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منظمة سام للحقوق والحريات

توطئة

المعطيات المتوافرة في هذا التقرير حول ضحايا االختفاء القسري في اليمن خالل فترة الصراع
األخير الذي بدأ في  ،2014تشير إلى ممارسة أطراف الصراع لجريمة اإلخفاء القسري بصورة

وجع
حولها إلى
واسعه النطاق ،كوسيلة من وسائل االنتقام السياسي ضد الخصوم ،ما ّ
ٍ
إنساني كبير يسكن قلوب األمهات والزوجات وأوالد الضحايا وعوائلهم ،ويخيم في زوايا كل
بيت يمني ،فاألرقام ال تعبرعن حجم الكارثة أو تقدم إحاطة شاملة ،فكل معتقل تعسفي

تعرض لإلخفاء القسري بصورة جزئية أو كلية ،بعضها إخفاء بال نهاية ،ما يجعل األرقام التي

احتواها هذا التقرير عبارة عن رأس الجليد لجبل ُمخيف من أوجاع اإلخفاء.

إننا بحاجة لحفر مستمر وتنقيب دائم مع من نذرواْ أنفسهم لكشف الحقيقة ،والوقوف في

صف الضحايا ،وكشف هذا التاريخ المظلم كحق لليمن وطنا وشعبا ،وقبل ذلك ألهالي
الضحايا الذي يقاسون فقدان أقرباءهم ،ويحملون ألماً يأكل راحتهم النفسية ،ويجعل عيونهم

مشدودة نحو أي أفق يرسم تباشير األمل والخالص

كان التقرير مرهقا نفسيا للفريق الذي اعتكف على إعداده ,واالستماع لضحايا سابقين يفتحون
جروحا كانت قد بدأت باالندمال ،ويحكون قصص موت اإلنسانية والضمير خلف جدران
السجون ،كانوا شاهدين على موت أصدقاء الزنزانة ،يحفظون تفاصيل دقيقة عن وحشية

الجالد ،ويشيرون للبعض بأسمائهم وآخرين بعالمات سكنهم؛ ما يجعل الوصول إلى أهاليهم

أو توثيق وقائعهم صعباً وفق منهجية العمل الحقوقي.

أتمنى أن يحرك هذا التقرير ضمير كل يمني حر ،ويجعل من هذا الملف َد ْيناً في

الجناة ،وتُ سد نافذة الوجع ،ويعود كل غائبٍ
ويحاكم ُ
رقبته حتى تعرف التفاصيلُ ،

إلى أهله ،رغم الخوف مما قد يتوارى خلف هذا الصمت.

أمهات غادرن الحياة وفي نفوسهن أمنية اللقاء ،ومازالت أرواحهن تحوم في

السماء بانتظار فرج قريب ،وضحايا يخنقهم الكمد والشعور بالغياب األبدي وإن

كانت تهب عليهم أحيانا ريح أمل بالعودة.

يجب أن ُيغلق هذا الملف وفق كل القوانين والشرائع والمعاهدات والمعاني
سواء كان "أباً  ،أو ابناً  ،أو
اإلنسانية ،ويتحقق اللقاء وتكتحل األعين بالحبيب القريب
ٌ
زوجا ،أوصديقاً ".

الغيبة الطويلة

مقدمة

التزال الجمهورية اليمنية شاهدة على أفظع الجرائم المرتكبة بحق مئات اآلالف من

مواطنيها على يد أطراف سياسية عدة منذ سنوات دون أفق قريب يضمن حماية

حقوق األفراد من االنتهاكات المرتكبة ،والتي ال يتسع هذا التقرير لذكرها.

تشير التقارير الدولية وتقارير "سام" وبياناتها التي جمعتها خالل سنوات وإلى هذا

اليوم إلى أن هناك ممارسات متكررة تتم بحق المدنيين ونالت النصيب األكبر من

التوثيق وفظاعة النتائج أال وهي جريمة "اإلخفاء القسري" واالعتقال التعسفي ،حيث
ً
مجتمعة ،في
رصدت المنظمات الدولية تكرار هذه الممارسة على يد أطراف الصراع

مقدمتها جماعة الحوثي ،تلتها دول التحالف العربي " السعودية واإلمارات" ثم

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا" التي تتم في مراكز التوقيف واالعتقال التابعة
لتلك األطراف بمها فيها السجون السرية التي تمولها وتديرها دولة اإلمارات وجماعة
تعد خطير وغير مسبوق على الحقوق األساسية التي كفلها القانون
الحوثي ،في ٍ

الدولي وباتت تتمتع بالحصانة الكاملة من االنتهاك أو التقييد.
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سجلت جماعة أنصار الله "الحوثيون" أعلى عدد من االنتهاكات بلغت 904
َّ

ممارسات من االحتجازات التعسفية ،و 353من ممارسات اإلخفاء القسري ،و 138
من ممارسات التعذيب ،منها  27واقعة وفاة في مكان االحتجاز ،بينما تتحمل

الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المسؤولية عن  282من االحتجازات التعسفية
أو المسيئة ،و  90من ممارسات اإلخفاء القسري ،و  65من ممارسات التعذيب

منها  14واقعة وفاة في مكان االحتجاز ،وتتحمل القوات اإلماراتية وجماعات

مسلحة تابعة لها المسؤولية عن  419من االحتجازات التعسفية أو المسيئة ،و327
من وقائع االختفاء القسري ،و 141من وقائع التعذيب ،منها  25واقعة وفاة
في مكان االحتجاز ،حيث تتعامل دولة اإلمارات مع المدنيين اليمنيين المخفيين

قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون تمارس االختطاف واإلخفاء القسرى
ً

دون مراعاة للقيم اإلنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة اليمنية.

ككل ملزمة بالتحرك الفوري
تؤكد "سام" على أن مكونات المجتمع الدولي
ٍ
ً
داعية
والعاجل لوقف االنتهاكات الممتدة منذ سنوات بحق المدنيين اليمنيين،
تلك الجهات إلى ضرورة ممارستها كافة أساليب الضغط والقوة من أجل ضمان

حماية األفراد وتمكينهم من حقوقهم المسلوبة منذ سنوات ،ومساعدتهم من

أجل بناء نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية وحماية الحقوق األساسية.

تسعى "سام" في تقريرها الحالي إلى تسليط الضوء عبر شهادات قام بجمعها
فريق الرصد إلى تسليط الضوء على ظاهرة اإلخفاء القسري ،واالعتقال
التعسفي التي تقوم بها أطراف الصراع المختلفة في اليمن ،حيث تمكن
فريقها من الحصول على شهادات حصرية تثبت تورط كافة أطراف الصراع في
تلك الممارسات التي يجرمها القانون الدولي.
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الباب األول
أهمية التقرير
تكمن أهمية هذا التقرير في تسليطه الضوء على قضية من أعقد القضايا
الحقوقية التي أفرزها الصراع المسلح في اليمن بين الحكومة الشرعية المعترف

بها دولياً  ،ومليشا جماعة الحوثي في الشمال ،وقوات المجلس االنتقالي

المدعومة من اإلمارات في المحافظات الجنوبية ،حيث ترافق مع عملية اإلخفاء
الواسعه الكشف عن العديد من السجون غير القانونية ،التي أنشأتها األطراف

إلخفاء الخصوم ،وممارسة التعذيب التي تصل حد الموت أحيانا ،دون الكشف

ً
عني ٍة بملف اإلخفاء
ٍ
إضافة إلى عدم وجود
عن مصيرهم،
جهة رسمية أو مدنية َم ّ

القسري يمكن العودة إليها.

تتعدى جريمة اإلخفاء القسري الشخص الضحية إلى أسرته والدائرة القريبة من

األهل واألصدقاء ،وأحيانا المجتمع في حال الشخصيات العامة السياسية؛ ما

يجعل تسليط الضوء عليه يحظى بدوافع أخالقية ومهنية على حد سواء.

ركز التقرير على مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في الشمال ،وقوات المجلس
االنتقالي في الجنوب ،كونهما أكثر األطراف ممارسة لإلخفاء القسري ،وتحولت
قضيتهم إلى قضية مجتمعية ،وحديث ذات أولوية في وسائل اإلعالم؛ حيث

تنظم رابطة األمهات وقفات احتجاجية أسبوعية في العاصمة اليمنية المؤقته
عدن وغيرها من المدن ،أمام الجهات األمنية والقضائية اليمنية ،ومقر التحالف

العربي في عدن.
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منهجية التقرير
الغيبة الطويلة" تقرير حقوقي ضمن سلسلة التقارير والبيانات التي تصدرها منظمة

"سام" عن الوضع الحقوقي في اليمن ،وهو نتيجة جهد وعمل متراكم لسنوات ثالث.

ومن أجل الوصول إلى أقرب صورة من الحقيقة بحث الفريق وحقق في عدد من

وقائع اإلخفاء القسري في مناطق سيطرة أطراف الصراع ،واستمع إلى (( 80إفادة

وشهادة ألهالي الضحايا والشهود ،كما تتبع خيوطاً مهمة لما أبرزته وسائل اإلعالم بما
سر ٍية
ٍ
فيها التابعة لألطراف المتصارعة ،وما أفاد به بعض الضحايا الذين أدلواْ
بشهادات ّ
كثير من تفاصيل قاسية لما يجري خلف جدران سجون االخفاء القسري.
للمنظمة عن ٍ

يعمل مع "سام" فريق متخصص ومهني في ظروف بالغة القسوة والتعقيد استطاع

التشبيك مع عدد من ناشطي حقوق اإلنسان و منظمات المجتمع المدني ،واتصل
بجهات وقيادات وأطراف لها صلة بالصراع المسلح ،وتمكن من معرفة بعض خفايا مصير

العديد من المخفيين قسراً وضحايا الصراع المسلح في اليمن.

حاولنا من خالل هذا التقرير تسليط الضوء على المخفيين قسراً  ،وطريقة اعتقالهم،

والجهة التي قامت باإلخفاء القسري ،كما ركزنا على الجانب الموضوعي القائم على
سرد الوقائع وتتبع األحداث ،وركز التقرير في جانب كبير منه على كشف وإبراز بعض

الغموض الذي ربما حدث في المعتقالت من جرائم وما يحيط بها من غموض من
خالل سرد شهادات لمخفيين سابقين عادوا إلى النور بعد إخفاء قسري استمر سنوات

أو أشهر.

حرصت "سام" على الوصول إلى معرفة عدد المحفيين قسراً خالل فترة الصراع ،من خالل

رصد الحاالت بوسائل مباشرة وغير مباشرة ،وتدوين معلوماتهم الشخصية ،كما استمع
الفريق لألهالي عن قرب ،وسجل معاناتهم ،ثم قام التقرير بتعزيز المعلومات والتحقق

من مصادر متعددة ،لكن لم نتمكن من معرفة الرقم بشكل دقيق ،لعدم وجود جهة
رسمية يمكن العودة إليها ،إضافة إلى القبضة األمنية التي تثير الرعب والخوف لدى كثير

من األهالي الذي يخشون الحديث لفريق المنظمة.
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ملخص تنفيذي
"الغيبة الطويلة " التقرير الذي تصدره منظمة سام للحقوق والحريات يرصد ويوثق جريمة "اإلخفاء
القسري" الذي أفرزها الصراع العسكري والسياسي في اليمن ،كما يوثق جانباَ من التعذيب

الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية التي تعرض لها ضحايا اإلخفاء القسري ،من خالل عرضه

لشهادات مخفيين سابقين في سجون أطراف الصراع.

ركز التقرير على تقديم خلفية تاريخية لألسباب التي ربما ساهمت في تفشي ظاهرة االعتقال

التعسفي واإلخفاء القسري في اليمن من قبل أطراف الصراع ،كما حرص على تقديم خلفية

تاريخية عن ظاهرة اإلخفاء القسري في الصراع السياسي اليمني في شمال اليمن وجنوبه قبل

الوحدة.

إلعداد هذا التقرير أجرى فريق المنظمة ( )60مقابلة مع ضحايا وشهود وأقارب ضحايا ،إضافة إلى

ناشطين في مجال حقوق اإلنسان ومحامين .

ينقسم التقرير إلى ثمانية أبواب ،يتكون الباب األول من ثالثة فصول ومقدمة للتقرير ،وتطرق

الباب الثاني إلى الخلفية القانونية لجريمة اإلخفاء القسري في القانون الدولي والقانون اليمني،

وغياب المساءلة واإلفالت من العقاب ،بينما خصص الباب الثالث المكون من فصلين لسياسة

خلفي ًة تاريخة عن ظاهرة اإلخفاء القسري
االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري في اليمن ،وتضمن
ّ

ً
وخلفية عن أسباب بروز هذه الجريمة
وارتباطها بالصراع السياسي في شمال اليمن وجنوبه سابقا،
من جديد .
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فصل الباب الرابع المكون من "سبعة فصول" وحمل عنوان" :جريمة اإلخفاء القسري ..أرقام

وشهادات" في األرقام المرصودة والموثقة عن جريمة اإلخفاء القسري بحسب التوزيع الجغرافي،

واألطراف المحتملة في ارتكاب هذه الجريمة ،كما تضمن أسماء أشخاص مسؤولين محتملين عن
ارتكاب جريمة اإلخفاء القسري ،و سجون محتملة لإلخفاء القسري وشهادات مروعة لمخفيين

سابقين في هذه السجون ،فيما تضمن الفصل األخير طرق وأساليب االعتقال التعسفي واإلخفاء
القسري.

أما الباب الخامس والمكون من فصلين ويحمل عنوان "اإلخفاء القسري في اليمن" فتضمن

الفصل األول منه المخفيين قسراً والذين ال يعرف مصيرهم ألسباب سياسية !..والفصل الثاني
يتحدث عن المخفيين قسراً ألسباب متعلقة بالصراع القائم في اليمن ،وهم موزعون على أطراف
الصراع( :جماعة الحوثي ،قوات المجلس االنتقالي المدعوم من قبل دولة اإلمارات ،قوات

الحكومة الشرعية ،وقوات ما يسمى بالمقاومة الوطنية) في الساحل الغربي .

أما الباب السادس المكون من ثالثة فصول فتحدث عن النتائج المترتبة على جريمة اإلخفاء

القسري حيث تضمن الفصل األول نماذج لمخفيين قسراً تُ وفواْ تحت التعذيب في المعتقالت

وحرمواْ من حقهم في الحياة ،وتطرف الفصل الثاني إلى حالة الشتات والغربة التي يعيشها من
ُ
كانو مخفيين قسراً  ،وتم اإلفراج عنهم ،وأجبرواْ على ترك محل إقامتهم خشية القتل أو االعتقال

مجدداً .

واختتم التقرير بالباب الثامن والذي تضمن االستنتاج الذي توصلت إليه "سام" وفقاً للمعطيات
التي جمعتها ،إضافة إلى عدد من التوصيات؛ أهمها :دعوة كافة أطراف الصراع إلى ضرورة اإلفراج

الفوري عن كافة المعتقلين والمخفين قسراً دون أية اشتراطات ،والتوقف عن اإلخفاء القسري
للمعارضين في جميع المناطق التي يسيطرون عليها ،وكذلك مطالبة جميع أطراف الصراع بنشر

قوائم رسمية بجميع المخفيين قسراً  ،وفتح سجالت تتضمن كافة البيانات الالزمة للتعرف على

الضحايا.
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الباب الثاني
الفصل األول
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خلفية قانونية
مع اندالع الحرب في اليمن ارتفعت نسبة جرائم اإلخفاء القسري بشكل ملحوظ،

وهي جريمة تشترك فيها جميع أطراف النزاع في اليمن ،يسند لتلك األطراف قيامها

ابتداء باإلخفاء القسري مروراً
بالعديد من الممارسات المنتهكة لقواعد القانون الدولي،
ً

باستخدام التعذيب النفسي والجسدي بحق مئات المخفيين قسراً وليس انتهاء بقتل

المدنيين خارج إطار القانون.

وفيما يلي بعض النصوص القانونية التي َج َّرمت الممارسات التي تقوم بها األطراف
مجتمعة بحق اليمنيين المخفيين قسراً :

عرف "اإلخفاء القسري" بأنه "احتجاز أو اختطاف شخص ،يعقبه رفض االعتراف بحرمان
ُي ّ

الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي ومكان وجوده ما يحرمه حماية

القانون" ،كما تعرفه االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.

يرفض إعالن األمم المتحدة لحماية األشخاص من اإلخفاء القسري التذرع بأية ظروف

استثنائية مثل الحروب أو عدم االستقرار السياسي لتبرير جريمة اإلخفاء القسري ،والذي
تم إدراجه ضمن الجرائم ضد اإلنسانية في نظام "روما" األساسي للمحكمة الجنائية

الدولية عام 1998م.

تنص االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ،التي اعتمدتها
الجمعية العامة لألمم المتحدة في  20ديسمبر /كانون األول  2006على أن ممارسة
االختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد اإلنسانية،

ويمنح عائالت الضحايا الحق في المطالبة بالتعويضات.

كما تنص االتفاقية على الحق في عدم التعرض لالختفاء القسري ،وكذلك حق أقارب
الشخص المختفي في معرفة الحقيقة ،وتتضمن عدة أحكام تتعلق بمنع هذه الجريمة
والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها ،وكذلك حقوق الضحايا وأقاربهم ،واإلبعاد غير

المشروع لألطفال المولودين أثناء األسر.
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سواء في قمع هذه الممارسة أو في التعامل
وتنص االتفاقية كذلك على التزام التعاون الدولي
ٌ

مع الجوانب اإلنسانية المتعلقة بالجريمة.

تنشئ االتفاقية لجنة معنية باالختفاء القسري تُ كلف بمهام مهمة ومبتكرة للرصد والحماية على

المستوى الدولي.

وفي الوقت الحالي تعمل الحملة الدولية للتحالف الدولي ضد االختفاء القسري على التصديق

العالمي على االتفاقية.

دخلت االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري حيز التنفيذ عام 2010م،
وتهدف إلى منع االختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى والحرص على تحقيق العدالة

للناجين والضحايا وعائالتهم ،والكشف عن الحقيقة ،وتلقي التعويض المناسب.

واالتفاقية هي واحدة من أقوى معاهدات حقوق اإلنسان التي اعتمدتها األمم المتحدة .وعلى
خالف الجرائم األخرى بموجب القانون الدولي مثل التعذيب؛ فإن االختفاء القسري لم يكن يحظره
صك عالمي ملزم قانوناً قبل
ٌ
دخول االتفاقية حيز التنفيذ
عام 2010م.

يعرف االختفاء القسري بأنه احتجاز أو اختطاف
شخص ،يعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص
من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي
ومكان وجوده ،مما يحرمه حماية القانون،
كما تعرفه االتفاقية الدولية لحماية جميع
األشخاص من االختفاء القسري.

وتقدم االتفاقية تعريفاً

لجريمة
وتوجز

االختفاء

اإلجراءات

القسري،
الضرورية

التي يجب أن تتخذها الدولة
للحيلولة دون وقوع الجريمة،
والسماح بالتحقيق ومقاضاة

من يرتكبونها.

يتم رصد تنفيذ االتفاقية من قبل اللجنة المعنية باالختفاء القسري .وفي وقت التصديق على

االتفاقية أو االنضمام إليها ،أو حتى بعد ذلك ،قد تعلن الدولة أنها تعترف بالوالية القضائية
للجنة المعنية باالختفاء القسري في التلقي والنظر في الرسائل من أو نيابة عن الضحايا أو الدول

واألطراف األخرى .كما تقدم اللجنة تفسيرات رسمية لالتفاقية(

(((

هذا ويحظر القانون الدولي اإلنساني التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع

األوقات ،ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً ألحكام ومبادئ القانون الدولي اإلنساني وغيره من

المعايير الدولية.

كما نصت على نفس التوجه المادة " "7من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لعام  ،1966حيث جاء فيها أنه“ :ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال المعاملة أو العقوبة القاسية أو
((( اإلخفاء القسري -منظمة العفو الدولية) /https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/disappearances
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الحاطة بالكرامة ،وعلى وجه الخصوص ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عملية على
ّ
الالإنسانية أو

أحد دون رضاه الحر”.

وبموجب القرار 663ج (د )-24المؤرخ في  31تموز/يوليو1957وافق المجلس االقتصادي

واالجتماعي على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المجرمين بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر

األمم المتحدة األول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.

ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها هذه القواعد هي تحريمها للعقوبة الجسدية وأية عقوبة

قاسية أو ال إنسانية أو ُمهينة وحظرت توقيعها كعقوبة تأديبية ،كما حرمت توقيع أية عقوبة

أخرى يكون لها أثرها السيئ على صحة السجين ولو على سبيل االحتمال.

بتاريخ  10كانون األول /ديسمبر  1984اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية او الالإنسانية أوالمهينة ،والتي دخلت حيز التنفيذ في  26حزيران/
يونيو .1987وبحسب مقتضيات المادة األولى من "اتفاقية مناهضة التعذيب" هذه األخيرة التي

تعد حجر الزاوية في المنظومة القانونية الدولية المعنية بتجريم التعذيب فإن المقصود بالتعذيب
عذاب شديد ،جسدياً كان أو عقلياً  ،يلحق عمداً بشخص ما بقصد
ألم أو
هو" :أي عمل ينتج عنه ٌ
ٌ

معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على
ٍ
الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على

عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص
ٍ
ثالث ،أوعندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان

نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف

بصفته الرسمية .وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم

لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”.

هذا وقد تم تدعيم اتفاقية مناهضة التعذيب باعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ
 18كانون األول /ديسمبر  2002البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،حيث يهدف

طبقا لمقتضيات المواد  ))3-2-1منه ،إلى تخويل هيئات دولية ووطنية مستقلة القيام بعمليات

تفتيش منتظمة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم ،قصد منع التعذيب وكافة ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

كل من نظام "روما" األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،الذي دخل حيز التنفيذ في 1
نَ َّص ٌ
تموز /يوليه  ،2002واالتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري ،التي اعتمدتها
الجمعية العامة في  20تشرين الثاني /ديسمبر  ،2006على أن "اإلخفاء القسري" يوصف بجريمة

ضد اإلنسانية عندما ُيرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أية مجموعة من السكان
المدنيين ،وال يخضع بالتالي لقانون التقادم .وفضال عن ذلك فإن ألسر الضحايا الحق في طلب

التعويض ،والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم.

(((

((( موقع األمم المتحدة)https://www.un.org/ar/observances/victim
enforced-disappearance
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الفصل الثاني
غياب المساءلة واإلفالت من العقاب
رغم االنتهاكات الخطيرة التي يكشفها هذا التقرير وغيرها من
التقارير التي أصدرتها منظمة "سام" خالل الفترات السابقة،

والمتعلقة باالعتقال التعسفي ،واإلخفاء القسري ،والتعذيب،

والتعذيب حتى الموت ،والعنف الجنسي ،وجميعها ترقى إلى
جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف ،وميثاق روما ،دون اتخاذ
أية إجراءات قانونية جادة للمساءلة ومنع تكراراها ،ما يضع كل

المتورطين فيها من القادة العسكرين ،والمسؤولين المدنيين،

تحت المساءلة الجنائية بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
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ست سنوات من الحرب مارست خاللها مختلف األطراف انتهاكات مروعة ،كشفت عنها العديد

من المنظمات ،والتقارير الدولية ،وحذرت من توسع دائرة العنف بصورة قاسية ،في جميع األراضي

اليمنية بما فيها البعيدة عن خط المواجهة العسكرية.

لقد أصدر تقرير الخبراء المعني باليمن تقريره لعام  2020بعنوان "اليمن ..جائحة اإلفالت من

معذبة" وطالب فيه بإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية ،وهي
ّ
أرض
العقاب في ٍ

خطوة مهمة يجب تعزيزها في مسار المساءلة عن االنتهاكات الفظيعة التي ارتكبها األطراف في

اليمن ،بما فيها االنتهاكات الخاصة باإلخفاء القسري.

إن إخفاق المجتمع الدولي خالل السنوات الماضية في تفعيل مبدأ المساءلة في اليمن ساهم

في استمرار أطراف الصراع في التعدي على حقوق اإلنسان وكرامته ،حيث شعرت هذه األطراف
أن يدها طليقة دون قيود أومساءلة ،وزاد من ذلك تولي بعض األسماء مناصب إدارية مهمة رأت

أن حصولها على تلك المناصب أشبه ما يكون بمكافأة لالنتهاكات التي مارستها.

كما أن حضور مبدأ المساءلة للحسابات السياسية واالقتصادية في أروقة المؤسسات األممية،

جادة في طريق المساءلة وتعويض الضحايا.
ٍ
التهرب من اتخاذ خطوات
دفع الكثير من األطراف إلى
ّ
ً
فاعلة في
خطوات
ٍ
نرى في منظمة "سام" للحقوق والحريات ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي
طريق تفعيل المساءلة الجنائية في انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن ،واالنتقال بالتوصيات

الصادرة بموجب التقارير الدولية ،وخاصة فريق الخبراء البارزين ،إلى آليات ملموسة على األرض،
أسوة ببقية
ً
كإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية ،أو تشكل محكمة خاصة بشأن اليمن

الحاالت المشابهة لليمن مثل "لبنان وراوندا ويوغسالفيا".
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الفصل الثالث
اإلخفاء القسري جريمة مركبة

جريمة اإلخفاء القسري ليست جريمة منفردة بسيطة يمكن االكتفاء بها؛ بل هي جريمة يصاحبها

انتهاك العديد من الحقوق المدنية أو السياسية المكفولة بموجب النصوص الداخلية ،والمعاهدات

أهمها :
واالتفافيات الدولية ُّ

حق الفرد في االعتراف بشخصيته القانونية ،والحق في الحرية واألمن على شخصه ،والحق في

عدم التعرض للتعذيب أو ألي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة ،الحق في الحياة ،والحق في الهوية ،والحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية،

فعال ،بما في ذلك الجبر والتعويض ،والحق في معرفة الحقيقة فيما
ٍ
والحق في سبيل
انتصاف ّ

يخص ظروف االختفاء.

وينتهك اإلخفاء القسري أيضا بصفة عامة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للضحايا
وأسرهم على حد سواء "الحق في توفير الحماية والمساعدة لألسرة ،الحق في مستوى معيشي

مناسب ،الحق في الصحة ،والحق في التعليم".
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الباب الثالث

سياسة االعتقال التعسفي واإلخفاء
القسري في اليمن
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منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء بقوة السالح ،وإسقاط كافة مؤسسات الدولة

الشرعية ،ودخول اليمن بسبب ذلك في حربٍ واسعة وشاملة ،بما فيها تدخل التحالف العربي
بقيادة السعودية ،بطلبٍ من الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" أصبح ملف اإلخفاء القسري
ً
سمة بارزة لواقع حقوق اإلنسان في اليمن ،ومصحوبا بجرائم التعذيب وسوء المعاملة التي
شماال ،وشبكات
وصلت حد إزهاق أرواح العشرات  -إن لم يكن المئات  -في سجون مليشيا الحوثي
ً

السجون ومراكز االحتجاز السري التابعة لقوات الحزام األمني و"النخبتين الحضرمية والشبوانية"

التي أنشأتهما اإلمارات وتتبعان المجلس االنتقالي الجنوبي في جنوب اليمن.

استناداً إلى شهادات ضحايا سابقين وإفادة أهالي مخفيين قسراً وناشطين حقوقيين ،وانطالقا

من قراءة تحليلية ألسباب ودوافع تفشي سياسات االختطافات واالعتقاالت التعسفية من قبل

المليشيا الحوثية في الشمال والمليشيا التابعة للمجلس االنتقالي المدعومة من قبل دولة
اإلمارات جنوباً ؛ يمكن الخلوص إلى أن من بين الدوافع الرتكاب أحد األطراف لجريمة االخفاء

القسري تكمن في:
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أوال-:
فرض سلطة األمر الواقع من خالل بث الرعب والتنكيل بالمعارضين
حيث سعت جماعة الحوثي إلى فرض سلطتها الوحيدة في مناطق سيطرتها ،وإسكات أي

صوت آخر مناهض أو مختلف معها في الرأي ،من خالل فرض سياستهم بالقوة المميتة ،ونشر
الرعب ،واستخدام االعتقال التعسفي ،والتعذيب واإلخفاء القسري ،ونزع اعترافات باإلكراه ،وهذه

السياسة أصبحت معتمدة في كافة المستويات لدى الجماعة ،سواء لدى السلطات األمنية
التابعة لها ،أو ما يسمى بمشرفي اللجان الحوثية ،أو حتى لدى وسائل التواصل االجتماعي التابعة

للجماعة وقنواتها اإلعالمية ،أو المحاكم التي ال تتوانى في إصدار أحكام اإلعدام ،حيث أصبحت

تنشر التهم الجاهزة ضد الخصوم كنوع من التبرير لالنتهاكات التي تمارس ضدهم.

في المقابل فإن مليشيا المجلس االنتقالي اتّ بعت نفس المنهج مع من تراهم يعارضون سياسية
دولة اإلمارات في جنوب اليمن ،أو تخشى أن يكون لهم تأثير لحضورهم الشعبي أو انتمائهم إلى

طيف
ٍ
فصائل معارضه لهم ،ولذا مارست االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري والتعذيب ضد

ً
خاصة في "عدن وحضرموت وشبوة".
واسع من أبناء المحافظات الجنوبية
ٍ

في المقابل مارست األجهزة اليمنية التابعه للحكومة الشرعية في بعص مناطق سيطرتها عمليات

اعتقال تعسفي وإخفاء قسري خاصة في محافظة مأرب.

ثانيا-:
أصدرت منظمة سام عددا من البيانات والتقارير الحقوقية ،تحدثت عن إنشاء أطراف الصراع في
اليمن العديد من المعتقالت غير القانونية ,والتي ال تخضع للرقابة القضائية ,وال تتوفر فيها أقل

المتطلبات اآلدمية للمعتقلين ,سواء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الممتدة من صعدة
إلى الحديدة وإب وعمران وتعز ,أو مناطق سيطرة النخب المسلحة التابعة للمجلس االنتقالي
المدعوم من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في كل من عدن وحضرموت وشبوة والمهرة
وأبين ,أو في مأرب وتعز وحضرموت الواقعه تحت سيطرة الحكومة الشرعية ,وجميع المعتقلين

قاس وممنهج ,أفضى في
أو ”المخفيين قسرا” ،بحسب شهادات لمنظمة سام ،تعرضوا لتعذيب ٍ

كثير من الحاالت إلى الموت ,سواء من قبل جماعة الحوثي أو القوات المسلحة التابعة للمجلس
االنتقالي ,أو قوات لحكومة الشرعية ,كما تنفي ،في كثير من األحيان ،هذه األطراف تواجد

المخفيين قسرا لديها ،ويكون هذا في بداية فترة االعتقال في الغالب
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ثالثا-:
ساهم الموروث التاريخي المثقل بالعنف -ثقافة وممارسة -لدى جماعة الحوثي وأدوات النظام
السابق شماال والحقبة الشمولية جنوباً  ،في تفاقم هذا الملف فالحوثيون بوصفهم امتداداً

للعهد اإلمامي في اليمن ،ينطلقون في تعاطيهم مع المحيط االجتماعي من حولهم بوصفهم
"أعداء ومنافقين" ما لم يؤمنواْ بأفضلية مطلقة للهاشميين "آل البيت" وأحقيتهم الحصرية في

الساللي" ،ولذلك
الحكم ،وبالتالي يخضع المجتمع كله المتحان مدى إيمانه بمزعوم "االصطفاء ُّ
من غير المستبعد أن يكون ثمة دور محوري في تفشي ظاهرة المتاجرة بحريات الضحايا للثقافة

االستعالئية التي تتغذى منها جماعة الحوثيين ،على أساس االنتماء الساللي ،وتمارس بشأنها

التعبئة الفكرية لعناصرها.

وقد تدرجت مليشيا الحوثي في ممارسة االعتقاالت منذ نشأتها في صعدة ،وإبان جوالت

الحروب الست ،حيث أنشأت الجماعة سجوناً خاصة سرية في محافظة صعدة ،وزجت بالعشرات
من المواطنين المناهضين لها في تلك السجون ،ومع اتساع تمدد المليشيا اتسع نطاق ممارساتها

القمعية ،وتبعا لذلك اتسعت جرائم االختطافات ،وأنشأت جماعة الحوثيين مراكز احتجاز سرية
خاصة ،واستمرت في سياسات االعتقاالت التعسفية للمواطنين ،واحتجازهم في سجون سرية

تكون عادة عبارة عن مدارس أو منشآت استولى عليها المسلحون الحوثيون بالقوة وحولوها إلى
ثكنات عسكرية للمليشيات التابعة لهم ،وشملت االعتقاالت حتى صحفيين وعاملين في مجال
اإلغاثة ،ولم يفرج عنهم إال بعد انتقادات واسعة ،أو بموجب صفقات تبادل أسرى ومختطفين مع

القوات الحكومية ،بينما ال يزال المئات يقبعون في السجون حتى اللحظة.

كما ورثت مليشيا الحوثي جهازي األمن السياسي والقومي "االستخبارات" وهما جهازان لديهما
سجل قاتم في سياسة االعتقال التعسفي المطول واإلخفاء القسري ،وكذلك إدارة البحث

الجنائي التابعة لوزارة الداخلية ،خصوصاً "دائرة مكافحة اإلرهاب" في البحث الجنائي ،كما أنشأت

المليشيا مراكز احتجاز عديدة في مناطق سيطرتها.

ويشرف على كل هذه المعتقالت ومراكز االحتجاز مشرفون أمنيون تابعون لمليشيا الحوثي .كما

أنشأت المليشيا جهازاً استخباراتيا جديداً عرف بـ"جهاز األمن الوقائي" يتلقى عناصره التدريب على

يد "الحرس الثوري" اإليراني وعناصر من "حزب الله" اللبناني ،وفقاً لبعض المصادر.

أما قوات الحزام األمني والنخبتان "الحضرمية والشبوانية" المدعومة إماراتيا ،فقد أنشأت كذلك
شبكات سجون سرية ،وهناك مراكز احتجاز معروفة ،وأفادت شهادات ناجين من تلك السجون
عن وجود ضباط إماراتيين يشرفون على تلك السجون والمعتقالت وعمليات التعذيب واستجواب

الضحايا ،وهو ما يعني أن جزءاً من دوافع هذه السياسات يعود في األساس إلى محاولة استنساخ
التجربة اإلماراتية المتوحشة في قمع المعارضة السياسية ،ومحاولة خلق منظومة سلطة قمعية

في جنوب اليمن ،على غرار السلطة األمنية القمعية في اإلمارات.
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يمكن العودة إلى بيانات منظمة "سام" الصادرة بهذا الخصوص على الروابط التالية:
بيان يكشف ألول مرة السجون السرية االماراتية في جنوب اليمن
/https://samrl.org/l.php?l=a,10,A,c,1,69,71,3784,php
•سام تكشف انتهاكات جسيمة ترتكبها القوات الموالية لإلمارات في سجن "بئر أحمد" بعدن.
•https://samrl.org/l.php?l=a,10,A,c,1,69,71,3779,php

رابعا:
أضف إلى ذلك نظام الرهائن لدى مليشيا الحوثي وقوات صالح القائم على تنفيذ عمليات

االعتقال كأحد األنماط التي تستخدمها مليشيات الحوثيين لالنتقام من الناشطين السياسيين

المعارضين والصحفيين من جهة ،والمقايضة على حريات الضحايا مقابل إطالق سراح مقاتليها من
جهة ثانية ،أو في حاالت عدة مقابل الحصول على أموال ،لتتحول عملية االختطاف إلى سوق

رائجة لما يمكن أن يشكل صورة من صور االتجار بالبشر ،حيث تنشط عناصر قيادية بالجماعة في
العمل كسماسرة للمتاجرة بحريات الضحايا ،ومساومة أقارب المعتقلين ،للحصول على مبالغ

مالية باهظة كفدية مقابل إطالق سراح ذويهم.

خامسا-:
جاهزة
ٍ
هم
بعض المخفيين قسراً يتم إظهارهم بعد سنوات أمام القضاء التابع لجماعة الحوثي بتُ ٍ

"العدوان السعودي" في محاكمات صورية تفتقر إلى أبسط مبادئ المحاكمة العادلة،
أغلبها إعانة ُ

حيث ال يسمح لمحاميهم بحضور جلسات التحقيق التي تتم في ظروف عنيفة غالباً  ،بحسب ردود

الكثير منهم في قاعة المحكمة على التُّ هم الموجهة إليهم ،وال يسمح بالجلوس مع المحاميين،
وغالبا ما تكون نهاية هذه المحاكمات جاهزة ،وهي الحكم باإلعدام ضد هؤالء المخفيين قسراً

في البداية .أغلب هؤالء تعرضوا للتعذيب القاسي ،والتشهير في وسائل اإلعالم التابعة لجماعة
الحوثي.
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الفصل الثاني:
خلفية تاريخية
•من الصعب تحديد تاريخ دقيق لبداية ممارسة جريمة اإلخفاء القسري في التاريخ
السياسي اليمني الحديث(  1سامي غالب ـ األخبار ـ  9كانون الثاني  2013بعنوان:
(المخفيون قسراً في اليمن ..إهمال سياسي وأمل لألسر) إال أن المتتبع لفترات الصراع

"شماال وجنوبا" في النصف الثاني من القرن الماضي،
السياسي بين القوى اليمنية
ً
سيجد العشرات من األسر اليمنية اكتوت بنار فقدان قريبٍ لها بسبب مواقفه السياسية
سجالت ثابتة لمثل هذه الجريمة ،فإنه من الصعب
ٍ
في هذا الصراع ،ونظرا لعدم وجود
اإللمام بها بصورة كاملة.

