكمة تابعة للجماعة ضد العامري و( )23آخرين بتهمة التخابر وإعانة العدوان( ((1تعتقد «سام» أن

ذلك الحكم والتهم التي بنت عليها المحكمة قرارها هي للتضليل على مصادرة أموال المعارضين،

مثال قد وقع قبل خمس سنوات من صدور الحكم.
وال سيما أن نهب
منزلي العامري ً
ّ

شيخ قبلي في مأرب تعرض منزله للنهب
تزحف قوات أنصار الله على مأرب الغنية بالنفط وسيطرت على مديريات ومناطق جنوب وغرب

المحافظة ،حققت «سام» في ممارسات تتعلق بنهب أموال عدد من المعارضين وشيوخ القبائل
في المناطق التي استولت عليها ،إلى جانب انتهاكات أخرى تتعلق بالتهجير والقتل خارج القانون

والقصف المدفعي على المناطق المدنية .وفي الوقت الذي مارست تلك القوات انتهاكاتها

ضد السكان تُ غرق وسائل إعالم الجماعة منصاتها ومواقعها بالمعلومات المغلوطة والمضللة،

تابعت «سام» الكثير منها ،ووثقت وقائع وممارسات على األرض تدحض المعلومات المضللة

والمغلوطة.

في إحدى اللقاءات التلفزيونية تحدث محافظ مأرب المعين من أنصار الله علي طعيمان أن قوات
الجماعة أعطت األمان لجميع أبناء القبائل ،وأنها حافظت على جميع الممتلكات وحقوق السكان
في المناطق التي استولت عليها وليست في وارد االنتقام منهم ((1(.ونشرت وسائل إعالمية خبراً

عن «لقاء جمع بين وزارة الدفاع في صنعاء واالستخبارات ومشايخ مأرب تحدث نائب هيئة األركان

ورئيس االستخبارات أن قواتهم العسكرية التي تسيطر على مناطق مارب تحمل القيم وال ينهبون

ممتلكات السكان كما تُ روج الشائعات عنهم».

(((1

( ((1عبر وسيلة اتصال سرية
( ((1راجع  26سبتمبر نت .الجزائية المتخصصة تقضي بإعدام  24متهما بالتخابر وإعانة العدوان (أسماء)  14نوفمبر 2020
2-24-https://www.26sep.net/index.php/local/2255
( ((1راجع قناة اللحظة القريبة من أنصار الله .محافظ مارب العميد علي طعيمان في لقاء خاص2020/4/2 .
https://www.youtube.com/watch?v=rSSeGaHD9TQ
نقال عن قناة المسيرة .بحضور رئيس هيئة االستخبارات ..لقاء قبلياً عسكرياً كبيراً يناقش آلية حسم
( ((1راجع موقع المشهد اليمني األول ً
معركة مأرب2021/2/17 .
https://www.youtube.com/watch?v=maQoMtMgxt4
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التقت «سام» الشيخ القبلي مبارك حسين رفيشان أحد مشايخ مديرية صرواح بعد نزوحه إلى
مدينة مأرب( ((1تحدث عن قيام مسلحين تابعين ألنصار الله بعد سيطرتهم على قرية الزور صرواح
في فبراير  2021بنهب منزله بما فيه من أثاث وممتلكات ثمينة كحلي النساء ومبالغ نقدية،

قدرها بمبلغ ( )100مليون ريال ،وكان المسلحون قد قاموا بطرد أسرة الضحية ،وبعد نهبه
ّ
زرعوا عبوات ناسفة حول المنزل ثم قاموا بتفجيره .وذكر رفيشان أن ما ورد من أخبار في وسائل

إعالم أنصار الله عن توفير األمان وحفظ ممتلكات السكان في المناطق التي استولوا عليها هي

معلومات مضللة.

نهب أموال البرلماني والمعارض السياسي حميد األحمر
حميد عبد الله حسين األحمر رجل األعمال وعضو مجلس النواب اليمني ،واحد من بين أكثر من
طالت أموالهم وشركاتهم عمليات النهب والمصادرة ،أبرزها شركة سبأفون لالتصاالت ،وبنك سبأ

اإلسالمي.

حققت «سام» فيما حدث له وتواصلت مع عدد من المصادر المرتبطة به ،فوافق أحد إعالمييه

وواحد من مستشاريه( ((1على اإلدالء بمعلومات لكنها لم تكن كافية ،فاستعانت «سام» بمصادر

أخرى ،فأصبحت المعلومات متماسكة إلدانة الفاعلين.

