رسالة إلى أبي المعتقل
تقرير ّ
والمخفيين قسراً إالى ذويهم في شهر رمضان
يوثق رسائل من أسر المعتقلين
ّ

ابريل 2022

رسالة إلى أبي المعتقل

تقرير يوثّ ق رسائل من أسر المعتقلين
والمخفيين قسراً إالى ذويهم في شهر رمضان
ّ

كلمة سام
شجون ممزوجة بالكثير من األسى والوجع والحرمان
والخوف ،خالصة معاناة إنسانية ألطفال وزوجات

المعتقلين والمخفين خلف قضبان السجون ،عبارات
وتهد الروح بالحسرة على أطفال ُحرموا
تهز الوجدان
ّ

من آبائهم بغير سبب ،وجدوا أنفسهم بدون أعين

أبوية تحرس حلمهم الطفولي من عثرات الزمن،
وغ ّيبت عن منازلهم الضحكات األبوية العامرة بالدفء
ُ

والحنان وأصبحت يومياتهم أسئلة قلقة تبحث عن
إجابة ال وجود لها في قاموس السجان وال يشعر

بمرارتها سوى قلوبهم المتعبة بالحنين.

مجموعة أشواق في رسائل بعث بها أسر المعتقلين
تُ نشر في هذا التقرير ،نداءات ُخ ّطت بالوجع وتقشعر

لها األبدان وتُ ذرف لها الدموع  ..وذكريات كانت يوما

مهرجانا من األنس والبهجة تالشت من يوم اعتقال

وغ ّيبوا عن أوالدهم وأزواجهم.
الكثير ُ

رسالة إلى أبي المعتقل

صفحة من كتاب أسود!
هشام اليوسفي
إعالمي وصحفي مختطف سابق

هناك حيث كنا نعيش في عصر ما وراء الظالم في الدرك

األسفل من تلك القلعة الحصينة التي ال تسمح نوافذها

المتناهية في الصغر بمرور الضوء وتتخطاها أنسام الهواء
بصعوبة بالغة وهناك وفي بدروم وإنفراديات األمن

فصوال من الظلم والقهر والحرمان!
السياسي عشنا
ً

وسط الظالم تتحسس حولك بحثا عن قنينة ماء ال فرق
بينك وبين البصير سوى أن رؤيتك وسبيل ادراكك لما

حولك بيد غيرك من البشر ال بل من المسوخ اآلدمية
المتجردة من أبسط القيم اإلنسانية!

المجرمون استمرأوا ظلم من هم هنا من سكان القبور

لقد أصبح التعذيب جزء من نشاطهم اليومي ويتفننون
في ابتكار طرقه وأساليبه وعلى مدار الساعة تسمع
المعذبين وأصوات سياط السجانين في ظهور
أنيين ُ

األبرياء تشعر بها كما لو كانت في جسدك وتحسها في
جلدك تجد عينيك وبدون ما إدراك تنهمر بدموع القهر

واأللم معاً من هول ما تراه وتسمعه من ظلم يطال من

يستحقون الحياة على يد أعداء الحياة واإلنسانية !

 3مرات يتم فتح باب الزنزانة خالل  24ساعة لتذهب

الى دورة المياه هذا إن حالفك الحظ بأن يكون السجان
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المستلم رائق المزاج وعليك أن تخرج سريعاً مالم فسيتم اقتحام

دورة المياه وفتح الباب من قبل السجان فالحمام ال مغلقة له
من الداخل!

إن أسرع استحمام قد تقوم به في حياتك وقد تسجل به رقماً

قياسياً في السرعة قد تقوم به هناك في السجن وبإيقاع سريع

ستعاود لبس نفس المالبس التي كنت ترتديها فلن تجد وقتاً
لتنشيف جسدك قبل أن تلبسها مجدداً فتتفاجأ بأن مالبسك

قد تبللت بالماء بسبب أنك لبستها سريعاً فالوقت والسجان ال
يرحمان!

تعود سريعا إلى محبسك وقبرك وسط سخط من السجان

وإذالل بالسب والشتيمة وأحياناً االعتداء بالضرب تعود الى

زنزانتك تلتمس الدفىء ومع مرور ساعات تجد مالبسك قد
تعفنت بسبب عدم وجود الهواء لتجف !