في عام  2013بعد ثورة فبراير اليمنية "الربيع العربي" ضد نظام "على عبدالله صالح"
جديد من خالل تأسيس "الرابطة اليمنية ألسر المخفيين قسرا"،
ٍ
ُأ ِعيد طرح هذا الملف من
وتولّ ت "سلوى علي قناف زهرة" ابنة أحد المخفيين قسراً في بداية حكم "علي عبدالله

صالح" مسؤولية التوثيق في الرابطة ،حيث قالت لموقع "الجزيرة" :إضافة إلى تبنّ ي "صحيفة
النداء" التي يرأسها الصحفي "سامي غالب" إعادة فتح هذا الملف ونشر العديد من قصص

المخفيين قسراً  ،كما ساهم دور الفنان التشكيلي "مراد سبيع" عبر رسومات جداريات
للمخفيين قسراً في إنعاش الذاكرة اليمنية بهذه القضية التي ظلت طوال فترة ما قبل

ثورة فبراير ملفاً في أدراج األجهزة األمنية ،أو وجعاً في صدور أهالي الضحايا.
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•بدأت جريمة اإلخفاء القسري في اليمن الشمالي سابقا "الجمهورية العربية اليمنية" في
النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي ،وذلك أثناء الحرب األهلية التي دارت بين الجمهوريين

المدعومين من مصر والملكيين المدعومين من السعودية ،بحسب شهادات أفصح عنها أهالي

مخفيين قسراً لحملة يمنية تأسست عام  2013بما فيها أسر محسوبة على الملكيين" (  2سامي

غالب لصحيفة األخبار اللبنانية).

•و في مطلع السبعينيات بدأت ممارسة جريمة اإلخفاء القسري بأسلوب ممنهج ،وكانت موجهة
ضد اليساريين بشكل خاص ،بسبب معارضتهم لنظام الحكم ذي التوجهات اليمينية والمدعوم
من السعودية ( 3سامي غالب األخبار) .إال أن فترة حكم الرئيس إبراهيم الحمدي ()1977 1974-
شهدت انخفاضاً في وتيرة ممارسة اإلخفاء القسري ،حيث َس ّجلت عدداً أقل من عمليات اإلخفاء

القسري ،منها على سبيل المثال :تعرض "عبد العزيز عون" وهو ناشط في حزب الطليعة الشعبية،

ابتداء من
لالعتقال من قبل جهاز األمن الوطني في شباط  ،1977ليصبح في عداد المخفيين
ً
شهر تشرين األول .1978

•في تشرين األول قام التيار الناصري بمحاولة انقالبية ضد "علي عبد الله صالح" بعد أشهر
قليلة من وصوله إلى الحكم ،فقامت األجهزة األمنية التابعة لصالح بحملة اعتقاالت واسعة ضد

الناصريين وناشطين يساريين وبعثيين ،وبعدها بيوم تم نقل عدد من المعتقلين ،بينهم "القرشي"

و"عون" وعشرة أشخاص آخرون على األقل ،من معتقل "دار البشائر" إلى مكان مجهول.

يمكن اعتبار عام  1978أحد أشد األعوام دموية في الشمال ،ليستمر لجوء النظام في ممارسة هذه

العمليات حتى نهاية  ،1983قبل أن يعود إلى نفس األسلوب مع حرب  4 ( 1994سامي غالب ـ

األخبار ـ مرجع سابق).

•بعد االستقالل في الجنوب اليمني عام  1967شهد الجنوب اليمني اضطرابات سياسية وتصفيات
ٌ
واسعة للعديد من المعارضين لألطراف المتصارعة ،إال
دموية صاحبتها عمليات إخفاء قسري

أن الفترة الممتدة من  1969وفترة السبعينات التي أطلق فيها النظام السياسي ذو الخلفية

اليسارية الشمولية يد جهاز "أمن الدولة" لتعقب من يصفها بـ «قوى الثورة المضادة» ولعل
مأساة "عائلة البان" التي اختفى " "9أشخاص من أفرادها في لحظة واحدة يوم  22أيار ،1971
تعد األكثر إيالماً في الجنوب ،فالعناصر األمنية التي كانت تهدف إلى اعتقال "حسين صالح تيسير

البان" وجدته برفقة " "8من أفراد أسرته فاعتقلت الجميع ليصبحواْ منذ ذلك الحين في عداد

المخفيين قسراً  5 ( .سامي غالب ـ األخبار مرجع سابق)

•سجلت نهاية السبعينيات انخفاضاً في أرقام الضحايا بسبب االستقرار النسبي الذي امتد إلى
النصف األول من الثمانينياتَّ ،إل أن االقتتال الذي وقع بين القيادات الرئيسية في قمة النظام
في عام  1986وانعكاساته المناطقية ،أدى وفقاً لـ "غالب" إلى حدوث الموجة األوسع من

ممارسة اإلخفاء القسري في تاريخ الجنوب ،حيث يقدر عدد الضحايا بأكثر من .500
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•بعد تحقيق الوحدة في  22مايو  1990هدأت موجة اإلخفاء القسري حتى انفجار األزمة
مجهوال مصير "منصر
السياسية بين شركاء الوحدة التي أدت إلى حرب  ،1994حيث مازال
ً
السيلي" الذي شغل وزير المغتربين مع " "90من رفاقه كانواْ يحاولون الفرار من عدن بواسطة

أحد القوارب البحرية .

•ال توجد إحصائية دقيقة عن عدد المخفيين قسراً خالل الفترات السابقة من الصراع؛ لكن
بحسب وكيل وزارة حقوق اإلنسان السابق "علي تيسير" في مقابلة له مع "صحيفة النداء"
فإن "الوزارة أوقفت النظر في ( )56حالة من الحاالت المبلغ عنها القتناعها بالردود المقدمة

حولها ،واعتبارها منتهية بعد مرور"" 6أشهر كاملة دون تلقي تعقيبات أو مراسالت حولها من

قبل الجهات التي أبلغت عن تلك الحاالت أو األسر المهتمة بمعرفة مصير أقاربها المدعى
اختفاؤهم ،وأبقى "الفريق األممي المعني باإلخفاء" تحت النظر ( )35حالة طالب الفريق
الحكومة اليمنية ببذل المزيد من الجهود في التحقيقات حول هذه الحاالت حتى يتم استجالء

الموقف عنها ،كما وافى الفريق الحكومة اليمنية بالحاالت األخرى المسجلة لديه وعددها
( )150حالة اختفاء يدعي حصولها في فترات مختلفة منها في الستينيات والسبعينيات

والثمانينيات ،ومنها ما يدعي حصولها في حرب صيف  ""94أو خاللها.

•يبدو من خالل مقابلة وكيل وزارة حقوق اإلنسان مع صحيفة "النداء" بتاريخ  10ديسمبر
 2007أن ملف اإلخفاء القسري واجه صعوبات لوجستية متعددة َع َّقدت من حالة الوقوف

على وجه الدقة على عدد حاالت اإلخفاء القسري منها:
•العجز عن استيفاء البيانات المطلوبة للمخفيين قسراً

جهة قانونية أو مدنية عملت على االهتمام بهذا الملف خاصة في ظل تصاعد
ٍ
•وعدم وجود
الصراع ،ما جعل الكثير من أسر الضحايا تُ حجم عن البالغ خشية االعتقال

مرتبط
ٍ
•إضافة إلى التجاذبات السياسية التي حولت الملف من ملف إنساني إلى ملف سياسي
بالمكاسب السياسية واالنتقام السياسي في نفس الوقت.

•ملف "المخفيين قسرا" لم يعد ملفاً شخصياً ولم يكن كذلك يوما" هو ملف إنساني
حقوقي ارتبط بالتاريخ السايسي اليمني الحديث والعدالة الضائعة التي يبحث عنها اليمنيون

منذ عقود ولم يصلواْ إلى أبوابها الموصودة ،فال يجوز السكوت عنه أو التستر تحت مبررات

األيدلوجيا ،واألحداث الوطنية ،فالقضية اإلنسانية المرتبطة بحق أسر الضحايا في معرفة
مصير الضحايا ،وقسوة األلم وأنين الوجع الذي كابدوه ،كفيلة بجمع اليمنيين على ما هو

أسمى وهو العدالة واإلنصاف لضحايا اإلخفاء القسري.

•ونعتقد نحن في "سام" أن ّأية مصالحة يمنية لن يكتب لها النجاح دون عدالة انتقالية ناجحة
وشاملة تصل أشعتها إلى كل الزوايا المظلمة والكهوف البعيدة ،وأولها زاوية اإلخفاء
الجناة إلى منصة االعتراف ،ويسمعواْ الشعب المكلوم
القسري ،حيث يجب أن يصعد ُ

واألهالي الموجوعين تفاصيل مؤلمة من تاريخ سياسي يجب أن يغادر اليمنين إلى األبد.
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الباب الرابع

جريمة اإلخفاء القسري ـ أرقام وشهادات
تؤكد منظمة " سام " من خالل فريق الرصد الميداني التابع لها  ,أن االعداد اإلحصائية
الواردة في هذا الفصل عن جريمة اإلخفاء القسري  ,ال تعبر بصورة كلية ودقيقة عن حجم

الجريمة وكارثية انعكاساتها  ,حيث ثبت أن سجون التابعه لإلطراف الصراع في اليمن مازالت
تحفي العشرات بل ربما المئات من المخفيين قسرا ,والذين لم يتم توثيق بياناتهم الشخصية

أو الوصول الى أهاليهم  ,حيث تؤكد إفادات المفرج عنهم من هذه السجون الغير قانونية
الواقعه تحت سيطرة مليشا الحوثي او المجلس االنتقالي المدعوم اماراتيا أو قوات

المقاومة الوطنية في الساحل الغربي  ,او سجون تشرف عليها أو تديرها القوات السعودية
 ,او سجون الحكومة المعترف بها دوليا  ,عن وجود اعداد كبيرة من المخفيين قسرا في هذه

السجون  ,ويتعرضون لضروب شتي من المعاملة الغيرانسانية.
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الفصل األول ـ أرقام وإحصاءات

تحققــت منظمة سام للحقــوق والحريات ممــا ال يقل عن  270واقعــة إخفاء قسري ،منها 93
واقعــة في محافظة الحديدة ,و 44واقعة في محافظة حجة ,و 27واقعة في محافظة تعز,
و 12واقعة في محافظة صنعاء ,بينما تحققت المنظمة من  50واقعة في محافظة عدن,

الواقعة تحت سيطرة اإلنتقالي المدعومة من دولة اإلمارات العربية المتحدة ,و  5وقائع ارتكبتها
القوات التابعة للحكومة الشرعية ,في حين هناك عدد عدد غير محدد لمقاتلين في الحد الجنوبي
تم إخفاؤهم قسرا في سجون داخل حدود المملكة العربية العربية السعودية كمعتقل القوات

الجوية في جازان تمكن فريق سام من رصد  20منهم

270

تبعا للجهة التي قامت باإلخفاء القسري
توزيع األشخاص المختطفين ً

187
48
18
11
06

واقعــة إخفاء قسري

مليشيا الحوثي
الحزام األمني
قوات السعودية والموالية لها
قوات الحكومة الشرعية
المقاومة الوطنية (الساحل الغربي)

07

44

12
01
07

29

03
88
27

46

محافظات أخرى
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تبعا للجهة التي قامت باإلخفاء القسري
توزيع األشخاص المختطفين ً
وقد تحققت منظمة ”سام” من تورط جميع أطراف الصراع في اليمن بنسب مختلفة في جريمة اإلخفاء

القسري ,حيث ارتكبت القوات التابعة لجماعة الحوثي  187واقعة إخفاء قسري ,و  44واقعة ارتكبتها

المليشات التابعه للمجلس االنتقالي المدعومة من دولة اإلمارات العربية المتحدة ,و  5وقائع ارتكبتها
القوات التابعة للحكومة الشرعية .عدد غير محدد لمقاتلين في الحد الجنوبي أخفوا من قبل قوات مقاتلة

تحت إشراف القوات السعودية.

الجهة المنتهكة
المحافظة

إب
الحديدة
المحويت
تعز
حجة
ذمار
صنعاء
عدن
عمران
محافظات أخرى
اجمالي المنتهكين

2021

مليشيا
الحوثي

الحزام
األمني

7
88
3
23
44
1
10
2

48

187

48

قوات
السعودية
والموالية لها

اجمالي
قوات الحكومة المقاومة الوطنية
الشرعية
المحافظات
(الساحل الوطنية)

5
1

3
2
13
18

11
11
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الفصل الثاني
اإلخفاء من قبل أطراف الصراع
توصلت منظمة سام إلى أن جميع أطراف الصراع مارست جريمة

"اإلخفاء القسري" ضد المدنيين ،وإن اختلفت نسبة كل طرف

في ارتكاب هذه الجريمة ،وتصدرت "مليشا الحوثي" المسيطرة
على العاصمة صنعاء قائمة األطراف التي ارتكتب جريمة "اإلخفاء
القسري" ،ثم قوات "المجلس االنتقالي" في الجنوب المدعومة

من قبل اإلمارات العربية المتحدة و"القوات السعودية" و "القوات

التابعة للحكومة" المعترف بها دولياً .
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اإلخفاء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
تحققت منظمة سام للحقوق والحريات من العديد من جرائم اإلخفاء القسري في مناطق سيطرة

مليشيا الحوثي ،حيث عمدت مليشيا الحوثي إلى إنشاء معتقالت سرية غير قانونية في مناطق
متفرقة ،بعضها نائية ،كما حولت منازل بعض المعارضين في بعض المحافظات إلى معتقالت غير
قانونية ،كما استخدمت القالع األثرية والمراكز الصحية والمباني الحكومية" ،سواء التعليمية أو

الخدمية" كمراكز لالعتقال واإلخفاء القسري.

وقد وثقت منظمة "سام" أكثر من 120معتقال لدي مليشيا الحوثي عام  ،2017تتوزع في

جميع المحافظات التي تحت سيطرتها.

قاس ،ويحرمون من الزيارة،
وبحسب شهادات ضحايا سابقين يتعرض المخفيون قسرا لتعذيب ٍ

أو التعرض للشمس ،إضافة إلى التعذيب النفسي باإليهام بالقتل وغيرها ،كما الحظت "سام"

إعاقة جزئية أو كلية.
ٍ
مزمنة ،أو
ٍ
أمراض
ٍ
أن كثيراً من المخفيين قسراً الذين أفرج عنهم ُيعانون من

اإلخفاء في مناطق سيطرة القوات اإلماراتية
تحققت منظمة "سام" للحقوق والحريات من العديد من جرائم اإلخفاء القسري في المناطق

التابعة للحكومة الشرعية ،والتي تقع فعليا تحت سيطرة المجلس االنتقالي الذي تشرف عليه

وتموله دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ حيث أصدرت "سام" في مايو  2017بيانا تضمن الكشف
ً
سجون في
إضافة إلى
عن  18سجناً سرياً أنشأتها دولة اإلمارات في كل من حضرموت وعدن،
ٍ

بح ّجة مكافحة اإلرهاب،
منشأة "بلحاف" بمحافظة "شبوة" أخفت فيها قسراً مدنيين معارضين لها ُ
وقد أنشأت مليشيا مقاتلة تدين بالوالء لها ،ولها سلطة تعيين قيادتها ،وتقدم لها دعماً مالياً

سمى "الحزام األمني" في "عدن ولحج
كل من "عدن وحضرموت وشبوة" تحت ُم ّ
وعسكرياً  ،في ٍ
وأبين" ،وأيضا "النخبة الشبوانية" في محافظة شبوة ،و"النخبة الحضرمية" في حضرموت ،وقد
تحققت "سام" من خالل االستماع إلى ضحايا سابقين وأهالي ضحايا مخفيين قسراً -حتى كتابة

هذا التقرير -من قيام هذه القوات بعملية المداهمات الليلية لمنازل المدنيين ،واالعتقاالت
التعسفية ،والتعذيب ،واإلخفاء القسري ،دون معرفة ُأسرهم أية معلومات عن مصير ذويهم

مر على إخفاء بعضهم خمس سنوات!..
الذين َّ
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اإلخفاء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية
تحققت "سام" للحقوق والحريات من عدد من جرائم اإلخفاء القسري في مناطق سيطرة قوات
كل من "تعز ومأرب و حضرموت" حيث تخفي القوات الشرعية المواطنين
الحكومة الشرعية في ٍ

قسراً في أماكن خصصت لهذا الغرض ،ولم يتم اإلفصاح عن أماكن اعتقالهم ،كما يتعرض

المخفيون قسراً إلى التعذيب القاسي بهدف نزع االعتراف منهم ،ومازال كثير منهم لم ُيعرف

مصيره حتى هذه اللحظة.

اإلخفاء في مناطق سيطرة القوات السعودية
سجون تُ شرف عليها المملكة
تحققت "سام" من حاالت إخفاءٍ قسري في السجون السعودية أو
ٍ
العربية السعودية ،حيث تُ شرف القوات السعودية على عدد من المعتقالت داخل األراضي
اليمنية ،وتعتقل فيها يمنيين ومقاتلين يعتقد أنهم معارضون لسياسة المملكة ،بدواعي اإلرهاب

أو التخابر مع الحوثي ،وأبرز هذه االعتقاالت ،معتقل "مطار الريان" ،ومعتقل "سجن الطين" في

حضرموت ،ومعتقالت في الحد الجنوبي للمملكة أشهرها "سجن القوات الجوية" في منطقة
جيزان ,أو "معتقل ذهبان" أو معتقالت األلوية التي تشرف عليها قوات يمنية مقاتلة تشرف عليها
لصنوف شتى من العذاب ،مثل الضرب
ٍ
المملكة العربية السعودية ،وغالباً ما يتعرض المعتقلون

والحرمان من الشمس والدواء.

اإلخفاء في مناطق ما يسمي بقوات ”المقاومة الوطنية” في الساحل
الغربي
تحققت "سام" للحقوق والحريات من بعض حاالت اإلخفاء لدى ما ُيسمى بـ"قوات المقاومة

الوطنية" التابعة ل ـ "طارق صالح" حيث ينتشر عدد من المعتقالت غير القانونية في األلوية

والمعسكرات التابعة لقيادة القوات ،كمعسكر "أبو موسى األشعري" ،ومقر االستخبارات التي
ويعتقل المخفيون قسراً دون أية أوامر قضائية ،ويتعرض العديد منهم
"عمار صالح" ُ
يديرها ّ

للتعذيب ،ومازال العديد من المخفيين قسراً ال تُ علم أماكن احتجازهم ،وغالباً ما يتم االعتقال
جج مختلفة ،منها التخابر مع الحوثي ،والوشاية ،كما وثقت "سام" بعض تلك
واإلخفاء القسري ُ
بح ٍ

الحاالت لمخفيين سابقين.
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الفصل الثالث
متورطون محتملون بارتكاب جريمة اإلخفاء القسري
توصلت "سام" من خالل شهادات الضحايا السابقين و أهالي الضحايا إلى عدد
من أسماء الشخصيات األمنية المحتملة تورطها في جريمة اإلخفاء القسري،

وهذه الشحصيات شغلت مناصب أمنية متعددة ،واحتمال تورطها في ارتكاب
اإلخفاء القسري ضد مدنيين ُعـزّ ٍل ،أو سياسين ،إضافة إلى إشرافهم على العديد
من القوات المسلحة ،أو السجون غير القانونية التي يحتمل وجود ممارسات
قاسية في داخلها بحق الضحايا بعضها أفضى إلى الموت .وأهم هذه
تعذيب ٍ

األسماء التي توصلت إليها منظمة "سام" هي:
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المجلس االنتقالي ودولة واإلمارات

العميد أحمد أبو ماجد

إماراتي الجنسية ،شغل منصب قيادة التحالف
العربي في عدن ،في عام  ،2017وبحسب إفادات
أهالي ضحايا مخفيين قسراً  ،أو ذويهم انقطعت
أية معلومات عنهم ،بعد تحويلهم إلى مقرالتحالف
"التواهي" الذي يحتوي على أحد
العربي في
َّ
مسؤوال
يكون
وبالتالي
القانونية؛
غير
السجون
ً
اعتقال
بحكم علمه بارتكاب جرائم حربٍ متمثلة في
ٍ
عدد من المدنيين في اليمن.
ٍ
تعسفي ،وإخفاء

يمني الجنسية شغل مدير أمن عدن سابقاً  ،من
بتعيينه
ِ
الفترة  2016إلى  ،2020ثم صدر قرار
ُملحقاً عسكرياً في سفارة الجمهورية اليمنية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وهو مسؤول بحسب
شهادات العديد من أهالي المخفيين قسراً عن
اعتقال وإخفاء العديد من المدنيين في مدينة عدن.

أبو أحمد اإلماراتي

العميد محسن الوالي

ضابط إماراتي كان مسؤوال عن معتقل مطار الريان،
وهو مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين
اليمنين ،متمثلة في االعقتال التعسفي ،واإلخفاء
القسري ،والتعذيب.
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القائد العام لقوات الدعم واإلسناد واألحزمة األمنية
في عدن ،وهي القوات المسئولة عن الجرائم التي
تم ارتكابها في محافظة عدن ،وتشرف تلك القوات
على جميع ألوية األحزمة األمنية ،وهو مسؤول عن
ارتكاب جرائم حرب متمثلة في االعتقال التعسفي،
واإلخفاء القسري ،والقتل خارج القانون.
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يسران حمزة طاهر المقطري

جالل الربيعي

قائد قوات مكافحة اإلرهاب في عدن ،وهو
مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب ،حيث يعد المسؤول
األول عن معظم المداهمات الليلية على المنازل
التي أدت إلى اعتقال وإخفاء العديد من المدنيين.

قائد قوات الحزام األمني في العاصمة المؤقتة عدن،
المسؤولة عن حفظ األمن في مدينة عدن ،حيث
ارتكبت في فترة تولّ ِيه العديد من االنتهاكات المباشرة
وغير المباشرة المنسوبة إلى قوات "الحزام األمني"
كاالغتياالت ،واإلخفاء القسري ،والقتل خارج القانون.

العميد وضاح عمر سعيد الصبيحي

نصر عاطف سعيد جابر المشوشي

القائد العام لقوات الحزام األمني بالصبيحة.

قائد اللواء األول في معسكر الجالء بالبريقة ،وهو
مسؤول عن ارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب متمثلة
في االعتقال التعسفي ،واإلخفاء القسري ،والتعذيب.

النقيب محمد يسلم حسن الصبيحي

قائد معسكر عشرين بمدينة كريتر ,وهو مسؤول
بحكم عملة عن إخفاء العديد من المدنيين أثناء تولية
قيادة المعسكر .
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عيدروس قاسم

الزبيدي (رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي)

تشكل المجلس في مايو  2017بدعم اماراتي ،بعد قرار ابعاد الزبيدي من منصبه كمحافظاً لعدن ،تعتبر قوات
الحزام األمني الذراع العسكري لهذا المجلس لتحقيق األهداف التي رسمها لنفسه في استقالل جنوب اليمن
مسؤوال بحكم االمر الواقع عن االعتقاالت التعسفية واالخفاء القسري التي ارتكبتها
عن شمالهُ ،يعد الرجل
ً
قوات الحزام االمني ضد المدنيين ،سيما في افترة تولية محافظة عدن  ,وسيطرته بحكم االمر الواقع بعد
احداث اغسطس  , 2019التي وقعت بين قوات الحزام االمني والقوات الحكومية في مدينة عدن .

عبد الرحمن شيخ اليافعي

رجل دين سلفي ،اُ وكل اليه مهمة انشاء قوات الحزام األمني في مدينة عدن ،ويعتبر القائد الفعلي لهذه
القوات ،هو ايضاً عضو الهيئة العليا للمجلس االنتقالي الجنوبي ،واختير ضمن وفد المجلس االنتقالي في
مفاوضات الرياض مع الحكومة اليمنية .يعمل في الظل في كثير من األحيان ،كانت له أدوار بارزة على األرض
خاصة االعمال العسكرية واالمنية  ,خاصة االخداث التي خاضتها قواته مع القوات الحكومية في ،2018
ويعتبر المهندس الفعلي للقتال الذي يدور حالياً بين قواته والقوات الحكومية في محافظة ابين منذ أوائل
مسؤوال كثير من عملية االعتقاالت التعسفية واالخفاءات القسرية .
 ،2019وهو بحكم منصبه يعتبر
ً

وضاح عمر عبد العزيز الصبيحي

يعتبر القائد الميداني لقوات الحزام األمني في مدينة عدن منذ تشكيلها وحتى سبتمبر  ،2019حيث اجرت
مسؤوال
تلك القوات تغييرات في قيادتها ،فتم تعيينه قائداً لقوات الحزام األمني بمحافظة لحجُ ،يعتبر الرجل
ً
عن المداهمات الليلية واالعتقاالت التعسفية واالخفاء القسري التي ارتكبتها قواته ضد المدنيين ،سيما في
مدينة عدن.
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جماعة الحوثي

عبدالحكيم الخيواني

الملقب بـ "أبو الكرار"رئيس جاهز االمن السياسي والقومي  ،أحد القيادات البارزة التي
ساهمت في سقوط العاصمه صنعاء ، ,كما عين نائباً لوزير الداخلية بحكومة الحوثي ،
أدرجته وزارة الخزانة اإلمريكية على قائمة العقوبات المالية لتورطه بإعتقال وتعذيب النساء
في اليمن  ،وهو مسؤول عن جرائم ترقى إلى حرائم حرب ,متمثلة باعتقال وتعذيب وإخفاء
العديد من المدنيين في العاصمة صنعاء خالل فترة توليه قيادة جهاز األمن السياسي.

عبدالله الحاكم "أبو علي الحاكم"

هو القائد الميداني والعسكري لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمنُ ،يعتَ َبر "أبو علي
الحاكم" الرجل الثاني في جماعة الحوثيين ،بعد زعيمها عبد الملك الحوثي ،أدرج اسمه
في قائمة العقوبات التي فرضها مجلس األمن الدولي في  7نوفمبر  ،2014يشغل حالياً
قائد قوات الحرس الجمهوري بجانب رئاسة االستخبارات العسكرية في سلطة الحوثيين
االنقالبية غير المعترف بها دولياً  ،وهو مسؤول عن ارتكاب العديد من الجرائم التي ترقى
إلى جرائم حربٍ متمثلة في العديد من حاالت االعتقال والتعذيب واإلخفاء القسري.
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سلطان زابن والمكنى “أبو صقر”

يعمل مديراً للبحث الجنائي لدى المليشيا ،وكانت تقارير حقوقية دولية قد كشفت عن احتجازه
عشرات النساء واغتصابهن وتعذيبهن بوحشية في سجن خاص بصنعاء ،بمساعدة كتائب نسائية
لفق للضحايا اتهامات بممارسة الدعارة.
وي ّ
حوثية تسمى "الزينبيات"ُ ،

مطلق عامر المراني المكنى “أبو عماد”
يشغل منصب نائب رئيس جهاز األمن القومي للمليشيا سابقاً  ،وهو متورط في العديد من الجرائم

الخطيرة المتمثلة بتعذيب وإخفاء العشرات من المدنيين اليمنيين قسراً  ،والتي ترقى جميعها الى
جرائم حرب وتُ مثل انتهاكاً لحقوق اإلنسان والقانون الدولي ،وتتمثل في اختطاف وتعذيب نساء،

وتجنيد فتيات للعمل لصالح المليشيا ،إضافة إلى جرائم اإلخفاء القسري للعديد من المدنيين.

اللواء محمد الماخذي
مدير السجن المركزي بالعاصمة صنعاء ،وهو مسؤول بحكم سلطته كمدير للسجن المركزي في
العاصمة صنعاء ،وشريك في جرائم التعذيب التي طالت النساء في قسم "الحرب الناعمة" تحت

إشراف "الزينبيات" ،حيث ساهم في تحويل قسم التأهيل داخل السجن المركزي إلى قسم للحرب
الناعمة ,وتستر على عملية اختطاف النساء وممارسة التعذيب بحقهن ،وبحسب شهادات موثقة

فقد كان على علم بكل الجرائم التي ترتكب ،وقدم كل الدعم اللوجستي للزينبيات.
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عبدالقادر أحمد قاسم الشامي
وكيل الجهاز المركزي لألمن السياسي بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء ،وهو من مواليد
 1952في محافظة إب ،وأبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها المليشيا عند اجتياح عدن
بعد االنقالب على السلطة الشرعية ،وهو مسئول عن ارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حربٍ

ُمتمثلة في اختطاف أطفال وتعذيبهم في سجون سرية.

محمد علي عبد الكريم الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا

أصدرت هذه اللجنة ما ُسمي باإلعالن الدستوري لجماعة الحوثي في فبراير  2015بعد
أربعة اشهر من سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ،منحت اللجنة نفسها صالحيات
واسعة في إدارة الشأن العام بما في ذلك اختيار المجلس الوطني ،و"اتخاذ كافة االجراءات

والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان امنه واستقراره" .يتولى محمد الحوثي

إدارة اللجنة الثورية والتي تتفرع عنها لجان ثورية في المحافظات يترأسها مشرفين ،وهؤالء
هم من يتحكمون فعلياً بكافة الترتيبات العسكرية واألمنية في المحافظات التي تسيطر

عليها قوات الحوثيين ،يجتمع الرجل بالقيادات العسكرية ويزور المناطق العسكرية ويعطي

مسؤوال فعلياً عن اغلب
ً
األوامر والتوجيهات((( وعلى هذا االساس فان محمد الحوثي يعد

االعتقاالت التعسفية واالخفاء القسري التي ارتكبتها قوات الحوثيين.

((( الموقع بوست( .تقرير) ما الذي يعنيه ظهور محمد الحوثي وأبو علي الحاكم في تعز؟  27سبتمبر 2015
https://almawqeapost.net/reports/2303
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الحكومة الشرعية

على المري

مدير سجن الطين في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ،وهو المسئول بحكم منصبه عن
العديد من االنتهاكات التي ترقى إلى جرائم حربٍ ؛ كالالعتقال التعسفي واإلخفاء القسري
والتعذيب ضد مدنيين داخل سجن الطين.

سمير عبد الله الصبري (قائد سابق لمحور تعز)

عمل قائداً لمحور تعز منذ  31ديسمبر  ،2018وحتى أوائل نوفمبر  ،2019شهدت فترة توليته
احداث صراع ساخنة بين القوات الحكومية من جهة وكتائب أبي العباس الحكومية المدعومة
اماراتياً من جهة أخرى ،تركزت اغلبها وسط المدينة .واستخدم الطرفين سالح القناصة بشكل
محدودُ ،
وشنت فيها هجمات ضد المدنيين ،رصدت سام سقوط عدد من الضحايا .يتحمل الصبري
مسؤولية تلك الهجمات باعتباره كان قائداً للقوات الحكومية في المحافظة.

أحمد علي سعيد حنشل

يعرف بابو اسامة عين مساعد مساعداً لمدير األمن لشئون األمن السياسي بمحافظة مأرب ،
ونائب لمدير األمن السياسي  ،يعد الرجل االول المسؤول عن الملف االمني في محافظة مأرب
 ,بحسب افادة العديد من االهالي والمعتقليين السابقيين الذين اعتقلوا أو اخفوا قسرا في سجن
االمنة السياسي بمدينة مأرب .
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عادل عبده فارع الذبحاني-المكنى ابي العباس (قائد كتائب ابي العباس)

كان يدير مجاميع شعبية لقتال قوات الحوثيين وصالح منذ  ،2015بعد ادماج مقاتلي ما يعرف
بالمقاومة الشعبية ضمن القوات الحكومية تم ادماج افراده المسلحين في هيكل اللواء 35
مدرع .لكنها وفقاً لحديث سابق لقائد اللواء  35مدرع فان كتائب ابي العباس (...محسوبة على
اللواء  35لكن حتى اآلن لم تدمج بشكل كامل باللواء  35فهي ضمن اللواء في الرواتب وهي
مستقلة في قرارها وفي قيادتها وفي دعمها)((( .ووفقاً لشهادات استمعت اليها سام فان
كتائب ابي العباس تلقت الدعم من دولة االمارات العربية المتحدة ،وبدأت تمارس سلطة فعلية
على المناطق التي تسيطر عليها توازي سلطة القوات الحكومية .كما نقلت سام حديثاً لـ علي
المعمري محافظ تعز األسبق أن االمارات تتعامل مباشرة مع كتائب أبي العباس ،وتدعم ابي
العباس بشكل شخصي(((.
وتعاً لذلك فقد بدأت االحتكاكات بين هذه الكتائب وبين جماعات مسلحة اخرى منذ وقت مبكر
في العام  ،2016وتطورت الى قتال عنيف بين الكتائب وبين القوات الحكومية في العامين
 2019،2018واستخدم الطرفين هجمات القناصة ضد بعضهما وضد المدنيين ،وسجلت "سام"
وقائع لضحايا مدنيين تعرضوا لالعتقال التعسفي واالخفاء القسري  ,كما تعرض الكثير من
المعتقليين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة الغير انسانية  . ,ووفقاً لذلك فان كتائب ابي
مسؤوال عن االخفاء القسري عن العديد من المدنيين
العباس وقائدها عادل الذبحاني يعتبر
ً
الذين اعتقلوا من قبل قوات كتائبه.

يوسف علي الشراجي

المعين قائداً لمحور تعز واستمر لفترة سبعة أشهر .مع بداية فترة واليته شهدت مدينة تعز احداث
عنف بسبب اشتباكات عناصر مسلحة محسوبة على القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.
كان الشراجي ُيدير القوة العسكرية المسيطرة في المناطق المحسوبة على الحكومة اليمنية،
مسؤوال عن تصرفاتها وفقاً ألعراف القانون الدولي اإلنساني ،باعتبار ما حدث كان من قبل
وهو
ً
تشكيالت مسلحة منتمية لقوات كان هو من يديرها.

((( الموقع بوست .في حوار مع عدنان الحمادي :ال ننفذ أي أجندة خارجية وكتائب أبو العباس لم تدمج بشكل كلي في اللواء 23 .)2-2( 35
أكتوبر 2017
https://almawqeapost.net/interviews/24252
(((  .American University of Beirutخالل محاضرة القاها المعمري في الجامعة االمريكية ببيروت أكتوبر 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-7PufFuIfTg
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خالد قاسم فاضل

قائد محور تعز لفترتين شهدت فترة توليته األولى اشتباكات مسلحة سواء بين القوات الحكومية
التي يديرها من جهة ،وبين التنظيمات اإلرهابية وكتائب أبي العباس من جهة ثانية .أو اشتباكات
واحداث أمنية دموية بين العصابات والجماعات المسلحة بسبب تحصيل الموارد ونهب األراضي.
مسؤوال عن تصرفات عدد من زعماء العصابات المسلحة كونهم يحوزون على مناصب
ُيعتبر الرجل
ً
تنفيذية في القوات الحكومية التي يترأسها.

صادق علي سرحان

قائد اللواء  22ميكا عمل عضوا في المجلس العسكري بتعز الذي ُشكل في مايو  .2015بحكم
منصبه فهو مسئول عن عدد من السجون الخاصة التي اُ حتجز فيها عدد من األشخاص ،بينها
سجن نادي تعز السياحي ،وسجن مبنى المعهد الوطني للعلوم اإلدارية . .وهو مسؤول ايضاً عن
اختفاء عدد من الضحايا ،الذين تُ تهم قيادات في لوائه العسكري بإخفائهم قسريا .ويتهم بالتغطية
والتستر عن شخصيات نافذة مقربة منه متهمة بممارسة جرائم وانتهاكات بحق السكان.

عبد الواحد علي سرحان

مدير جهاز األمن السياسي بتعز ُيتهم بإنه مسؤول عن االحتجاز التعسفي في سجن يتبع األمن
السياسي .وعلى الرغم من وعده للمنظمة بالرد على رسالتها وتوضيح االستفسارات الموجهة
إليه لكننا لم نتلق ذلك الرد حتى إصدار التقرير.
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جميل عقالن القدسي

المعين قائدا للقوات الخاصة بتعز ،وثقت "سام" عدد من قضايا االحتجاز ارتكبتها قواته ،وفتح
سجن خاص بمقر قيادة القوات ال تشرف عليه النيابة العامة ،تُ تهم قواته بارتكاب عدد من جرائم
التصفيات.