فبعد سيطرة قوات تحالف الحوثيين وصالح على صنعاء ،تعرض األحمر لالنتقام وفقاً لتوصيف

المتحدث اإلعالمي للرجل ،بسبب مواقفه الناقدة لجماعة الحوثي والرئيس السابق صالح ،ووصف

دوافع وجذور ذلك االنتقام كون أسرة آل األحمر وقفت على النقيض من حكم بيت حميد الدين
لليمن قبل  1962التي لها ارتباطات فكرية وعقدية مع مؤسسي حركة الحوثي ،فتعرضت أسرة
آل األحمر للبطش ونهب الكثير من أموالها ،رافق ذلك االنتقام عمليات تضليل واسعة .رصدت
«سام» بعضاً من ذلك التضليل على وسائل اإلعالم التابعة والقريبة من جماعة الحوثي والرئيس

السابق صالح.

نشرت وكالة سبأ وموقع صحيفة الثورة خبراً عن تجميد وحجز ( )39مليار ريال يمني من أرصدة

وأموال حميد األحمر

(((1

وفقاً لقرار أصدرته نيابة األموال العامة االبتدائية الثانية بصنعاء ،معللة

قرارها بارتكاب الرجل وأسرته وقائع فساد واكتساب أموال غير مشروعة .لكن مستشار الرجل ذكر

للمنظمة أن ما تعللت به النيابة ونشرته الوسائل اإلعالمية للحوثيين ،غير صحيح وفيه تضليل من

أجل السيطرة على أموال وممتلكات أسرة آل األحمر بما فيهم حميد.

وأضاف مستشار حميد إنه قبل نشر ذلك الخبر المضلل وبعده كان الحوثيون قد بدأوا اقتحام
منزال من
ونهب وحجز ( )11شركة من شركات حميد األحمر وشركائه ،كما كانوا قد نهبوا ()11
ً

( ((1تاريخ المقابلة  15نوفمبر 2021
( ((1تواصلت بهم عبر وسائل اتصال سرية خالل نوفمبر وديسمبر  ،2021وتحفظوا عن نشر أسمائهم
( ((1راجع الثورة نت .سبأ :تجميد وحجز  39مليار ريال من أرصدة وأموال حميد األحمر 6 .مارس 2015
http://althawrah.ye/archives/111220
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منازله وإخوانه وأفراد من أسرته في صنعاء وعمران ،ثم توالت أعمال السيطرة والنهب والحجز
ألمواله بعد ذلك القرار الذي أصدرته نيابة األموال العامة االبتدائية الثانية الواقعة تحت تأثير
وضغط قوات الحوثيين والتضليل الذي مارسته وسائل إعالمهم (مرفق وثيقة رقم  )14ثم صدرت

أوامر الحارس القضائي والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في وقت الحق بحجز ومصادرة

أموال حميد األحمر وشركاته ،باعتباره أحد من يسميهم الحوثيون بالخونة ومرتزقة العدوان.

حصلت «سام» على أسماء الشركات التي صادرها الحارس القضائي على حميد األحمر وعدد من
شركائه المحليين واألجانب ،أبرزها شركة سبافون للهاتف النقال التي يمتلك حميد وإخوانه حصة
قدرها  40%من أسهمها ،وبقية األسهم موزعة على مساهمين يمنيين ويونانيين .وبنك سبأ
اإلسالمي الذي يمتلك حميد نسبة من رأس ماله إلى جانب شركاء محليين وشركاء أجانب من

دولة اليونان ،وشركة بتركوم البحرين ،وصندوق االستثمار اإليراني.

كما سيطر أنصار الله على مجموعة األحمر التجارية المتخصصة في تجارة النفط والغاز ،وشركة
كنتاكي وكيل سلسلة مطاعم كنتاكي العالمية ،ووكالة شركة باسكن روبنز األمريكية لآليس

كريم ،وشركة أبو اللو للمعارض ،وشركة أبو اللو للسفريات وكيل طيران اإلمارات ،وشركة اآلفاق

العربية للسياحة وكيل شركتي القطرية والسورية للطيران ،وشركة السالم لالستيراد والتصدير

وكيل مصاعد اوتيس ،وشركة تكنولوجيا غاز لتصدير الغاز ،ومطابع اآلفاق للنشر.

وبحسب مستشار حميد األحمر فقد نهب الحوثيون مبالغ مالية ضخمة من تلك الشركات وصادروا
أرصدتها وعددا من مزارعه ومنازله .طلبت «سام» من مستشار الرجل قائمة مفصلة بتلك المبالغ،

لكنه تحفظ عن ذلك ،الحظت «سام» أن تحفظه يعود إلى أنهم ال يزالون يأملون أن تُ عيد حركة

أنصار الله تلك األموال ،وبالتالي يخشون من نشر كل المعلومات والوثائق.