هل سمعت يوماً عن ضجيج الصمت ستجده هناك تسمع

للصمت السحيق ضجيجاً يبدد سكون المكان إال من آهات

وعذابات السجناء وبصوت خافت أيضاً فعليك أن تتألم بصمت
لكي ال تزداد مضاعفات ألمك بألم جديد !

ولكي تكسر وحشتك في الظالم عليك أن تشعل من وهج الذكر
والذكرى ما ينير زوايا قبرك !

في هذا المكان أنت محروم وممنوع من الماء والغذاء والدواء
وبإرادتهم هم فقط تتحصل على شيء يسير منه !

أخيراً عليك هنا أن تفقد القدرة على النطق فقوانين هذا المكان

محكوم على من فيه أنهم موتى فكيف لك أن تتكلم وتُ بعث من
جديد !

2022
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االخوة االعزاء في منظمة سام
للحقوق والحريات

الشيخ وليد عياش
مواطن يمني بهائي ورئيس
مؤسسة نداء للتعايش والبناء

تحية طيبة وبعد
في البداية اسمحوا لي باسمي شخصيا و من خالل
المجلس الوطني لألقليات في اليمن ان اعبر لكم عن عميق

الشكر والتقدير لكم على الجهود التي تبذلونها في اطار
الدفاع عن الحقوق والحريات وكذلك من اجل المساعدة
في اطالق سراح السجناء في اليمن ،خصوصا في سجون

الحوثي وعلى تسليط الضوء على المعاناة التي يعانيها

السجناء وحيث اني كنت احد هؤالء السجناء في ُس ُجون
الحوثي وتم االفراج عني قبل سنة ونصف من االن فأود
ان اشير الى ان معاناة السجناء مرعبة ومؤلمة ومؤسفة من

جميع الجوانب االنسانية سوأ كانت من حيث المعاملة او
وضعية السجن نفسه وكذلك من ناحية االكل ومن الناحية
الصحية فالوضع يكاد يكون مقابر ألشخاص احياء وخصوصا

في هذه االيام في شهر رمضان تزداد معاناة السجناء .

واسمحوا لي في هذه المناسبة والتي نشهد فيها حراك
يتجه نحو السالم المنشود و الذي نشعر من خالل ما نشعر

به من بوادر انفراج تبشر بها المشاورات التي تجري حاليا في
الرياض ان اوجه دعوة لجميع االطراف ان ينظروا للسجناء

بنظرة انسانية بحته فهم االحياء في حكم االموات حقيقتاً .
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وكذلك اوجه هذا النداء للمنظمات الدولية و منظمات
حقوق االنسان ان تجعل قضية االسرى والمعتقلين في

مختلف السجون من االولويات التي ينبغي التعامل معا
ها بكل جدية ومسؤولية فمعاناتهم في السجون التي

يقبعون فيها ال تطاق خصوصا مع هذه االوضاع المعيشية

السيئة بشكل عام فما بالكم بالوضع في السجون  ،قضية
السجناء والسجون قضية انسانية علينا جميعا التعامل معها
بكل جديدة واهتمام بما يحقق لهم الحرية واالنعتاق من

المعاناة التي تدمر حياتهم وحياة اهلهم في خارج السجن
التي هي قصة أخرى تحتاج الى تسليط الضوء عليها فمعاناة

اقارب واسر السجناء ال تقل اهمية عن معاناة من هم في
السجون.