المقاومة الوطنية (الساحل الغربي)

ً
اماراتيا
طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية المدعومة

ابن اخ الرئيس السابق علي عبد الله صالح تولى قيادة الحرس الخاص واللواء الثالث حرس أثناء
فترة حكم عمه صالح ،حتى إقالته في أبريل  2012بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي .ابان
تحالف قوات الحوثيين وصالح شارك طارق بفعالية في تدريب القناصة في معسكر الشهيد حسن
الملصي في مسقط راسه بمديرية سنحان محافظة صنعاء .كما شارك في قيادة العديد من
المعارك العسكرية سيما في مناطق المخا والخوخة وباب المندب ضد قوات العمالقة والمقاومة
التهامية في .2017
بعد مقتل الرئيس السابق صالح على يد حلفائه الحوثيين في العاصمة صنعاء في ديسمبر 2017
انشق طارق عن قوات الحوثي واستطاع الهرب الى مدينة عدن .بنت له دولة االمارات العربية
المتحدة قوات عسكرية وأصبح يقودها لقتال الحوثيين فيما يعرف بالساحل الغربيُ .يعتبر طارق
مسؤوال عن كثير من حاالت االعتقاالت التعسفية واإلخفاء القسري لعدد من المدنيين في
صالح
ً
بعض مديريات محافظة الحديدة التي تقوم بها قوات ما تسمى بالمقاومة الوطنية المتمركزة
في منطقة الساحل الغربي ,وتتخذ من مدينة المخا مقر لها

2021

منظمة سام للحقوق والحريات

43

الغيبة الطويلة

الفصل الرابع
سجون محتملة وشهادات مروعة
وص َل فريق "سام" إلى العديد من السجون التي يمكن أن تكون سجون محتملة
تَ َّ

لإلخفاء القسري ،والتي ال تخضع لإلشراف القضائي ،أو رقابة منظمات المجتمع
اليمني ،وال تتوفر فيها المعايير القانونية للسجون ،حيث تم استخدامها أثناء فترة

الصراع إلخفاء الخصوم ،وممارسة التعذيب بصورة ممنهجة ،حيث وثق فريق "سام"
وقت سابق ،والذين
ٍ
العديد من شهادات األشخاص الذين تم إخفاؤهم قسراً في

قدموا أوصافاً لمواقع وسجون محتملة يرجح أن تخفي قسراً مدنيين اعتُ قلواْ بسبب
الصراع في اليمن ،سواء تحت سيطرة مليشا الحوثي أو مليشا االنتقالي ،وتشرف

عليها اإلمارات أو المملكة العربية السعودية ،وقد تكون خارج اليمن.
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انفرجرافك لمواقع السجون بحسب الجهة المسؤولة

سجن الطين في مدينة سيئون
"تحت إشراف قوات التحالف
السعودية"

سجن ذهبان في مدينة جدة
السعودية

معتقل الريان في مدينة المكال ـ
"تحت إشراف القوات اإلماراتية"

معتقل منشأة "بلحاف" في شبوة
تحت إشراف قوات دولة اإلمارات
في اليمن

معتقل المعهد في مدينة مأرب ـ
"تحت إشراف الحكومة الشرعية"

معتقل "الدار"
تحت إشراف جماع الحوثي
المملكة العربية السعودية

سجن عصب في أرتيريا
"تحت إشراف قوات اإلمارات"

أرتيريا

السجن المركزي في مدينة الحديده ـ
"تحت إشراف جماعة الحوثي"
معتقل قلعة العامرية بمدينة رداع ـ
"تحت إشراف جماعة الحوثي"

قلعة الكورنيش بمدينة الحديدة ـ
"تحت إشراف جماعة الحوثي"
معتقل نادي ضباط الشرطة بمدينة الحديدة ـ

"تحت إشراف جماعة الحوثي"

سجن العاصفة (عدن)
المقر الرئيس لمكافحة اإلرهاب في
مدينة عدن
"تحت إشراف قوات التحلف العربي

معتقل الصالح ـ "تحت
إشراف جماعة الحوثي"

قاعة وضاح في مدينة عدن
"تتبع قوات المجلس االنتقالي
سجن قوات مكافحة اإلرهاب
"تشرف علية قوات التحالف العربي"
معسكر الجالء
سجن "بئر أحمد" في مدينة عدن
"تحت إشراف قوات التحالف
وقوات الحكومة الشرعية"
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سجن العاصفة (عدن)
يقع في مدينة "عدن" وفقاً لشهادة أحد المعتقلين السابقين ممن قضى فترة اختطافه داخل ما

التواهي الذي كان كلية الشرطة في
يعرف بسجن العاصفة ،حيث قال" :يقع سجن العاصفة في َّ

السابق ،ويتواجد داخل تلك الكلية سجنان تحت األرض؛ كل سجن فيه خمس زنازين.

عرفت تلك المعلومات من خالل سؤالي المعتقلين الذين كانوا ينقلون إلى حيث أتواجد حيث
أخبروني أنه يوجد سجن آخر غير الذي نتواجد فيه .بالنسبة للسجن الثاني فهو يقع تحت األرض
في عرض الجبل حيث كنا نسمع تردد الصوت ،وكان محاطا بجدار من حجر ،ال يوجد به تهوية كأنه
حصن أو بدروم يشبه مبني قديم من حقب اإلنجليزُ ،يمارس فيه التعذيب الشديد بشكل بشع،

حيث يستخدم فيه الكهرباء وأسالك للضرب على الظهر وأجزاء أخرى من الجسم ،إضافة للضرب

بالعصا ،وحددنا مكان هذا السجن في القصر المدور "القصر الرئاسي".

إما عند بناء القصر أو
ويصف معتقل آخر هذا السجن بقوله" :هو عبارة عن ملجأ صمم بعناية ّ

قبل ذلك ،واألرجح أنّ ه منذ االحتالل البريطاني ،حيث يظهر ذلك من تصميمه وبنائه( .مرفق
رسم توضيحي ( )1والذي يظهر أن السجن تحت مستوى سطح األرض من ثالث اتجاهات

عدا الجهة الغربية التي يشرف من خاللها على البحر من االتجاه الغربي).

•الزنزانتان 2-1مثلثة الشكل ,أطوال ضلع المثلث من  4إلى  5أمتار ,الزنزانة رقم  3مساحتها
بسماكة تصل في
ٍ
"1متر×مترين" ،البهو واسع نسبياً  ،جدار الملجأ أو السجن مبني من الحجر

أغلب الجدران من  1.5متر إلى مترين ,سطح الملجأ مصمم بطريقة هندسية يظهر أنه مقوس

قليال لزيادة تحمله من أية ضربات للطيران أو المدفعية.

•نوافذ الملجأ فتحات بعضها " 5سم عرضا × 60سم ارتفاعا) وبعضها (  5سم عرضا × 30
سم ارتفاعا) مصممة بإحكام شديد ،وعليها إطار حديدي يظهر عليه أنه قديم ومن العهد

البريطاني ،ومن الداخل شبك حديدي قديم مثبت على واجهتين من الخشب األحمر القديم.

الص ّبة "الخرسانة" المتآكلة ،خشنة جداً إلى درجة أن تشعر أنك
•أرضيات الملجأ أو السجن من َّ
"كري أو صولنج".
نائم على حصى أسود ّ
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المقر الرئيس لمكافحة اإلرهاب في مدينة عدن "تحت إشراف قوات
التحلف العربي
يقع في مدينة عدن ،وتشرف عليه قوات

صباح يوم الجمعة

الممولة من قبل دولة اإلمارات العربية

إدارة السجن من الزنزانة التي كنت فيها إلى

التحالف العربي وقوات المجلس االنتقالي
المتحدة.

يقول أحد المعتقلين السابقين" :هو مقر

مجاور لمنتجع العروسة ،على بعد حوالي
كيلو واحد تقريباً من الزنزانةُ ،يسمى عندنا

الض ّغاطة" ،وهو المكان الذي وصلت
"عنبر َ
"العلَ َم" ،وتم
إليه مباشرة بعد نقلي من نطقة َ

التحقيق معي فيه بعدد أربع جلسات ,مساحة
أو حوش مقر  22مايو يستخدم كمعسكر

تدريبي ،وقد الحظت أنّ ه تم تدريب ثالث
دفعات من المجندين فيه أثناء تواجدي في
السجن" .ويضيف" :السجن الذي احتجزت فيه

سئ التهوية ،تكثر فية الحشرات المختلفة

والقوارض والثعابين ،وتتكدس حوله القمامة
ومخلفات الطعام .المكان هو مكان لإلخفاء
وال يسمح للسجين االتصال بذويه أو زيارتهم

في المعتقل .غالبا مايتم التصرف بالنقود
الخاصة بالسجين التي وضعت في األمانات.

حدث ذلك معي ومع بعض السجناء الذين

كانوا معي في نفس المعتقل".

ثان عند الجهة اليسرى،
ويتابع" :هناك سجن ٍ
معتقل فيه ،وهذا فيه
ً
وهذا الذي كنت
زنزانتان" ،الضغاطة" مات فيها أحد المعتقلين

2021

بتاريخ  28أغسطس

 2020عندما أتى الصليب األحمر نقلتني

تلك القاعدة حتى ال يشاهد الصليب األحمر

الزنازين الضغاطة؛ ألنها زنازين بال تهوية ال
يدخلها الهواء إال من خالل مجرى صغير أسفل
الباب .أكثر العمال الذين يتم اعتقالهم هم
من أبناء تعز والحديده ،اعتقلواْ " "150من

أبناء الحديدة من "الخوخة" ومن "بيت الفقيه"

بينما كانواْ ذاهبين إلى المهرة ألجل موسم
الصيد ،وبعضهم اعتقل مع أطفال أعمارهم
لم تتجاوز 7سنوات ،اعتقلواْ من قبل "النخبة"

في منطقة "الشيخ سالم" ثم سلموهم إلى
لواء العاصفة ،في البداية كان األطفال معنا

في زنزانة واحده ثم فصلوهم بعد ذلك".

يوجد الكثير من أبناء عدن المعتقلين خاصة
من أبناء "الشيخ عثمان" و"دار سعد" بما

فيهم عسكريون  .يتم التعامل مع المعتقلين
بوحشية واستهتار حيث يتعمد حراس األمن
إطالق النار حول المعتقلين وكأنهم أهداف

للرماية فبحسب إفادة معتقلين منهم
"رياض لطفي" الذي قال" :كان حراس األمن

يغمضون أعيننا بحيث تمر الرصاص قريب من
الرأس أو يجعلوهم يستلقون على بطونهم
ويوهمونهم باإلعدام" ،ويضيف" :شاهدت

الدكتور "طاهر القباطي" -يعمل في كلية
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التربية بصبر في لحج -تم وضعه تحت األرض في "الضغاطة" في
لواء العاصفة ،وقد عرفنا من المعتقلين اآلخرين وقبل اإلفراج عنا
أنه تم نقله إلى سجن المنصورة ،كما أن أقرباءه معتقلون معه،

أحدهم يدعى "صادق القباطي" يعمل مدير المشتريات في جامعة
التكنولوجيا بعدن ،وهذا ُسجن معي ثالثة أشهر ثم أفرجواْ عنه
لعدم وجود أدلة" .ويؤكد" :لقد زار عضو النيابة "نبيل جوبح" السجن

وشاهده ملقى في سجن الضغاطة على ظهره من شدة التعذيب
ومقيد اليدين ،وأيضاً كان معه معتقل يدعى "إدريس القاضي"

الذي كان يعمل مديراً مالياً لجامعة العلوم والتكنلوجيا ،والذي
بقي في السجن تقريبا شهرين أو شهرين ونصف ،كما شاهدت

استخدام الكهرباء ،وشاهدت بنفسي استخدامها مع بن "محمد
الحكمي" الذي كان يعمل في إدرارة األمن" ويشدد في شهادته
على أن "هناك الكثير من التجار بغرض االبتزاز ،وهناك تاجر في عدن

داهموه ،وبعد اعتقاله أخذوا سيارته لتنفيذ مداهمات ،وقد داهمواْ

شخصاً من أبناء "الشيخ عثمان" ُموالياً للشرعية يدعى "على البدوي"

وتعرض هو وأصدقاؤه إلصابة أثناء تواجدهم في سيارتهم ".
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قاعة وضاح في مدينة عدن "تتبع قوات المجلس االنتقالي"
يقول أحد المعتقلين السابقين في شهادته لفريق "سام"" :قاعدة وضاح المشهورة باسم "الباب

األحمر" والتي ستسمع فور وصولك إلى بابها صوت مدرعة عند الباب تتحرك لتسمح للسيارة

القادمة بالدخول ،فور دخولك البوابة الرئيسية ستجد نفسك وصلت إلى مكان واسع مكون من
مكاتب صغيرة ،كل مبنى غرفة وصاله صغيرة ،تلك المكاتب تحولت إلى زنازين صغيرة ،ووضعوا

لها أبوابا حديدية وثالث فتحات في السطح للتنفس  20سم مربع.

ُيوضع السجين في غرفة ال تتجاوز مساحتها  6أمتار مربع ،وبجوارها  6زنازين انفرادية مع دورة

مياه ،كل زنزانة تشبه التابوت ،بحيث يبقي الشخص مستقيما ,وأمام فتحة سحاب حديدية داخل

الباب والتي يقدم له من خاللها الماء والطعام كل يوم أو كل يوم ونصف .بعد يوم يفتح لك
للذهاب إلى دورة المياه .هناك زنازين أخرى كان معتقال فيها أحد زمالئي ،وأشير هنا إلى أن

المسؤول عن القاعة هو يسران المقطري"..

سجن قوات مكافحة اإلرهاب "تشرف علية قوات التحالف العربي"
بحسب شهادة أحد المعتقلين السابقين لمنظمة سام" :وصلت إلى التواهي  -مقر مكافحة
اإلرهاب  -جوار منتجع العروسة ،وهو المقر األساسي لقوات مكافحة اإلرهاب ،وذلك فجر يوم
الثالثاء  21يوليو  ،2020بعد أذان الفجر ،ويقع مقر مكافحة اإلرهاب على الساحل مباشرة ،وفيه

يتم غالباً استقبال المعتقلين أو المتهمين أو المحولين من النقاط األمنية أو المنافذ أو المعسكرات

التابعة لالنتقالي" .ويضيف" :يضم السجن مقر التحقيق الرئيس ،وبعض غرف االحتجاز ،وما يسمى
بالضغاطة "عبارة عن زنزانة مغلقة ،وال يوجد لها أية نافذة لدخول الهواء" .يوضع السجين فيها
ّ
السجانين كونهم
يوما ،وأحيانا يومين أو ثالثا....إلخ .في هذا السجن أو المقر نستطيع مشاهدة ّ

مكشوفي الوجوه ،وبعض الحاالت يسمح ألقارب المعتقل أو السجين بالزيارة".

"هذا السجن عبارة عن غرفة مساحتها " "1.5X1.5والضغاطتان هما ّأول مكان للحجز بعد التحقيق

األولي مباشرة ،يمر عليها أغلب السجناء ،ويتم توزيع السجناء والمعتقلين بعد ذلك إلى أماكن

احتجاز أخرى .استمريت في الضغاطة حوالي  19ساعة .خرجت مرتين إلى الحمام" .ويتابع" :هناك
قرابة ثالثة إلى أربعة أماكن لالحتجاز أو سجون قريبة من هذا المقر ،ثالث منها داخل حوش مقر

عمليات " 22مايو" أحدها الذي كنت معتقال فيه خالل فترة احتجازي ،والثاني ،بحسب وصف من
دخله عبارة عن صالة كبيرة ،وأظنه المكان الذي احتجز فيه سيف القفيش  -قائد لواء في أبين
تابع للشرعية  -والثالث كان قريبا جداً من مكان احتجازي ،وهو عبارة عن  7غرف ،تقريبا ،وحمام،

وال يوجد به كهرباء أو مصدر لإلضاءة".
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معتقل "الدار" ـ تحت إشراف جماع الحوثي
هو سجن خاص غير قانوني بالنساء ،أنشأته جماعة الحوثي لغرض اإلخفاء والتعذيب ،بحسب
شهادات وثقتها "سام" .يقع السجن في منطقة "دار سلم" جنوب العاصمة ،وهو عبارة عن
مبان أو مقرات ،يطلق على المبنى األول "االستخبارات" ،أما الثاني فهو "األمن السياسي"،
ثالث
ٍ

والثالث "األمن القومي" بحسب ما أفادت به إحدى المعتقالت ،وأضافت" :هذه المقرات كانواْ

كبيرة ،منهم صغار السن ،والذي ال يقبل باالعتراف يعترف بما يريدونه
ً
ُيحضرون إليها أعداداً
يأتون بأسرته ويضعونها أمامه ،وذلك إلجباره على االعتراف بما يريدونه .وأضافت" :تجبر النساء

المعتقالت بعد التعذيب ،على االعتراف أمام الكاميرا ،ثم يتم إيداعهن في السجن المركزي
بأسماء مستعارة ،تشرف على السجن نساء عينتهن مليشيا الحوثي بعد طرد الشرطة النسائية

التابعة لوزارة الداخلية ،ويطلق عليهن نساء المسيرة القرآنية".

معتقل الصالح ـ "تحت إشراف جماعة الحوثي"
واحد من أبرز وأخطر السجون الخاصة التي تمتلكها مليشيا الحوثي في اليمن،
"سجن الصالح"
ٌ
استحدثته المليشيا إبان سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة تعز ،ومحافظات عدن ولحج
وأبين والضالع ،مطلع العام .2015

اشتُ هر بهذه التسمية نسبة إلى مدينة سكنية كانت تحت اإلنشاء من أيام الرئيس السابق "علي

صالح ،خصص الحوثيون بعض بناياتها الحتجاز األشخاص وتعذيبهم ،وهو واحد من بين عدد من

السجون الخاصة التي استحدثتها مليشيا الحوثي في مناطق مختلفة في اليمن.

يقع في مدينة "الصالح" السكنية ،واشتُ هر بهذه التسمية نسبة إلى المدينة التي اتخذت سجناً.

وفقاً لمصادر "سام" فإن الحوثيين خصصوا قرابة ( )20عمارة في المدينة كسجون وإدارات لتلك

السجون ،ويعد سجن الصالح مجمعا لعدد من السجون ،فوفقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها
"سام" من المطلعين على السجن والذين يرتادونه في زيارات عمل ،فإن السجن يتكون من ()5

أقسام رئيسية وهي سجن العسكريين ،ويتكون السجن من خالل الشهادات التي أدلى بها الضحايا،

من عدة سجون لها تسميات ،من بين تلك التسميات سجن "الدواعش" وسجن "االستقبال" وسجن

"الجنائيات" سجن "المجاهدين" وهو مخصص لمرتكبي المخالفات من أتباعهم ،وسجن "المشايخ"

وهو مخصص للمختلين عقليا وسجن "أبو حرب" وسجن "عدن" وكان مخصصاً لمحتجزين من

المحافظات الجنوبية.
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معتقل منشأة "بلحاف" في شبوة ـ تحت إشراف قوات دولة اإلمارات في
اليمن
تقع منشأة ”بلحاف” للغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة ,وتعد أكبر مشروع استثماري,
أقامت فيه دولة اإلمارات قاعدة عسكرية وسجنا إلخفاء المعتقلين المدنيين .يتعرض فيه

المعتقلون للتعذيب المهين ,ويخفي السجن العديد من المعقليين الذين ال تتوفر عنهم
معلومات حتى كتابة هذا التقرير ,وبحسب شهادات وثقتها منظمة سام من معتقلين سابقين,

ومن أهالي مخفيين قسرا ,أكدوا أنهم التقوا بشخص إماراتي يتعقد أنه المسؤول عن المعتقل،
يتراوح عمره بين  25و  30عاما .يقول أحد المخفيين السابقين لـ”سام”” :كنا خمسة أفراد في
غرفة واحدة صغيرة ,نتعرض للضرب وتربيط األيدي والعيون لفترات طويلة ,إضافة إلى التعريض

للمكيف بدرجة بروده عالية لفترات طويلة ،عدا عن التهديد بالضرب والكهرباء” .وأضاف آخر” :
كانوا يخرجوننا في أيام الصيف الحارة في الشمس على رصيف حار ،ويضربون بعض المساجين من
أجل االعتراف” ويقول” :كنا في غرف مغلقه ال تهوية وال مروحة فيها .الحشرات تمأل السجن،

إضافة إلى البعوض والعقارب وحشرات البحر ,وكنا نحرم من دورة المياه من الساعه 6المغرب
إلى الساعه 6فجراً ”.

"سجن الطين" في مدينة سيئون ـ "تحت إشراف قوات التحالف السعودية"
يقع في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ،وهو مرفق سري صغير يقع جنوب مدينة سيئون

داخل مقر القوات المسلحة اليمنية في المنطقة العسكرية األولى الواقعة في مدينة سيئون،

وهي منطقة تقع بالكامل تحت سيطرة الحكومة والقوات المسلحة السعودية.

معسكر الجالء
كان مخزناً للسالح في معسكر الجالء ،الواقع في منطقة "التواهي" بمدينة عدن يتكون من ممر
يحتوي خمس زنازين ،مقابل هذه الزنازين حمام وحيد بعيد قليل عن الزنازين ،وقبل الممر يوجد

غرفة للتحقيق ،جدران الزنازين الداخلية عبارة عن جبل ،أي الزنازين مبني إلى ظهر الجبل ،حالياً هو

يتبع أحد معسكر اللـواء األول دعـم وإسـناد التابع للمجلـس اإلنتقالـي المدعـوم مـن اإلمـارات.
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معتقل الريان في مدينة المكال ـ ”تحت إشراف القوات اإلماراتية”
ويقع داخل مطار الريان ،ويعد من أشهر المعتقالت غير القانونية التي أنشأتها القوات اإلماراتية

في اليمن ،ويشرف عليه شخص يدعى "أبو أحمد"  -إماراتي الجنسية .حيث ُيخفى في ذلك
المعتقل أعداد كبيرة من المحتجزين تعسفاً والمخفيين قسراً.
ُسمح في اآلونة لبعض المعتقلين باالتصال بأهاليهم بعد أن كانت ممنوعة عليهم في الفترة
السابقة ،كما أفرج عن عدد من المعتقلينُ ،
وأحيل آخرون إلى معتقل "المنورة" بالمكال.

السجن المركزي في مدينة الحديده ـ "تحت إشراف جماعة الحوثي"
هو سجن تشرف عليه جماعة الحوثي ،ويطلق عليه سـجن "حنيـش" النعزاله عن السجن المركزي

في الحديدة ،وهو يشبه إلى حد ما وضع "سجن الطين" في مدينة سيئون.

"الح َوك" بمحافظة الحديدة ،حيث يقـع داخل سـور السـجن المركـزي ولكنـه معـزول
يقع في مديرية َ
عنـه ،وهو عبارة عن مبان أرضية على شكل حـرف  " "Lمعزول عن السجن المركزي وبينهما باب

مغلقُ ،يعامل فيه المخفيون والمعتقلون بصورة قاسية ،وال تتوفر لهم أدنى الحقوق األساسية،

كالطعام والشراب ،حيث إن أغلب المياه مالحة وغير صالحة للشرب.

سجن ذهبان في مدينة جدة السعودية
هو سجن يتبع الممكلة العربية السعودية ،ويسمي بسجن المباحث العامة في ذهبان ،يقع بالقرب

من ذهبان في جدة بالمملكة العربية السعودية.

التحتية لمدينة جدة بما في ذلك سجونها.
خطة تجديد البنية
السجن عام  2015كجزء من ّ
ُبني
ُ
ّ
عادة ما ُيستخدم هذا المركز لتوقيف السجناء السياسيين ،وأعضاء تنظيم القاعدة ،وعناصر تنظيم
ً

الدولة اإلسالمية (داعش).

بمن في ذلك الذكور
تُ شير بعض المصادر إلى ّأن المركز
يضم محكومين من مختلف الفئات َ
ّ
واإلناث ،وكذلك بعض األطفال.
فيما
بحلول شهر نوفمبر من عام  2018أفادت بعض التقارير عن تعرض السجينات للتعذيبَ ،
للصعق بالكهرباء مراراً وتكراراً ،
تعرضن
بعض الناشطات قد
أشارت منظمة العفو الدولية إلى ّأن َ
َ
ِ

الحكومية.
ِ
ونفس األمر أكّ دت
عليه منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير ُ

مزاعم التعذيب واإليهام بالغرق وغير
المقابل ،نفى مسؤول سعودي -لم يكشف عن اسمه-
َ
في ُ

أفضل عالج.
َ
ذلك ،مؤكداً على ّأن السعودية تُ وفر للسجناء والسجينات
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معتقل المعهد في مدينة مأرب ـ "تحت إشراف الحكومة الشرعية"
يقع في مدينة مأرب "ما يعرف بـ"معهد الصالح للتنمية البشرية" يقع بالقرب من هيئة مستشفى

مبان محاطة بسور وتحرسها الجهات األمنية ،من بين
مأرب العام ،ضمن مساحة كبيرة بها أربع
ٍ
المباني مبنى مكون من أربعة طوابق يعرف بـ "سجن المعهد".
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سام" فإن أغلب المفرج عنهم من سجن جهاز األمن

السياسي سبق اعتقالهم في "سجن المعهد" لمدد متفاوتة.

يقدر عدد المعتقلين في السجن بالعشرات ويحرمون من أي تواصل مع ذويهم ،ويعيشون أوضاعاً
غير إنسانية ،حيث يحتجزون في غرف صغيرة ُأعدت كي تكون حمامات للمبنى .أغلب المعتقلين

في السجن تم القبض عليهم في نقطة "الفلج" بتهمة التعاون مع جماعة الحوثي.

معتقل قلعة العامرية بمدينة رداع ـ "تحت إشراف جماعة الحوثي"
يقع في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن ،وهو إحدى القالع التاريخية اليمنية،

وتعتبر"القلعة" تحفة هندسية ،حولتها مليشيا الحوثي وصالح إلى سجن ومعتقل كبير لمئات
المختطفين المناوئين لها من مختلف المحافظات منذ اجتياحهم لمحافظة البيضاء في العام
وحولت حصون الحراسة المرتفعة فيها إلى
 ،2014كما تم استحداث مخازن أسلحة في القلعةُ ،

مواقع عسكرية للرشاشات والمدفعية واألسلحة الثقيلة.

يقول سجين ناج من سجن القلعة" :تتسم الغرف المستخدمة لالعتقال بأنها شديدة العتمة ،حيث
ال توجد مصابيح وال شمعُ ،منع عنا المنظفات والصابون والشامبو ،أما مياه الشرب فملوثة،

ونحصل عليها من حمام الزنزانة ،وكثيراً ما كانت مختلطة بمياه الصرف الصحي".

معتقل نادي ضباط الشرطة بمدينة الحديدة ـ "تحت إشراف جماعة
الحوثي"
"الح َوك" والذي استُ خدم فيه المعتقلون دروعاً بشرية ،ويمارس فيه
يقع السجن في منطقة َ
"سجنت في نادي الضباط ،وهناك تعرضت للتعذيب النفسي ،وكنا نتناوب
التعذيب .يقول قاسمُ :
ونحن " "50شخصاً على حمام واحد ،إضافة إلى أن األكل كان رديئاً  ،كانوا يوجهون إلينا اتهامات

بأننا "دواعش" وعمالء لألمريكيين ،وبعد عشرة أيام من االعتقال تم اإلفراج عني".

قلعة الكورنيش بمدينة الحديدة ـ "تحت إشراف جماعة الحوثي"
يقع في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشا الحوثي غرب اليمن ،وتعد قلعة الكورنيش

من أشهر معالم مدينة الحديدة التاريخية والسياحية ،حولتها المليشيا إلى أقسى مكان للتعذيب
في اليمن ،ويقبع فيها حاليا أكثر من ( )100معتقل من مختلف الفئات العمرية ،جميعهم من

المعارضين للحوثي وصالح.
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سجن "بئر أحمد" في مدينة عدن ـ تحت إشراف قوات التحالف وقوات
الحكومة الشرعية.
يقع في العاصمة عدن ،وهو عبارة عن مزرعة ،يملكها شخص ُيدعى "غسان العقربي" قام

بتأجيرها للقوات اإلماراتية الستخدامها كسجن ،يديره العقربي نفسه ويعمل في حراسته بعض
أفراد قبيلته.

يتواجد المعتقلون في هذا السجن فيما يمكن وصفه بالمرحلة الثانية من االعتقال ،حيث يتم

إخفاء المعتقل أوال في سجون سرية تابعة لإلمارات ،وبعد التحقيق والتعذيب في سجن التحالف
السري ُينقل المعتقلون إلى سجن "بئر أحمد" حيث ُيكشف عن مكان تواجدهم وتقدم ملفات
بعضهم للنيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم ،تفتقد النيابة في كثير من األحيان إلى

ملفات الكثير من المحتجزين ،حيث ال مسوغ قانونيا يبرر اعتقالهم ،أو استمرار بقائهم في هذا

السجن.

سجن عصب في ارتريا
بحسب شهادات وثقتها منظمة "سام" في هذا التقرير وشهادات أخرى لم تنشرها بعد؛ أكد

العديد من المعتقلين نقلهم على طائرة هيلوكبتر إلى معتقل سري ،علموا فيما بعد من قبل
بعض المعتقليين أنه في عصب بإريتريا ،وحيث ال يمكن وصف المعتقل بسبب ربط أعين المعتقلين
أثناء نقلهم ،فقد كشفت قناة الجزيرة عام  2018في أحد برامجها عن وجود سجن سري يقع
ضمن نطاق تستأجره شركة "موانئ دبي" اإلماراتية في إريتريا ،تبلغ مساحته  417ألف متر مربع،

ويضم غرفاً تحت األرض.

وأظهرت الصور أيضاً أن اإلمارات َح َّولت ميناء ومطار "عصب" -وهي مدينة إريترية على ساحل البحر
األحمر ذات أهمية استراتيجية بالغة في المنطقة -إلى ثكنات عسكرية ،وفرضت حظر أية أعمال

تطويرية في الميناء الذي استحوذت عليه في .2015
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الفصل الخامس
طرق وأساليب االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري
من خالل المقابالت التي أجراها فريق "سام" مع عدد من المخفيين قسراً المفرج عنهم والذين

ينتمون إلى عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة أطراف القتال في اليمن ،خلص
الفريق إلى وجود تشابه وتطابق في طرق االعتقال التي التي تنتهجها تلك األطراف ،باختالف

توجهها السياسي والفكري ،وأهم تلك األساليب والممارسات:

ليل ،يصاحبها تكسير لألبواب
1.المداهمات الليلة لمنازل المخفيين قسراً  ،خاصة بعد الساعة ً 12
الداخلية والخارجية للمنازل ,والعبث بمحتوياتها ،إضافة إلى إطالق النار لترهيب الساكنين
بلباس عسكري ومدني ،تحت مسميات عدة مثل قوات
ٍ
قوات
ٍ
وجيرانهم ،وتتم من قبل من

مكافحة اإلرهاب ،وقوات األمن.

المدن أو الطرقات العامة الرابطة بين
2.االختطاف من النقاط العسكرية المنتشرة على أطراف ُ
"العلَ م" في عدن التابعة لـ "يسران المقطري" ،ونقطة "أبو
المدن ،وأشهر هذه النقاط نقطة َ

هاشم" في رداع ،و نقطة "الكدن" في الحديدة ،ونقطة "الفلج" بمحافظة مأرب.
3.االختطاف من الشوارع ومحالت العمل و دور العبادة.
4.االستدعاءات إلى مقرات األمن أو مقرات الجهة المنتهكة.
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الفصل السادس
وسائل وطرق التعذيب المرافقة للتحقيق
استمعت "سام" إلى عدد من شهادات المخفيين قسراً سابقاً ,
عدد من األساليب القاسية التي يستخدمها "المنتهكون"
وتوصلت إلى ٍ

ضد الضحايا إلجبارهم على اإلقرار بتهم لم يرتكبوها ،أو التوقيع على

أوراق ال يعلمون محتواها ،في حين يعذب البعض ألجل الضغط على

أسرته لمقايضته بمبالغ مالية كبيرة ،وقد يستخدم التعذيب لنشر
الرعب وامتهان الكرامة اإلنسانية ،وأهم هذه األساليب التي تحققت

منها "سام":
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•التعذيب الجسدي ،حيث تستخدم وسائل تعذيب متعددة وممنهجة ،كاستخدام
العصا الغليظة ،واستخدام األجحار والطوب.

1.الضرب باستخدام األيدي على مناطق مختلفة في الوجه ،وخاصة األذنين.

2.الضرب باستخدام سلك كهرباء في مناطق مختلفة من الجسم حتى الرأس.
3.الركل باستخدام القدمين.

4.التعذيب بالكهرباء ،مع تغيير فولتية الكهرباء من األدنى إلى األعلى في مناطق مختلفة
من الجسم.

5.حرق الجسم بصب ماء على أرضية ساخنه جداً وإلقاء السجين أو المعتقل وهو منزوع
المالبس على هذا السطح الساخن حتى يحترق جلد ظهره.

6.التركيز أثناء التعذيب على مناطق معينة في الجسم مثال :إذا كان لدى المعتقل آثار
عملية كسر في إحدى األقدام أو آثار عملية في البطن إلى ذلك من المناطق كونها

تشكل مناطق ضعيفة.

7.وضع المعتقل في "الضغاطة" غالباً بعد جلسات التعذيب ،واالستجواب أحياناً وهو
مقيد اليدين ،وأثناء الصيف يكون التنفس في غاية الصعوبة على السجين.

8.تتم عملية التحقيق والتعذيب والمعتقل مقيد اليدين إلى خلف الظهر ومعصوب
العينين.

9.استمرار جلسات التحقيق والتعذيب لفترات طويلة ،خاصة في الليل .

	10.رمي المعتقل في حفر باألرض ودفن جسمه بالتراب ،لإليهام بالدفن.
	11.التحرش الجنسي ،وتعرية جسد المعتقل ،والعبث بأعضائه التناسيلة.
•التعذيب النفسي:
1.إيهام المعتقل أنهم قبضوا على زوجته أو غيرها.
2.التهديد باالعتداء الجنسي.

3.التهديد بأن المعتقل لن يغادر سجنه إال وهو معاق أو مجنون...الخ.
4.السب والشتم واالهانة.
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الباب الخامس
اإلخفاء القسري في اليمن
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شهادات وأسماء
الفصل األول
شهادات لمخفيين سابقين
استمعت "سام" إلى شهادات مخفيين قسراً سابقين تعرضوا خالل تجربتهم القاسية والمريرة

إلى االعتقال التعسفي وانتقلوا بين عدد من السجون غير القانونية والسرية ،وتعرضواْ للتعذيب
القاسي الذي أفضى إلى وفاة مخفيين قسراً بحسب شهاداتهم وأهم هذه الشهادات التي
وثقتها منظمة سام-:

2021

منظمة سام للحقوق والحريات

59

الغيبة الطويلة

علي عبد المغني "من عدن الى إرتريا"
التقى فريق "سام" بـ "عبدالمغني" وتحدث إليهم عن تجربة اإلخفاء القسري في سجون قوات
المجلس االنتقالي بتاريخ  21فبراير  2018ذهبت من مدينة تعز إلى مدينة عدن ،من أجل استكمال

معادلة شهادتي الجامعية من كلية الطب ،بقيت أقود سيارتي حتى وصلت إلى نقطة "عدن
مول" ،تم إيقافي من قبل أحد الجنود وطلب مني أن أركن سيارتي ،وطلب بطاقتي الشخصية،

وقال :انتظر خمس دقائق عليك بالغ .انتظرت وفجأة وصلت سيارتان عسكريتان مع مسلحين،

نزلواْ من السيارات ووجهوا السالح نحوي ونحو صديقي الذي كان معي ،ثم قيدونا وألقونا على
األرض ،ثم اقتادونا نحو نقطة "خلف" تلك النقطة تحت قيادة "أحمد محمد أحمد الربيعي" التابع

للحزام األمني ..بدأ التحقيق معي ،ووجه لي أسئلة :لماذا أتيت إلى عدن؟ أخبرتهم أن لدي أوراقا
خاصة بالجامعة ،لكنهم لم يصدقوني ،بقيت في النقطة ثالثة أيام ،قاموا خاللها بفصلي عن
صديقي .قاموا بتعذيبنا لمدة خمسة أيام ونحن معصوبو األعين ،وكان يتم إزالة عصابة العين
أثناء التحقيق ومن ثم يتم إعادتها

مرة أخرى.
نقلوني إلى زنزانة جماعية فيها 4
ً
جليا عليهم بأنهم
أشخاص ،كان يظهر
معتقلون من مدة طويلة ،سألتهم :أين
نحن..؟ أجابوني بأننا في منتصف إريتريا.