كانت «سام» قد حصلت على معلومات عن عمليات النهب والمصادرة التي تعرضت لها شركة

سبأفون ،حيث تم اقتحامها في سبتمبر  2014وعطل الحوثيون عدداً من أجهزة البث ،وفرضوا
رقابة مالية وإدارية على الشركة .وفي ديسمبر  2017عين الحارس القضائي شقيقه عبد الله

بدال عن همدان عبد الله حسين األحمر .وفي
مسفر صالح الشاعر رئيساً لمجلس إدارة الشركة ً
سبتمبر  2020أعلنت إدارة الشركة نقل نشاطها من صنعاء إلى عدن بسبب ما واجهته من مصاعب

وعوائق نتيجة لسيطرة الحوثيين على مقرها في صنعاء وفقاً لبيان صدر عنها ((1(.لكن الشركة ال

تزال تعمل في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة أنصار الله ،وتستولي على أرباحها السنوية.

( ((1راجع الشارع .شركة “سبأفون” تبدأ رسمياً بنقل مقرها من صنعاء إلى عدن بعد سيطرة الحوثيين عليها 21 .سبتمبر 2020
/30934/21/09/https://alsharaeanews.com/2020
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نهب منزل أكاديمي في مدينة الحديدة
شرعنت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أعمال النهب التي يقوم بها الحارس القضائي

وجماعته ،وسجلت «سام» إصدار المحكمة ( )16حكماً بإعدام ومصادرة وحجز ممتلكات وأرصدة
معارضين ومسؤولين حكوميين وتجار ،كما تنظر المحكمة في العديد من القضايا من ذات النوع.
وتتلقف جماعة أنصار الله تلك األحكام والقرارات لنشرها عبر وسائل إعالمها .واحدة من هذه

القضايا بدء محاكمة ( )308من الخونة والمرتزقة بما فيهم أعضاء حكومة الرئيس اليمني هادي(.((1
وقياساً على هذه القضايا التي تستند على اتهامات زائفة غالباً ما يرددها إعالم الجماعة وقياداتها،

ُق ِدم المئات من المعارضين السياسيين والنشطاء واألكاديميين والمسؤولين الحكوميين للمحاكمة

وصودرت ممتلكات الكثير قبل /وبعد تقديمهم للمحاكمة،
أمام المحاكم الخاضعة لتأثير الجماعةُ ،

من بين هؤالء أكاديمي في جامعة الحديدة التقته «سام» في مدينة مأرب بعد نزوحه إليها.

(((1

منزلي وممتلكات الرجل
حققت «سام» في مصادرة
ّ
األكاديمي مع سيطرة الجماعة على الحديدة ،فقرر النزوح من منزله ليأمن على نفسه ،وترك
(((2

الذي تعرض بداية للمضايقة في عمله

أسرته ُمعتقداً أنه ال يمكن ألحد مضايقتها ،لكن مشرف مديرية الحالي بدأ بالتهجم على المنزل
وترويع األسرة ،مما اضطر الضحية لنقلها إلى مدينة عدن وإغالق المنزل .فداهم المشرف الحوثي

منزل الضحية وكسر األبواب ونهب محتوياته في مارس  2016ثم سيطر عليه ،وسيطر على

منزل آخر بجواره يتكون من طابق واحد وكذا قطعة أرض بجوارهما ،قدر الضحية قيمة ممتلكاته
المنهوبة ( )320,000ألف ريال سعودي.

وبعد المصادرة نشرت وسيلة إعالمية خبر الحكم بإعدامه ومصادرة ممتلكاته ضمن مجموعة
من المعارضين السياسيين

(((2

بتهمة التخابر مع «العدوان» ورفع إحداثيات لعدد من المواقع

العسكرية .أكد الضحية أن الحكم ضده يفتقر لكل مقومات النزاهة والحياد ،وصدر بسبب معارضته

توجهات الجماعة فكرياً  ،كما أكد أن مصادرة ممتلكاته قد وقعت قبل صدور حكم الجزائية

المتخصصة وأن الحكم هو تغطية لما قد حدث من سطو.