ولكم خالص التحية والتقدير والشكر بأسمى وباسم

المجلس الوطني لألقليات في اليمن بشكل عام  ،وباسم
الطائفة البهائية في اليمن خاصة  ،على جهودكم الحثيثة

في الدفاع عن الحقوق والحريات بشكل عام وعن موضوع

السجناء بشكل خاص ،،

مع خالص المحبة والتقدير لكم ولكل انصار الحرية
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بسم الله الرحمن الرحيم
ابي يمتلئ قلبي حزن لفراقك وشوقا العودتك
فيارب أسعرني بخروجة قبل رمضان ويكون

أسعد وأجمل رمضان بالسبة لي ،فقد مرت األيام وكبرت  ,وأبي ليس بقربي  ,وكنت
أتمنى أن يكون قربي  ,لو تعلم يا أبي مدى حزني لفراقك ,ومدى فرحتي لسماع

صوتك ورؤيتك ,أحبك يا أبي  ,وادعوا من الله أن يكون هذا رمضان بقربك ..
يارب فرج على أبي وعلى جميع المختطفين آمين يارب

أبنتك  :رؤى
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أحبك موت
الى أبي من قلبي
أحبك يا بابا أكثر واحد في الكرة األرضية رمضان كريم يارب

خرج لي بابا ،رمضان قريب إن شاء الله تخرج قبل شهر
رمضان أبي أحبك يا بابا موت ،وأتمنى من قلبي أن تخرج
قريباً  ،يا أبي حبيبي وعيـوني

من شهد احبك موت بابا
أبي عمري

المختطف الحر /مجاهد محفل
تاريخ االعتقال 215/11/23
السالم عليكم ورحمة لله ابي مختطف بسنة السابعه من دون اي
ذنب

رمضان من دون ابي ظالم فال مذاق لرمضان من دون ابي الى

متى يظل ابي وهو يعاني من فراقنا ومرارة السجن والسجان

واالخفاء القسري ابي منعوناعن زيارته من قبل ثمانيه اشهر لم

نستطيع االطمأنان على ابي ولم يسمحولنا بزيارته كون ابي مريض
وحالته تزداد يوم بعد يوم

اي قهر واي الم نتحدث عنه اااه ياابي حتى زيارتك احرمونا منك

ومن حضنك كيف يكون لي ان اصوم رمضان وانت بعيد عني كيف

يكون روحانية رمضان وانت لم تكون معنالم نتلذذ برمضان وانت
بعيد عنا ابي الكالم يعجز وصف غيابك والكالمات كثيره ولكن
املي بالله كبير وان الفرج قريب

والبد لليل ان ينجلي والبد للقيد ان ينكسر

2022
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صادق المجيدي
تاريخ االختطاف 25أكتوبر 2015

أبي الغالي
التـاريـخ ٦/٢/٢٠٢٢ :م
الى الشخص الذي يسكن في قلبي وهو أبي الغالي نور عيني

ودربي من ابنتك نسيبه.

لقد اشتقت لك كثيرا ،فهذه السنة السابعة وأنت لست بجانبي،
أتمنى أن تعود إلينا بصحة وسالمة أبي الغالي أرجو من الله الفرج

لك ولجميع المختطفين أسأل الله أن تجلس معنا على مائدة

االفطار لهذا العام رمضان قريب وأنت بعيد عنا بإذن الله تكون

هذه السنة معنا

أبي الغالي حياتي بدونك ال تسوى شيئا أنت بالنسبة لي الماء

والهواء أنت كل شيء جميل في حياتي غيابك طال يا أبي وأوجع
قلبي كثيرا لكن لنا أمل كبير في الله أن الفرج قريب يا رب يا رب

تعود لنا قريبا أبي حبيبي

ابنتك المشاقة اليك نسيبة صادق المجيدي
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المختطف /بهيج
تاريخ االعتقال  25يونيو 2018
زوجي بهيج حبيبي ال أدري كيف سوف يأتي رمضان وانت لست
موجود ،ولكن مرت أربع سنوات على إخفاءك ،يأتي رمضان وأنت غير

موجود معنا ،أسال الله أن يفك أسـرك وترجع لنا يارب

رمضان كريم حبيبي بهيج
ابو بناتي من زوجتك احبك

أبي حبيبي بهيج عبيد
متي سـوف تأني كم انا مشتاق لك ،كم

انا أعاني في غيابك من قسوات الدنيا
علينا ربي يرجعك

لنا با السالمة يا روحي بنتك دنيا المطلقة

2022
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بسم الله الرحمن الرحيم
ألبي الغالي الذي أتمنى كل يوم بل وفي كل لحظة أن تكون