بعد اليوم الخامس أتى شخص آخر
للتحقيق معنا اسمه "علي المرفدي"

"العلَ م"
ثم "ناصر الجهري" قائد نقطة َ
وظل يحقق معي وطلب مني أن

أخبره قصة حياتي منذ والدتي حتى
اليوم الذي اعتقلت فيه .ثم طلبوا

مني معلومات عن الشيخ "حمود

ولكن
المخالفي" قلت لهم ال أعرفه،
َّ

شخصا من تعز يبدو أنه يعمل مع السلطات اإلماراتية يدعى "معاذ الياسري" أرسل لي فيديو
وهو يتكلم فيه ويقول يا دكتور اعترف أن الشيخ حمود عمك ،وما هي المهمات التي كلفك

بتنفيذها ..ولكني أنكرت كل ما جاء في الفيديو .بعد ذلك أخبروني عن نيتهم في نقلي إلى قوات

التحالف إال إذا أعطيتهم سيارتي ،لكنني رفضت.

بتاريخ  4مارس  2018تم نقلي إلى قوات التحالف مع صديقي ترافقنا أربع مدرعات ،دخلنا البوابة
األولى ثم الثانية ،وكان معنا "يسران المقطري" عرفت ذلك عندما سمعت أحد النقاط تطلب منه

بطاقة تعريفية ،فرد عليهم معكم القائد "يسران المقطري".

عندما دخلت سجن التحالف قابلني شخص إماراتي كانت لهجته واضحة ،وحاولت النظر من تحت

الغطاء الذي لم يكن محكما ،وعندما طلب من أحد العاملين أخذي آلخذ بصمة العين ،شاهدت

العلم اإلماراتي على كتف الضابط اإلماراتي ،وبعد أخذ بصمة العين عاود سؤالي عن "حمود
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المخالفي" وإلى أي حزب أنتمي؟ فأخبرته أني طبيب ال عالقة لي بالسياسة ،وال أنتمي ألي حزب،
بعد ذلك طلب مني العمل معهم وسوف يوفرون لي إقامة مع عائلتي في اإلمارات ،والمهمة

باختصار تصفية الشيخ حمود المخالفي ،وافقت كي أستطيع الخروج ،بعد أربعة أيام عادواْ لي

وأخبروني بأن أرسل أسرتي لإلمارات كخطوة أولية ،إال أنني رفضت ،نادواْ شخصاً بصفة العمليات،

أوال بإغراقي بالماء ،ثم تغطية وجهي بخرقة مبللة بالماء ،وضرب
فأتى وقيدني وبدأ التعذيب ً
وركل في كل أنحاء جسمي ،خاصة البطن والظهر والرأس.
اقتادوني بتاريخ  6مارس  2018بمروحية مع آخرين لم أعرفهم إلى مكان مجهول ،حيث استمر

الطيران ساعات طويلة حتى هبطت بنا في منطقة ال أعرفها ،وبعدها أدخلوني زنزانة انفرادية
ال تتجاوز  4أمتار مربع ،يوجد بها فرش يحمل رائحة العفن وال يوجد إضاءة أو هواء إال ما يدخل

جليا عليهم بأنهم
من أسفل الباب ،ثم نقلوني إلى زنزانة جماعية فيها أربعة أشخاص ،كان يظهر ً
معتقلون من مدة طويلة .سألتهم :أين نحن؟ أجابوني بأننا في عصب بإريتريا ..بقيت معهم أربعة
أيام ،كانوا متحفظين جدا في الحديث معي ،خوفا من أنني أعمل مع التحالف .ثم تمت إعادتي

شهر.
مرة أخرى إلى الزنزانة االنفرادية ،وبقيت بعدها تقريباً لمدة
ٍ

كان عندما يفتح الباب يطلب منى االستدارة إلى الجدار حتى ال أنظر اليه على الرغم من أنه

مقنع ،تم التحقيق معي ،كان يتم تكرار نفس األسئلة السابقة تقريباً .كان التحقيق يبدأ من الساعة
 12ليال ،مع تعذيب وحشي ،ضرب وقلع أظافر وكهرباء ,وأغلب التهم التي يدور عليها التحقيق

العمالة لتركيا وقطر.

بعدها بأيام عادت بنا الطائرة إلى قاعة "وضاح" فور وصولي تم استقبالي بالضرب بأسالك الكهرباء
وقالواْ لي" :الداخل إلى القاعة مفقود والخارج منه مولود".

في قاعة وضاح التقيت بصديقي وبقينا في سجن قاعة وضاح تقريباً تسعة أشهر .بدأت التحقيقات
معنا وكانت مكررة ،لكن كان هناك مبالغة كبيرة في التعذيب لم نتوقعها أو حتى نتخيلها ،ضرب

وتعذيب بالكهرباء واستجواب ليلي ،وحرمان من النوم ،وقلع أظافر ،وخرق لألرجل بصورة يومية".

ويتابع" :بعد ذلك طلبوا منا تصوير مقطع فيديو نعترف فيه بارتكاب جرائم لم نقم بها ،حول

الشيخ "حمود" وعالقته بقطر واإلخوان واإلرهاب ،وبأننا كنا المنفذين لهذه المهمات.

كما سألوني عن سبب قيامي بهذه المهمات ،وطلبواْ مني قراءة الجواب المكتوب في الورقة

وهو "أن الشيخ حمود اختطف أوالدي في تركيا ،ومارس ضدي ضغوطاً حتى قبلت وأن الشيخ

حمود هو يد "علي محسن" .ويضيف" :لقد نفذت ما طلبوا مني رغبة في الخروج ،وعندما ضربت

اإلمارات الجيش الشرعي على أطراف عدن في العلم ,طلبوا مني أن أسجل فيديو أعترف فيه "أن

اإلمارات قصفت إرهابيين تابعين للقاعدة و"علي محسن" و"داعش".

كنت أسمع التعذيب وأنين الناس وصراخهم يومياً  ،كان ذلك يشكل معاناة نفسية رهيبة لنا ،وال

أستطيع تخيل هذه القساوة التي تفوق الخيال ،كنت أتمنى الموت يوميا.
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بعد سبعة أشهر توقف التعذيب َّإل مرة واحدة؛ ضربنا عندما ضرب جميع المعتقلين ،كنت بحالة

رعب وضيق نفسي شديد ،بدأت اإلضراب عن الطعام لمدة شهر ،حتى بدأ جسمي يرهق بدأت
الكلى تتضخم ،بعد ذلك نقلوني إلى مستشفى باصهيب ،كنت في غيبوبة لم أعلم بشئ ،عندما

استعدت وعيي بدأت أصرخ بأعلى صوتي بأني مختطف وأطلب النجدة ،لكن الجنود طوقواْ

المستشفى وأعادوني إلى السجن ،كان بعدها يحضر الطبيب إلى السجن .قبل خروجي سمعت

الطبيب يقول للمسؤولين عن السجن :هذا الرجل سوف يموت هنا إذا لم ينقل إلى المستشفى
أو يخرج ،بعدها بيوم أخذوني وتركوني عند أحد شوارع عدن ،حيث تواصلت بعدها بمن أعرف
وأتواْ ألخذي.

عوض علي عبد الحبيب ـ  69عاما.
اعتُ قل بتاريخ  21ابريل  2016من قبل

قوات الحزام األمني التابعة لدولة

اإلمارات العربية ،وكان المسئول عن
أفرج عن "عوض عبدالحبيب" بعد  4سنوات
من االعتقال في سجن مجهول ،وبحسب
إفادات مقربين من عوض عبدالحبيب فقد
كان معتقال خارج اليمن.

تلك المداهمة "أبو اليمامة" .يقول

ابنه لمنظمة "سام" :لم أزر والدي أو

أخي غسان ،وال نعلم مكان تواجده
على اإلطالق ،وهل مازال على

قيد الحياة أم ال ،نعم كان أبي من

أبرز الداعمين للمقاومة في الحرب،
ذهبنا إلى كل القيادات في الحزام،

وكان ردهم :نحن جهة منفذة فقط ،وهم في التحالف لدى القوات اإلماراتية .ثم ذهبنا إلى النيابة
موجه إلى مدير األمن بإحالة الوالد وأخي للنيابة ،ولكن ال حياة
العامة وكان هناك إشعار من النيابة
ٌ

لمن تنادي ،هناك أنباء عن نقله إلى معتقل خارج اليمن .أفرج عن "عوض عبدالحبيب" بعد أربع
سنوات من االعتقال في سجن مجهول ،وبحسب إفادت مقربين من عوض عبدالحبيب ،فقد كان

معتقال خارج اليمن ،وأفرج عنه في مارس  2020مع عدد آخر من المخفيين قسراً  ،حيث أقلتهم

طائرة تتبع دولة اإلمارات إلى "مطار الريان" الواقع تحت سيطرة القوات اإلماراتية.
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خالده االصبحي "ثالث سنوات من اإلخفاء القسري في معتقل جماعة
الحوثي"
بتاريخ  8أبريل  -نيسان  2018اختطفت السيدة خالدة األصبحي" " 57عاماً  ،على يد جماعة الحوثي

وهي في طريقها الستالم مبلغ مالي.

قال نجلها لمنظمة "سام" للحقوق والحريات "إن مسلحين من جماعة الحوثي تواصلوا مع العائلة

بعد ساعات من خطف والدته لتسليمه الطفل الصغير ،فيما رفضوا الحديث عن مصير الضحية
المخفية التي ما تزال مجهولة المصير حتى اللحظة" .ويضيف" :بقينا عاجزين ال ندري ماذا نفعل،
وبعد الساعة الـ  12من منتصف الليل اتصل أحد األشخاص من رقم أمي وقال ألخي "تعال وخذ

ابنك محمد ،نحن عند الجامعة البريطانية ،سألنا عن أمي لكنه لم يجب بغير :خذ ابنك " ثم قال:
"ذهبنا إلى المحطة ووجدنا سيارة

بدون أرقام فيها مسلحان أحدهما
أودعوني في بدروم ،كنت أعيش مع
الفئران والحشرات ،لم يكن فيه إال أنا
وتقية ورجال في الغرف الثانية حيث مكثنا
على نفس الحال لمدة عامين ونصف.

ملثم" ثم سألته" :من أنت وأين أمي؟

قال اسمي "توفيق" وأمك معانا
نحقق معاها ،سألته :لماذا تحققواْ

معها وهي في هذا العمر؟ قال:
سنتأكد أنه ال يوجد عليها شيء ومن

ثم سنتصل بك لتأخذها".

ُأفرج عن "خالدة األصبحي" يوم

االثنين الموافق  22فبراير  ،2021بعد إخفاء قسري دام سنتين ونصف ،حيث تواصلت معها
منظمة "سام" لتوثيق ما عانته السيدة خالل فترة اختطافها ،حيث قالت "إنها اختطفت ُ
وأخفيت
قسرياً في سجون مجهولة ألكثر من ثالث سنوات بسبب كونها أحد أعضاء المؤتمر الشعبي

العام".

وعلمت "سام" من "خالدة" أن االعتقال الذي كان بحقها وأحد أحفادها وقع بتاريخ  8أبريل
 2018من أمام صالة "جوتين لألفراح" في صنعاء ،والكائنة بجوار الجامعة البريطانية ،وكانت حينها

تستقل باصاً في طريق عودتها إلى منزلها .وتضيف" :اعتقلني عشرة أشخاص مغطاة وجوههم
وكانوا مسلحين ،فوق باص وسيارة ،كنت حينها مع حفيدي ،أخذوني إلى أحد مقراتهم في "دار
سلم" وكانت عيوني مغطاة" .وتشير إلى "أن مضاعفات السجن زادت عليها ،حيث أصبحت حالتها

النفسية والجسدية متعبة ومنهكة ،جراء التعذيب الذي تعرضت له في ثالثة سجون تنقلت فيها

طوال مدة السجن".

سنوات من البكاء ،دون أن تثير شفقة
ٍ
تتابع "خالدة" وصف حالتها لـ"سام" بأنها ظلت ثالث
السجانين من جماعة الحوثي ،وأن أول عالج خضعت له بعد خروجها ،هو معالجة القصبة الهوائية.

2021

منظمة سام للحقوق والحريات

63

الغيبة الطويلة

وتقول ضمن شهادتها" :تعرضت للضرب واإلهانة والتهديد ،وتقييد يدي ،كانواْ يخرجوني للتحقيق
شيرة إلى أنها تعرضت
ً
الساعة  12في الليل ،ويعيدوني الساعة  5الفجر ،وعيناي مربوطتان"ُ .م
الم ّبرح" ،كانوا يلطموني ،انضربت حتى أغمي علي ،في مرة من المرات" وتواصل في
للضرب ُ
وصف حالتها المتعبة" :تخيل عندما تكون بمفردك لفترة ثالث سنين بين أشكال وأناس ملثمين،

ال يوجد أحد معك أو يدافع عنك وال أحد يحميك ،ثالث سنوات وأنا أشعر بالخوف والقلق".

وتتذكر "خالدة األصبحي" من مشاهد السجن أن الحوثيين أتواْ بإحدى المعتقالت ،وهي مغربية

الجنسية كانت مصابة في قدمها بطلقة نارية ،كما أن إحدى السجينات كانت حبشية الجنسية،

وأضافت" :كانوا يأتون بسجينات أعمارهن من  12سنة إلى  15سنة".

أوراق فيها اعترافات ،كما
وو َّقعت على
وتضيف أنها تعرضت للتهديد أثناء التحقيقات معهاَ ،
ٍ
أن الحوثيين جعلوها تتكلم عما يريدون ،وهم يوثقون ذلك بالكاميرا .وقالت" :ال أستطيع تجاوز
الخوف الذي عشته في السجن ،ولو بعد عشر سنوات ،لقد خطفوني وعذبوني وضربوني ،كانوا
ليال إلى الساعة الخامسة فجراً  ،وأنا رجلي
يجعلوني أوقف على قدمي من الساعة الثانية عشرة ً

بال مفصل ،عدا التهديدات التي كنا نتلقاها بالصعق بالكهرباء".

وعن جلسات التحقيق التي كانت تجري معها ومع غيرها من السجينات قالت خالدة" :كانت تبدأ

ليال وتستمر إلى الفجر".
ليال ،تكون بعد الثانية عشرة ً
الجلسات ً

وتواصل حول آلية التعذيب" :يتم تغطية األعين ،ثم يقومون بتقييد اليدين ،وبعدها كانوا يجعلونا

سؤاال إذا لم نجب كما يريدون ،يبدأون
نمشي عبر درج حتى نصل إلى إحدى الغرف ،يسألونا
ً
بالركل واللطم من كل مكان ،ثم يتم تعليقنا وإجبارنا على الوقوف على قدم واحدة ،لمدة
طويلة ،ومعهم صاعق كهرباء" .وتكمل" :يكون أحدنا داخل غرفة وفيها خمسة أو ستة أشخاص،

ويعذبونك وأنت ال تعرف من الذي يعذبك ويضربك".

وتصف السجن األول الذي أدخلت فيه بأنه كان في منطقة "دار سلم" جنوب العاصمة ،وكان
عبارة عن ثالثة مبان ،أو مقرات ،كانت تسمع السجانين ،يسمون األول باالستخبارات أما الثاني

فهو األمن السياسي ،والثالث األمن القومي .وأضافت" :هذه المقرات ُيحضرون لها أناسا كثيرين،
لفقة له كانوا يأتون بأسرته وأهله أمامه؛
الم ّ
منهم صغار السن ،وكان من يرفض االعتراف بالتُّ هم ُ

وذلك إلجباره على االعتراف وإال سيتم أذية ذويه" .حيث تقول خالدة" :أنا مجرد ما أحضروني ،أتواْ

بابني وزوجة ابني ،وابنة خالتي ،وأحفادي ،وجعلوني أسمعهم وكانوا يقولون لي ابنك معلق ،في

الغرفة األخرى".

وذكرت "خالدة" أن "المقر الثاني الذي تم سجنها فيه ،كان في منطقة السبعين ،بجانب جامع

الصالح ،وأنها هناك تعرفت على مسجونات إحدهن مغربية ،واألخرى حبشية ،وأخريات يمنيات

منهن "عنان ،وهند ،وحنان" وغيرهن الكثير.
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وأضافت أنه بين الحين واآلخر تُ نقل السجينات إلى أحد مقرات جماعة الحوثي ،والذي تطلق

عليه "السجن المركزي" ولكنه غير السجن المعروف والتابع للدولة ،الذي في منطقة الجراف ،إنه

مركزي خاص بالجماعة" بحسب قولها.

السجينات في المقر األخير لها هن من المجندات الحوثيات "الزينبيات" حيث ال
وأضافت" :أن ّ
يكشفن وجوههن ،مبرقعات وال نعرف أسماءهن ،هذا المقر المدير حقه معه مكتب عند وزارة
العدل ،في الدور الثاني أو الثالث ،واحد عندهم في المكتب اسمه "سلطان" كنت أسمعهم
هكذا يقولون" .وتتذكر خالدة" :بعض المسجونات يجدن من يقول لهم بالذهاب إلى وزارة العدل،
حيث مكتب البحث الجنائي ،التابع لجماعة أنصار الله ،إلى شخص ُيدعى سلطان ،كنا نسمعهم
يتكلمون ،بالهاتف بجانبنا ،أما المقر األول الذي سجنوني فيه ،فيه مدير ُيدعى "أحمد عامر" قائد

شرطة "قسم جمال جميل".

وتضيف في شهادتها أنها أضربت عن الطعام لمدة شهرين وخمسة أيام ،وكانت معها إحدى

السجينات وتُ دعى "تقية ناجي المؤيد" تقول إنها "خطفت بعدها بيوم وأفرجواْ عنا سوياً  ،ال

"ح ّدة" ،وحققوا معها يومين
أدري لماذا اعتقلت هي األخرى دون سبب ،اقتادوها من داخل َ
وأجبروها على التوقيع على " "13ورقة ،وأنا َو َّقعت على أكثر من  15ورقة ،ال يدعونك تقرأ ما
فيها ،حيث يجبرونك على أن تكتب اعترافات وتوقع عليها ،ومن ثم كان يتم إجبارنا على االعتراف
أمام الكاميرا ،وفي نهاية األمر يتم تهديدنا أنه في حال تقدمنا بشكوى أو تحدثنا بشيء بأنهم

لفقة".
الم ّ
سيقومون بنشر اعترافاتنا ُ

وتقول" :اختطفوني وتهمتي بأني عضوة في المؤتمر الشعبي العام ،كانواْ يقولون لي خلي
"عفاش" ينفعك ،هذا كان سبب االعتقال المعلن لكن في وقت التحقيق رأيت واحدا منهم،
والذي كان بيني وبينه مشكلة حصلت في مدينة عدن ،قبل  17سنة ،هذا الرجل أخذ مني

عه عن دفع المبلغ المالي وتم سجنه في سجن
مبلغاً مالياً  ،ولقد أقمت دعوى ضده بسبب تمنّ ِ

المنصورة ،وبقي  3سنوات هناك ،وكان أخوه مديراً لمصلحة أراضي لحج حينها ،وعندما رآني في

السجن ،قال لي حبستينا  3سنين ،سأحبسك  3سنين ،كان زمان دولتك ،اآلن دولتي ،وأخرج لي

بطاقة من حق األمن السياسي".

وأكدت "األصبحي" أنها حاولت االنتحار مرتين ،وفي إحدى المرات تعرضت للضرب حتى أغمي
عليها ،تقول" :بعد أيام من اإلضراب في رمضان ،صعدت فوق المكتبة ،كنت أصرخ :تعالوا يا ناس،

أنا مخطوفة ،لي سنتان ،فبلغوا العمليات التابعة لهم وضربوني ،وتم تعليقي ،إلى أن فقدت
وعيي".

وأفادت أنها أصبحت ال ترى جيداً بإحدى عينيها ،بسبب الضغط ،وأنها أصبحت مريضة بالكلى

نتيجة الماء الملوث داخل السجن.
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وتضيف" :طرحوني في بدروم كنت أعيش مع الفئران والحشرات ،لم يكن فيه إال أنا و"تقية"

ورجال في الغرف الثانية حيث مكثنا على نفس الحال لمدة عامين ونصف ،بعد ذلك نقلونا إلى
سجن اسمه اإلصالحية ،فيه زنازين انفرادية سيئة جداً  ،ال يوجد فيها نوافذ" .وتقول خالدة إن

جماعة الحوثي أسكنت في الدور األخير امرأة معها أطفال للتمويه على مركز االعتقال ،بينما كان
ساحة السجن مملوءة بالسيارات ،حيث تعتقد أنها تعود لمن تم اختطافهم ،أو تمت تصفيتهم
وقتلهم ال سيما وأنها أكدت وجود طلقات رصاص على تلك السيارات .وتُ ضيف" :جلست في

السجن األخير  6أشهر فقط ،حيث تم نقلي من المقرالتابع لـ "أحمد عامر" إلى المقر الذي ُيديره

شخص "يدعى سلطان" أدخلوني في محرم ،وأخرجوني في رجب".

واختتمت خالدة شهادتها" :كنت أستعد قبل اختطافي للسفر إلجراء عملية تغيير مفصل القدم،
وهذا األمر مثبت في تقاريري الطبية ،اآلن أشعر بأن حالتي ازدادت سوءاً بعد ما تعرضت له من

تعذيب وإجباري على الوقوف على قدم واحدة ،األمر الذي زاد من الضغط على قدمي ،واآلن أنا

بحاجة لتغيير مفصلي لشدة اآلالم التي أشعر بها".
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الدكتو طاهر عبدالله عبدالجبار القباطي ( 47عاما)
أكاديمي حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء التحليلية ،وهو أستاذ الكيمياء التحليلية

"ص ِبر" ورئيس القسم العلمي لقسم الكيمياء فيها.
المساعد ،عضو هيئة التدريس في كلية َ

"العلَ م" المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن ،من قبل قوات المجلس
اعتقل في نقطة َ

االنتقالي صباح االثنين  20يوليو – تموز  2020أثناء عودته من مدينة سيئون بحضرموت قبل

إخفائه قسراً.

تقول زوجته "فوزية" التي اعتقلت معه لساعات وخضعت للتحقيق من قبل مسلحي االنتقالي:
ويدعى "خالد"
العلَ م ُ
"العلَ م" طلب أحد المسؤولين المسلحين في نقطة َ
"عند وصولنا نقطة َ

إيقاف السيارة للتفتيش ،أوقف الدكتور سيارته فقام المسلحون بتفتيشها ثم قاموا بتفتيش
حقيبة الدكتور الشخصية ،أخرج ما فيها من محتويات ،تلفونات وكمبيوتر ،ملف وأوراق ،قال
المسلح الذي قام بالتفتيش هذا ملف حقوقي أنت تشتغل صحفي؟ أجاب الدكتور :ال ..أنا دكتور

في الجامعة ،فرد عليه المسلح أنت صحفي وتشتغل ضدنا".

المفتشة لتأخذ أجهزة الهاتف الخاص
بحسب الشهادة التي أدلت بها "فوزية" فقد نادى المسلحُ ،
بها ،وتفتيشها ،صادرت المفتشة كل شيء ،وأخذت "فوزية" إلى غرفة التفتيش ،أردفت" :سألوني

من أين جئتم؟ أجبت :كنا في سيؤن ،قامت بتفتيشي شخصياً وبتفتيش حقيبتي" .تشير فوزية إلى

أنها انتظرت ساعة تقريباً  ،بعدها جاء العسكري "خالد" وطلب منها أن تتصل بأحد أقاربها ألخذها،
تقول "فوزية"" :قلت له :وزوجي ماذا بشأنه؟ أجاب :سنحقق معه ونطلق سراحه".

قبل أن تغادر زوجته النقطة طلبت رقم هاتف العسكري "خالد" لتتواصل معه وتطمئن على

زوجها ،لم يسمح لها الضابط بالعودة إلى سيارة الدكتور ،عندما وصلت إلى البيت قامت باالتصال

بالرقم الذي أعطاها إياه "خالد" ،لكن الرقم ال يجيب.

أفرج عن الدكتور القباطي بتاريخ  26يناير – كانون الثاني  ، 2021وغادر عدن إلى محافظة تعز.

عيسى الحليف ـ لم أعرف اسم السجن
كان لـ "عيسى عبده قاسم الحليف" صديق من أيام الجامعة ،وكان على تواصل معه ،كأي صديق،
لكن بينما سافر الحليف بتاريخ  6سبتمبر  2016استوقفته نقطة تفتيش للحوثيين في الربيعي

ـ مديرية التعزية غرب تعز ،وأخذ أحد المسلحين يفتش "الواتس آب" الخاص بـ "عيسى" وحين

عثر على المحادثات عن محاضرات قسم الكيمياء مع زميل الجامعة أوقفه وبدأت معاناة ثالث

سنوات .

"أخذوني إلى "مدينة الصالح" ،وهناك تعرضت لجميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ،تعرضت

إلى التعذيب بالكهرباء ،كان التعذيب يستمر حوالي  4ساعات ،كنت أتعرض للتعذيب والتحقيق
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أسرة وأعيش بسالم.
ً
أكون
بشكل أسبوعي ،كان حلمي الوحيد أن أخلص دراستي الجامعية وأن ّ
بتاريخ  10أكتوبر  2016نقلوه إلى سجن في مدينه ذمار ،لم يتمكن من معرفة اسمه لكنه

يتذكر طريقة التعذيب فيه" :كانوا يربطون يدي وقدمي ويقومون بصلبي ،كانت أقسى أيام
عمري ،تمنيت أني لم أخلق في هذه

الحياة ،ولم أعش في هذه الدنيا،
كانوا يربطون يدي وقدمي ويقومون
بصلبي ،كانت أقسى أيام عمري ،تمنيت
أني لم أخلق في هذه الحياة ،ولم أعش
في هذه الدنيا ،وكنت أردد ياليتني مت
قبل هذا

وكنت أردد ياليتني مت قبل هذا،

واستمريت في سجن ذمار إلى 2
مايو  ،2017حيث قاموا بتحويلي إلى
سجن الشرقية في محافظه ذمار،

وكان هذا السجن أشد قسوة من
سابقه ،كان هنا التعذيب نفسي أكثر

مما هو جسدي".

يتلقى الضرب واللطم
حين كان يشعر بالجوع والعطش ويخبرهم أنه يريد قرص روتي وقليل ماء ّ

واالحتجاز في الحمام "كنت أمرض ولم أجد حتى حبة بندول ،تمنيت الموت كثيرا.

بعد ذلك وفي تاريخ  27يوليو  2019أعادوه إلى سجن "مدينة الصالح" بمدينة تعز" :كان مقرراً لي

وجبتان في اليوم ،و"  75مل" من الماء لمدة  24ساعة" ،الكُ دمة" تصل لنا وقد أصابها العفن،

كانت حياتنا قاسية بكل ما تعنيه الكلمة ،وصلت إلى حالة نفسية صعبة جداً  ،وكنت أفكر أن أنتحر

وأرتاح من كل هذا".

بتاريخ  19ديسمبر  2019أفرج عن "عيسى" ضمن صفقة تبادل بين الجيش والحوثيين ،قال عن

ذلك اليوم" :كأني ولدت من جديد ،تنفست الهواء الطلق الذي حرمت منه لمدة تزيد عن 3

سنوات".

سيف (اسم مستعار)
اعتقل أثناء تواجده أمام مبنى الجوازات في مدينة مأرب الستخراج جواز سفر ،حيث قامت
قوة أمنية باعتقاله بتاريخ  7نوفمبر  ،2019ظل في معتقل الجوازات لمدة يومين قبل نقله إلى

معتقالت أخرى سرية غير قانونية ،قبل أن يتعرف أقاربه على مكان إخفائه بتاريخ  23نوفمبر من

نفس الشهر ،ولم تستطع معرفة الجهة التي قامت باعتقاله كما أفادت أسرته بشكوى أرسلتها
قسر
إلى وزارة حقوق اإلنسان اليمنية ،وذكرت الشكوى التي حصلت عليها "سام" أن المخفي
ً
حالة سيئة بسبب التعذيب والتحقيق المرهق لساعات طويلة ،والنوم على األرض دون
كان في ٍ

السماح بدخول البطانية خاصة وهو يعاني من عدد من األمراض وخضع لعدد من العمليات.
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أفاد "سيف" -من مواليد  ،1971و أب ألربعة أطفال -لـ"سام" أنه اعتقل لمدة شهرين ،في

الجوازات وبدون أي سبب ،ثم قاموا بنقله إلى سجن األمن السياسي ،في البداية ،حيث ظل 4
أيام بدون تحقيق ،ثم بدأوا التحقيق معه ،تارة بتهمة أنه حوثي وتارة بتهمة أنه مؤتمري ،وأخيرا

بتهمة أني عمل على استخراج جوازات لقيادات حوثية ،ولم يثبتواْ عليه أية تهمة ،بحسب قوله.

وأضاف" :تم التحقيق معي  4مرات ،في كل مرة يستغرق التحقيق  4ساعات ،عيناي مغطاة

ويداي مكبلة إلى ظهري .كان معي في السجن أكثر من  100سجين ،بينهم أطفال أقل من 18

عاما ،والتهمة للجميع أنهم متحوثون ،أو ألقابهم هاشمية ،أخذوا من الطرقات ،أو وهم يعاملون

جوازات ،أو وهم عائدون من الغربة ،وهناك أكثر من  20شخصاً ذهبوا الستالم رواتبهم فتم
سجنهم".

عن مكان اعتقالة يقول" :كنت في الزنازين التي مساحتها "  2متر و 40سم" في  2متر" كل
 8أشخاص في زنزانة .الفراش لكل شخص بطانية فقط ،األكل  4كُ دم لليوم مع فول الصباح

والمساء ،والغداء أرز وطبيخ .الماء لكل شخص في اليوم خمسة لتر ،يتم توزيعها علي الشرب
والغسيل والوضوء .هناك حمامان للعنبر بال أبواب ،العنبر فيه  70سجينا ويسمح لك بالذهاب

متى أردت .يمارس تعذيب قاس لبعض الناس إلرغامهم على اعترافات ،مثل الضرب بالكيبل

والعقارب والتعليق بالسالسل واليدين إلى الخلف.

في حالة المرض "ال يهم" يمكن تذهب للعالج متى سمح لك الضابط بشرط أن تدفع قيمة

العالج"" .كان هناك شخص ُيدعى "فارس" اعتقلوه في الجوازات وتم إيصاله إلى األمن وتم
تعذيبه قبل دخوله للزنزانة ..تم تعذيبه حتى أغمي عليه بداعي أنه أمن قومي ،وبعد ثالثة أيام
يتم استدعاؤه واالعتذار له ،ألنه كان هناك تشابه أسماء ،ولألسف إلي اليوم ال زال في السجن
له أكثر من  10أشهر .وشخص آخر لقبة "الرضي" ذهب إلى سيئون يستقبل صديقه ،وعند العودة

تم القبض عليه ألن لقبه "الرضي" ،يعني هاشمي .وشخص ثالث يدعى "عبد الغني جحاف" ذهب

للعمرة العام الماضي ،كان يقود باصاً فيه عشرون امرأة ،اعتقل ألن اسمه جحاف"
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الفصل الثاني
مخفيون قسرا ال يعرف مصيرهم
ألسباب سياسية
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الص َب ْيحي ،وزير الدفاع اليمني السابق
اللواء َم ْح ُم ُود َأ ْح َمد سالِ م ُّ

الص َب ْيحي" وزير الدفاع اليمني السابق ،من مواليد 1948م محافظة
اللواء "محمود َأحمد سالم ُّ

لحج ،جنوبي اليمن ،هو وزير الدفاع اليمني السابق .عينه الحوثيون رئيساً للجنة األمنية العليا بعد

انقالب اليمن  2014ولكنه تمكن من الهروب إلى عدن ،واجتمع بالرئيس هادي الذي عينه قائماً

بمهام وزير الدفاع بعد تقديم حكومة "خالد بحاح" استقالتها في  22يناير  .2015كما ُع ّين بعد

ولكن الحوثيين أستطاعوا القبض عليه .صدر
ذلك وزيراً للدفاع في الحكومة المصغرة في المنفى
َّ

قرار من مجلس األمن باإلفراج عن اللواء "الصبيحي" ولكن لم يفرج عنه حتى هذه اللحظة.

محمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب االصالح المعارض
ورغم أنه حينها كان يخوض مفاوضات برعاية أممية ،وفي  5أبريل تم اقتياده إلى جهة مجهولة
وال يزال مخفيا قسراً وال تعلم أسرته عنه شيئا ،وعجز حتى مبعوثا األمم المتحدة األخيران عن

معرفة أية معلومة من قبل مليشيا الحوثي تدل على مصيره كرجل ستيني يعاني عددا من

األمراض المزمنة.

في الرابع من أبريل – نيسان 2015داهمت قوة عسكرية تابعة لمليشا الحوثي منزل القيادي
في حزب التجمع اليمني لإلصالح "محمد قحطان" واختطفوه من بين عائلته وأودعوه سجناً

مجهول ال ُيعرف مكانه ،ولم يسمح ألهله ولمحاميه باالتصال به أو معرفة مكان تواجده .يشغل
ً

" قحطان" عضوية الهيئة العليا لإلصالح منذ  2007بعد سنوات قضاها رئيساً للدائرة السياسية
في حزبه.
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قام فريق "سام" بالتواصل مع نجله الذي أطلع المنظمة على تفاصيل اختطاف والده .يقول

لمنظمة "سام"" :بعد اإلقامة الجبرية التي فرضت على أبي قبل اختطافه بأيام ،جاءت جماعة

مدنيأ واآلخر
من المسلحين في يوم األحد بتاريخ  5أبريل – نيسان  2015بعضهم كان يرتدي ّزياً
ً
عسكرياً  ،حيث كان أبي نائماً في منزله وكان الذي يطرق الباب يطرق بشدة ،وبعد فتح الباب
طلبواْ منا أن ننادي أبي وأخبروه أن يأتي برفقتهم ،عند خروجه أخبرنا والدنا بعدم القلق وأنه

سيعود خالل يوم أو يومين ،لكننا لم نعلم أننا لن نرى والدنا  6سنوات".

يقول الصحفي "رشاد الشرعبي" المقرب من قحطان لمنظمة "سام"" :وقف "محمد قحطان"

في المفاوضات التي رعته بصنعاء األمم المتحدة عام  ،2014ومبعوثها الخاص الي اليمن ،ووضع
ورقة أمامه على طاولة المفاوضات ليعلن مقاطعته السلمية حتى إخراج الرئيس "هادي" من

عزلته واإلقامة التي فرضها الحوثيون بقوة السالح.

كان "قحطان" يعلم قوة الحوثي ورضوخ الجميع له ،لكنه استخدم وسيلة من وسائل النضال
السلمي ليقف في وجه إجراءاتهم التي نالت من الشرعية الدستورية للبالد ورمزها الرئيس

المنتخب "عبدربه منصور هادي" .

ويبدو أن سلمية "قحطان" وسعيه للمواطنة المتساوية في ظل حكم جماعة عنصرية تؤمن

بالعنف وتعتنق العنصرية كدين وتدعي الحق الممنوح لها ربانيا لحكم اليمن كساللة ُمصطفاة،

كانت واحدة من أهم األسباب التي وضعته تحت اإلقامة الجبرية في منزله.

وفي  5أبريل اقتادته مليشيا الحوثي إلى جهة مجهولة ال تعلم أسرته عنه شيئاً وال يزال مخفيا
قسراً حتى اآلن ،رغم أنه يعاني عدداً من األمراض المزمنة.

بعد إخفائه باسابيع قليلة ،صدر قرار مجلس االمن  2216الذي يدين انقالب جماعة الحوثي
ويؤكد على دعمه لشرعية الرئيس "هادي" وتضمن القرار نصاً يلزم الجماعة االنقالبية باإلفراج
عن "قحطان" وآخرين َّإل أنها أفرجت عن بعضهم بعد تعذيبهم ووفاتهم عقب اإلفراج واحتفظت

بقحطان في غياهب المصير المجهول.
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الدكتور مصطفي المتوكل ـ رئيس هيئة االستثمار في حكومة
جماعة الحوثي

رقم مجهول أخبرهم
قبل مغادرة "إلهام" مدينة مأرب تلقى محاميهم
اتصاال من ٍ
ً

فيه المتصل أن الدكتور لم يعد موجوداً في مأرب.