( ((1راجع موقع صحيفة الثورة الخاضعة لسلطة صنعاء 23 .أكتوبر .2019
http://althawrah.ye/archives/598484
( ((1نتحفظ على ذكر اسمه ألسباب خاصة به
( ((2تاريخ المقابلة  30نوفمبر 2021
( ((2لم تعثر المنظمة على الخبر ،الذي أكد الضحية أن قناة المسيرة هي من نشرته لكنه تعرض للحجب بعد سيطرة الخزانة االمريكية على
موقع القناة
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رجل األعمال عبد الكريم قاسم الروحاني
حينما أحس بالخطورة على حياته بعد سيطرة تحالف قوات الحوثيين وصالح على صنعاء غادر
اليمن هرباً من االنتقام والبطش الذي مارسته تلك القوات على آخرين مثله ،فلم تسلم أمواله

الفارين من وجه العدالة.
وأموال أسرته من النهب والمصادرة بزعم أنه أحد الخونة
ّ

حققت «سام» في وقائع نهب األموال التابعة للروحاني واستمعت إلى أحد اقاربه( ((2وحصلت
على معلومات وتفاصيل تتعلق باألموال وطريقة نهبها ،حيث بلغ اجمالي ما تم نهبه من أموال
الرجل ( )34,340,990دوالر .وكان الحارس القضائي قد بدأ بالسيطرة على عمارتين في الحي

السياسي بصنعاء في سبتمبر  ،2014كل واحدة تتكون من ( )16شقة مفروشة ،وفي ذات الشهر

استولى على أرضيتين مفتوحة في بيت بوس وحي السنينة جنوبي العاصمة صنعاء.

وفي مارس  2019أمر الحارس القضائي للجماعة بالحجز على بقية أمواله المتمثلة بشركة دار

المجد للطباعة والنشر الواقعة في شارع مازدا بصنعاء ،وشركة المتميزون المتخصصة في صناعة
األبواب التركية الواقعة في منطقة الضالع وادي ظهر ،واستولى على المبنى المؤجر لجامعة دار

السالم للعلوم والتكنولوجيا بحي الجراف ،والمبنى المؤجر لجامعة الرازي في شارع الرباط ،وأرضية

مفتوحة في ذهبان ،و( )17شقة سكنية في شارع الخمسين.

كما قام الحارس القضائي بحجز مصنع الروحاني للرخام والجرانيت المملوك لشقيقه حزام قاسم

الروحاني والكائن في منطقة جدر الذي لم يتم إعادته حتى وقت كتابة التقرير على الرغم من
صدور أوامر من النيابة الجزائية برفع الحجز عن المصنع وتسليمه لمالكه لكن األوامر اصطدمت

بنفوذ الحارس القضائي( .مرفق وثيقة رقم  )15واستولى الحارس القضائي على فلة سكنية في

شارع الجزائر وشقتين في شارع الخمسين تابعتين للسيدة أمة السالم محمد الذاري زوجة رجل
األعمال الروحاني ،حيث قام وليد مساعد وهشام القاسمي مندوبا الحارس القضائي باقتحام

كلي في مارس
هذه المنازل والعبث بمحتوياتها وتغيير مغاليق األبواب واستولوا عليها بشكل ّ
.2019
حصلت «سام» على وثائق تثبت قيام الحارس القضائي بالتصرف باألموال المحجوزة ،فقام

بطرد موظفي شركة دار المجد للطباعة ،واستالم اإليجارات من مستأجري المباني والشقق،

وتأجير بعض الشقق لحسابه ،وتسكين البعض من مندوبيه ومسلحي الجماعة في بقية الشقق
المفروشة .كما حصلت «سام» على معلومات خاصة بكل شركة ومنزل تم مصادرته من أموال

المستثمر الروحاني سترفق نماذج منها( .مرفق وثيقة رقم )16

(((2
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الدكتور الصحفي محمد قيزان
بعد نهب منازله وأدوات تلفزيون صنعاء الذي كان يديره ،أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة

حكماً قضى بإعدامه تعزيراً ضمن ( )91شخصية سياسية ومعارضة للجماعة ،بتهمة إعانة العدو

وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ،وحكمت أيضاً بمصادرة جميع

أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة.

(((2

حققت «سام» فيما نشرته وكالة سبأ وخلفيات التهم الموجهة للضحية واستمعت إليه ،فذكر

أن جماعة الحوثي استولت على مقر قناة صنعاء التي كان يديرها ويملك حصة في رأس مالها،
ثم استولى مشرفون بحماية أطقم أمنية منزلين تابعين له في مايو  ،2017األول في منطقة

شمالن الذي كان يسكن فيه أحد أقاربه وتم احتجازه أثناء السيطرة على المنزل ،والمنزل اآلخر في

منطقة السنينة ،وأخرجوا منه المستأجرين ،ونهبوا معدات قناة صنعاء التي كانت في مخزن أسفل
المنزل .وأضاف إن المنزل يقيم فيه مشرفون من صعدة ،وذكر قيزان أن مشرفين حوثيين نهبوا
( )8سيارات كانت مودعة في منزل أحد أقاربه.