بجواري والذي أحب أن يشاركني طعامي وشرابي ،ففي كل
رمضان أقول

لعل أبي يخرج ولكن دون جدوى ،وكل عيد يمر علينا دون فرحة
مثل باقي األوالد ،سبع سنين وأنت خلف القضبان تعاني القسوة

والظلم نحن نعاني البعد والفقد والهموم واألحزان فك الله

أسرك والدي الحنون وردك إلينا سالما معافا

ابنك المحب لك البراء بن عبد العزيز العقيلي

موضوع الدرس (من ابنتك أفنان)
أيا أبتي عبد العزيز حماكا

أرى أبتي حولي البنات بفرحة

لماذا ذهبت ولم تعد لنراك

وآبائهن أشتهي لقياك

أنا أبي أفنان ابنتك التي

إلى متى يا أبتي مغيبك إنني

مغيبك عنا ال نريد سواكا

وأمي وإخواني لفي ذكراكا

وحيدة أبويها فعشت كأنني

نعيش بأحزان عليك فلم نرى

يتيمة يا أبتي جعلت فداكا

السعادة يا أبتي وما أدراكا

أفنان عبد العزيز العقيلي
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الى زوجي الغالي أبو عمر ها قد أكملت سبع سنوات وأنت

بعيد عنا ،وكل حلمنا أن نراك بجانبنا ،يأتي رمضان تلو رمضان
وعيد تلو عيد ونتمنى أنه تكون بقربنا وقرب أوالدك

المنتظرين رجوعك بفارغ الصبر ،كم عشنا من سنين غيابك
من مآسي وأحزان وهجران وضياع وال زلنا نقاسي ونسأل

من الله الكريم المنان أن يفرجها عليك وعلينا وعلى كل

مهموم ويجعل لنا ولجميع المهمومين والمكروبين فرجا

ومخرجا انه على كل شيء قدير

زوجتك أم عمر بن عبد العزيز العقيلي

عادل محمدصالح حداد
تاريخ االختطاف 2016/11/17
رمضان كريم إلى ابي اشتقت اليك ،رمضان كريم أذكر أبي

كيف كان بيتنا فرحا بوجودك وانت تشتري لنا االحتياجات

أبي وحشتني كل يوم ابكي لغيابك الى ابي متى تعود متى

ترجع.

الي أبي:

من رهف الي حبيب قلبي
أبي عادل حداد

2022

منظمة سام للحقوق والحريات

13

رسالة إلى أبي المعتقل

محمد الخشبة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أبونا مفقود له ست سنوات وال نعرف عنه شيء ،تمر سنة وتجي
سنة ،ونحن وحيدين مافيش معنا أحد غيره ،الحياة من دونك ضياع
وملل وقهر ويأس ،ال نطعم عيد وال رمضان بدونك ،الحياة والدنيا

والعيشة تعب وظالم ،نحن مشتاقين ألبونا الغالي ان شاء الله
يرجع لنا بالسالمة وبصحة وعافية اللهم امين رب العالمين ،نحن

افتقدنا لحنان ابونا بس ايش بنسوي ،ومعنا امنا يعني مثلنا ،ونحن

نعاني بفقد ابونا ،وامنا تعبت وحدها ترعانا وتحن علينا وتواسينا
وتعمل من اجلنا.

يارب رجع أبي يسعدنا في الدينا الباقية

رسالة لزوجي الغالي ولحبيب قلبي.
كم كنت اتمنى يجي رمضان هذا العام وأنت معنا ونفطر سوا،
لكن كالعادة يخيب أملي ،هاهو رمضان يقترب وكالعادة يخيب

انتظاري ولم تعود لي ،هاهو رمضان الخامس يعـود وانت ما زلت
تحت القيود ،اشقت لك ولجمعتنا على مائدة الفطور ،سجنوك

واحرموني منك بغير ذنب سجنوك ،اتمنى من الله ان يجمع
شملنا ،وتعود لي وتنور بيتك وحياتي الـمظـلـمه ،حرموني منك