بتاريخ  27أبريل /نيسان  ،2017اعتُ قل الدكتور "المتوكل" الذي يشغل رئيس

الهيئة العامة لالستثمار في حكومة صنعاء ،في نقطة "الفلج" بمحافظة مأرب،

بعد عودته من محافظة سيئون إثر مشاركته في مؤتمر بالمغرب ،وأخذ إلى مكان
مجهول ولم يسمح لعائلته أو محاميه بزيارته أو التواصل معه ،ورغم محاولة
زوجته "إلهام" التي تكبدت مشقة السفر بين صنعاء ومأرب ،إال أنها لم تجد تجاوبا

بشأن مطلبها بمعرفة مصير زوجها ،ولم تجد أية معلومات يمكن أن يخفف

اتصال من رقم مجهول
ً
معاناتها .قبل مغادرة "إلهام" مدينة مأرب تلقى محاميهم
أخبرهم فيها المتصل أن الدكتور لم يعد موجوداً في مأرب ،مؤكداً أنه قد تم
تسليمه للسعودية ،ثم أضاف" :ال تتعبونا وال نتعبكم ،األفضل أن تغادرواْ " .وهو

ما قررته "إلهام" بعد أسبوعين من الزيارة.

(((

((( تقرير في العتمة منظمة مواطنة /https://mwatana.org/in-the-darkness
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اللواء ناصر منصور هادي الفضلي  66 ,عاما
شقيق الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" من أبناء محافظة أبين ،تولى قيادة القوات

الخاصة في عدن  ،شغل مناصب عسكريه قيادية ،اعتقل في المعارك الدائرة بين القوات

الحكومة التابعه للحكومة الشرعية ضد جماعة الحوثي المتمردة على أطراف مدينة عدن،
برفقة اللواء "محمود الصبيحي" واللواء "فيصل رجب" واقتيد إلى مكان مجهول ،وتناقلت
العديد من المواقع اإلخبارية والصحف عن تبادل صفقات بين الحوثيين والحكومة الشرعيه

لإلفراج عنه وزمالءه إال أن األخبار كانت مجرد شائعة

اللواء فيصل رجب
أحد القادة العسكرين في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ُ ,عين
قائد اللواء  119مشاة في منطقة "ردفان" بمحافظة لحج ،اعتقل في المعارك الدائرة على

مشارف عدن برفقة وزير الدفاع اليمني السابق اللواء "محمود الصبيحي" في مارس 2015

على يد قوات جماعة الحوثي المتمردة ،واقتيد إلى جهة مجهولة
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المبحث الثاني
مخفييون قسرا السباب متعلقة بالصراع القائم باليمن
مارس أطراف الصراع في اليمن اإلخفاء القسري ضد خصومهم السياسيين سواء
كانوا سياسين يتولون مناصب سياسية في األحزاب أو الدولة ،أو مدنيين يعتقد

أنهم موالون أو ال يتفقون معهم في التوجه السياسي ،حيث تحققت "سام"
للحقوق والحريات ،من أن أغلب من اعتُ قلو تعسفاً ُ
وأخفواْ قسراً اعتُ قلوا من

منازلهم من خالل مداهمات ليلية ،أو مقار عملهم ،أو اختطفوا من النقاط األمنية

المدن ،ويمكن تقسيم المخفيين قسراً على
المسلحة في الطرقات على مداخل ُ
أطراف الصراع على النحو التالي-:
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ً
اوال :مخفيون قسريا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي

تأتي جماعة الحوثي التي سيطرت على الحكم في العاصمة صنعاء بقوة السالح في سبتمبر
 2014على رأس األطراف التي ارتكبت اإلخفاء القسري في حق خصومها دون تمييز ،حيث رصدت
ووثقت إخفاء ما يقارب "  "187مدنياً ال ُيعلم مصيرهم حتى هذه اللحظة ،أو أماكن احتجازهم،

وهو عدد تقريبي ال يمكن التنبؤ بالعدد الحقيقي بسبب الخوف المسيطر على الكثير من األهالي،
وعدم الرغبة في الحديث إلى المنظمات الحقوقية خشية اإلضرار بذويهم المخفيين قسراً  ،حيث
مارست األجهزة االمنية بكافه مستوياتها االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري ،سواء أقسام

الشرطة التي تشرف عليها اللجنة الثورية ،أو مسلحو اللجان الثورية المنتشرين في جميع مناطق

سيطرة جماعة الحوثي ،أو رجال االستخبارات .

إسماعيل صالح مبارك الرمادي ( 32عاما)
من محافظة صنعاء "بيت َم َّران – أرحب" متزوج ولديه بنت توفيت في فترة
إخفائه قسراً  .اعتقل تعسفا يوم الخميس الموافق  11ديسمبر  2014من أمام
منزله في قرية بيت مران ،بعدما داهمته سيارة عليها مقاتلون تابعون لميشيا
بصورة مهينة واستفزازية ،واحتجز لمدة يومين
ٍ
وجر ِه
الحوثي ,وباشروا بتكبيله ِّ

في أحد المنازل المجاورة التي استولى عليها الحوثي قبل تفجيرها ،ثم نقل

إلى مدرسة في منطقة "مذبح" جوار مقر الفرقة األولى مدرع في العاصمة

صنعاء ،واحتجز فيها "إسماعيل" في زنزانه انفرادية قرابة الشهرين ،تعرض خاللها
للتعذيب الشديد ،وكان صوته يسمع من شدة التعذيب واأللم ,ثم نقل إلى جهة

مجهولة وال يعلم عنه شيء حتى كتابة هذا التقرير!..

سعيد أحمد المعمري
اعتقل سعيد المعمري من داخل ورشته للحديد من منطقة "البرج" غرب مدينة
تعز بتاريخ  20مارس – آذار  2017من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثيُ ،
وأخذ

مختف منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
ٍ
جهة مجهولة ,وهو
ٍ
إلى

يوسف علي قائد
اعتقل "يوسف قائد"  75عاماً من منطقة مذبح وال توجد معلومات حول
طريقة االعتقال أو أسبابه ،لكن توجد لدى عائلته أوامر باإلفراج عنه وقرارات

بالزيارة ،لكن لم تطبق حتى هذه اللحظة .المعلومة المؤكدة عنه أنه يتواجد في

سجن األمن القومي ،لكن ال توجد تفاصيل أخرى حول الحادث.z

76

منظمة سام للحقوق والحريات

2021

الغيبة الطويلة

سعيد صالح ناصر مرشد
من مواليد 1948م ـ متزوج ـ ويقطن في منطقة الشعاور ـ مديرية حزم العدين
ـ محافظة إب ،تعرض لالعتقال بتاريخ  9مايو – ايار  ،2019وال يعرف مكان

اعتقاله إلى هذا اليوم.

فيصل محمد مسعد عبدالله أحمد الهاملي
من مواليد  1992ويقطن في منطقة األهمول ـ مديرية حزم العدين ـ محافظة

اب ،تم اختطافه من محافظة إب بتاريخ  15مارس –آذار  ،2016وال يعلم مكان

إخفائه حتى هذه اللحظة.

سعد قائد أحمد عبدالله القواتي
اختطفته مليشيا الحوثي من صيدلية أخيه في مدينة معبر محافظة ذمار بتاريخ
 25ديسمبر – كانون األول  ،2016بحث عنه أخوه وأهله في كل مكان لكنهم لم

يصلواْ إلى أية معلومات عنه ،في إحدى المرات تواصلواْ بأحد قيادات الحوثيين

فأجابهم :هذا الشخص التسألواْ عنه مرة أخرى ،واليوجد داع ألن تسألواْ عنه،

وإلى اآلن اليعرف أين هو وماهو مصيره ،وهل هو على قيد الحياه أم ال!..

ياسر الجنيد
كان "ياسر" يعمل مدرس لغة إنجليزية ،وهو يقطن في مدينة الخوخه ،ال ينتمي
إلى أي حزب سياسي وليس له أي نشاط سياسي ،اعتقلته مليشيا الحوثي
من منزله بداية عام  2017بتهمة كيدية أدعاها أحد جيرانه ُيدعى "عبدالرحمن

هليبي" ،وتم أخذه إلى إدارة أمن الخوخة ،ومنذ تلك اللحظة ال يعلم مصيره حتى

اليوم ،والمؤلم أن بعض مشرفي مليشيا الحوثي قامواْ بابتزاز زوجته مبالغ مالية

بحجة أنهم يعرفون مكان اعتقاله ،وقد بلغ إجمالي المبالغ التي قامواْ بأخذها

منها "مليونين ومائتي ألف" ريال.

سالم محمد ريمي
يبلغ "سالم" من العمر 20عاما ،وهو من مدينة حيس في الحديدة ،قامت

قوات الحوثي باعتقاله أثناء زيارة عائلية لمدينة الحديدة عندما كان على شاطئ
البحر ،حيث قام أحد األطقم التابع لمليشيا الحوثي باعتقاله في تاريخ  1مارس
– آذار  ،2016ومنذ تلك اللحظة اختفت أخباره وانقطعت ولم ُيعلم مصيره حتى

اللحظة.
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شكيب الخضر
"شكيب الخضر علي عالن"  55سنة من مدينة عدن لديه " "5من األبناء ,اعتقل
بتاريخ  10يونيو – حزيران  ,2015من قبل جماعة الحوثي أثناء سيطرتها على
مدينة عدن في منطقة الممدارة ـ نقطة المجاري ،أثناء عودته من محافظة

المهرة مرافقاً البن عمه ،حيث نزل لشراء سيارات ليعود بها إلى عدن ،لكن تم

اعتقاله وأخذت منه المبالغ الخاصة بالسيارات ،ولم تتلق أسرته َّأية معلومات
عنه.

أبكر عبدالله عبده برخلي
من أبناء محافظة الحديده  ,يبلغ من العمر  57عاما ،اختفطته جماعة الحوثي

من منزله صباحا بتاريخ 16مارس -اذار  ،2016حيث وصل طقم يحمل عدة
مسلحين بزي مدني ،بقيادة أبوهاشم الريامي إلى مدرسة القرية فلم يجدوه،

كما تسبب منظرالمسلحين المدججين باألسلحة بحالة من الرعب والفزع للطالب
والطالبات ،وعندما لم يجدوه أجبروا أحد المدرسين للذهاب معهم ليدلهم على

بيته ،وتم اقتحام منزله وأخذه من بيته بالقوة.

وتم إخفاؤه في أحد سجون المليشيات السرية ،وتم ممارسة شتى أنواع

التعذيب النفسي والبدني على الرغم من كبر سنه ومعاناته من مرض السكري
ومرض الضغط ،ولم يعلم أهله عنه شيئا لمدة تقارب الشهرين ,حتى خرج أحد
المعتقلين وأخبرهم عن مكان احتجازه ،وبعدها بفترة تواصل بأهله تلفونيا لمدة

خمس دقائق وطلب عالجا ونقودا ومالبس.

ومنذ تاريخ األول من سبتمبر -ايلول  ،2016وهو التاريخ الذي وقع فيه

قصف لطيران التحاف في مكان احتجازه بمزرعة شرق مفرق الصليف ,تتخذها

المليشيات الحوثية سجنا سريا لمعارضيها ،لم تعرف أسرته عنه شيئا ،كما خسرت
أسرته أمواال كثيرة للمشرفين الحوثيين ليدلوهم عليه ويخبروهم إن كان على
قيد الحياة أم ال ،ولم يصل أهله إلى نتيجة حتى اآلن ،ويعيشون مرارة الحرمان،

وفي كل مرة يسمعون بخروج أحد المعتقلين يذهبون لسؤاله عن والدهم لكن

دون جدوى.

أحمد عصام عبدالرقيب و محمد بشير محمد
من أبناء محافظة الحديدة يبلغ من العمر  57عاماً  ،اختفطته جماعة الحوثي من

منزله صباحاً بتاريخ 16مارس -آذار  ،2016حيث وصل طقم يحمل عدة مسلحين
بزي مدني ،بقيادة "أبوهاشم الريامي" إلى مدرسة القرية فلم يجدوه ،كما

تسبب منظرالمسلحين المدججين باألسلحة بحالة من الرعب والفزع للطالب
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والطالبات ،وعندما لم يجدوه أجبرواْ أحد المدرسين للذهاب معهم ليدلهم على

بيته ،وتم اقتحام منزله وأخذه من بيته بالقوة.

وتم إخفاؤه في أحد سجون المليشيا السرية ،وتم ممارسة شتى أنواع التعذيب
النفسي والبدني على الرغم من كبر سنه ومعاناته من مرض السكري ومرض
الضغط ،ولم يعلم أهله عنه شيئا لمدة تقارب الشهرينش ،حتى خرج أحد
المعتقلين وأخبرهم عن مكان احتجازه ،وبعدها بفترة تواصل بأهله تلفونيا لمدة
" "5دقائق وطلب عالجا ونقوداً ومالبس.

ومنذ تاريخ األول من سبتمبر -أيلول  ،2016وهو التاريخ الذي وقع فيه قصف
بمزرعة شرق "مفرق الصليف" تتخذها المليشيا
ٍ
لطيران التحاف في مكان احتجازه

الحوثية سجناً سريا لمعارضيها ،لم تعرف أسرته عنه شيئا ،كما خسرت أسرته
أمواال كثيرة للمشرفين الحوثيين ليدلوهم عليه ويخبروهم إن كان على قيد

الحياة أم ال ،ولم يصل أهله إلى نتيجة حتى اآلن ،ويعيشون مرارة الحرمان ،وفي
كل مرة يسمعون بخروج أحد المعتقلين يذهبون لسؤاله عن والدهم لكن دون
جدوى.

خالد أحمد حسين السياغي
اختطف خالد بتاريخ  14فبراير – شباط  ،2016من مديرية صالة بمحافظة تعز،
حيث أتت سيارة عسكرية على متنها " "6مسلحين ينتمون إلى جماعة الحوثي

المسلحة إلى المطعم الذي كان يتناول فيه خالد وجبة الغداء في منطقة

الحوبان بمحافظة تعز ـ مديرية صالة ،وقاموا باختطاف خالد واقتياده نحو جولة
القصر ثم إلى منطقة المجلية ،ومن بعدها إلى مدينة الصالح ،وعندما ذهبت

األسرة للبحث عنه في سجن الصالح أنكر المسؤولون عن السجن وجوده لديهم.
كما قامت عائلته بالبحث عنه في السجون وتقديم بالغات إلى وزارة الداخلية
في صنعاء والصليب األحمر والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ولجنة شؤون
األسرى و رابطة الدفاع عن المعتقلين ،لكنها لم تتوصل إلى أي شيء ،ولم

تستطع التواصل لإلطمئنان عليه منذ اختطافة بشكل نهائي.

تقول زوجة المختطف :وضعي صعب في ظل وجود  3أطفال ،أصبحت األب

واألم في نفس الوقت.
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نجيب أحمد سعيد الشجاع
اختطف "نجيب" بتاريخ  15مارس  2016من منطقة "الجحملية" بمدينة تعز،
حيث داهمت المنطقة قوة مسلحة تتبع مليشا الحوثي بقيادة "أكرم الجنيد"
 ،والتي حاصرت عدة منازل من ضمنها منزل "نجيب "حيث قاموا بتفجير المنزل

وقصفه "بالدبابة" واختطاف نجيب وثالثة من إخوته ،وتم اإلفراج عن اثنين

الحقاً  ،أما األخ الثالث فقد قتل في قصف طيران التحالف على سجن كلية

المجتمع بمحافظة ذمار.

ال يزال نجيب مخفياً حتى اليوم ،دون أن تعرف عائلته عنه شيئا منذ لحظة

اختطافه .حيث قامت عائلة نجيب بتقديم بالغ إلى الجهات ذات العالقات

والمنظمات والجهات الرسمية لكن دون جدوى.

معتز عبد الحميد سعيد الشجيفي
يقول أحد أقاربه في شهادته لفريق "سام"" :في يوم االثنين الموافق  24فبراير-
شباط  2020خرج "معتز" من منزل شقيقه الكائن خلف شركة النفط الساعة
مساء قاصداً السوق ،ولم يعد حتى اآلن.
""8:30
ً

ويضيف" :لم يكن بحوزة معتز إال بطاقته الشخصية ولم يصطحب معه هاتفه

الجوال حيث تركه في المنزل ،عند الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم بدأنا
بالبحث عنه كونه تأخر على غير عادته ،ذهبنا في اليوم التالي للسؤال عنه عند
معارفه في الحوبان وفي مقر عمله وفي مستشفيات وفنادق المنطقة ،ولم
نجده".

"وبعدها طلبنا من أحد الضباط أن يسأل عنه في السجون والمعتقالت ،وبعد
 3أيام قال إنه لم يعثر عليه ،بعدها ذهبنا للبحث الجنائي واطلعنا على صور

أشخاص فارقوا الحياة لم يتم التعرف عليهم ،وبعدها تم السؤال عنه في مدينة

تعز وصنعاء وعدن عند جميع األهل واالصدقاء ولدى سكنه السابق في صنعاء
ولدى عمله السابق كذلك .وبعدها تقدمنا ببالغ للنيابة العامة ،وبدورهم
وجهواْ إدارة السجون وإدارة البحث الجنائي والعمليات ،وإلى هذا اليوم لم نتلق
ّ

أية معلومة عنه".
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عبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي ( 46عاما)
من أبناء محافظة المحويت -مديرية حفاش -عزلة المالحنة -قرية "وظافة"
العمر  46/عاماً  ,متزوج وله أربعة أبناء ,اعتقل من نقطة "الحتارش" في

محافظة صنعاء بتاريخ  23سبتمبر  2015وهو متجه إلى محافظة مأرب نتيجة

لمضايقات جماعة الحوثي له ،فأراد أن يذهب إلى مكان يأمن فيه على نفسه،
لكنه اعتقل بطريقة تعسفية ،من قبل جماعة الحوثي وظل مخفياً قسرا طوال
فترة اختطافه ،لم نكن نعلم عنه شيئا ،هل هو حي أم ميت ،حتى ظهر الشيخ

"جمال المعمري" على شاشة قناة" سهيل" وأفصح عن تواجده في سجن األمن

القومي بصنعاء .اتهمته الجماعة بأنه مؤيد للشرعية فقط ،مع اختالفه وانتمائه
الحزبي والفكري لجماعة الحوثي الظالمة ،لم ُيسمح ألحد من عائلته وال من

أقاربه أو أصدقائه بزيارته ،ال نعلم شيئا عن حالته الصحية ،ألنه لم يتم السماح لنا

بزيارته واالطمئنان على صحته.

زيلعي محمد عايش حسن ( 24عاما)
بحسب إفادة والد "زيلعي لقريق منظمة سام" :اعتقل زيلعي بتاريخ  2ديسمبر
 2015بعد صالة المغرب أثناء خروجه من المسجد في حارة الشهداء في

مدينة الحديدة حيث وصل عدد من األطقم المسلحة التابعة لجماعة الحوثي،
وحاصرونا وأطلقوا النار بطريقة عشوائية ،وتضرر عدد من سكان الحارة أثناء
اعتقال زيلعي .ويضيف والده" :بحثنا عن زيلعي في كل مكان ،وتحركت معنا

منظمات ومحامون ،ولكن لم نجد أي تجاوب أو معرفة بمكان زيلعي أو مصيره.

يقول محمد عايش" :فجروا  5من منازلنا قبل اعتقال ولدي "زيلعي" ،وتوفيت

أسماء محمد محمد حكمي " 27عاماً " أثناء تفجير المنزل عليها ،عند دخولها
إلحضار بعض وثائقها ،ولم نستطيع انتشال جثتها اإل بعد ثالثة أيام من موتها,

بسبب منعنا من قبل جماعة الحوثي ،في هذه األثناء كانت الجثة قد بدأت

بالتحلل ،وبدأت تفوح رائحتها مما اضطرنا إلى ووضع قارورة عطر ومازالت

"الروائح النتنة" تنبعث منها.
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فوزي أحمد عبيد
كتب شقيق "فوزي" على صفحته على الفيس" :في يوم االثنين  6سبتمبر-
أيلول  2015تم اختطاف شقيقي "فوزي أحمد أحمد عبيد" وإخفاؤه قسراً

في سجون األمن والمخابرات  -األمن السياسي سابقاً  -في أمانة العاصمة
دبرة ُرفعت ضده من ِقبل بعض
ٍ
صنعاء ،على خلفية
وشاية كاذبة ومكيدة ُم َّ

شخصي مع شقيقي في مكان العمل،
خالف
ٍ
األشخاص الذين كانوا على
ٍّ
وقد حدث ذلك في المساء أثناء عودته من مكان العمل في منطقة "بيت

بوس" إلى مكان سكنه في منطقة مذبح في أمانة العاصمة صنعاء ،وال يزال
شقيقي رهن االختطاف واإلخفاء القسري منذ تاريخ اختطافه وإلى يومنا هذا،

مع اإلصرار المستمر من ِقبل مسؤولي السجن طيلة هذة السنوات على حرمان
والدته وأسرته من زيارته في سجنه واالطمئنان على صحته ،و الرفض التَّ ام

من ِقبلهم لمناقشة مظلوميته ،بما في ذلك تجاهلهم وعدم استجابتهم
للتوجيهات الصادرة من جهات عديدة قضائية ورسمية من بينها النيابة العامة،
السجون للنظر في
والمحكمة الجزائية
المكلَّ فة بالنزول إلى ُّ
المتخصصة ،واللجان ُ
ِّ

قضايا المعتقلين ،واللجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو العام وجهات رسمية أخرى،
جميعها تقضي بالتوجيه إليهم بالسماح لوالدته وعائلته بزيارته في سجنه ،وكذا

للبت في قضيته أو اإلفراج عنه ،لكن دون جدوى.
إحالته إلى القضاء
ِّ

(((

تواصل فريق "سام" عبر الماسنجر لكنه رفض الحديث معنا ورد أنهم يتجنبون

الحديث للمنظمات حتى ال تفشل بعض الجهود التي تبذل في متابعة

مظلوميته ،ألن النشر يتسبب بتعقيد وعرقلة تلك الجهود ومقابلتها بالتعنت

وعدم التجاوب معنا من قبل الجهات المسؤولة.

الصحفي وحيد الصوفي
مؤسس موقع "العربية أونالين" أب لطفلين ،اعتقل من قبل مليشا الحوثي من
بريد التحرير في العاصمة صنعاء في  9يونيو  ، 2015وما يزال مخفياً حتى هذه

اللحظة ال ُيعلم عنه شيء.

((( https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1713705398779463&id=100004200588022&set=a.680811615402185&s
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ثانيا :في مناطق سيطرة المجلس االنتقالي المدعوم من
قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة
مارست القوات المسلحة التي أنشأتها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،العضو في التحالف العربي

كل من "عدن وحضرموت
انتهاكات واسعه النطاق في مناطق سيطرتها ،وعلى وجه التحديد في ٍ
كل من محافظة "عدن ولحج
وشبوة ولحج وأبين" حيث ساهمت قوات "الحزام األمني" في ٍ
وأبين" وقوات "النخبة الحضرمية" في حضرموت ،وقوات "النخبة الشبوانية" في شبوة؛ في
العديد من االنتهاكات كالمداهمات الليلية ،واالعتقاالت التعسفية ،واالخفاء القسري ،والتعذيب،

كما ساهمت معها ما ُيسمى بـ "قوات مكافحة اإلرهاب" واقسام الشرطة التي يديرها اشخاص
يدينون بالوالء للمجلس االنتقالي ودولة اإلمارات.

الشيخ عبدالقادر الشيباني
في تاريخ الخامس من نوفمبر – تشرين األول  2020اختُ طف الشيخ "عبدالقادر
الشيباني" ( 65عاما) من مدينة المنصورة في عدن ،من قبل مسلحين اعترضوا

سيارته حيث كان في طريقه إلى جمهورية مصر لتلقي العالج.

يعاني "الشيباني" من أمراض مزمنة حيث خضع خالل الثالثة األشهر الماضية
أورام في الدماغ وتركيب مفصل في الورك ،وقال أحد أقاربه
لعمليات إزالة
ٍ

لمنظمة "سام" إن الشيخ اختطف أثناء توجهه إلى مصر للعالج.

تقدمت أسرة الشيخ الشيباني ببالغ للنائب العام جاء فيه" :إنه وفي الساعة
السادسة إال ربع من يوم الجمعة الموافق  30أكتوبر  2020قامت مجموعة

وبلباس مدني ،ويستقلون سيارة "أكسنت" بيضاء
ٍ
أشخاص مسلحين وملثمين

باختطاف الشيخ /عبدالقادر علي عبدالله
ِ
ُمعكّ س و"باصاً أبيض بلكة ُمعكّ س"
البذيجي (الشيباني) أمام زوجته وولده األصغر من كورنيش "حي ريمي" بمديرية

المنصورة؛ علماً بأن والدنا كان قد قدم من تعز إلى عدن يوم األربعاء قبل
الماضي في طريقه إلى القاهرة للعالج ،إذ يعاني من كسر في الورك ،وال يتحرك

إال بكرسي متحرك ،كما يعاني من مرض السرطان وورم في الدماغ ،باإلضافة
إلى أمراض مزمنة كالسكري والضغط وآالم في الظهر ،وكانت رحلته مع ولده

وزوجته إلى القاهرة يوم السبت الموافق  31أكتوبر  ،2020و قد تم اإلفراج عنه

بطريقة غامضة وفي ظروف مجهولة بتاريخ 11أغسطس.2021
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زكريا أحمد محمد قاسم
اعتقل "قاسم" بتاريخ  27يناير – كانون الثاني  2018على يد قوات مكافحة
اإلرهاب التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي والمسؤول عليهم "يسران المقطري"

تم اختطافه من أمام مقر الجالية الصومالية في مديرية المعال بمحافظة عدن،
وهو خارج من منزله ،بواسطة باص ومسلحين بلباس مدني ،حيث تم ضربه

"التواهي"
وإطالق طلقات رصاص في الهواء ،وتم أخذه إلى السجن في مديرية
ّ

التابع للمجلس االنتقالي ،ثم نقل إلى سجن تابع لمسؤول األمن في المجلس
االنتقالي "شالل علي شائع" حيث نقل بعد ذلك إلى مقر التحالف ،الذي يشرف

عليه ضباط إماراتيون ..

وفي تفاصيل اختطافه يروي أحد أقرباء "قاسم" لفريق "سام" ما حدث بقوله:

"تم أخذه بالقوة وهو في طريقه لصالة الفجر من قبل  4مسلحين ملثمين في
سيارة ،ثم تم ضربه عند مقاومتهم وتم تهديد المتواجدين من أهل المنطقة
بالسالح عند خروجهم لمساعدته" .ويضيف في شهادته" :النعلم أي شي عنه

منذ اختطافه ،المكانه وال حالته وال أي شي ،غير أن مدير أمن عدن صرح في
البداية بوجود زكريا عندهم ،وأنها مجرد تحقيقات وسيتم اإلفراج عنه ،ثم بعد

ذلك أنكر وجوده ولم نعلم أي شيء عن حالته".

وعلمت "سام" أنه "تم تشكيل لجنة من قيادة التحالف السعودية بعد قيامنا

بوقفات احتجاجية أمام مقر التحالف للكشف عن المخفيين ومتابعة قضية

المعتقلين في سجن "بئر أحمد" وبالفعل تم اإلعالن عن تشكيل اللجنة في 6
نوفمبر – تشرين الثاني  ،2020وتم تقديم جميع البيانات والمعلومات للجنة،

وننتظر منذ ذلك الوقت قرارات اللجنة".

عائلة القميشي
محمد سعيد القميشي ( 17عاما)
في الثاني من أبريل – نيسان  2016اعتُ قل "محمد سعيد عمر مقدح القميشي"

( 17عاما) الذي يدرس في الصف الثالث من المرحلة األساسية ،حيث داهم

سينقل إلى أمن
جنود يتبعون إدارة أمن عدن البيت وأخبرونا أن "محمد سعيد" ُ
عدن للتحقيق ،وذهب الوالد مع الجنود وقام بتسليمه إدارة أمن عدن ولديه

أمر استالم مرفق لديكم.

بعد أن اقتاده عدد من المسلحين من بيته بحجة أنه مطلوب للتحقيق يقول

شقيقه لفريق "سام"" :ذهب أبي برفقة أخي مع الجنود إلى إدارة أمن عدن
ألجل التحقيق معه ثم عودته؛ ولكن لألسف لم يعد أخي منذ ذلك الوقت،
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ولدينا إثبات بذلك ،وبعد متابعات ذهب أبي ومعه ثالثة من الشيوخ ووكيل
محافظة شبوة إلى مدير أمن عدن اللواء "شالل" بتاريخ  14اكتوبر -تشرين األول
 ،2016الذي رد عليهم أن التحالف طلب "محمد" للتحقيق لمدة أسبوع ،والوالد

يقول له أنا ال أعرف التحالف أنا أعرفك أنت وأنت من أخذت أبنائي ،عندها رد

عليه مدير األمن :أمهلوني أسبوعين ،وإذا كان ابنك بريئا سنقوم بإخراجه ،ومنذ
ذلك الحين ُأخفي أخي وال نعلم مصيره".
استمر إخفاء "محمد القميشي" في سجن التحالف وال تعلم أسرته مصيره حتى
هذه اللحظة ،ولم تتمكن من التوصل إلى أية معلومات مطمئنة بشأنه".

صالح سعيد القميشي ( 24عاما)
بتاريخ  24يوليو -تموز  2016داهمت قوات من الحزام األمني مكونة من
سيارتين واحدة "هايلوكس غمارتين" واألخرى "باص أمريكي فوكسي" فيهما

جنود ،داهمواْ المطعم المملوك له ،وأخذوه من مقر عمله في المطعم .

يقول أخوه لفريق "سام"" :ذهبنا إلى النائب العام ،ووزير العدل ،ووزير الداخلية،
استطعنا زيارته مرة واحدة بعد إحالته إلى "سجن المنصورة" أخبرونا أنهم اعتُ قلواْ

في منزل شالل فترة ثالثة أشهر ،وتم تعذيبهم وقالواْ  :أتت قوة إماراتية وأخذتنا
من منزل "شالل" و"قاعة وضاح" .وأفاد بأن ُ"يسران المقطري" و"عبدالدائم"

مدير مكتب شالل ،كان يشرف على تعذيب الموقوفين ،مؤكدين على أن

التعذيب كان يتم بالضرب والكهرباء والحرق بالحديد ،وحدثونا أن أحد األشخاص
مات من شدة التعذيب ويدعى "جمال المندعي" ،وهذا الشخص مخفي مع

إخواني في نفس القضية.

ويتابع شقيق "صالح" وفق ما رواه له" :بعدها ذهبوا بهم إلى مقر التحالف

وفتحوا تحقيقا معهم ،وكان المحقق إماراتياً  ،و بعد شهرين تم إحالتهم إلى

سجن المنصورة ،ومكثوا أسبوعين ،وقمنا بزيارتهم ،ومن ثم تم إخفاؤهم إلى

يومنا هذا".

الطفل عادل الزبيدي
اختُ طف الطفل "عادل الزبيدي" وعمره  14عاماً  ،من أبناء الحديدة ،اعتقل

بتاريخ في يوليو  14يوليو – تموز  ،2016كان يعمل في أحد المطاعم التابعة
للقشيبي ،من قبل شرطة قسم مدينة الشعب في عدن الساعة الثانية فجراً

لوحات معدنية ،حيث كان ينام أمام المطعم الذي يعمل فيه ،وال
ٍ
بسيارة دون
ٍ

يعلم مصيره حتى اآلن.
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عائلة الزنجي
حلمي الزنجي ( 35عاما)
اعتُ قل "حلمي عبده محمد" الملقب بـ"الزنجي" بتاريخ  13مارس -آذار ،2016
من قبل قوات الحزام األمني في شبوة في إحدى نقاط التفتيش الواقعة في

منطقة المحفد بالمحافظة ،وهو عائد إلى مدينة عدن.

بعد عشرين يوما تم تسليمه من قبل قوات أمن شبوة إلى قوات التحالف.
حاولت أسرته البحث عنه وتقدمت بشكوى إلى التحالف واألجهزة األمنية

والداخلية دون جدوى ،حيث لم تتلق عائلته أي جواب .وتضيف أسرته أنه شوهد

في أحد مراكز الصليب األحمر في عدن للعالج وهو في حالة إعياء شديدة
بسبب التعذيب .منذ ذلك الوقت لم يشاهده أحد ،حيث تعيش أسرته وضعأ

مأساويا قاسياً بسبب غيابه.
ً

حسين عبده محمد عبدالله  27عاما
"حسين" متزوج ولديه بنت وحيدة ،يسكن في مدينة عدن بمديرية المنصورة،
اعتُ قل بتاريخ  1يوليو – تموز  ،2016في بلوك  ""36من قبل رجال األمن التابعين

لمدير األمن "شالل شائع" بعد االعتداء عليه بالضرب ،تم اقتياده إلى إدارة أمن

عدن ،وأحيل إلى مكافحة اإلرهاب ،واختفت آثاره مذ ذلك الوقت.

تقول أسرته لفريق "سام" :أن حسين اتصل علينا بعد شهر من اعتقاله ،وقال إنه

في "بيت شالل" ،بعض الشباب الذين كانواْ معتقلين معه في نفس المكان
أفادواْ أنه تعرض لتعذيب ،تعيش أسرته أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة بسبب

اختفاء ُمعيلهم.

شاكر بن هامل
اعتقل "شاكر أحمد سرور بن هامل" ( 57عاما) في بداية شهر سبتمبر -أيلول من
العام  2017من مدينة سيئون بحضرموت ،من قبل القوات اليمنية التي تُ شرف

عليها قوات سعودية ،تم إيداعه "سجن الطين" ،وهو سجن يشرف عليه ضباط

قاس.
سعوديون ويتعرض فيه المعتقلون لتعذيب ٍ

يعاني شاكر من أمراض كثيرة .آخر زيارة له كانت في شهر ديسمبر– كانون الثاني
من عام  2018في سيئون ،بعد ذلك انقطعت أخباره .تابع ذووه الجهات

المختصة لكنهم لم يعرفواْ مكان تواجده.
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بحسب شهادة أحد المعتقلين الذي قضوا معه فترة من االعتقال قال " :في

عام  2019وصلنا خبر أنه قد تم نقله مع آخرين إلى سجن ذهبان في المملكة

العربية السعودية.

الطفالن األخوان غالب و وائل
كل من "سلطان غالب عمر" ( 16عاما) ،وأخيه
في مارس – آذار  2015تم اعتقال ٌّ
"وائل غالب عمر" ( 17عاماً ) من قبل قوات األمن ،وأخفيا في "سجن الطين"

الذي تشرف عليه القوات السعودية ،وبحسب إفادة مقربين لـ"سام" فقد أصبح
الطفالن شابين ،ويعانيان من وضع نفسي سيء .يقول أحد أقارب الطفلين:

"لقد قمت بزيارتهما ..كان جسدهما نحيال والقيود الحديدية ال تفارقهم ،وأكدا

لي تعرضهم للضرب الشديد والصعق الكهربائي المتكرر".

محمد عثمان أحمد غالب
من مواليد المملكة العربية السعودية ( 27عاما) كان يعمل مندوب مبيعات،

بحسب إفادة أقربائه فقد تم إبعاده من المملكة على ذمة إحدى القضايا ،ذهب
إلى مدينة عدن من أجل الحصول على تذكرة سفر إلى جمهورية مصر للحاق
بأقاربه ،بقي في فندق الجوهرة في منطقة المنصورة ،يقول أحد أقاربه لفريق
"سام"" :كان آخر اتصال به عندما كان متواجداً في فندق بشارع المنصورة في

عدن ،بعدها انقطع االتصال به ،ومنذ خمس سنوات إلى اليوم ال نعلم عنه
شيئا ,هل هو حي أم ميت ،تقدمنا ببالغ إلى الحكومة بكافة بياناته ولكن لم

نتلق أي رد".

بهيج عبيد زيد عاقل
من أبناء دار سعد ـ عدن ،اعتقل من مديرية "دار سعد" في منطقة "زهرة خليل

" عاقل حارة لواء النقل  -الشيخ عثمان ،متزوج وأب لثالث بنات ،اعتقل بتاريخ
 25يونيو  2018من قبل قوات الحزام األمني التي تشرف عليها دولة اإلمارات،

تقول زوجه بهيج لمنظمة سام " ماتت أم بهيج قهرا"
على ابنه  ,وأبوه مريض ال يستطيع المشي  ,وال يوجد
من يعول االسره  ,الن بهيج ل ال يوجد له راتب شهرى
 .تختم زوجت بهيج حديثها " اطلب بالكشف عن زوجي
 ,واذا عليه أي قضية جنائية يحولوه الى القضاء حتى
نستطيع حتى رؤيته  ,ونعرف حاله ".
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وهو يسوق سيارته في طريق عودته إلى منزله ،حيث استوقفته سيارة عسكرية

على متنها عناصر عسكرية ملثمون ويرتدون زياً عسكرياً  ,وأخذوه مع سيارته من

منطقة "زهرة الشيخ عثمان" إلى مكان مجهول.