وقال إن قيمة المنزلين المنهوبين أكثر من ( )600,000دوالر ،وإن خسائر إغالق قناة صنعاء بلغت

نقال عن المحكمة الجزائية المتخصصة فذكر
( )200,000دوالر .وبالنسبة لما نشرته وكالة سبأ ً
قيزان أن تلك التهم الذي بنت عليها المحكمة الجزائية قرارها هي تغطية لما سبق أن قام به

الحوثيون من مصادرة ألمواله.

( ((2راجع سبأ نت .المحكمة الجزائية تقضي بإعدام  91مدان بجريمة إعانة العدو 25 .نوفمبر 2020
https://www.saba.ye/ar/news3117556.htm
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توصيات
لجماعة أنصار الله (الحوثيين)
•الوقف الفوري لكل أعمال النهب والمصادرة لألموال الخاصة بمعارضيها بشكل خاص
والمدنيين بشكل عام.

•إعادة كافة األموال والشركات والبنوك والمنازل والجمعيات والمؤسسات لمالكيها.
•إلغاء كافة قرارات الحجز والمصادرة لألموال الصادرة من قبل الحارس القضائي والمحاكم
الخاضعة لسلطة الجماعة.

•وقف العبث والتأثير على العدالة بإنهاء كافة األعمال التي تقوم بها النيابة والمحكمة الجزائية
المتخصصة في صنعاء كون واليتها أصبحت منعدمة بعد نقل مقرها إلى مأرب.

•التوقف عن استخدام القضاء للترهيب واالنتقام من المعارضين السياسيين والخصوم ،وإلغاء
كافة أحكام اإلعدام التي أصدرتها المحاكم بحقهم.

•العمل على امتثال البنك المركزي في صنعاء للعمل باإلجراءات القانونية ،ووقف أنشطة
غسيل األموال التي يمارسها ضد البنوك والشركات والمؤسسات.

•وقف الخطاب اإلعالمي المضلل والمدلِ س ،وكذا خطاب الكراهية ،وانتهاج سياسة إعالمية
جديدة تراعي احترام حقوق اإلنسان وتحافظ على النسيج االجتماعي.

•وقف كل أشكال االنتهاكات المصاحبة لجرائم نهب األموال ،بما في ذلك االحتجاز لمدراء
المصارف والشركات والمؤسسات ،ووقف عمليات طرد السكان من منازل الخصوم ،ووقف

تحويل المنازل المنهوبة إلى مقرات مسلحيها أو سجون للمحتجزين.

•التوقف عن نهب األموال بطريقة فرض الرسوم غير القانونية فيما يسمى بنقاط الجمارك
المستحدثة على مداخل المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة.

•االلتزام بمبادئ القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الخاصين بحماية األموال
والممتلكات أثناء وبعد العمليات الحربية والسيطرة على المناطق ،ووقف استهداف

ممتلكات الخصوم في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
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ً
دوليا
للحكومة اليمنية المعترف بها
•العمل على وقف كافة أشكال االنتهاكات والممارسات الخاصة بنهب األموال والممتلكات
وال سيما المباني والمنقوالت في عدن وتعز.

•إنشاء وحدة خاصة بتتبع األموال والممتلكات التي قامت بنهبها جماعة أنصار الله ،والمراقبة
بشدة على كافة األعمال المتعلقة بأنشطة غسيل األموال.

•حصر كافة الشخصيات التي تمارس أعمال الوصاية او الحراسة او اإلدارة لألموال المنهوبة في
مناطق سيطرة أنصار الله بما يكفل المحاسبة وإدراجهم ضمن الشخصيات التي تعرقل عملية

التحول السياسي في اليمن.

•ربط النشاط المصرفي اليمني بالبنك المركزي بما يكفل إنهاء عمليات غسيل األموال التي
تمارسها جماعة أنصار الله في مناطق سيطرتها ،أو الشخصيات ذوي النفوذ المتواجدة

بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

إلى مجلس األمن الدولي والمجتمع الدولي
•التشديد على األنشطة المالية التي تمارسها جماعة أنصار الله في اليمن ،أو بينها وبين
الشخصيات والشركات المرتبطة بها في الخارج.

•مراقبة أنشطة غسيل األموال التي تمارسها جماعة أنصار الله وعمليات التحويل المالية بينها
وبين الجماعات واألشخاص في الخارج.