خمس سنوات ،وما زلت اتذكر رمضاني معك ،وكأنه حلم ،وكل

البيوت وكل االزواج فرحانه بقرب رمضان مع اسرهم وازواجهم
اال ان قلبي يحترق ع فراقـك وبـعدك .اسأل الله العظيم اني أن

يجمعنا على الخير ،وتفرح عيوني برجعتك ،انت وكل معتقل عاجل
غير اجل

زوجة المعتقل
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بسم الله الرحمن الرحيم
ابني العزيز والغالي من أمك المكلومة.
لقد اشتقت إليك كثيرا يا ابني لقد طال غيابك في السجن

فهذه السنة الرابعة وأنت بعيدا عنا لقد أوجعني وكسرني
غيابك في ظل دولة ينعدم فيها القانون ال يوجد من

ينصفكم ويأخذ بحقكم لكن أسأل الله الجبار المنتقم أن
يأخذ بحقكم من هؤالء الظالمين ويخرجكم سالمين غانمين
ويردك لنا قريب عاجال غير آجل انت وجميع المعتقلين

والمخفيين يارب .

أمك المكلومة

أبي انت مصدر حياتي
انا احبك أكثر واحد
وان شاء الله تخرج
قبل رمضان يارب
بابا  +ربى
ابي أحبك
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بسم الله الرحمن الرحيم
مرت األيام واألسابيع واألشهر والسنين ولم أراك أبداً  ،أمتنعت

من حنانك سبع سنين ،واشتقت لدفئك وحضنك ولم أحصل

عليه أبداً  ،غبت يا أبي عني واشتد فراقك عني أحبك يا أبي بقدر

هذا الكون ،وأتمنى أن ألقاك وأن نجتمع بك ونظل

سوياً  ...واألن رمضان قد اتى وأتمنى أن يكون أجمل وأسعد يوم

في حياتي بخروجك يا أبي ....فيارب أخرج أبي من هذا األسر وأدعو

من الله أن يفرج عليك

يا أبي الغالي وعلى جميع المختطفين أمين يارب

أبنك :صهيب

محمد محمد قحطان
تاريخ االختطاف 2015/4/5

كم مرت من رمضان و أعياد و أيام و أنا لم أقبل يد جدي و
رأسه و وجنتيه عندما اتذكر بسمته األخيرة التي رأيته بها آخر
مرة أقول هل سيكون مبتسم دائماً مهما كانت الظروف
هل ستكون إبتسامته جميلة مثل آخر مرة و كل مرة أراه فيها

أبريل الذي خطف سعادتي كأنه يريدنا أن نصدق أن هذا

ليس مزحة أو كذبة ما حدث لجدي و لم ينتهي إبريل لينتهي
شوقي لجدي
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خالي افتقدك 7سنوات وانا انتظرك.
انت كنت لي األب وحتى ما حسيت باني يتيم.
خالي راحت فرحتنا بغيابك خالي حاتم
ارجع لنا يا صديقي وأبي کل حياتي
رمضان بدونك انت مثلي األعلى

خالي رمضان كريم

فؤاد الفؤاد
كم أرجو أن تقف األيام عن المضي ريثما تعود ،رمضان يليه

رمضان آخر عيد يليه عيد ونحن في انتظار عودتك الينا،
يحدونا األمل بعودتك وخروجك الينا يجهز الناس أشياءهم

واحتياجاتهم واحتفاالتهم بمقدم شهر رمضان ونحن ال
نشتهي شيئا غير عودتك لتعود لنا الحياة ويعود للمياه
لونها ورونقها وبهاؤها ،النفس مكسورة والقلب منغلق
أحد أوالدي يذكر والده قبل ست سنوات ونصف حل

ايقاظهم سحور سحور يا صايم متى تعود تلك األيام قال
سيأتي رمضان وسأكون حزينا ،عزاؤنا أن هذا شهر الخير قد

كون لنا فيه دعوة مجابة بخروج مختطفنا ويكون فيه جبرنا

وكرم الله بحرية وفرج وفرح قريب
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ربيع آدم الزهيري
تاريخ االختطاف  13أكتوبر 2020