تقول زوجة بهيج لمنظمة "سام" " :ماتت أم بهيج قهراً على ابنها ،وأبوه

مريض ال يستطيع المشي وال يوجد من يعول األسرة؛ الن بهيج ال يوجد له راتب
شهري  .تختم زوجة بهيج حديثها بالقول " :أطالب بالكشف عن زوجي  ,وإذا

عليه أية قضية جنائية يحولوه إلى القضاء حتى نستطيع رؤيته ،ونعرف حاله "

مازن محسن عبدالله الدبا
ليل من
اعتقل مازن بتاريخ  10اغسطس -اب  ،2016حيث تم مداهمة منزله ً

قبل فرقة مكافحة االرهاب بمحافظة لحج ،والذين كانوا على متن خمس
سيارت ثالث منها عسكرية ,دون أي مراعاة للوقت المتأخر أو مراعاة لمشاعر

أسرته ،األمر الذي سبب خوفا وهلعا خاصة لدى األطفال .قامت تلك القوات

بأخذ مقتنيات البيت من ذهب وغيره ،كما أخذوا سيارته ,وقاموا باختطافه ،وال
تعلم األسرة عنه شيئا .أدى االقتحام المرعب إلى إجهاض زوجة مازن ،كما تأثرت

عائلته بشكل كبير.

محمد على عبدالله االصبحي
اعتقل بتاريخ  27فبراير– شباط  ،2016حيث اختطف من الشارع من قبل مسلحين
مقنعين يلبسون الزى العسكري ،كانوا على متن طقم عسكري وسيارة .أنكرت

األجهزة األمنية معرفتها به .أسرته مصابة بصدمة نفسية ،ال تعلم أسرته مكان
إخفائه لكن بعض الشهود أخبروها أنه تم اقتياد نجلهم إلى "الحزام األمني"

بمحافظة لحج .تعيش أسرته حالة خوف وترقب من أي خبر يأتي عن ابنهم

المختطف منذ  4سنوات.

جمال حسين
أشهر من زفافه ،حيث تمت
اعتقل بتاريخ  8أكتوبر -تشرين األول  2017بعد ثالثة
ٍ

مداهمة منزل كان فيه مع أصدقائه من قبل قوة من الحزام األمني بقيادة
شخص ُيكنى بـ "أبو سياف" الذي استخدم التهديد اللفظي والسالح قائال

"جاءك الموت" واعتدواْ عليه بالضرب ،تم اقتياده أوال إلى قسم شرطة "عمر

المختار" ،ثم إلى إدارة األمن التابع لشالل ،ثم اختفت آثاره ولم يسمعواْ عنه شيئا.
ذهبت أسرته للبحث عنه لكن إدراة األمن تجاهلت كل مطالبهم ،حتى لم يشر
هنا إلى أن "جمال" كان يقاتل مع المقاومة في الحد الجنوبي ،وبعد االعتقال

قطع راتبه.
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أسامة محمد على الصراطي
اعتقل بتاريخ  26يونيو– حزيران  2016حيث داهم مسلحون على وجوههم

أقنعة يتبعون األجهزة األمنية والحزام األمني منزل أسرة أسامة ،فتصدت

لهم "األم" رافضة أخذ ابنها ،فقام الملثمون باالعتداء عليها بالضرب ،مازلت
آثار الرصاصات التي أطلقها أولئك المسحلون موجودة حتى اآلن في المنزل.

تواصلت األسرة مع األجهزة األمنية لمعرفة مصير ابنها ،في البداية وعدهم

مدير األمن "شالل" بإخراجه من التحالف بعد التحقيق ،لكن لم يتم تنفيذ تلك
الوعود .وبحسب مصادر فقد تم اقتياد "أسامة" إلى "بيت شالل" ،وبعد  8أيام

تم تحويله إلى مقر التحالف في البريقة ،وبعد شهرين ظهر في سجن بئر أحمد،

ومنه اقتيد إلى ما يسمى بـ"قاعدة وضاح" سيئة الصيت ،حيث تعرض لتعذيب
شديد ،بعدها ُأخفي قسراً ولم يعرف مصيره حتى هذه اللحظة.

محمد صالح فضل النوم
قوات تتبع أمن
ٍ
اعتقل "محمد صالح فضل النوم" في  13يوليو  2017من قبل

عدن من قرب منزله في شارع خليفة بالمنصورة ،وبحسب إفادة أهله ال تتوفر
أية معلومات عن مكان احتجازه ،باستثناء تسريبات لصورته في صحيفة "عدن

الغد" بأنه توفي تحت التعذيب.

عبدالله يحي عبدالله أحمد الزوم
اعتقل بتاريخ  23ديسمبر  2016من قبل قوات "الحزام األمني" وقوات "أمن
عدن" وأفاد أحد أقاربه لـ"سام"" :داهمت سيارتان عسكريتان منزله في حي
ليال ،شاهرين السالح ،ثم سحبوا
القاهرة بمدينة عدن الساعة الحادية عشرة ً

عبدالله بالقوة إلى فوق إحدى السيارات العسكرية ،وبعد التحقيق معه لمدة

أسبوع في إدارة األمن اختفت أخباره واختفي عبدالله الزوم ،وال تعلم أسرته
مكان احتفائه ,ناشدت أسرته السلطة الحكومية وكافة منظمات المجتمع

الدولي العمل على كشف مصير عبدالله أو توفير أية معلومات عنه.

أحمد فايز سالم بايمين
يقول والده في تفاصيل اإلفادة التي قدمها لفريق "سام"" :في الرابع من شهر
رمضان لعام  2019بعد صالة المغرب خرج ابننا "أحمد فايز سالم بايمين" البالغ
من العمر  19عاما من مسجد علي بن أبي طالب برفقه أخيه سالم وأحد جيرانه،
وإذا بسيارة "هايلكس" بيضاء اللون وفيها  4مسلحين ملثمين يرتدون مالبس
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مدنية ،خرج اثنان من المسلحين ونادواْ  :يا أحمد اطلع ،فقال لهم أحمد :من أنتم؟

قالواْ له اطلع  10دقائق تحقيق وسترجع إلى بيتك ،فرد قائال :من أنتم؟ .قالوا
اسكت وال كلمة .قال لهم أحمد :لحظه سأخبر والدي ،لكنهم أخذوه بالقوة.

عندها ذهب أخوه سالم برفقة أحد أصدقائه إلى مركز شرطة "غيل باوزير" وقدم
بالغ اختطاف ،وأعطاهم كامل التفاصيل ،إال أنهم تفاجأواْ برد مدير األمن في

قائال :أحمد مطلوب للمطار ،واآلن هو في
"غيل باوزير" حينها "أحمد الجمحي"
ً
المطار"  .يقصد مطار الريان الواقع تحت سيطرة إشراف قوات دولة اإلمارات .

ويتابع" :وبعد لحظة االختطاف بدقائق ،قام والده بالتواصل مع قائد معسكر
"كوارتز" المقدم "سالم النموري" وأخبره بما حصل ،وقال له والد أحمد :هل

السيارة تتبعكم؟ قال ال أدري .لكن بعد ربع ساعة اتصل بي ،وبعد مرور عشرين
دقيقة أعاد والده االتصال بالمقدم "سالم النموري" الذي أخبره أن السيارة

تتبعهم وأن أحمد مطلوب للمطار".

"مر ذلك اليوم وال خبر عن "أحمد" وبعد مرور أسبوعين تواصلنا مع القائد
قائال :لقد أفرجت عن أحمد في
اإلماراتي "أبو عبد الله" وأخبرناه بالموضوع ،فرد
ً

منتصف رمضان ،وأحمد ليس لديه أي شي ،وصفحته بيضاء ،فسألناه عن الجهة

التي سلمتها أحمد أو من الضابط الذي قمت بتسليم أحمد إليه ،لكنه لم يجب" .

قمنا بعدة محاوالت للتواصل مع أبو عبدالله اإلماراتي لكن دون جدوى ،حينها
التقى والد "أحمد فايز بايمين" بمدير أمن ساحل حضرموت العميد "منير كرامة
التميمي" وأعطى والده كامل تفاصيل الحادثة ،ثم طلب العميد "منير التميمي"

صورة ألحمد ،وعند رؤيته للصورة قال هذا ولد محترم وصغير ،وأنا سأتابع

الموضوع ،وإن شاء الله يكون خير ،وإلى يومنا هذا لم يأت بخبر أو أي شيء عن
أحمد فايز.

وبعد ذلك تواصلنا مع مدير مديرية غيل باوزير "عدنان محمد حمران" وأخبرناه
بذلك؛ فقال لهم :سأتواصل مع اإلماراتيين والجهات األمنية .وعندما قمنا

بإعادة التواصل مع الدكتور"عدنان" لنعرف ماذا قال له اإلماراتيون والجهات
األمنية عن "أحمد" رد علينا "حمران" أنه تم اإلفراج عن أحمد من مكان إلى مكان

آخر تمهيداً لخروجه ،وبعد مرور األيام لم يقم الدكتور "عدنان حمران" باالتصال

بنا ،وال نعلم ما الذي جرى في الموضوع.

قائل" :وبعدها تواصلنا مع رئيس االستخبارات بحضرموت "محمد عمر
ً
وتابع
قائال :ال يوجد اسم أحمد في الكشوفات
اليميني" وأخبرناه بالموضوع فرد
ً
الموجودة في قسم االستخبارات ،لكنه وعد بمتابعة الموضوع ،وحتى كتابة
هذه المذكرة لم يفدنا بأي شيء ،وقمنا بعدة محاوالت واتصاالت بضباط
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ووجهاء ومشايخ ،ومن ضمن الذين قمنا بالتواصل معه والذهاب له الشيخ

"صالح الشرفي" مستشار محافظ حضرموت ،حيث التقينا به عده مرات ،ويقول
إنه ذهب للمحافظ وأخبره بموضوع "أحمد" فحزن المحافظ من الحادثة وتأثر
بالموضوع وقال" :يصير خير" .وإلى يومنا هذا لم يقم الشيخ باالتصال بنا ،مع

العلم أن "أحمد فايز" لم يتصل بنا إلى يومنا هذا ،وال نعرف أين هو ،وفي أي
جهة ،وكيف حاله وحالته الصحية ،وما هو مصيره ،وماهي األسباب خلف اعتقاله

وخطفه طيلة العامين الماضيين" .

سعيد جابر سعيد الدوبحي
اعتقل "سعيد الدوبحي" في تاريخ  4ديسمبر  2016من قبل إدارة أمن عدن

بقيادة "شالل شائع" ،ويقال بحسب بعض المعلومات إنه اعتقل في "قاعة

وضاح" ،وبحسب إفادة تحصلت عليها "سام" من أحد أقاربه" :بعد تحرير عدن

ذهب سعيد إلى قائد معسكر النقل أمجد أبو الزبير في محافظة لحج والعند
وكرش وتعز ،وعاد إلى عدن لرؤية عائلته ،وبعد أسبوع من عودته داهمت
قوات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن المنطقة التي يسكن فيها بعد صالة العشاء،
واختطفوه من أمام عمال البقالة ,وفي نفس اللحظة ذهبنا إلبالغ معسكر

النقل الذي يتبعه ولدنا ،وفي اليوم الثاني إلى الجهات المسئولة ,ثم ذهبنا إلى
إدارة األمن لمعرفه مكان وسبب اختطافه ،ولم يتجاوبوا معنا وذهبنا إلى أكثر

من جهة عاملونا بنفس األسلوب وقد أرسلنا في بريد إدارة األمن رسالة إلى
مدير األمن المدونة برقم ( )417ولم يتم الرد عليها ،وأيضا رسالة أخرى ولم يتم

الرد عليها إلى وقتنا هذا ،وإلى اآلن ال نعرف مكان اختفائه ،وزوجته وأوالده

محرومون حتى من معرفة مصيره.

علي الخضر عبدربه
اقتحمت قوات مسلحة -يضع أفرادها أقنعة على وجوههم -منزل "علي"
بطقم
الساعة الثانية والنصف فجراً  ،بقيادة شخص ُيدعى "أبو اليمامة" كانواْ
ٍ
عسكري وسيارتين ،كسرواْ باب الحديقة ،والبعض قفز من فوق سور المنزل،

عاثوا في البيت خراباً  ،حيث كسروا باب الحمام وعبثوا بالمحتويات ،كما اعتقلوا
معه شقيقه الذي ٌأفرج عنه الحقاُ ،شوهد "علي" آخر مرة في "بئر أحمد" قبل
أن يختفي بصورة نهائية ،ذهبت والدته لتسأل وتبحث عن ابنها لدى الجهات

األمنية لكن دون جدوى.
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حذيفة عمر عبده يحيى مبارك
أفاد أقارب حذيفة لراصدي "سام" أنه اختُ طف في  20يونيو  2017حيث داهمت

قوة عسكرية تتبع "مكافحة اإلرهاب" بقيادة ُ"يسران المقطري" البيت الذي
ٌ
يسكن فيه الساعةالخامسة والنصف فجراً  ،دون أية مراعاة لخصوصية البيت
العمارة والحي الذي
وحرمته ،وأثاروا الرعب في قلوب األطفال وجميع سكان ِ
يسكن فيه ,ودخلوا عليه حتى غرفة نومه ،وسحبوه بالقوة ،ذهبت أسرته إلى

إدارة األمن الذي وعد بعودتة لعدم وجود أية شبهة عليه ،إال أنه اختفى منذ

ذلك الوقت ولم يعثروا على أية معلومات عن مصيره.

عادل محمد صالح الحداد
تقول زوجة عادل في إفادتها لفريق "سام"" :اعتقل زوجي بتاريخ  11نوفمبر-
تشرين األول  2016من قبل نقطة تفتيش تابعة للحزام األمني ،الجنود الذين
ألقوا القبض على زوجي كانوا جنوداً ُجدداً يتبعون قائد المنطقة "منير اليافعي"

الملقب بـ"أبو اليمامة" وقد تم مشاهدة الحادثة من قبل أحد شهود العيان

الذي يعرف زوجي .الشاهد الثاني في القضية من محافظة إب ،أعطاني كل

التفاصيل بعد خروجه من الحبس ،فقد كان مع زوجي في نفس السجن ،لكن
لألسف بعد ذلك فقدت آثاره ولم أتمكن من التواصل معه نهائيا .طرقت كافة

أبواب الجهات القضائية والمنظمات ولكن لم أتلق أي رد ،ولم أعرف متى

سيخرج زوجي".

سالم سعيد الكبي القيناشي
كان سالم يعمل كعسكري في الحرس الرئاسي التابع لحراسة الرئيس هادي،

وكان من الجنود الذي قاتلوا الحوثيين دفاعا عن الرئيس"هادي" في صنعاء.

اتصاال من أحد أصدقائه يخبره
في يوم  3سبتمبر – أيلول  2016تلقى سالم
ً
بأنه يريد مقابلته ،فذهب سالم إلى عدن لمالقاة صديقه ،لكنه فوجئ بأطقم
عسكرية تحاصره وتأخذه مباشرة إلى بيت "شالل علي شائع" ،ليسمع أهله
بعدها ويعلمون من الصحف اعتقال "سالم" .ذهبت عائلته مباشرة إلى بيت
"شالل شايع" ليجدواْ سيارة "سالم" وحين سألواْ "شالل" عن ولدهم قال لهم:

اطمئنواْ " ،سالم" موجود ،أيام قليلة ويعود إليكم .لكن مرت سنوات ولم يعد

سالم إلى أهله .تعرض "سالم" في قاعة وضاح التي ُيديرها "يسران المقطري"
وبإشراف "أبو علي" اإلماراتي ألشد صنوف التعذيب الذي أفقده حياته داخل

مراكز التعذيب التي تشرف عليها اإلمارات.

92

منظمة سام للحقوق والحريات

2021

الغيبة الطويلة

نائف محمد أحمد القهبي اليافعي
أفاد أحد اقاربه لفريق منظمة "سام"" :في مساء يوم  13نوفمبر – تشرين الثاني
 2016جاءت قوة من المقنعين التابعين لشخص ُيدعى ُ"يسران المقطري" إلى

المكان الذي كان يعمل فيه "نائف" للبحث عن شخص مطلوب لديهم بحسب
زعمهم ،ثم دخلوا في مشادة مع "نائف" بحسب شهود عيان ،فأخذواْ "نائف"

بدال من الذي جاءواْ يبحثون عنه ،إلى قاعة "وضاح" التي ُيشرف عليها "أبو
علي" اإلماراتي ويباشر التعذيب فيها "يسران المقطري" وشخص اسمه "عوض
الوحش".

يعاني "نائف" من ارتفاع شديد في السكر ،إضافة الى أن لديه إعاقة في

األطراف ،فهو ال يستطيع أن يحرك أطرافه ،ولكن هذا لم يمنعهم من صعقه

بالكهرباء وتعليقه في السقف إلى أن أغمي عليه ثم تركوه ،وحين بدأ يستفيق
نادى "نائف" على الموجودين في الزنزانة أنه بحاجة إلى إبرة األنسولين لعالج

السكر ،فهو ال يستطيع العيش بدونها ،فنادى على السجانين أحد المعتقلين

أن ياتواْ لنائف بالدواء ألن حالته خطيرة جدا .فكان جواب ُ"يسران" و"أبو علي"
اإلماراتي "إذا مات نادي علينا ،قبلها إذا نسمع لكم صوت يا ويلكم" ..بقي
نائف يصارع األلم وتدهورت صحته سريعا ،وأصبح ال يسمع له إال األنين وبقي
على هذه الحالة  15يوماً  ،وبعدها فارق الحياة وهو يردد أسماء أهله وأطفاله،

ويطالب بإبرة دواء حرم منها ..نادى زمالؤه على "يسران" فقال لهم" :اتركوه

سنأتي ونأخذه" ،وتركوه يوما كامال .ثم جاء عوض الوحش ليأخذه إلى مقابرهم

المجاورة لبيت "شالل".

سالم حسين سالم الفروي
أفاد أحد أقاربه لفريق "سام"" :كان سالم يعاني من حالة نفسية يعرفها أهله
والمقربون منه ،وأثناء حديثه مع بعض األشخاص الذين يقطنون نفس منطقته
قال لهم" :أنتم عمالء وال يمكن للناس أن تسكت عنكم ،وكان يقصد إجرام

"الحزام األمني" في التعدي على الناس وانتهاك بيوتهم" .ماهي إال دقائق

حتى أتت مجموعة من األفراد الذي يعملون في "الحزام االمني" التابع لدولة

اإلمارات ،حيث داهموه في نفس الليلة من شهر ديسمبر – كانو األول ،2017
أخذت هذه المجموعة "سالم" ونقلته إلى سجن قاعة وضاح التي يديرها "يسران
المقطري" ويشرف عليها "أبو علي" اإلماراتي ،والعجيب أنهم باشروه بالضرب
والكهرباء والتعذيب حال وصوله دون إخباره بأي شيء .استمر التعذيب المتواصل

بشتى الوسائل حتى قامواْ بعملية خنْ قه بالعمامة التي كان يرتديها حتى فارق
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حياته بحسب رواية أحد المفرج عنهم لمنظمة "سام" لم تتأكد "سام" من مصدر
آخر من وفاة "سالم الفروي" ولم تتسلم أسرته جثته أو تتلق أية معلومات عن
مصيره.

قاسم علي سالم اليافعي
تعرض سالم للتعذيب في الضغاطة بالتعليق والضرب إلى أن أصيب بمرض

الكوليرا ،الذي كان منتشراً حينها في السجن ،ومع قلة األكل وشدة التعذيب
تمكنت الكوليرا من جسده وأنهكته وبقي شهراً على هذا الحال حتى تشوهت

صورته بشكل كامل.

المقنّ عين التابعين
بتاريخ  25أكتوبر – تشرين األول 2016داهمت مجموعة من ُ
لقوات مكافحة اإلرهاب منزل "قاسم" وتعمدت الدخول عليه إلى وسط أهله،

منتهكين حرمة بيته وأهله كما فعلوها مع الغالبية من المعتقلين والمخفيين.

كان موقفا مخيفا لألطفال والنساء؛ اختلط بكاء األطفال وخوف النساء بصياح

الجنود .بعدها تم اقتياد "قاسم" إلى بيت "شالل شائع" علمت منظمة "سام"
من أحد المعتقلين السابقين "عادل الحسني" أحد رفاق "قاسم"" :في منزل

"شالل" بدأواْ مباشرة بضربه الذي كان بقطع من الحديد والتي نسميها نحن
"القمط" ،وهي التي تستخدم في ربط الجسور في البناء .بقي قاسم في بيت
أيام ،بحسب ما ذكر هو لزمالئه ،ثم نُ قل إلى قاعة
"شالل" ما يزيد عن ٍ 10

"وضاح" التي يشرف عليها "يسران المقطري" وأبو علي اإلماراتي ،حيث نقلوه

ووضعوه في مكان ضيق يسمى الضغاطة تكون على حجم المرء كأنها تابوت

مقبرة ،وهي مثل "الكبت" الصغير الحديد على مقياس اإلنسان ،وفيها فتحة
صغيرة مقابل الوجه لدخول النفس ،وال تستطيع أن تعطف رجلك فيها وال أن
تجلس ،وجعلوه يقضي حاجته ويتبول فوق نفسه ومن تلك الفتحه يتم إطعامه

وتقديم الماء له .ال يخرج منها إال من أجل التحقيق حيث كان يتم تعليقه من

قدميه إلى السقف ،حيث مورس ضدي نفس التعذيب مرة واحدة لدقائق كاد
رأسي حينها أن ينفجر ،فيضعوا رأسك في األسفل ورجليك في األعلى؛ ما يؤثر

على عمل األجهزة واألعضاء في جسم اإلنسان وتوقف الدورة الدموية ،وأثناء

التعليق ال يكادون يتوقفون عن الضرب بالحديد والعصي والسياط" .

علمت منظمة "سام" أن قاسم بقي على هذا الحال بين الضغاطة والتعليق
والضرب إلى أن أصيب بمرض الكوليرا ،الذي كان منتشراً حينها في السجن ،ومع
قلة األكل وشدة التعذيب تمكنت الكوليرا من جسده وأنهكته وبقي شهراً على
هذا الحال حتى تشوهت صورته بشكل كامل ،وخرجت عظامه ولم يعد يقوى

على الحراك في األرض ،ولم يكن هناك فراش وال غطاء.
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يقول الحسني لـ"سام" :أوصل السجناء الخبر للسجان مراراً وتكراراً وهو يوعدهم

أنهم سيسعفوه إلى أن جاء "أبو علي" اإلماراتي المشرف األول على هذا السجن
والذي ال يزوره إال نادراً حيث دخل واضعاً القناع ،ونادى أين المريض؟ قال له

السجناء أنه في حالة خطرة جداً  ،فقال ال شأن لكم أنا هنا أقرر من الذي يحيا
ومن الذي يموت ،وإلى جانبه "يسران المقطري" و"شالل" ثم ذهبواْ وبقي

السجناء الحديث مع عوض
ِ
"قاسم" يصارع األلم والحمى .أصر "قاسم" على

اتصاال ليودع أهله قبل الموت ،فأخبره
"الس ّجان" من أجل أن يعطيه
الوحش َ
ً
السجناء أنه لن يستجيب وربما يؤذيه فوق األلم الذي أصابه ،لكنه أصر على
ذلك فأخبر السجناء "عوض الوحش" فدخل غاضباً وقال سأعطيك اتصاال أخيراً ..
انتظر ..ووضع قدمه على عنق "قاسم" وضغط عليه ضغطاً شديداً حتى قتله

تعمد.
بشكل ُم ّ

لم تحصل منظمة "سام" على أية معلومات أخرى من الجهات األمنية ،كما أن

أسرته لم تتلق ُجثته ،أو أية معلومات عن مصيره.

حذيفه عمر عبده يحيى
رغم الوعد التي قطعه ُ"يسران" و"شالل" بأنهما سيخرجانه فور انتهاء التحقيق

إال أن حذيفة فقدت آثاره منذ ذلك اليوم.

في شهر أغسطس – آب  2017داهم أفراد يتبعون أمن عدن وقوات الحزام
األمني بيت "حذيفة" في تمام الساعة الخامسة فجراً  ،بقيادة ُ"يسران" ،دون

مراعاة آلداب دخول البيت ،ووصلوا حتى غرفة نومه ومن ثم قاموا باقتياده،
وبرغم الوعود التي قطعها "يسران" وشالل" بأنهما سيخرجانه فور انتهاء

التحقيق إال أن حذيفة فقدت آثاره منذ ذلك اليوم ،ولم يعرف عنه أية معلومة،

رغم المناشدات لجهات عدة كالصليب األحمر وغيرها.

رامي عوض سالم العبيدي الملقب باللحجي ( 42عاما)
من أبناء محافظة لحج – الحوطة -اعتقل بتاريخ  30أغسطس  2016من قبل
إدارة أمن لحج بالتنسيق مع مدير أمن عدن "شالل شائع" عند ذهابه إلى السوق

لشراء مستلزمات بيته ،حاصرته القوات التابعة إلدارة األمن ،ومعه طفل بعمر 13
عاماً  ،وحاولت القوات أن تدوس على الضحية بسيارتها وأصابته في قدمه ،ثم

اعتقل مع الطفل ،وبعد فتره تم اإلفراج عن الطفل لكن "محمد" تم تسليمه إلى
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مكافحة اإلرهاب في مدينة عدن ،واختفت أخباره ،ولم يعرف مصيره.
تقول إحدى قريبات "رامي" لفريق سام " ذهب أبي إلى نائب مدير األمن "عبد

الدائم" فرد أنه سوف يؤدبه ويطلق سراحه ،ثم ذهب إلى مدير أمن عدن "شالل

شائع" ولكنه رفض إطالق سراحه ،وذهبنا الى كل الجهات األمنية والقضائية

ولكن الجدوى وال حياه لمن تنادي حسبنا الله ونعم الوكيل.

رامي َخلَّ ف  4من األوالد ،ووالده يعليهم رغم كبرسنه ،ويعاني اآلن الكثير من

األمراض المزمنة.

عبدالله يحي عبدالله أحمد
اختطف بتاريخ  23ديسمبر – كانون األول  2016من قبل قوات أمن عدن
والحزام األمني ،حيث تم اختطافه في ساعات متأخرة من الليل عندما كان يسير
في أحد الشوارع ،وال يعلم منذ ذلك الوقت أية تفاصيل عن سبب اعتقاله أو

مكان تواجده.

سمير عبدالله سيل علي
من قرية الحبيلين ـ محافظة لحج -يقول أحد أقاربه" :خرج سمير من البيت
في الصباح الباكر بتاريخ  7أكتوبر -تشرين األول  2015ولم يأخذ معه البطاقه

الشخصية والتلفون ،ولم نعلم إلى أين ذهب ..يواصل قريبه" :في تلك الفترة
لم يساعدنا أحد في البحث عنه ،كانت لحج منقسمة بين مناطق تحت سيطرة

القوات التابعه للحكومة الشرعية ،وأخرى تحت سيطرة مليشيا الحوثي نخشى
أن يكون أحد اشتبه به أو اعتقله ،ومنذ ذلك التاريخ ال نعلم عنه شيئا ..نحن

بانتظار أية أخبار عنه.

محمد صالح فضل منصر
اعتقل من قبل قوات أمن عدن في  2017عندما كان بجانب منزله ،وال يوجد أي

تواصل مع ذويه منذ لحظة اختطافه ،لكن انتشرت له صورة في صحيفة "عدن"

وكان من ضمن الجثث التي ُعذبت داخل المعتقالت السرية في عدن ،لكن ال
توجد أية أخبار موثقة أو تفاصيل عما جرى له.

محمد عبد الرحمن سعيد ذياب
لقبه "الغفوري" من أبناء محافظة عدن ،يقول أحد أقاربه لمنظمة "سام" اعتقل
بتاريخ  24أغسطس 2016 -من بيت خاله في "البساتين" من قبل قوات "الحزام
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األمني" بقيادة "صالح السيد" التي تشرف عليها دولة اإلمارات .
"الغفوري" يعاني من إصابة في رأسه تعرض لها خالل المواجهات مع جماعة

الحوثي وهو يدافع عن مدينة عدن ،ال تعلم أسرته أية معلومات عن مكان

إخفائه ،وتناشد المنظمات والجهات المعنية مساعدتها في الوصول الى أية
معلومات عنه.

قبل  6أشهر اتصل بي شخص ال أعرفه وأخبرني أن زوجي قد تُ وفي تحت التعذيب

وأرسل لي صورة تبين آثار تعذيب على وجهه.

تقول زوجته لمنظمة "سام" للحقوق والحريات" :اعتقل زوجي قبل عامين خالل

تواجده في أحد فنادق محافظات حضرموت مع زوجته ،حيث تم اقتحام الفندق
من قبل عناصر مكافحة اإلرهاب منتصف الليل وتم اقتياد زوجي ،وإلى اآلن ال

أعرف مكان تواجده.

محمد عبده علي كلكلي
قبل  6أشهر اتصل بي شخص ال أعرفه وأخبرني أن زوجي قد توفي تحت

التعذيب وأرسل لي صورة تبين آثار تعذيب على وجهه" .ال زالت زوجته تبحث عن

أية معلومة مثبتة تؤكد لها حقيقة االتصال دون تجاوب من قبل أية جهة عن
مكان محمد أو سبب االعتقال .وتضيف أن أخ زوجها أخبرها عند زيارته إلى المكال

أنه عندما اعتقل زوجها في سيئون أدخلوهم عليه مربوطي األعين  ,إال أن صوته

كان واضح عليه التعب الشديد.

علمت منظمة "سام" للحقوق والحريات أن "محمد" لديه شقيقان معتقالن في
سجن "المنورة" في المكال ،األول يدعى "علي" منذ  6سنوات ,والثاني يدعى
"وليد" معتقل منذ  4سنوات ،وقد اعتُ قلواْ في مدينة سيئون ،ثم أحيلوا قبل

سنتين إلى سجن "المنورة" في المكال .

محمد صالح عبدالرحمن عبدالله العلواني
اختطف بتاريخ  23فبراير – شباط  2017من قبل قوات أمن عدن والحزام

األمني أثناء خروجه للعمل صباحاً  ،حيث قال شهود عيان إن سيارة كان يستقلها
ملثمون قامواْ بإيقافه وإجباره على ركوب السيارة ،ولم يعرف سبب اعتقاله أو

مكان تواجده على الرغم من تقديم عائلته عشرات الشكاوى أمام عدة منظمات

حقوقية كالصليب األحمر لمعرفة مصير"محمد" لكن لم يستطيعواْ تحديد مكانه
إلى هذا اليوم.
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سعيد عمر
أخذوه من منزله دون أية تهمة ،علماً بأنهم كانوا يبحثون عن أخيه ،حيث قامواْ

باقتياده إلى جهة مجهولة.

بتاريخ  8أكتوبر  2017تعرض سعيد محمد عمر عبد الله " 35عاماً " لالعتقال
من داخل منزله الواقع في منطقة "دار سعد" بشارع التسعين ،من قبل عناصر

تابعة لقوة مكافحة اإلرهاب التابعة لـ ُ"يسران" .وبحسب إفادة بعض الجيران
الذين شاهدواْ الواقعة لـ"سام" "فقد قامت قوة مكافحة اإلرهاب بقطع
الطريق بأربع مدرعات ونزل عدد من المسلحين وداهمواْ منازلنا و منازل الجيران

وهددونا بالسالح ،وقالوا لنا ممنوع أن تتحركواْ  ،وأبقونا داخل البيت ،بعدها
قاموا بمداهمة بيت "سعيد عبد الله" وأخذوه من منزله دون أية تهمة ،علماً

بأنهم كانوا يبحثون عن أخيه ،حيث قامواْ باقتياده إلى جهة مجهولة ،ولم نعرف

أين تم احتجازه إال حديثا جداً حينما تم إخبارنا من بعض األشخاص أنه موجود في

منطقة "التواهي" بقاعة "وضاح" ،ولم تثبت عليه أية تهمة".

بالل المقطري
قالواْ لي" :افتحي الباب وإال سنطلق عليكم الرصاص" ومن خوفي الشديد لم

أستطع أن افتح الباب فقامت أمي بفتح الباب لهم ،وعندما دخلوا البيت طلبواْ

منا أن ندلهم على مكان محمد ،إال أن أمي قالت لهم إنه غير موجود وإنه

مسافر منذ شهر ،فقامت العناصر باعتقال أخي بالل بسبب عدم عثورهم على
محمد.

قالت "ليلى المقطري" شقيقة السجين "بالل" في إفادتها لفريق "سام":
"تعرض بالل لالعتقال صباح يوم الثالثاء  6مارس – آذار  ،2018حيث تم مداهمة

منزلنا الكائن في منطقة "التقنية" من قبل عدة عساكر يرتدون ّزياً باللون البني
ومسلحين بأسلحة كالشينكوف ومعهم أجهزة السلكية ،البعض منهم ُم ّلث ٌم
والبعض اآلخر غير ملثم ،حيث ركلوا باب البيت عدة ركالت قوية ولم يعطواْ

لنا الفرصة للبس شيء ،وكانوا يصرخون بي :افتحي الباب وإال سنطلق عليكم

الرصاص ،ومن خوفي الشديد لم أستطع أن افتح الباب فقامت أمي بفتح الباب

لهم ،وعندما دخلوا البيت طلبواْ منا أن ندلهم على مكان "محمد" إال أن أمي

قالت لهم إنه غير موجود وإنه مسافر منذ شهر فقامت العناصر باعتقال أخي
"بالل" بسبب عدم عثورهم على "محمد" ،واعتقلوه بمالبسه التي كان يرتديها

ولم يسمحواْ له بتغيير مالبسه ،إضافة إلى محاولتهم أخذ أخي عاصم ،إال أنني أنا
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وأمي توسلنا لهم بعدم أخذ عاصم إال أنهم لم يستجيبوا لنا وأخذوه على الفور،

ثم أرجعوه بعدها بدقائق وقامواْ حينها بتفتيش المنزل مرة أخرى ثم غادرواْ ".

حاتم علي جعيم عبدالله ( 26عاما(
بعد اعتقال حاتم واخفاءه قسرا أصبح الحزن مخيم على بيتنا “
من أبناء عدن ـ منطقة الممدارة ،وبحسب روايات أقربائه عندما سيطرت مليشا
الحوثي على عدن في ، 2015انضم الى مقاومة المنصورة ،حتى تمت استعادة

عدن ،ثم عاد إلى عمله األول "سائق باص" تزوج بعد استعادة مدينة عدن ،وبعد
زواجه بشهرين اعتقل ،أي بتاريخ  17أكتوبر  2016في شهر رمضان أثناء ذهابه

لزيارة أهله في المنصورة ـ بلوك " "36حيث صادف تواجده مع حملة أمنية
اعتقلت الكثير من الشباب من ضمنهم الضحية "حاتم" حيث تم محاصرته بعربات
وسيارات تتبع إدارة
أمن

عدن،

ثم

داهمو بيت أقاربه

“ تعرض عبدالله وجميع من كانوا في
البيت للتعذيب القاسي ,ولم تسلم
حتى النساء من الضرب والشتم وكالم
مناطقي غير الئق”.

وأخدوه إلى بيت
"شالل" وسمح له
شخصياً بإخبار أهله

عن مكان تواجده،

يقول أحد أصدقاء

"حاتم" الذي نتحفظ عن اسمه " ذهب أقارب حاتم إلى إدارة األمن للبحث عن
"حاتم" فرد األمن عليهم "إن حاتم في الحفظ والصون" ،وسيتم التحقيق معه
وإطالق سراحه ثم بعد ذلك نقل "حاتم" كما سمعنا إلى التحالف ،لكن "شالل"

أنكر وجوده ومازال "حاتم" مخفياً قسراً حتى اآلن .

يقول صديق حاتم " ذهبنا إلى كل األماكن؛ وزارة حقوق االنسان  ،وزراة الداخلية،

المجمع القضائي؛ ولكن بدون أية فائدة ،لم نجد أية معلومة عن حاتم " ردهم

الوحيد " هذا الشخص أخذه التحالف "

التقى فريق "سام" بأحد أقاربه حيث قال " :منذ اعتقال "حاتم" وإخفاءه قسراً

خيم الحزن على بيتهم ،أمه تعاني من شحنات كهرباء ،أبوه كبير في السن وقعيد
ّ

في البيت بعد ما أصيب بمرض "المكرفس" وزوجته أصيبت بصدمة " ماذا فعل

"حاتم" ُليخفى قسراً ..؟! تعبنا من الوقفات االحتجاجية األسبوعية لكن ال أحد
يلتفت إلى مطالبنا.
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محمد عبد اإلله غيالن
اعتقل "عبد اإلله" من قبل قوات تتبع ُ"يسران المقطري" و"شالل شائع" عن
طريق البحر الساعة الحادية عشرة والنصف ُظهراً  ,كما اقتادواْ سيارته وال نعلم

مكانه ،وليس لدينا أية معلومات عن مصيره.