•إدراج كافة الشخصيات المذكورة في التقرير ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات وفقاً لقرارات
مجلس األمن الدولي الخاصة باليمن.

•إنشاء فريق دولي متخصص بمراقبة وتتبع األموال التي نهبتها جماعة أنصار الله وجمع
الوثائق بهذا الشأن بما يكفل استعادتها ومحاسبة الفاعلين.
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ملحق وثائق
هذا القسم من التقرير يعرض نماذج لوثائق حصلنا عليها خالل

التحقيق االستقصائي المتعلق بتوثيق انتهاكات نهب األموال
والممتلكات الخاصة ،وهي تؤكد الممارسات التي ارتكبتها

جماعة أنصار الله والتي وثقها التقرير ،كما تعكس الوثائق

معلومات ألموال وأصول ومنقوالت نهبتها الجماعة .وهذه

الوثائق المعروضة ليست كل ما جمعتها المنظمة ،فهنالك
العديد منها امتنع الضحايا والشهود من عرضها ألسباب
خاصة ولكيال تزيد األعمال االنتقامية بحقهم.
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وثيقة رقم ()1
صادرة بتاريخ  13يونيو 2021
رسالة من الحارس القضائي إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة يأمره فيها برفع اسم رجل

األعمال محمد يحيى الحيفي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة إليقاع الحجز على أمواله ،كونه
أي الحارس قد حصل على معلومات مؤكدة بأن الحيفي ارتكب جرائم تمس استقالل الجمهورية

اليمنية من بينها التخابر مع الموساد الصهيوني واالستخبارات األمريكية.

ملحوظة :رجل األعمال محمد يحيى الحيفي هو وكيل شركة يمن موبايل ووكيل شركة يوركار

العالمية لتأجير السيارات وصاحب شركة خلدون للمقاوالت.
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وثيقة رقم (a )1
صادرة بتاريخ  19يونيو 2021
رسالة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة إلى رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة يطلب فيها

الحجز على أموال محمد يحيى الحيفي باعتباره قد تخابر مع الموساد الصهيوني واالستخبارات

االمريكية ،وفي أعلى الرسالة توجيه من رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطلب.
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وثيقة رقم (b )1
صادرة بتاريخ  19يونيو 2021
حكم صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بالحجز على أموال محمد يحيى الحيفي بتهمة التخابر
بناء على
مع الموساد الصهيوني ،وتعيين صالح دبيش حارساً قضائياً عليها .وقد كان هذا الحكم ً

رسالة موجهة من النيابة الجزائية مبنية على أمر الحارس القضائي ،ولم يسبق هذا الحكم قرار

اتهام وفقاً للقواعد القانونية المرعية في هذا الشأن.
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وثيقة رقم ()2
صادرة بتاريخ 11يوليو 2019
تضمنت تعيين الحارس القضائي للصحفي أسامة حسن ساري مندوباً له في ( )8شركات وهي
شركة لينك إن تايم ،وشركة ايدسيمو وشركة اجريسيس وشركة فلكس تراك وشركة مينا فا

وشركة إن توكاست وشركة الما وإذاعة ابرام اف ام

وتوضح الوثيقة أن تعيين صالح الشاعر في منصب الحارس القضائي كان من قبل رئيس المجلس

السياسي األعلى لجماعة الحوثيين بتاريخ  15مارس 2018
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وثيقة رقم ()3
صادرة بتاريخ  5أكتوبر 2021
رسالة من رئيس نيابة استئناف األموال العامة بصنعاء القاضي عبد الله عبد اللطيف المهدي يأمر

فيها البنك المركزي بصنعاء بالتحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي ونائبه ،بحجة
قيامهم بمخالفات مالية وإدارية أدت إلى ضعف المركز المالي للبنك واإلضرار بأموال المساهمين

والمودعين.
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وثيقة رقم (a )3
صادرة بتاريخ  7أكتوبر 2021
تعميم صادر عن رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي بصنعاء ،وموجه إلى جميع

شركات ومنشئات الصرافة بحجز أموال رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي ونائبه.
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وثيقة رقم (b )3
صادرة بتاريخ  5أكتوبر 2021
رسالة من رئيس نيابة األموال العامة بصنعاء ،إلى محافظ البنك المركزي بالحجز التحفظي على
أموال رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك اليمن والخليج ،بحجة قيامهم بمخالفات مالية واإلضرار