مرساله الي والدي العزيز
والدنا الحبيب كيف حالك اشتقنا لك وحرمنا من عطفك ،
وحنانك ورعايتك لنا  ،الحياه القيمه لها بدونك  ،عرفنا جميع

انواع المتاعب وقسوه الحياة وحرمنا من ابسط مقومات الحياة
تحملنا عبء المسؤليه والهموم ولكن لن نستطع ان نوفر ألنفسا
اال الشي البسيط  ،آخي الصغير رفض هذا العام الدراسي وااللتحاق

بالمدرسية واصيح يعاني من حالة عصبية شديده ونفسيتة متعبة
المره جدا  ،التي لم
جدا  ،تركنا نعاني من ظروف الحياة القاسية ُ
تكن نشعر بها في وجودك ،كنت تعمل ليل نهار واالن الديون

وااليجارات تراكمات علينا وال توجد اال الدعاء لك الفرج  ،اشتقنالك

یاأبي کثير ال يوجد لدينا احد في هذه الحياه غيرك

ولدك محمد
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يوسف البواب
تاريخ االختطاف 20/11/2016
إلى أبي القابع خلف القضبان  .هذا سادس رمضان يمر علينا و

نحن متفرقين ،اشتقنا لصوت تالوة القران منك داخل ديوان منزلنا،

وانت تمشى فيه من بدايته با رحتى نهايته طوال النهار ،اشتقنا
لصوتك وانت تشرف علينا في المطبخ سائال ماذا قرأتم اليوم ثم

تسأل ماذا أعددتهم لنا اليوم من فطور .

اشتقنا بتجهير سمبوستك وتمراتك التي تأخذها قبل المغرب

وتذهب إلى الجامع ومنتظر حتى موعد األذان وتصلي ثم تعود

إلى البيت بعد الصالة نجتمع على سفرة االمطار  ،نشاهد التلفاز

و نضحك كثيرا .

أبي سفرتنا شتاق إليك  ،ودائما ما يزورنا الحزن عند
كل لمه إفطار .
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السالم عليكم ورحمة لله ابي مختطف بسنة
السابعة من دون اي ذنب
رمضان من دون ابي ظالم فال مذاق لرمضان من دون ابي
الى متى يظل ابي وهو يعاني من فراقنا ومرارة السجن

والسجان واالخفاء القسري ابي منعونا عن زيارته من قبل
ثمانية اشهر لم نستطيع االطمئنان على ابي ولم يسمحولنا

بزيارته كون ابي مريض وحالته تزداد يوم بعد يوم

اي قهر واي الم نتحدث عنه اااه ياابي حتى زيارتك احرمونا
منك ومن حضنك كيف يكون لي ان اصوم رمضان وانت

بعيد عني كيف يكون روحانية رمضان وانت لم تكون معنالم
نتلذذ برمضان وانت بعيد عنا ابي الكالم يعجز وصف غيابك

والكالمات كثيره ولكن املي بالله كبير وان الفرج قريب

والبد لليل ان ينجلي والبد للقيد ان ينكسر
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سفيان علي قاسم الفتحي
تاريخ االختطاف  15مارس 2015
يقولون بأنك سجين وانك قد تعايشت مع اسوار تلك الجدران الصماء  ،ولكن
ال أحد يعلم الحقيقة ،ال أحد يعلم كم الصراعات بداااخلك ،ال أحد يعلم أن
خلف تلك القوة التي تظهرها امام اطفالك واهلك ،،الاحد يعلم إنك تنام

كل يوم باكياً  ،ال أحد يعلم أنك تُ عاني حتى تكون بخير ،ال أحد يعلم أنك
جدا،،
تحملت حتى ضعفت قوتك ،ال أحد يعلم شيئاً لذلك فأنت قوي ،قوي ً

ولكن هل يمكن لصوت هؤالء األطفال ان يصل الى قلوبكم قبل اذانكم هل

سيجدون من يعيد لهم ابتسامتهم ويجعلهم يهنئوون ولو بأيام سعيده من
جديد !!
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تقرير ّ
يوثق رسائل من أسر المعتقلين
والمخفيين قسراً إالى ذويهم في شهر رمضان
ّ

www.samrl.org
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