بحسب إفادة أحد أقارب "عبد اإلله غيالن" لمنظمة "سام"" :فإن عبد اإلله كان

أحد الذين قاتلواْ جماعة الحوثي عام  ،2015وقد تمت إصابته مرتين في يده،

وبعد خروج الحوثيين من عدن تم اعتقاله بتاريخ  10نوفمبر– تشرين الثاني 2016

من قبل قوات تتبع القائد "يسران المقطري" و"شالل شائع" بحسب شهادة

الشهود الذين أخبرونا بما حصل مع أخي.

تم اقتياد عبد اإلله مع سيارته من طريق البحر الساعة الحادية عشرة والنصف

ظهراً  ،وال نعلم مكانه ،وليس لدينا أية معلومات عن مصيره ..طرقنا كل األبواب،

ولكن لألسف لم نجد أية معلومات ترشدنا إلى مكانه ..في وقت سابق تم
كشف من معتقلين في "بئر أحمد" تضمن أسماء المعتقلين ،ومن توفي
ٍ
تسريب
تحت التعذيب ،ومن ضمنهم أخي "عبد اإلله" مع ذلك لم نجد تأكيداً لتلك

المعلومات.

عبدالله علي علي الحيي
"تعرض عبدالله وجميع من كانواْ في البيت للتعذيب القاسي ،ولم تسلم حتى

النساء من الضرب ،والشتم ،وكالم مناطقي غير الئق".

احتجازهم  - 16/10/2020تشرين األول  2012الساعة  3فجراً هاجمت قوة
مسلحة تتبع المجلس االنتقالي ،بقيادة "مصلح الذرحاني" مدير "قسم البساتين"

منزل "عبدالله علي علي الحيمي" الكائن في مدينة "إنماء" السكنية .

يقول شقيق "عبدالله" لمنظمة "سام" :اعتقلواْ "عبدالله" مع جميع من كانواْ

في البيت ،وهم جميع الساكنين في البيت ،وهم" :جبر علي علي الحيمي ،سنان

علي علي الحيمي ،علي عبدالملك محمد حسين الحيمي ،علي عبدالكريم محمد

حسين الحيمي ،جبر ناصر سريب ،غالب علي الضبياني ،أحمد حسين الجشمي"
ً
إضافة إلى النساء واألطفال الرضع ،ونهب كل مقتنيات وأثاث المنزل ،حيث كان

الجميع يعمل في بيع القات دون معرفة األسباب ،وقد تعرضواْ جميعا للتعذيب
القاسي ،ولم تسلم حتى النساء من الضرب والشتم وكالم مناطقي غير الئق.
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وبحسب إفادة أقاربهم لـ"سام" لم يستطيعوا زيارتهم ،ولم يعلمواْ مصيرهم،
لكن وردتهم أنباء أنهم نقلواْ الجميع إلى معتقل "بئر أحمد" في عدن لكن

"عبدالله على الحيمي" ال يعلم مصيره ،وهناك أنباء أنه تُ وفي تحت التعذيب.

محمد عبد الرحمن ذياب
اختُ طف بتاريخ ...أغسطس – آب  2016من قبل قوات أمن عدن والحزام األمني؛

قسريا بعد اقتياده من منزل خاله الذي كان متواجداً فيه في
حيث تم إخفاؤه
ً
"حي البساتين" .منذ ذلك التاريخ إلى هذا اليوم دون أن يستدل على مكانه .يعاني

محمد من آثار شظايا في رأسه التي أصيب بها خالل تصديه لقوات الحوثي قبل
سنوات.

غمدان محمد عبده إسماعيل ( 27عاما)
"غمدان" من أبناء محافظة تعزـ مديرية المعافر ـ عزلة الشعوبة -يقول أخوه
لمنظمة "سام"" :غمدان شخص ُأ ّم ٌّي نزل عدن للعمل ،ال عالقة له بالسياسة،
اختفى في شهر أكتوبر  2016عندما خرج إلى شارع "الشيخ عثمان" بمدينة

عدن ،وال ندري ما الذي حدث له ،وال أين ذهب أو أخذ ،هل اعتقل أو قتل !..لكن

ال نمتلك أي دليل أنه معتقل ،وإنما اختفاء ،ولم أعثر على أي دليل عن وجوده..

بلغنا البحث الجنائي في عدن ،لكن لم أحصل على شيء يدلنا عن مكانه.

عماد احمد علي السنجاب  39عاما
اعتقل بتاريخ  17سبتمبر  2016من منطقة "التواهي" بمدينة عدن من قبل

إدارة أمن عدن عندما كان ذاهباً إلى السوق لشراء العالج لوالدته المريضة،

وأمام الصيدليه قام أفراد ملثمون و يلبسون زياً عسكرياً تابعاً إلدارة أمن عدن

بمحاصرته وأخده إلى "بيت شالل" وبعد متابعة األسرة أخبرهم "شالل" عن

سي ّربيه ،وأخبرت األم "شالل" أن ابنها مريض نفسياً  ،ولديه تقرير،
وجوده ،وأنه ُ
وبسبب محاولة األم المتكررة بالسؤال عن ابنها أخبرها بأنه سيتم كسر رأسه إذا

رجعت مرة أخرى وبعدها لم تسمع األم عن ابنها مرة أخرى!..

أيمن عبدالله علي سالم  30عاما
"البريقة" في مدينة عدن ،اعتقل بتاريخ  9مايو  2017من قبل
من أبناء منطقة ُ

إدارة أمن عدن في البريقة ،حيث تم مداهمة المنزل بعناصر ملثمين يرتدون زياً

أطقم عسكرية ..اقتحموا المنزل بعد كسر الباب،
عسكرياً قدمواْ على متن 5
ٍ
وأخذوا "أيمن" بالقوة رغم أن والده "قاض" وأخبرهم أن ابنه يعاني من مرض

التوحد لكن ذلك لم يشفع له ،وأخذوه ..ومن ذلك الوقت اليعرف مصيره!..
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جمال حسين احمد علي  43عاما
من أبناء عدن منطقة "الشيخ عثمان" ،اعتُ قل تعسفاً بتاريخ  10أغسطس 2017
من قبل ما ُيسمى ب ـ "قوات مكافحة اإلرهاب" في شهر رمضان وبينما كان

"جمال" مع أصدقائه يحتفل بعقد قرانه؛ جاءت قوات من مكافحه اإلرهاب
قبض ،وأخبره قائدهم بأنه
العتقاله ،ولكنه رفض بسبب عدم حضورهم بأمر ٍ
"جاءك الموت ياتارك الصالة" وذهب هو لتسليم نفسه إلى شرطة "الشيخ

عثمان" التي سلمته للبحث الجنائي وبعده اختفت أخباره!..

حمدي عبدربه عبد اإلله اليافعي ( 24عاما)
من أبناء عدن ـ منطقة البريقة -اعتقل بتاريخ  3ديسمبر  2017من قبل قوات

"مكافحة اإلرهاب" حيث تمت تم مداهمة منزله ،وترويع أسرته ،وقد استخدمت
القوات "الرصاص الحي" ما أدى إلى إصابته أثناء محاولته الهرب إلى بيت الجيران،

وتمت مالحقته وأخذه بالقوة إلى جهة مجهولة!..

وجدي عبده علي حسن ( 24عاما)
من أبناء عدن ,اعتقل بتاريخ  24يوليو  ,2016من قبل قوات الحزام األمني,

عندما ذهب إلى العمل في منطقة ”رأس عباس” ,وفي طريق خط البريقة عند
الرابعة عصرا تم القبض عليه من قبل عناصر الحزام األمني التابعة لـ”أبو اليمامة”

منير اليافعي ،وبعد بحث األسرة عنه تأكدت من نقله إلى التحالف.

ياسر عبدربه محمد عبدربه
اعتقل بتاريخ  17مارس  2018من قبل قوات مكافحة اإلرهاب عند وصوله إلى

عدن ـ الشيخ عثمان ..حيث استوقفت دراجته عند سوق الهاشمي ثم أخذته

"قوات األمن" ومنذ ذلك الوقت وأسرته تبحث عنه ولم تجد أي أثر له.
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عارف محمد عبده قاسم (  32عاما )
من أبناء عدن ـ منطقة "التواهي" اعتُ قل بتاريخ  20مايو  2016من قبل قوات
"الحزام األمني" عندما ذهب للبحث عن بنزين في محطة "خورمكسر" بجانب
معسكر "الصولبان" حيث أوقفته عناصر تابعة للحزام األمني ،واقتادته مع سيارته

إلى سجن المنصورة ،وعندما ذهبت األسرة إلى هناك لم تجده ،وأخبرهم أحد

األفراد أنه تم نقله إلى التحالف.

"علي محمد الرماح عقيل" و"خالد محمد الرماح عقيل" اعتقال بتاريخ  13يونيو
 2015من قبل قوات الحزام األمني.

محمد قائد محمد المقرئ "أخفي قسرا من قبل تنظيم
القاعدة"
اعتقل في يوم االثنين تاريخ  12أكتوبر  2015بعد مظاهرة جماهيرية خرجت

في "المكال" التي كانت تحت سيطرة "تنظيم القاعدة" رافضة تواجد العناصر
اإلرهابية من "التنظيم" في المدينة ،وبعد انتهاء المظاهرة اعتَ قل تنظيم

القاعده  3صحفيين منهم "محمد قائد محمد المقري" ـ مراسل قناة "اليمن
اليوم" و"أمير عبدالله باعويضان" مراسل قناة "آزال" ومعهم ناشط حقوقي آخر
مباشرة ،وهاتفني أنه
ً
ُيدعى "أمين الحامد" أفرج عنه بعد ثالثة أيام من االعتقال

يبلغني على لسان التنظيم أن أهدأ من المطالبة بزوجي ،وأنه ما عليه أي خطر،

وال يروني أعاندهم ،وأنهم سوف يطلقون سراحه بعد التحقيق معه مباشرة.
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ً
ثالثا -مخفيون قي سجون المملكة العربية
السعودية وفي مناطق ما يسمي بـ"الحد الجنوبي"
حدها الجنوبي للدفاع عن
أسست المملكة العربية السعودية قوات يمنية مقاتلة على طول ّ
أراضيها من هجمات المقاتلين الحوثيين ،وأصبحت تُ عرف هذه القوات شعبياً بـ "قوات الحد
الجنوبي" وال ُيعرف عددها الفعلي والحقيقي؛ حيث تعمل هذه القوات بعيداً عن إشراف وزارة

الدفاع اليمنية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً هي قوات مقاتلة يمنية تشرف عليها
قوات المملكة العربية السعودية ،رصدت "سام" العديد من االنتهاكات كاالعتقاالت التعسفية
في صفوف المقاتلين ،واإلخفاء القسري لعدد منهم ،داخل معتقالت تابعة لمعسكرات القوات
المقاتلة ،والبعض نقل الى داخل األراضي السعودية؛ حيث أكدت الشهادات التي استمعت لها

"سام" وجود أشخاص مخفيين بشكل قسري في سجون عديدة داخل المملكة العربية السعودية.

العقيد /محمد طه األصبحي
عمل العقيد "األصحبي" كضابط سابق في البحرية اليمنية ،قبل أن ُيؤسس اللواء
"الخامس حدود" في منفذ "علب" الحد الجنوبي للملكة العربية السعودية؛ حيث
شغل وظيفة "ركن اإلمداد" كما عمل قائداً للكتيبة الثانية ،إضافة إلى مشاركته

السابقة في الحرب ضد مليشيا الحوثي ،حيث كان يعرف عنه االنضباط والتفاني
في عمله.

في نهاية عام  2019تم استدعاء العقيد "األصبحي" من قبل اللواء "محمد
الباهلي" قائد اللواء الخامس "حرس حدود" حيث تم اعتقاله وإخفاؤه من قبل

القوات السعودية بأوامر من سعد آل جابر -أخ السفير السعودي لدى اليمن.

وبحسب الشهادات التي تحصلت عليها "سام" فقد تم اعتقال "األصبحي" من

الخطوط األمامية ألسباب ُيعتقد أنها تتعلق بوشاية من أحد الضباط الكبار الذي
كان "األصبحي" معترضاً على تعيينه ،ولم يعرف عنه أية معلومة منذ لحظة
اختطافه على يد القوات السعودية ،كما لم يسمح لذويه بزيارته أو االتصال به أو

حتى معرفة مكانه بالتحديد؛ حيث تتضارب األنباء عن مكان توقيفه ما بين "سجن

نجران" أو "السجن العام" في "عسير".

شاكر بن هامل ..معاناة من األمراض
في األول من سبتمبر  2017تم اعتقال شاكر أحمد سرور بن هامل " 57عاما"ً من

مدينة سيئون حضرموت ،من قبل القوات اليمنية التي تشرف عليها السعودية.
ِ
حيث قامت القوات بزج "أحمد بن هامل" في "سجن الطين" وهو سجن ُيشرف

قاس.
عليه ضباط سعوديون ويتعرض فيه المعتقلون لتعذيب ٍ
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يعاني "شاكر" من أمراض كثيرة في المسالك البولية ،ويتعرض النحباسات تؤدي
تورم في قدمه ..آخر
إلى تسمم جسمه أحياناً بسبب ذلك ،كما أنه يعاني من ّ

زيارة لشاكر كانت في شهر ""12عام  2018في سيئون ،وبعد ذلك انقطعت

أخباره ما جعل أهله يتابعون الجهات المختصة؛ ولكن لم يجدوا خبراً عن مكان
احتجازه .بحسب شهادة أحد الذين كانوا معه في المعتقل؛ فإنهم افترقوا في
مطار سيئون عام  ،2019وأنه حسب ما سمع من أخبار فقد جرى نقله مع آخرين

إلى سجن "ذهبان" بالمملكة العربية السعودية.

الجدير ذكره أن ملف تحقيق "شاكر" جاهز لدى نيابة المكال لمحاكمته ،فيما
تُ طالب أسرته بتحقيق العدالة واإلفراج الفوري عنه.

الصحفي مروان المريسي ..إخفاء بال رحمة
يعمل "مروان" كصحفي ،تم إخفاؤه قسراً بتاريخ  1يونيو  2018بعد اختطافه
جهات أمنية سعودية أثناء عودته من المستشفى التخصصي الطبي
ٍ
من قبل
في الرياض .أبلغت الجهات األمنية عائلة "المريسي" بوجوده لديها لعدة أيام،

وقت قصير ،وطلبواْ من عائلته بعدم إثارة موضوع
ٍ
متعهدين باإلفراج عنه بعد

اختطافه على وسائل اإلعالم حرصاً على سالمته.

أفاد شهود مطلعون على تفاصيل اختطاف "مروان" في شهادتهم لـ"سام":

"على الرغم من مراجعة عائلته للجهات األمنية السعودية ووزارة الداخلية مراراً

وحتى اللحظة؛ ال معلومات لديهم عنه ولم يسمح لهم باالتصال به؛ حتى سمح

ألسرته بزيارته في  3أغسطس .2019

أطفال أكبرهم  8أعوام،
أب لثالثة
الجدير ذكره ّأن الصحفي اليمني "المريسي" ٌ
ٍ

ويقيم هو وعائلته في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي منذ العام
 ،2003ويعمل في أكثر من مؤسسة إعالمية سعودية منها قنوات المجد

والرسالة و MBCوصحيفة "سبق" .ونتيجة لنشاطه الذي يركز في الغالب على
وسائل اإلعالم الرقمية والمحتوى اإلبداعي والتسويق اإللكتروني فقد استطاع

استقطاب العديد من المتابعين على وسائل التواصل االجتماعي.

لقد حرمت السلطات السعودية الصحفي "مروان المريسي" من حضور جنازة ابنه

وأخته اللذين توفيا وهو في المعتقل.
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رضي عبده محمد على محسن الواحدي ...من الحشد للمملكة
ّ
إلى سجون المملكة
اعتقل الواحدي " 37عاماً " والذي كان يعمل مدرساً في محافظات "شبوة،

الجوف ،ومأرب" عام  2015على يد قوات الحوثي في العاصمة صنعاء ،حيث

استمر اعتقاله إلى عام  2016ثم تم اإلفراج عنه وانتقل للعيش في مأرب،

وهناك التحق بالجيش.

ُع ّين "الواحدي" في الحشد بألوية الحد الجنوبي ،واستمر في عمله ثالثة أشهر،

ثم ُفقد االتصال به بشكل مفاجئ ،حيث تم اعتقاله من "منفذ الوديعة" ،ولم
يتم إخبار ذويه إلى أن وصلت لهم رسالة نصية منه عبر الصليب األحمر .حيث

أبلغ والده بأنه معتقل في أحد السجون السعودية "سجن القوات المشتركة -
بمنطقة شرورة" دون معرفة األسباب أو إبراز أي أمر قضائي ،كما تم منع ذويه

من زيارته أو االتصال به.

أفاد "حسام" شقيق "الواحدي" لفريق "سام" في شهادته عن الظروف التي

"الدرب"
رافقت اختفاء شقيقه بما يلي" :دخلنا في عام  2016إلى منطقة تدعى َّ
"رضي"
لتجميع المقاتلين و تدريبهم ،ولما اكتمل عدد األفراد اتصل بي أخي
ّ
وقال لي :اليوم سوف آتي إليك أنا و 15فرداً  ،وسأعاود االتصال بك من جوال

السائق "الهندي" الذي كان يقوم بتوصيل األفراد من الوديعة إلى مكان التدريب،

وأخبرته بضرورة أن يتصل بي حتى يطمئنني عن مكانه وأخبرني بأنه سيقوم
بذلك ،كان وقت تلك المكالمة في عصر ذلك اليوم ،وبقيت منتظراً التصاله

متأخر من الليل لكنه لم يتصل" .يضيف حسام" :بعد ذلك راسلني أحد
وقت
ٍ
حتى
ٍ
المرافقين الذي كان مع "أخي في الوديعة" وقال لي إن أخي قد تحرك بعد

صالة المغرب ،بعدها فقدنا أثره ولم نعلم شيئا عن مكانه ،حتى وصلت رسالته

"رضي" اتصل به من رقم محلي حيث
عبر الصليب األحمر" .وأكد حسام " بأن أخاه
ّ

أخبره بضرورة تحركهم لإلفراج عنه من عند "علي محسن األحمر ".

"رضي" تؤكد بأنه معتقل منذ  4سنوات وأن وضعه
يشار هنا إلى أن إفادة أقارب
ّ

الصحي متدهور ،وأنهم يخشون على حياته في ظل اعتقاله المستمر دون أي
مبرر قانوني..

106

منظمة سام للحقوق والحريات

2021

الغيبة الطويلة

رشاد الحميري ..استدعاء تبعه اختفاء
في منتصف حزيران /يونيو  2016اعتُ قل العقيد "رشاد الحميري" وهو عضو في

المجلس العسكري لمقاومة محافظة إب اليمنية.

تعرض رشاد الحميري لإلخفاء من قبل السلطات السعودية عقب دعوته

الجتماع في مكتب األمير "فهد بن تركي" آل سعود ،بحسب إفادة أحد أقاربه

وفقا لعائلته تم الغدر به حين وصل أراضي المملكة السعودية.
ً
لـ"سام" ،لكنه

وذكرت عائلته ّأن ابنها يحاكم في محاكم سرية ،ولم يسمح لهم بزيارته حتى
اآلن ،وأكدت العائلة أن حالته الصحية كانت غير مستقرة قبل عملية اإلخفاء

السكري.
نتيجة معاناته من مرض في القلب إضافة إلى مرض ُّ

اتصاال هاتفياً من "رشاد" أخبرهم فيه عن استعداد
تلقيها
ولفتت العائلة إلى ّ
ً
السلطات السعودية للبدء في محاكمته ،مطالباً إياهم بنشر قضيته إعالمياً ،
ثم ُأغلق الهاتف ولم َيسمحواْ له باستكمال كالمه مع زوجته التي توفيت يوم
عيلُ ..يذكر أن عائلته
الجمعة  12أكتوبر  ،2018وتركت خلفها  8أطفال بال ُم ٍ
تعيش مأساة النزوح من محافظة إب ألنهم كانواْ مالحقين من قبل ميلشيا

الحوثي بعد اقتحامها للمحافظة..

2021

منظمة سام للحقوق والحريات

107

الغيبة الطويلة

رابعا :مخفيون قسريا في مناطق سيطرة
الحكومة الشرعية بتعز

قتاال بين قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية التي تدافع عن المدينة
شهدت محافظة تعز
ً
ثانية؛ حيث كانت األخيرة
ٍ
جهة
ٍ
جهة وقوات مليشيا الحوثي من
ٍ
هجوم مليشا الحوثي من
من
ِ
تسعى إلى السيطرة على المدينة ،وبعد استعادة االجيش الحكومي جزءاً كبيراً من المدينة ،ودحر
قوات مليشيا الحوثي إلى أطراف المدينة ،برز قتال جديد بين قوات المحور التابعه للحكومة

الشرعية ،وبعض فصائل القوات الحكومية التي يعتبرها المحور قوات متمردة بقيادة "أبو

العباس" والمدعومة من قبل دولة اإلمارات ،وفي فترة الصراع هذه شهدت المدينة العديد
من االنتهاكات ،من ضمنها اإلخفاء القسري ،الذي بدأ في فترة سيطرة قوات مليشيا الحوثي
على المدينة ،وتتهم أطراف متعددة بارتكاب اإلخفاء القسري كالتنظيمات اإلرهابية التي كانت

متواجدة في المدينة قبل طردها منها من قبل الجيش الحكومي ،وقد مارست هذه القوات

انتهاكات لحقوق اإلنسان أبرزها االعتقاالت التعسفية ،واإلخفاء القسري ،وأبرز ما رصدته منظمة

سام من إخفاء قسري:

مهند محمد علي ثابت المطري ( 20عاما)
التحق بلواء العصبة وقاتل مع كتائب أبو العباس في حي البتول ،اختفت آثاره
في سبتمبر -أيلولُ ، 2017يسند إلى قوات ما ُيسمى بتنظيم الدولة في البيضاء

ويعتقد أنه اقتيد للقتال مع صفوف التنظيم.
اختطاف "مهند" ُ

خالد عبده مهيوب قاسم (  30عاما)
اختفت آثاره في  22يوليو  -تموز  ، 2017يتهم ما يسمى بـ"تنظيم الدولة
اإلسالمية" وكتائب "أبو العباس" باختطافه واعتقاله في سوق الصميل

ومدرسة طارق بن زياد ،وإلى اآلن ال يعرف مصيره ،ويعتقد أنه قد تم تصفيته.

حمود حسان محمد صالح الحروب ( 27عاما)
مرافقا لـ "عبد الخالق
ً
أحد المقاتلين في الجبهة الشرقية ضمن لواء  ،22عمل

سيف" مدير مكتب الثقافة ,واختفت آثاره من جوار جولة سنان في 15نوفمبر –
تشرين الثاني  ،2017تتهم أسرة حمود المدعو "عبد الخالق سيف" مدير مكتب

الثقافة بأنها السبب وراء إخفاء ابنهم.
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أكرم حميد سليمان الزبيدي
أحد مقاتلي اللواء ، 22اختفت آثاره بتاريخ  3يوليو -تموز ُ 2016يتهم شخص

قسرا ،وال ُيعرف مصيره حتى اآلن.
يدعى "أبو محمد" من اللواء بإخفاء أكرم
ً

أيوب شاهر سيف فارع الصالحي
ناشط سياسي ،مقيم في "حي القرشي" في وسط تعز ،اختفت آثاره بتاريخ 12
يوليو  ،2016وال يعلم مكانه حتى هذه اللحظة.

نجم الدين جميل محسن علي محمد السامعي ( 17عاما)
طالب ،تم اعتقاله من جوار ساحة الحرية بتاريخ  25مارس – تموز  .2017ال يعرف
مصيره حتى اآلن .يعتقد البعض أن القاعدة هي من قامت باختطافه وإخفائه.

مختار عبده سالم علي العامري ( 42عاما)
جندي في القطاع الثاني لواء ""22اختفت آثاره بتاريخ  17أبريل -نيسان 2017
حتى اآلن ،وكان قد اختطف من قبل مجهولين ُيعتقد أنهم يتبعون "تنظيم

القاعدة".

احمد عصام عبد الرقيب األغبري (18عاما)
طالب ،اختفت آثاره بتاريخ  8سبتمبر -أيلول  2018على يد الشرطة العسكرية،

وبعدها ُفقدت آثاره .يشار إلى أنه في سجن المعهد الوطني للواء  22القطاع

األول ،لكن إلى اآلن لم ترد أية معلومة تأكد صحة تلك األقاويل.

محمد بشير محمد عبده المقطري ( 20عاما)

اعتقل بتاريخ  8سبتمبر – أيلول  ،2018من قبل الشرطة العسكريةُ ،
وأخفي في

مكان مجهول .حسب معلومات حصلت عليها "سام" فإن "محمد" قابع اآلن

في سجن المعهد الوطني ,اللواء 22ـ القطاع األول.
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عبد الهادي المحجري
تعرض لالعتقال من منزله في "جبل حبشي" منتصف ليل األربعاء الموافق 24
أبريل – نيسان  ،2019من قبل رجال أمن يتبعون "القوات الخاصة" بتعز ،وإدارة

"أمن جبل حبشي" ،وال ُيعرف مصيره حتى اآلن.

قابلت "سام" أقارب "عبد الهادي" حيث قال حزام (اسم مستعار)" :كان عبد
الهادي في زيارة لعمه وأثناء مبيتهم ليال طوقت  6أطقم أمنية المنزل يريدون
اعتقاله فطلب منهم أمر القبض ،فردوا عليه بأن توجيهات عليا صدرت باعتقالك

باعتبارك مطلوبا أمنياً  ،ثم أخذوه بالقوة إلى أحد األطقم ،واتجهوا إلى مقر

قوات "األمن الخاصة" في منطقة الخيامي على طريق تعز ـ التربة".

وأضاف الشاهد" :ذهبت مع والدة الضحية في اليوم الثاني إلى مقر قوات

األمن الخاصة لمعرفة سبب اعتقاله ،لكن تلك القوات رفضت اإلدالء بمعلومات
عن مكان احتجازه ،وأنكروا وجوده لديهم ،وبعد إصرار وتسليم مبلغ مالي ألحد

الضباط لكي يسمحوا لنا بزيارته ،تمكنت والدة الضحية من رؤيته ،وبعد يومين

ذهبت أسرة "عبد الهادي" لتزوره لكن المسؤولين عن السجن قالوا لهم إنه تم

نقله إلى مدينة عدن ،ومنذ ذلك اليوم ال أحد يعرف مصيره وال مكان احتجازه".

سألت "سام" قيادة القوات الخاصة بتعز في رسالة وجهتها إليها عن أسباب

اعتقال الضحية ،وما هو مصيره ،واالتهامات الموجهة لعبد الهادي ،لكن لم تتلق

المنظمة رداً من تلك القوات.
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خامسا :مخفيون قسرا لدي ما يسمى بقوات "المقاومة
الوطنية" المدعومة من دولة "اإلمارات"
توفيق عبد الرحمن السبئي
أخفي توفيق قسراً بتارخ  26ديسمبر – أيلول  2019في مدينة المخا الساحلية

التابعة إدارياً لمحافظة تعز ،وحاليا تحت سيطرة قوات المقاومة الوطنية التي

يترأسها عسكريا طارق محمد صالح "طارق عفاش" المدعوم إماراتيا.

التقى فريق "سام" بشقيقه "مؤيد عبدالرحمن" الذي قال في شهادته" :لقد

تواصل مع توفيق شخص وزعم أنه رئيس مؤسسة "مالك الخيرية" في المخا،
واسمه "أحمد عوض ثابت" وهو من سكان "موزع" وتواصل مع أخي "توفيق"
وقال له إنه يريد أن يدعم أيتاماً وإنه يدير مؤسسة ،ونظراً لما عرف عن توفيق من
المشاركة في أعمال اإلغاثة فقد تجاوب مع ذلك الشخص وقام بإرسال مبلغ
لكفالة أيتام ،وقال لتوفيق إنه يريد الوثائق ،وقال لتوفيق البد من أن تتوجه إلى
"المخا" وأن تحضر بعض الوثائق معك ،فتحرك أخي صباح يوم الخميس وذهب

باتجاه "المخا".

سرية ألن المؤسسة جديدة.
يضيف" :طبعاً هو قال ألخي توفيق إن هذه األمور ّ
لقد كنت على تواصل مع أخي وهو في عدن ،ومن ثم اتجه إلى "ذوباب" وعند

الساعة الواحدة والنصف ظهراً انقطع عنه االتصال وكان هذا بتاريخ ديسمبر
 ، 2019وآخر اتصال من أخي كان مع أمي الساعة الواحدة والنصف ظهراً ،

وبعدها انقطع االتصال لثالثة أيام".

"بحثت عن رقم مدير مؤسسة "مالك" فقال لي :كيف حصلت على رقمي ومن
أين أحضرته؟ فشعرت أنه تفاجأ بأنني حصلت على رقمه ،فقلت له أنت اتصلت
بتوفيق للقدوم عندك ،فقال لي نعم وهو له  4أيام ما أتى إلى المكان ،وأخبرته

أنني سآتي للمخا وعند وصولي بحثت أنا وهو عن أخي لمدة ثالث أيام ،وذهبنا

إلى الشيخ "حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة ،فقام بتكليف العمليات

التابعة له بالبحث ،وذهبت العمليات إلى عند النقطة التابعة للشرطة العسكرية،
فالتقينا بنائب قائد الشرطة العسكرية واسمه "الشعيبي" فقال لنا إنه وقعت

مشكلة عند مفرق نقطة العمري ،وأن  3أطقم كانت تراقب توفيق ،وقال إن
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األطقم تابعة لـ "طارق" وهم الذين اختطفوا توفيق ،فقلت له إن هذا القطاع

يتبعكم كشرطة عسكرية ،فقال لي نعم إنه تابع لنا لكن لدينا أوامر من "طارق"

وقال إنه قد حدثت مشكلة بيينا واألطقم التابعة لـ "طارق عفاش".

"أخبرني نائب قائد الشرطة العسكرية أن طقمين يتبعان المدعو "طارق" َق َطعا

مباشر على السيارة ،وقاموا باقتياده
الطريق على توفيق وأطلقواْ النار بشكل
ٍ
في الخط ورموه على السيارة مباشرة وأخذوه وتحركوا.
مكثنا نبحث عن أخي مع قناعتنا التامة بأن "طارق عفاش" من اختطفه ،وحاولنا

التواصل معه لكنه كان خارج البالد ،وتواصل البعض مع "عمار صالح" الذي أكد
أن أخي "توفيق" موجود عنده ،وال يعرف هل هو مدان أو بريء .هذا كالم عمار

على لسان شقيق توفيق" .

"بالنسبة للسجن؛ فقد نقلوه إلى سجن الميناء ،وبعد ثالثة أيام نقلوه إلى سجن
"عنبره" ،وهو سجن ما بين "الخوخة" و"المخا" ،وحاولنا معهم لمدة شهرين حتى
ندخل السجن ونزوره ،لكن هناك منع للدخول والزيارة .لقد رأيت السجن من

الخارج والذي يقع على الساحل وعليه الحواجز الترابيه التي يستخدمها االماراتيون
لحماية المكان ،وداخله مبان صغيرة مبنية من الحواجز الترابية ،لقد وصلت إلى

الساحة القريبة من مكان اعتقال أخي بواسطة أحد األصدقاء ،وهو أخبرني أن

أخي توفيق موجود في السجن ،وأن السجن يتبع "عمار محمد عبد الله صالح".

فيما يتعلق بالتعذيب ليس لدي معلومات ألننا لم نتحصل على أية معلومة
َر َصدت لنا وضعه داخل المعتقل ،لكن ما علمناه أن صاحب المؤسسة الذي

ادعى أنه يقدم مساعدات هو من استدرج "توفيق" من أجل الحضور إلى المخا،
ال أعلم لماذا تم اعتقال أخي ،مع العلم أنه ال يتبع أية جهة أو تنظيم .وأضاف:
"أخبرنا الشخص الوسيط بين "عمار" وبيننا أنهم يتهمون أخي بأنه إصالحي ،وأنه

قدم إلى "المخا" الفتعال خالفات ،وتم توقيفه بناء على هذه التُّ همة".
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الباب السادس

النتائج المترتبه على جريمة اإلخفاء القسري
لم تتوقف نتائج جريمة اإلخفاء القسري عند جدران المعتقل ،وحرمان الضحية من حقوقه

القانونية واإلنسانية في رؤية أهله ،وعدم االلتقاء بمحاميه ،وحرمانه من حقوقه الصحية،
وحقه في المأكل الصحي والتعرض للشمس ،والحصول على الدواء؛ لكنها امتدت إلى

ما بعد االعتقال على المستوي النفسي الجسدي ،وقد تحقق فريق منظمة "سام" من

عدد من حاالت اإلخفاء القسري بعد اإلفراج عنهم ،واآلثار التي تركها "اإلخفاء القسري"
على جسدهم أو في نفوسهم ،كالوفاة بسبب التعذيب ،أو اإلعاقة الدائمة أو الجزئية،

أو الهجرة القسرية والتشرد.
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الفصل األول
الحرمان من الحق في الحياة
نصت المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوقي اإلنسان الصادر في عام  1948على أنه " :
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسالمة الشخصية البدنية " وفي الفقرة األولى من المادة

السادسة من االتفاقية الدولية الخامسة الخاصة بحقوق المدنية والسياسة لعام  1966فقد
نصت على أنه  " :لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ،ويحمي القانون هذا الحق ،وال يجوز

حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي " ،كما أكدت االفقرة األولى من لمادة السادسة من

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام  1966على أن  " :الحق في
الحياة حق مالزم لكل إنسان ،وأنه على القانون الوطني أن يحمى هذا الحق ،وال يجوز حرمان أحد
من حياته تعسفاً " الحرمان من حق الحياة من أسوأ نتائج اإلخفاء القسري وأشدها توقعاً لدى

أهالي الضحايا الذين ينتظرون عودة قريبهم المخفي قسراً  ،يظل الخوف والرعب يسكن قلوب

أقارب الضحايا ،ويخيم على بيوتهم حتى يأتيهم خبر مفرح باإلفراج عن قريبهم.

لقد تحققت "سام" من وفاة أكثر من  283معتقال تحت التعذيب في معتقالت أطراف الصراع،

العديد منهم كانوا مخفيين قسراً  ،جاءت "جماعة الحوثي" في المرتبة األولى بعدد  210حالة
وفاة تحت التعذيب ،تلتها قوات "المجلس االنتقالي" المدعومة من قبل دولة اإلمارات العربية
المتحده بعدد ، 53بينما ُسجلت في سجون الحكومة الشرعية  7حاالت وفاة تحت التعذيب
في مأرب وتعز ،ورصدت وفاة  6حاالت تحت التعذيب بينهم صحفي على يد الجماعات اإلرهابية

وأهم من وثقت حالتهم منظمة "سام" هم -:
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أصيل أحمد ناجي لحج  -محافظة لحج
في التاسع من يوليو /تموز من العام  2016داهمت قوات األمن بمحافظة لحج منزل أصيل

أحمد ناجي ،في مدينة الحوطة ،واعتقلته ثم أودعته سجن المنصورة في عدن ،وفي تاريخ 13
أغسطس  2017وصلت جثته إلى مستشفى الجمهورية التعليمي بعد تعرضه للتعذيب الوحشي
داخل السجن ،حيث قالت مصادر طبية في المستشفى إن الشاب "أصيل" توفي نتيجة تعرضه

للضرب في أجزاءٍ متعددة من جسمه بينها الدماغ ،حيث ظهرت كدمات واضحة في الرأس والرقبة،
وقد نُ قلت ُجثة الشاب "أصيل" من سجن المنصورة إلى ثالجة حفظ الموتى في المستشفى

الجمهوري ،دون أن توضح إدارة السجن أسباب الوفاة .بقيت الجثة محتجزة في ثالجة المستشفى

ألربعة أيام ،إلى أن قامت أسرة الضحية بالتوقيع على أوراق تقول إن الوفاة طبيعية.

احمد الوهاشي ـ محافظة البيضاء
في  15أكتوبر /تشرين األول  2017في قرية "مذوقين" محافظة "البيضاء" داهم مسلحون

يتبعون مليشيا "الحوثي وصالح" منزل المواطن "أحمد الوهاشي"  43عاماً  ،واقتادوه إلى السجن

المركزي في البيضاء ،ومن هناك تم نقله إلى سجن "هبرة" في صنعاء ،وبعد ثالثة عشر يوما من
اعتقاله في  28أكتوبر  ،2017تلقى أهالي الضحية اتصاال ،يطلب منهم استالم جثة ولدهم ،من

ثالجة مستشفى "الكويت" بصنعاء ،قال لهم المتصل إن الضحية مات منتحراً.