بأموال المودعين والمساهمين.
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وثيقة رقم ()4
صادرة بتاريخ  25ديسمبر 2017
تعميم من وحدة المعلومات في البنك المركزي بصنعاء إلى جميع البنوك بالحجز التحفظي على
حسابات وأرصدة ( )1223اسماً بحسب كشف مرفق بالمذكرة ،أولهم ابتهاج عبدالله الكمال

وآخرهم يوسف حسين مهدي.
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وثيقة رقم ()5
قائمة بأسماء قيادات أنصار الله الذين باشروا االستيالء على جامعة العلوم والتكنولوجيا

والمستشفى الجامعي ،التابعين لشركة الموارد للخدمات التعليمية
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وثيقة رقم ()6
صادرة بتاريخ  20سبتمبر 2020
رسالة من الحارس القضائي إلى وكيل النيابة الجزائية المتخصصة يأمره فيها بمخاطبة جهاز األمن

والمخابرات بعدم اإلفراج عن حميد عقالن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا .وهي تدل على

خضوع النيابة والمحكمة للحارس القضائي

2022

منظمة سام للحقوق والحريات

59

إقطاعية الحارس وماكينة التضليل

وثيقة رقم ()7
جدول يوضح قيمة األصول والعقارات والتجهيزات التي نهبتها جماعة أنصار الله والحارس القضائي

من شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية
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وثيقة رقم ()8
صادرة بتاريخ  6ابريل 2021
رسالة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة إلى رئيس النيابة يطلب فيها توجيه إدارة شرطة
محافظة إب باتخاذ اإلجراءات ضد من انتحلوا صفة الحارس القضائي في إب وقاموا باالعتداء

والسيطرة على مبنى جمعية دار الكتاب والسنة الخيرية ومستوصف الخنساء الطبي .لكن تلك

األوامر لم يتم تنفيذها حتى كتابة التقرير
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وثيقة رقم (a)8
صادرة بتاريخ  27إبريل 2021
رسالة من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة في حكومة األمر الواقع بصنعاء إلى مدير
عام شرطة إب يطلب منه اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد من سيطروا على جمعية دار الكتاب

ومستوصف الخنساء ،كونه ال يوجد أي أوامر من المحكمة المتخصصة بالحجز عليها.
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وثيقة رقم ()9
صادرة بتاريخ  5أكتوبر 2019
تظلم من رئيس جمعية اإلصالح مقدم إلى وزير الشؤون االجتماعية بحكومة أنصار الله يطلب فيه

إلغاء اإلجراءات التعسفية التي قامت بها الوزارة ضد الجمعية وأن ما صدر من إجراءات يندرج ضمن

إساءة استعمال السلطة واالستيالء على أموالها وممتلكاتها دون وجه حق.
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وثيقة رقم ()10
صادرة بتاريخ  30مارس 2019
رسالة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة إلى البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة أنصار الله

يأمره بالحجز التحفظي على جميع أموال وأرصدة وأسهم جمعية اإلصالح الخيرية القترافها جرائم

ماسة بأمن الدولة وإعانة العدو والتخابر مع دولة اجنبية.
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وثيقة رقم ()11
معلومات حصلت عليها المنظمة من جمعية اإلصالح الخيرية توضح خالصة وقيمة ما نهبته

جماعة أنصار الله لألصول الثابتة من اإلدارة العامة للجمعية بصنعاء في العام  2019ويقدر

قيمتها بـ ( )37,697,514,62ريال يمني.
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وثيقة رقم (a )11
معلومات حصلت عليها المنظمة من جمعية اإلصالح الخيرية باألصول واألسهم والممتلكات

التابعة لها في العاصمة صنعاء والمنهوبة من قبل الحارس القضائي
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وثيقة رقم (b )11
معلومات حصلت عليها المنظمة من الجمعية باألصول الثابتة والمقرات والممتلكات المنهوبة
من ِقبل أنصار الله لفروع جمعية اإلصالح الخيرية في المحافظات
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وثيقة رقم (c )11
معلومات حصلت عليها المنظمة من جمعية اإلصالح الخيرية توضح قيمة األرصدة البنكية

المنهوبة منها من قبل الحارس القضائي

وثيقة رقم ()12
قرار اتهام صادر عن النيابة الجزائية المتخصصة بحق ( )31معارضاً لجماعة أنصار الله في محافظة

صعدة ،قدمتهم النيابة للمحاكمة بتهم التخابر للسعودية واإلمارات والعمل مع القوات الحكومية،

قابلت «سام» المتهم رقم ( )3في الوثيقة وهو بدر محمد القطوي
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وثيقة رقم ()13
صادرة بتاريخ  7مارس 2021
رسالة من رئيس مجلس النواب اليمني إلى أمين عام االتحاد البرلماني الدولي ،أوضح له فيها

الممارسات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق ( )47نائباً بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم والسيطرة

على منازلهم وطرد ساكنيها.
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وثيقة رقم ()14
صادرة بتاريخ  23أكتوبر 2014
وهي رسالة موجهة من رئيس الهيئة القانونية لما يسمى الثورة الشعبية  21سبتمبر يخاطب
فيها مدير عام الشركات بوزارة الصناعة بموافاته بالوثائق الخاصة بالشركات الخاصة بحميد األحمر

وعلي محسن األحمر ،بما في ذلك عقود تأسيس الشركات وميزانياتها وحساباتها وموظفيها.
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وثيقة رقم (a )14
صادرة بتاريخ  1نوفمبر 2014
رسالة صادرة من اللجنة االقتصادية لما يسمى ثورة  21سبتمبر يأمر فيها بنك سبأ اإلسالمي

التابع لحميد األحمر بالتجاوب مع مندوب اللجنة قاسم عبدالله الوادعي بتحويل كل ممتلكات

وأسهم حميد األحمر وأوالده وعلي محسن األحمر وأوالده إلى اللجان الشعبية التابعة للحوثيين.
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وثيقة رقم ()15
صادرة بتاريخ  25مارس 2019
رسالة موجهة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة إلى رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة يطلب

فيها رفع الحجز عن مصنع الروحاني للرخام ألنه يتبع حزام قاسم الروحاني ،وهو أخ عبد الكريم

الروحاني .برغم هذا األمر ال يزال المصنع يسيطر عليه الحارس القضائي في صنعاء.
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وثيقة رقم ()16
تاريخها  20ابريل 2020
عريضة من موظفي شركة دار المجد للطباعة التابعة لـ عبد الكريم الروحاني ،مقدمة إلى رئيس

المحكمة الجزائية المتخصصة يشكون فيها قيام الحارس القضائي بفصل الموظفين وتأجير

الشركة لشخص يدعى محمد مبخوت المصلي ،وعليها توجيه رئيس المحكمة للحارس القضائي

بتنفيذ قرار المحكمة.
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وثيقة رقم (a )16
صادرة بتاريخ  6يوليو 2020
عريضة موجهة من موظفي شركة دار المجد للطباعة التابعة لرجل األعمال عبد الكريم الروحاني

موجهة إلى رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة يشكون فيها طردهم من قبل الحارس القضائي
وتأجير الشركة وعدم االلتزام بأوامر المحكمة ،وعليها توجيه رئيس المحكمة للحارس القضائي

بصرف مرتبات الموظفين بصفة مستمرة.
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وثيقة رقم (b )16
وثيقة بالمعلومات الخاصة لشركة دار المجد للطباعة والنشر التي تم نهبها من قبل الحارس القضائي،

توضح قيمة األصول الثابتة والمخزون والخسائر واألرباح التي خسرتها الشركة بعد نهبها

وثيقة رقم (c )16
وثيقة حصلت عليه المنظمة بالمعلومات الخاصة بشركة المتميزون لصناعة األبواب التابعة للمستثمر
عبد الكريم الروحاني والتي تم نهبها من قبل الحارس القضائي ،وفيها تفاصيل قيمة األصول والمخزون

واألرباح والخسائر التي لحقت بالشركة بعد نهبها.
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من هي سام؟
سام للحقوق والحريات
منظمة حقوقية مستقلة وغير ربحية مقرها جنيف ،بدأت نشاطها في يناير 2016
وحصلت على تصريح عمل في ديسمبر  .2017تسعى للدفاع عن حقوق االنسان في
الشرق األوسط واليمن على وجه الخصوص ،وايصال انتهاكات حقوق االنسان الى
مؤسسات صناعة القرار ،والمنظمات الدولية الفاعلة والمؤثرة ،تعرضت للعديد من
حمالت التشويه والتحريض ،وكذا القرصنة لمنصاتها من أطراف الحرب اليمنية بسبب
فضحها ما ارتكبوه من جرائم .وأصدرت عشرات التقارير باللغتين العربية واإلنجليزية
والبيانات الحقوقية التي توثق انتهاكات الحرب وحقوق االنسان في اليمن.
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تنويه وشكر
اشرف 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 وباحثون في محافظات صنعاء
والحديدة وتعز والبيضاء وصعدة وإب ومأرب.
وتولى إخراجه المصمم عبد الرحمن محمد.
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