محمد محمود مبخوت مأرب
في ديسمبر /كانون األول  ،2016اعتقل محمد محمود مبخوت العودة  47عاماً  ،من نقطة
"الفلج" على مدخل "مأرب" ،وأخفي قسراً لمدة  7أشهر ،بتهمة التعاون مع الحوثي ،حيث لم

يسمح ألحد من أقاربه بزيارته ،وبحسب شهادات أقارب التقتهم "سام" فقد نفت السلطات

األمنية في "مأرب" ّأية معرفة لها به في البداية ،وبعد خروج أحد المعتقلين من أحد سجون

"مأرب" أخبر أقاربه أن "محمد العودة" كان موجوداً معه في نفس السجن.

يقول أحد أقارب العودة لـ"سام"" :فور تلقينا الخبر بحثنا عنه وعلمنا أنه قد تم إيداعه في معتقل

أوال ،لمدة  3أشهر تقريباً  ،ثم نُ قل إلى سجن اسمه "المعهد" ومن بعدها إلى جهة
"المحكمة" ً
مجهولة ،وفي شهر رمضان الماضي ،علمت أسرته بخبر وفاته ،حيث وضعت جثته في ثالجة خاصة

باألمن في مستشفى مأرب ،ولتسليم الجثمان اشترطت السلطات األمنية هناك عده شروط
تعجيزية ،أولها توكيل من أهل الضحية باستالم الجثة ،وإقرار منا بأنه كان مريضاً قبل اعتقاله،

وأنه ال عالقه للسجن بالمرض ،وضمان دفن الجثمان من دون نشر الخبر في اإلعالم" ،ثم يضيف

"سمح لزوجته بإلقاء نظرة بعد مراجعات طويلة ،وقالت لنا بعد زيارتها إنها تعرفت عليه
الشاهدُ :

من خالل بعض العالمات المميزة في جسده ،كما الحظت تغير لون الجثمان إلى أن صار أسوداً ".
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بحسب التقرير الطبي رقم 2017 / 3612 :والصادر بتاريخ  10يوليو /تموز  ،2017عن هيئة

مستشفى مأرب العام ،فإنه يوضح أن سبب الوفاة هو إصابة الضحية بمرض الكوليرا ،وعدم
ُ
بناء على طلبها ،ولكنها تشكك في مصداقيته.
استجابته للعالج ،وقد أعطي التقرير ألسرة الضحية ً

أحمد أحمد محسن الحاج ـ مديرية بني مطر – محافظة صنعاء
بتاريخ  30أغسطس  2016اعتقل "أحمد محمد محسن الحاج" من منزله الكائن في منطقة

المحجر ـ شمالن ـ مديرية شمالن شمالي صنعاء.

فبحسب إفادة أحد أقاربه لـ"سام"" :داهمت قوة مسلحة تتبع جماعة الحوثي منزلنا ليال" واعتقلت

سابقة مخالفة لألعراف لدى الشعب اليمني من
ٍ
كال من أحمد الحاج وولده األكبر وزوجته ،في
ً
حرمة اعتقال النساء ،وقاموا بتفتيش المنزل وعبثوا بمحتوياته ونهب كامل أثاثه ،ونقلوهم إلى

أحد المراكز األمنية التابعة للجماعة ،وفي ساعة متأخرة من نفس الليلة أطلقوا سراح زوجة ولده،

ونقلوا "أحمد محسن الحاج" وولده إلى مكان مجهول ،وبتاريخ 16ديسمبر  2016أبلغت جماعة
الحوثي أسرتهما أن "أحمد محسن الحاج توفي" وطلبوا منهم الحضور الستالم جثته والتنازل عن

القضية.

يقول أحد أقاربه" :عرفنا فيما بعد من السجناء الذين كانوا برفقته أن "محمد محسن الحاج" تعرض

لتعذيب وحشي منذ اعتقاله حتى توفي بتاريخ  17سبتمبر  ,2016بإطالق النار الرصاص عليه ،كما

بحالة نفسية سيئة نتيجة التعذيب
ٍ
أطلق ابن الضحية بعد مقتل والده بفترة وجيزة وهو مصاب

الذي تعرض له أثناء فترة االعتقال واإلخفاء القسري.

تعرضت أسرة المتوفي لضغوط وابتزاز من قبل مليشيا الحوثي الستالم الجثة ودفنها وعدم
إقامة أية مراسم عزاء ،والتنازل من قبل جميع أولياء الدم ،ما اضطر األسرة إلى النزوح إلى مأرب،

واليزال جثمان رب األسرة في ثالجة مستشفى "آزال" حتى يومنا هذا.

مجلي فرحان ـ مديرية سحار – محافظة صعدة
اعتُ قل "مجلي فرحان "من منزله منتصف  2016في محافظة صعدة شمالي اليمن ،من

قبل عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي ،حيث كان يعمل مدير إدارة التعليم في مكتب التربية

بمحافظة صعدة ،وأخفي قسراً في مكان مجهول لمدة عامين؛ دون السماح له بالتواصل مع
أسرته ،أو الحصول على أي حق من حقوقه القانونية .وبعد أكثر من سنة من اإلخفاء القسري

تم إبالغ أسرته بوفاته وبأن جثته في ثالجة المستشفى العسكري بصنعاء ،وعندما ذهب أفراد
األسرة إلى المستشفى لم يجدوا جثته ،لتبدأ رحلة ممزوجة بالوجع بحثا عنه ميتاً  ،حتى وجدوه

ُ
جثة قد مزقها التعذيب في مستشفى الشرطة بصنعاء .أفاد أحد أقاربه لـ"سام" أن الضحية تعرض

للتعذيب في مكان إخفائه القسري حتى الموت؛ بسبب رأيه السياسي الذي يخالف توجه جماعة
الحوثي.
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علي التويتي ـ محافظة البيضاء
المواطن على التويتي ،تم اختطافه يوم  19نوفمبر  /تشرين الثاني من العام الماضي ،بينما كان
في طريقه إلى سكن أسرته في مدينة يريم بمحافظة إب ،حيث اعترضته مجموعة مسلحة تابعة

لجماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش في مدينة "دمت" بمحافظة الضالع ،واقتادته إلى جهة

مجهولة ،حتى ُعثر عليه ُجثة هامدة.

وبحسب مصادر أمنية فإن "التويتي" توفي بعد ثالثة أيام من احتجازه؛ نتيجة التعذيب القاسي

الذي تعرض له في معتقالت الحوثيين في منطقة "الرضمة" في محافظة إب ،في حين تمكنت
أسرته من تسلّ م جثمانه يوم  1كانون الثاني /يناير من هذا العام ،أي بعد  49يوماً من وفاته،
ومنع الحوثيون أسرة التويتي من عرض جثته على الطبيب الشرعي ،كما ُمنعت "النيابة العامة" من

القيام بدورها في التحقيق في الحادثة؛ األمر الذي يؤكد أن حادثة الوفاة تمت غالباً إثر التعذيب

الشديد ،وربما القتل المتعمد.

بوضوح آثار التعذيب باآلالت الحادة وبالكهرباء
وحصلت "سام" على صور لجثمان "التويتي" تظهر
ٍ
في جميع أجزاء جسمه ،كذلك تبين وجود احمرار مع بعض التقرحات على أنحاء متفرقة من جسده،

فضال عن وجود حروق نتيجة تعذيبه بالماء المغلي ،ما أثر على لون الجلد وأحدث تشوهات كبيرة
ً

تشبه آثار اإلعدام بالغار أو عقار مسموم.

وحين عرضنا هذه الصور على أطباء مختصين ،أفادوا أن األعراض يمكن أن تكون ناتجة عن كي

كهربائي لكل مناطق الجسد ،أو ناتجة عن استخدام وسائل أخرى في التعذيب مثل عقاقير طبية

وكيميائية تؤدي إلى مثل تلك اآلثار على الجسد ،وسنعمل على مزيد من التقصي لمعرفة ما إذا

كان هناك معتقلون آخرون تعرضوا لنفس النوع من التعذيب الخطير والمعاملة غير اإلنسانية.

سليمان البرعي ـ عضو نقابة المعلمين
"سليمان" البرعي ناشط في انتفاضة  2011وعضو في نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة
قائال" :اقتحم
الحديدة غربي اليمن ،أحد أقاربه روى لـ"سام" واقعة اعتقاله ووفاته تحت التعذيب،
ً

مسلحون يتبعون قوات الحوثي وصالح منزل الضحية في مديرية "باجل" في  3فبراير ،2016
واقتادواْ سليمان ( 45عاماً ) إلى أحد السجون في منطقة "المراوعة" ،ونُ قل بعد ذلك إلى
مقر اللواء العاشر "حرس جمهوري" بمدينة "باجل" ،وبعد شهر من اعتقاله ُأعلن عن وفاته في

المعتقل ،وفي  2مارس  2016نقل مسلحو السجن جثة "سليمان" ،وعليها آثار التعذيب إلى ثالجة

مستشفى العلفي في الحديدة".

وأضاف" :ظل ذوو الضحية سليمان يتابعون استالم الجثة ،ولكن مليشيا الحوثي رفضت تسليمها،
وفي  8يونيو  ،2016دفنت مليشيا الحوثي وصالح الجثة دون علم أسرة سليمان ،محاولين بذلك

إخفاء معالم التعذيب ودفن القضية.
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جمال المعمري ـ محافظة عمران
اعتُ قل "جمال المعمري" في مارس  2015من أحد الفنادق بشارع بصنعاء من قبل قوة مسلحة
حوثية واقتادوه إلى جهة مجهولة ،وبعد إخفاء لمدة شهرين ما بين منزل علي محسن " "20يوماً ،

قاس أفقده القدرة
وسجن األمن القومي في منطقة "صرف" ـ محافظة صنعاء تعرض لتعذيب ٍ

على الحركة ،ولم تتعرف عليه زوجته ،عندما زارته وهو محمول على كرسي متحرك ومشلول
بشكل كامل أخبرها أنه تعرض للتعذيب بالكهرباء وأنهم كانوا يرقدونه ويضعون عليه "متاكي"

مشلوال وال يستطيع قضاء حاجاته ،ويستخدم
ويتكئون عليه "ويخزنون" فوق ظهره ،وأنه كان
ً
الحفاظات المخصصة للمقعدين ،رجاله محروقتان ،ورجله اليسرى كانت منتفخة وأخبروني أنها
مكسورة.

الحقاً  ..أوضح الطبيب المعتقل "عبدالقادر الجنيد" والذي ساهم في مداواة "جمال" أن رجليه

محروقات بسبب تعذيبه بالكهرباء ،ظل طوال شهر ونصف ويداه مقيدتان إلى الخلف ،وكانوا
يرقدونه ويجلسون يتعاطون القات فوقه ،كما تعرض للتعذيب بـ "الدريل" الخاص بحفر األجسام

الصلبة حتى أصابه الشلل ،وأنه قبل اعتقاله لم يكن يعاني أمراضا.

أدخلوا "شاال" بين إبطيه بحيث يقوم أحد المعذبين بسحبه بالشال من عند رأسه على األرض،
وفي نفس الوقت يسحبه شخص آخر من عند كاحليه ،وقام الشخصان بسحبه والنزول والصعود

على درج الساللم ،وشخص ثالث كان يقوم بركله على جانب مؤخرته ،أدى هذا العنف إلى قطع

أعصاب الظفيرة العضدية للذراع ،فأصيب بشلل طرفي في الذراع األيسر.

و تلف "عصب النسا" في منطقة "اإللية" في مؤخرته ،وأصيب بشلل طرفي في كامل رجله
اليسرى ،وهو اآلن مشلول في الجانب األيسر من جسمه ،كما أن التغذية السيئة وعدم التعرض

للشمس ونقص فيتامين "د" قد أصابه بالكساح ،وأكملت شلل كل العضالت ولين العظام .يفيد
الطبيب الذي وثقت شهادته (آخر مرة فحصته ،أتوا بي إليه من زنزانة أخرى ،كان مجرد كتلة آدمية،

تتألم وتبكي).

أفرج عن "جمال المعمري" في األول من أبريل  2018وهو يعاني من شلل أقعده عن الحركة ،أجبر

على التنقل من دولة إلى أخرى بحثاً عن العالج ،حيث سافر من مصر ثم إلى "ألمانيا"

حالياً يقيم "جمال" في المالنيا إلجراء العديد من العمليات الجراحية بسبب التعذيب الذي تعرض

له في سجون جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.
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محمد الحاج ..من القوة إلى االعاقة
يبلغ من العمر  34عاما ،من مديرية التعزية ـ محافظة تعز ،اختطف من مكان عمله في الحوبان

(ح َّماال) في إحدى العمائر المجاورة لمصنع
بتاريخ  5مارس  ،2018قال لفريق "سام" :كنت أعمل َ
السمن والصابون بالحوبان ،أكافح لكي أعيش وأوفر لقمه عيش لي وألمي وإخوتي األيتام ،فقد
كنت أنا سندهم الوحيد ،وضحيت بسعادتي من أجل أمي وإخوتي األطفال ،وفي تاريخ  5مارس
 ،2018أتى شخص ُيدعى "أبوعلي الشامي" يسأل عن اسمي فأجبته ،وكنت قد فرحت معتقداً

أنه يبحث عن عامل ،وأني سأجد عنده عمل ،وكانت هنا اإلهانة التي لم أتعرض لها طول حياتي

(يصمت وبدأ صوته يحشرج ،ويواصل الصمت يغمض عيناه )...بدأ بصفعي على الوجه بدون أي

"عم ُروا"ْ السالح
سبب أو مبرر غير أني قلت له أنا الشخص الذي تبحث عنه ،كان جواره  8مسلحين ّ
في وجهي ،ثم أخذوني إلى مدينة الصالح ،وأدخلوني غرفة صغيرة جداً جداً ال أستطيع أنام فيها،
كانت رائحتها نتنة ،وبينما أنا كذلك كنت أتذكر أمي ،وأتساءل ،هل تناولت عشاءها ،من سيعطيها

الدواء؟.

لم أتناول الطعام إلى اليوم التالي ،كان مقررا للسجين في اليوم وجبتين ،األولى وقت الغداء،

أربعة أقراص خبز وقليل من األرز واإلدام ،مطبوخ بشكل رديء ،والعشاء قليل من الفاصوليا ،هي

أيضا مطبوخة بشكل رديء ،كانت مالحة جدا ربما من أجل أال نأكلها.

مرت الساعات واأليام حتى صار لي أربعة أيام في المعتقل وأمي ال تعرف عني أي شيء وأنا ال
أعلم ماذا تأكل وال ما تشرب ،وفي اليوم الرابع قررت أن أواصل وردي من الصيام ،فقد كنت أصوم

اإلثنين والخميس ،وكنت أتسحر على الماء الذي يصرف لنا ،وكان نصيبي منه لتر إال ربعُ ،صمت
يوم الخميس 9 ،مارس  ،2018وفي اليوم نفسه بعد العصر أخذوني للتحقيق ،وكان أول سؤال
"ح َّمال" ،وليس
لي :اعترف أنك "داعشي" ،قلت لهم ما معنى كلمة "داعشي" ،أنا مجرد عامل َ

لدي حتى تلفون حديث أبحث فيه عن هذا االسم ،فقاموا بتغطية عيوني وتكبيل يدي وتعليقي،

وبدأواْ بضربي ،تعرضت ساعتها ألكثر من  30لكمة ،كان الدم يسيل من أنفي ،وهم يواصلون
تعذيبي ،ربطوا أصابع أقدامي وكانوا يشدون كل أصبع في اتجاه ،حتى أصبت باإلغماء فضربوني

على رأسي بقارورة ماء مثلج حتى صحوت ،وكنت كلما أصبت باإلغماء يضربوني بالقارورة مجدداً.

(توقف الشاهد عن الحديث فأعطيناه ساعة ليستريح فيها من سرد الذكريات الموجعة ثم واصل
شهادته) :عندما أقترب وقت أذان المغرب طلبت منهم ماء لكي أفطر .قال لي أحدهم :تفطر!..

علي ،واستمر التعذيب
أنت صائم؟ أنت كلب ،أنت يهودي ،أنت خنزير ،وواصل تعذيبي حتى أغمي ّ

بهذه الطريقة من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة ليال ،وفي حدود الحادية عشرة ليال
أمروا بعض المعتقلين أن ينزلوني في "المحفة" لعندهم ،ولم أفق من اإلغماء إال في اليوم

التالي ،ورأيت نفسي بين  30معتقال في شقة ،أخبروني أين أنا ،وتعرفت عليهم.
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بقيت في السجن يتذكرني الحوثيون كل يوم اثنين وخميس للتحقيق معي وتعذيبي ،وهي األيام
التي يعرفون أني أصوم فيها( .يدخل الشاهد في نوبة بكاء ،ويتوقف عن الحديث لنصف ساعة

ثم يواصل تسجيل ذكرياته المرة) :صرت معاقاً ال أستطيع الوقوف على قدمي لوحدي .دخلت
السجن وأنا مثل األسد ،وخرجت وأنا معاق (يبكي بحرقة ودموعه تتساقط بغزارة) يواصل كالمه
ويقول" :أي حياة سأعيشها اآلن بعد ما صرت معاقاً وصارت أمي تتسول في الشوارع؟ بعد
تصح من هول الصدمة التي
أن كانت تقول "متى أشوفك عريس أمامي وأفرح فيك" ،أمي لم
ُ

أصيبت بها حين شاهدت حالتي.

المهمش نشوان مقبل سعيد سيف
كان يبلغ من العمر  35عاماً حين اعتُ قل في مارس  2017من حاجز أمني للحوثيين بمنطقة

الحوبان ،ونُ قل إلى سجن مدينة الصالح ،التقاه فريق "سام" في ديسمبر  ،2018بعد ثالثة أشهر

من اإلفراج عنه ،وما زالت آثار التعذيب بادية في جسده ،وتوفي متأثرا بما تعرض له من تعذيب

قاس في سجون الحوثيين بعد ثمانية أشهر من اإلفراج عنه من سجن الصالح.

قال لنا نشوان" :اختطفوني في نقطة أمنية بالحوبان ونقلوني فوق طقم مع ثالثة آخرين إلى

إلي محققون حوثيون
"سجن الصالح" ،أودعوني غرفة وأغلقواْ الباب بغير طعام أو شراب ،حضر ّ
رجلي
يدي إلى الخلف ،وقيدوا
ليال ،فقاموا بوضع غطاء على
عيني ،وربطوا ّ
الساعة الثانية عشرة َ
ّ
ّ
فرفضت ،فهددوني بتوريطي بتهم متعددة،
بسالسل ،ثم طلبوا مني أن أنظم للقتال معهم،
ُ

علي
فقلت لهم :لن أتجند ولو عملتم معي المستحيل ،التجنيد يكون بالرضا وليس باإلكراه ،فرد ّ
المحقق :واضح أنك شجاع وقوي وفصيح ،فقلت لهم ال قوي إال الله ،فبدأوا بتعذيبي ،في الليلة

ورجلي بطريقة عنيفة ،فكان الدم يخرج بسبب
يدي
األولى أحضروا "زَ ّرادية" وقاموا بنزع أظافر ّ
ّ
نزع األظافر ،وتسبب لي ذلك بوجع عميق ال أنام بسببه ،ثم غادروا ،وعادوا في اليوم الثاني

علي التجنيد ،فرفضت أيضاّ  ،فقاموا بضربي بعصا خشبية وغادروا ،وفي اليوم الثالث
وعرضوا ّ
جاءوا "بشكمان سيارة " ووضعوه في باطن عضلة الركبة وأنا في وضعية الجالس ،ثم ُ"يحنون"
رأسي وظهري على فخذي ،ووضعوا فوق ظهري عدداً من األحجار اإلسمنتية ،وأمروني أن أقف،

فال أستطيع فيزيدون عدد األحجار فوق ظهري ،كانوا ينزعون اللحم من ركبتي وأفخاذي وساقي،
ثم يأتون بآلة صلبة وحادة ويضربون بها على رأسي ،تعرضت للتعذيب بالكهرباء ،بواسطة آلة حادة

مشبوكة بالكهرباء ،يغرسونها على ساقي ،ويأتون "بدسميس" ويدخلونه إلى داخل الثقب الذي

تم حفره بالكهرباء على ساقي ،حتى يتلذذوا بإيالمي أكثر ،واستمروا على هذه األشكال من

التعذيب لمدة ثالثة أسابيع.
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مكثت في السجن سنة وستة أشهر ،تعرضت فيها لتعذيب جسدي ونفسي شديد ،إضافة إلى

بتسمم في
أن التغذية كانت سيئة والنظافة غير متوفرة ،كنت في زنزانة انفرادية ،حتى أصبت
ٍ
الكبد وتورم جسمي ،وتورمت خصيتي بسبب الضرب والحرارة والمالبس المتسخة وعدم الحركة
أو التعرض ألشعة الشمس ،لم يتم إسعافي وال إعطائي أية أدوية رغم معرفتهم بمضاعفات

التعذيب على جسدي وأجهزة جسمي".

بعد سنة وستة أشهر من إخفائي أخرجوني من الزنزانة عند السادسة مساء ،وقاموا بوضع غطاء
عيني وحملوني فوق طقم إلى منطقة" َش َبام" ورموني هنالك على قارعة الطريق ،فمر
على
ّ

بجانبي أحد سائقي الدراجات النارية ،وحملني إلى مستشفى الثورة في مدينة إب ،وأجريت لي
عملية جراحية للخصيتين ،مكثت فيه قرابة شهر حتى استطعت الخروج ،فتكفل أحد سائقي

الباصات بتوصيلي إلى عائلتي في مدينة تعز ،وأتعالج حالياً في مستشفى الثورة بتعز.

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

للمتابعة الطبية والعالجات الالزمة.

أثناء إعداد هذا التقرير تلقت "سام" نبأ وفاة الضحية "نشوان مقبل" سيف بتاريخ  29أبريل ،2019
بيان لها ،صادر بتاريخ األول من مايو َح َّملت رابطة أمهات المعتقلين فرع تعز "مليشيا الحوثي"
وفي ٍ

مسؤولية وفاته ،بسبب التعذيب الذي تعرض له في سجن مدينة الصالح.
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الفصل الثاني
التشرد والشتات بعيد عن محل االقامة
كثير من المخفيين قسراً بعد اإلفراج عنهم يشترط عليهم سجانوهم عدم
العودة إلى مقر إقامتهم األولى اثناء االعتقال ،أو يكون اإلفراج عنهم

مشروطاً بمغادرة محل إقامتهم ،وقد تحقق فريق "سام" من العديد من
الحاالت لمخفيين قسراً ُأجبروا على ترك محل إقامتهم.
في "عدن" تحققت "سام" من العديد من حاالت للمخفيين قسراً

السابقين

تركوا المدينة الواقعة تحت سيطرة المجلس االنتقالي

المدعوم إماراتيا ,وكذلك العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة
الحوثي حيث أجبرواْ على أن يعيشوا حالة الشتات والتشرد والغربة بسبب

الخوف من العودة إلى محل إقامتهم التي ألفوها ،أو خشية االعتقال

واإلخفاء القسري والتعذيب مرة أخرى..
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الصحفي هيثم الشهاب
الصحفي "هيثم الشهاب" أحد الصحفيين الخمسة الذين أفرج عنهم من سجون جماعة الحوثي
في صفقة التبادل مع الحكومة الشرعية في أكتوبر  2020بعد أن أخفي قسراً  ,وتعرض للتعذيب

قائال:
وأخضع لمحاكمة تفتقر لمبادئ العدالة ..يكتب عن وضعه بعد اإلفراج عنه
ً

"بعد الخروج من السجن كان والداي يتوقعان انتهاء ذلك الليل الطويل المظلم الذي يجدونني

فيه متى ماطلبوا ،وأنه لن يأتي وقت وأكون فيه بعيدا عنهم ،لم يستوعبوا أنه بعد غياب "5

سنوات ونصف"  -أني سوف أجبر على الخروج من الوطن بحثا عن األمان والحياة المستقرة ألن
تجربة السجن كانت مريرة ومتعبة .أحاول أن أعود إلى اليمن لكني أرى في الحوثي شبحاً يظهر لي

من بناياته وأشجاره ومن أسواقه وطرقه.

تلك الغربة التي ُأ ُجبرت عليها ،بسبب مهنتي الصحفية التي أصبحت مهددة وتالقي نظرة عدائية
وتعيش حالة من خوف من بطش الحوثي مجدداً  ،نتيجة التهديدات التي أطلقها ونحن خلف
قضبانه "التظنواْ أن حياتكم بعد الخروج من السجن ،ستكون في مأمن إذا خرجتم وتحدثتم عما

حصل لكم في السجون" هذا التهديد دفعني وزمالئي إلى البحث عن وطن آخر ،ربما تطول فيه

الغربة أو تقصر إلى أن نجد الوطن الذي طالما حلمنا به .

يحتاج السجين بعد خروجه إلى إعادة دمج في المجتمع حتى يتناسى المواقف المحزنة ،والمشاهد

المروعة التي عاشها خلف القضبان ،فيجد في الغربة عالجاً مسكنا آلالمه وأوجاعه ومصدر

اطمئنان من عدم وصول التهديدات واألعمال التعسفية من قبل الحوثي ضده.

التفكير بالغربة وترك األهل والوطن شيء مؤلم لكن عندما أفكر بأن الحوثي هو من جعل حياتي

طويال من الحزن فأحاول االبتعاد عنه في أبعد نقطة ممكنة.
درباً
ً

"الحوثي والغربة" كلمات تشبه بعضها ،وتحمل طبعاً قاسيا .صحيح أن الغربة هي شعور يمكن أن

يمر به اإلنسان بعيدا عن أهله ومعارفه وأصحابه ،بعيدا عن أرضه ووطنه.
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الفصل الثالث:
االثار المترتبة على جريمة اإلخفاء القسري
لقد أصبح االختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من

العالم؛ فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية

أساساً  ،يمكن اليوم أن يحدث االختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي،

أو ُيستخدم باألخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.

يكثر استخدام االختفاء القسري أسلوباً استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمع.

لبث الرعب داخل المجتمع.
وكثيراً ما استُ خدم اإلخفاء القسري كاستراتيجية ِّ

فالشعور بانعدام األمن الذي يتولد عن هذه الممارسة ال يقتصر على أقارب

المختفي ،بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.
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سبب ضرراً على الضحايا أنفسهم بصورة مباشرة ،ويتعدى تأثيرها إلى
جريمة اإلخفاء القسري تُ ّ
أسر الضحايا خاصة والمجتمع عامة ،حيث يتأثر الضحايا الذين كثيراً ما يتعرضون للتعذيب والخوف

المستمر على حياتهم ،ويتأثر أفراد أسرهم ،الذين يجهلون مصير أحبابهم ،وتتأرجح عواطفهم بين
األمل واليأس ،فيترقبون في حيرة طيلة سنوات أحياناً وصول أخبار قد ال تأتي أبداً .ويدرك الضحايا
جيداً أن أسرهم ال تعرف شيئا عما حل بهم ،وأن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة،

وقد أصبحوا في الحقيقية  -بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون و"اختفائهم" من المجتمع -

محرومين من جميع حقوقهم ،وواقعين تحت رحمة خاطفيهم.

وحتى إذا لم يكن الموت هو مآل الضحيةُ ،
خلي سبيله من هذا الكابوس في نهاية المطاف،
وأ َ
فإن اآلثار الجسدية والنفسية لهذا الشكل من أشكال التجريد من الصفة اإلنسانية ،وللوحشية

والتعذيب الذين يقترنان به في كثير من األحيان تظل حاضرة.

من ناحية أخرى تعاني أسر المختفين كما يعاني أصدقاؤهم من غم نفسي بطيء ،لعدم علمهم
إذا كان الشخص الضحية ال يزال على قيد الحياة ،وإذا كان األمر كذلك فأين ُيحتجز ،وما هي

ظروف احتجازه ،وما هي حالته الصحية .كما أنهم يدركون أنهم مهددون هم كذلك ،وأنهم قد

يلقون المصير نفسه ،وأن البحث عن الحقيقة قد يعرضهم لمزيد من األخطار.

وكثيراً ما تزداد محنة األسرة جراء العواقب المادية لالختفاء القسري .ذلك أن الشخص المختفي

غالباً ما يكون هو العائل الرئيسي لألسرة .وقد يكون هو الفرد الوحيد في األسرة الذي يستطيع

زراعة األرض أو إدارة المشروع التجاري لألسرة .وهكذا يتفاقم االضطراب العاطفي باقترانه

بالحرمان المادي الذي تشتد حدته في األسرة نتيجة التكاليف اإلضافية التي تتكبدها إذا قررت

البحث عن فردها المختفي .وعالوة على ذلك فإن األسرة ال تعلم إن كان محبوبها سيعود يوماً ،

ولذلك فمن الصعب عليها التكيف مع الوضع الجديد.

وفي بعض الحاالت قد ال يسمح تشريع البلد لألسرة بتلقي معاش أو أية إعانات أخرى إن لم تقدم

مهمشة اقتصادياً واجتماعياً.
شهادة وفاة؛ فتكون النتيجة في أغلب الحاالت أن تعيش األسرة
ّ

أما النساء فيتحملن في أغلب األحيان وطأة الصعوبات االقتصادية الخطيرة التي عادة ما تصاحب
حاالت االختفاء.

فالمرأة هي التي تتصدر الكفاح في معظم األحيان إليجاد حل لقضية اختفاء أفراد من أسرتها .وقد

تتعرض المرأة خالل قيامها بذلك للمضايقات واالضطهاد واالنتقام .وعندما تقع المرأة بنفسها

ضحية االختفاء فإنها تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي ولغيره من أشكال العنف.
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اآلثار النفسية

تترك جريمة اإلخفاء القسري ً
آثارا نفسية عميقة لدى
الضحايا حتى بعد اإلفراج عنهم ،أهما اإلنطواء ،وعدم
القدرة على االندماج مع المجتمع والعودة إلى ممارسة
حياة طبيعة ،إضافة إلى الشك الذي يصاحبه في أغلب
من يحيطون به خاصة من ال يعرفهم من سابق.
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الباب التاسع
االستنتاج القانوني
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يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني حاالت اإلخفاء القسري باعتبارها

انتهاكاً لحظر الحرمان التعسفي من الحرية ومن الممكن حظر التعذيب.

كما يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني االعتقال التعسفي.
حاالت الحرمان من الحرية تُ عتبر تعسفية ومخالفة ألحكام القانون الدولي ،ومعظمها تلك

المتعلقة بالحق في ُمحاكمة عادلة أو غيرها من الضمانات اإلجرائية ،أو القيود غير القانونية
المفروضة على ممارسة الحريات األساسية .إن حرمان شخص من الحق في محاكمة عادلة قد

يعتبر جريمة حرب في نزاع غير دولي.

بناء على تحقيقات فريق "سام" أكدت المنظمة أن أطراف الصراع في اليمن قد ارتكبت العديد
ً
من حاالت األخفاء القسري ،وأغلب هذه الحاالت حدث في كل من محافظات "عدن ،المكال،

سيئون ،صنعاء ،تعز ،الحديدة ،المخا ،الغيظة ،وجازان" وأن أطراف الصراع قد استخدمت شبكة

من المرافق غير القانونية ،والسرية الختفاء األفراد الذين ُيعتبرون ُمعارضين لجماعة الحوثي في
صنعاء ،أو دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أو معارضين للحكومة في مأرب وتعز ،حيث تم إبعادهم

عن أي إشراف قضائي ،وكذلك عن أقربائهم في مرافق متعددة سرية ،مثل "قاعة وضاح" في
عدن و"مقر التحالف" في عدن وسجن "مطار الريان" بحضرموت ،وسجن التحالف في "منشأة

بلحاف" في شبوة ،وسجن "عصب" وجميعها تحت إشراف "دولة اإلمارات العربية المتحدة "،
إضافة إلى مقر "سجن الطين" في مدينة سيئون ،وسجن "مطار الغيظة" بالمهرة ،وسجن "القوات
الجوية" بمدينة جيزان ،و"السجن التابع للمباحث العامة" بالرياض وسجون تابعة لأللوية العسكرية

في الحد الجنوبي ،وجميعها تحت إشراف المملكة العربية السعودية ,إضافة إلى "سجن األمن

السياسي" و"المعهد" بمدينة مأرب تحت إشراف القوات الحكومية.

لصنوف
ٍ
تحققت المنظمة من خالل االستماع لمخفيين سابقين من أن المخفيين قسراً تعرضواْ
من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة الممنوعة منعاً باتاً

بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني؛ سواء أثناء االعتقال أو
التحقيق ،بما فيها االغتصاب وأشكال العنف الجنسي .وهي جرائم قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية

فردية عن جرائم الحرب في المرافق التابعة إلشراف مليشا الحوثي أو دولة اإلمارات العربية
المتحدة التي تديرها قوات المجلس االنتقالي ،أو التابعة للمملكة العربية السعودية ،أو الحكومة
الشرعية.
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جميع المخفيين قسراً الذين اعتقلوا في مراكز االعتقال المذكورة اعتقلوا بطريقة تعسفية ،وخارج
إشراف القضاء ،وبصورة مهينة وحاطة للكرامة اإلنسانية ،بسبب آرائهم أو معارضتهم لسياسية

األطراف المذكورة ،أو بسبب شبهات غير مستندة إلى دليل قانوني ،وال يحظون بأية حقوق

قانونية كحق التمثيل القانوني ،وعدم امتثال المشرفين على هذه المراكز ألوامر اإلفراج الصادرة
عن النيابة العامة أو القضاء ،حيث تحققت المنظمة من بقاء بعض المعتقلين كما في سجن
"المنورة" بالمكال أكثر من سنتين رغم وجود أوامر قضائية باإلفراج عنهم ،ما دفع عدداً منهم إلى

محاولة االنتحار.

بناء على ذلك ترى "سام" أن جميع األطراف "جماعة الحوثي ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة،
ً
والمجلس االنتقالي ،والمملكة العربية السعودية ،والحكومة اليمنية الشرعية بنسبٍ متفاوتة
ً
خاصة
بحسب اإلحصائيات المدونة في هذا التقرير قد انتهكت الحق في الحرية واألمن الشخصي،
في حاالت االختفاء القسري واالعتقاالت واالحتجازات التعسفية ،وكذلك التعذيب وغيره من

ضروب سوء المعاملة ،بما في ذلك االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

بالنظر إلى الصلة بين هذه االنتهاكات والنزاع المسلح غير الدولي في اليمن ينطبق القانون
أيضا ،ما يجعل جميع األفراد الواردة أسماؤهم في هذا التقرير وغيرهم متورطين
الدولي اإلنساني ً
في ارتكاب أفعال االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري والتعذيب ،سواء بالفعل المباشر أو إصدار

األوامر أو المسؤولية عن ارتكابها ،مسؤولين عن جرائم الحرب متمثلة في التعذيب ،أو المعاملة

القاسية أو الالإنسانية ،أو االعتداء على الكرامة الشخصية ،واالغتصاب وغيره من أشكال العنف
الجنسي.
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خامسا :التوصيات
ً

•تدعو "سام" كافة أطراف الصراع إلى ضرورة اإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمخفين
قسرياً دون أية إشتراطات.

•تدعو منظمة "سام" أطراف الصراع إلى التوقف عن اإلخفاء القسري للمعارضين في جميع
المناطق التي يسيطرون عليها.

•على جميع األطراف نشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسراً  ،وفتح سجالت تتضمن كافة
البيانات الالزمة للتعرف على الضحايا.

وشفاف في جميع جرائم اإلخفاء القسري ،وتوقيف كل من يثبت تورطه
ٍ
جد ٍي
•فتح
تحقيق ّ
ٍ
في هذه الجرائم التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي؛ لضمان تحقيق المساءلة وتعويض

الضحايا.

•وقف التدخالت في أعمال المؤسسات القضائية "النيابة والقضاء" والسماح لها بالقيام
والبت في قانونية االحتجاز ،وتنفيذ أوامر
بواجباتها القانونية في الرقابة على أماكن االحتجاز،
ّ

صادر عنها.
اعتقال َّإل بأمر
اإلفراج الصادر عنها ،وعدم تنفيذ ّأية عملية
ٍ
ٍ

•تشدد "سام" على ضرورة تحمل مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة مسئولياتهما
القانونية في حفظ األمن والسلم في اليمن ،وإرسال قوة حفظ سالم دولية تعمل على

وقف إطالق النار ،وضبط المخالفين من المليشيات والقوات المسلحة.

•كما تدعو تلك الجهات الدولية إلى ضرورة إرسال لجنة تحقيق دولية للكشف عن السجون
السرية التي أنشأتها أطراف الصراع ال سيما دولة اإلمارات ،والوقوف على االنتهاكات التي

تحدث هناك وتدوينها تمهيداً لتقديم المسئولين عن تلك السجون ومرتكبي الجرائم للقضاء
الدولي.

عاجال إلى كافة األطراف الدولية بضرورة تحمل مسئولياتها تجاه المدنيين
نداء
ً
•توجه "سام" ً

في اليمن ،والعمل على الضغط على كافة أطراف الصراع لوقف الحرب الدائرة منذ سنوات.
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