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الباب األول: 
ملخص تنفيذي

“بحثت عن ابني حتى في ثالجات 
الموتى، اضطررت لرؤية وجوه كل 

الموتى لكي أعرف مصيره”)1)
ُأم اختفى ولدها في 2016.

)1)  من مقابلة أجرتها منظمة »مواطنة« لحقوق اإلنسان مع والدة أحد المحتجزين، 
بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2018.
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وقائع االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب في مراكز االحتجاز غير الرسمية في اليمن في العتمة

أدى الصراع في اليمن -والذي يدخل عامه السادس- إلى واحدة 
من أسوأ األزمات اإلنسانية من صنع البشر في العالم. وكان لحجم 

وشدة االنتهاكات المرتبطة بممارسات االعتقاالت )االحتجازات( 
التعسفية واالختفاءات القسرية والتعذيب، أثر اجتماعي بالغ. فما 
يزال مئات المدنيين يحلمون بالحصول على حريتهم المسلوبة، وما 
تزال مئات األسر اليمنية تتجشم عناء البحث عن ذويها المحتجزين 
في مناطق مختلفة من اليمن. وتستمر - في الوقت ذاته - جميع 
أطراف النزاع في اليمن في ممارسة انتهاكات االحتجاز التعسفي، 

والتورط في عمليات اختفاءات قسرية، وتعذيب المدنيين 
أو تعريضهم لضروب من المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 

المهينة. وعلى الرغم من أنهم يمثلون سلطات متعددة، إال أنهم 
يشتركون في نفس السلوكيات غير القانونية.

أكــدت الســلطات الصحيــة فــي حضرمــوت شــرقي اليمــن فــي 10 أبريل/نيســان 2020، أول حالــة إصابــة 
بفيــروس )كوفيــد-19( فــي البــالد، فــي ظل وضعين صحي واقتصادي منهارين، ومع اســتمرار األطراف 
المتناحــرة فــي عرقلــة جهــود االســتجابة اإلنســانية بشــكل متكــرر وصــارخ؛ ليبقــى أولئــك المحرمــون مــن 
حريتهــم علــى ذمــة هــذه الحــرب، األكثــر تضــرًرا. وقــد بــدأت المخــاوف مــن وصــول الوبــاء إليهــم تتحــّول 

إلــى كوابيــس لهــم وألســرهم مــع ارتفــاع مؤشــرات انتشــار الفيــروس فــي مختلــف المناطــق. 

خلصــت دراســة أجرتهــا “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان حــول وضــع مرافــق االحتجــاز إلــى أنهــا مكتظــة وغيــر 
صحيــة، وبــدون تهويــة كافيــة، أو دورات ميــاه، أو مرافــق اســتحمام، وال يتمكــن المحتجــزون -غالًبــا- مــن 
الوصــول إلــى مــواد مثــل الصابــون. كمــا ال تتوفــر رعايــة صحيــة روتينيــة، وفــي بعــض الحــاالت يتــم حرمــان 
جميــع المحتجزيــن مــن هــذه الخدمــة. وليــس لــدى إدارات الســجون القــدرة علــى اســتيعاب كل هــذه 
األعــداد مــن المحتجزيــن أو اإلمــدادات الطبيــة أو المــواد الالزمــة لمواجهــة جائحــة ســريعة االنتشــار 
مثــل فيــروس )كوفيــد-19(. هــذا األمــر يزيــد مــن مخاطــر تعــرض المحتجزيــن لمخاطــر اإلصابــة، ومــا قــد 

يترتــب علــى ذلــك مــن خســائر فــي األرواح.

وفــي حيــن أن ظــروف االحتجــاز فــي جميــع أنحــاء اليمــن، بمــا فــي ذلــك فــي مواقــع االعتقــال الرســمية، 
ــا مــا تكــون مروعــة، يركــز هــذا التقريــر علــى أماكــن االحتجــاز غيــر الرســمية. وتثيــر مواقــع االحتجــاز  غالًب
غيــر الرســمية قلًقــا خاًصــا نظــًرا ألن وصــول المراقبيــن المســتقلين والعائــالت يكــون عــادة بيــن المحــدود 
وغيــر المتــاح، كمــا أن التعذيــب وغيــره مــن أشــكال المعاملــة القاســية والالإنســانية والمهينــة منتشــرة 
فــي هــذه األماكــن بشــكل خــاص، وتســتخدم العديــد مــن هــذه المواقــع إلخفــاء األفــراد لفتــرات طويلــة.
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ملخص تنفيذيالباب األول

تشــمل المواقــع التــي تــم تناولهــا فــي هــذا التقريــر كالًّ مــن المواقــع غيــر الرســمية المســتخدمة مــن 
قبــل أطــراف النــزاع الحالــي باإلضافــة إلــى المواقــع الجديــدة التــي تــم إنشــاؤها علــى مــدى الســنوات 
الخمــس الماضيــة. ومــع تصاعــد االحتجــاز التعســفي أثنــاء النــزاع، ازداد اســتخدام أماكــن االحتجــاز غيــر 
الرســمية. علــى ســبيل المثــال، اســتخدمت الحكومــات اليمنيــة حتــى قبــل النــزاع الحالــي، مرافــق إدارة 
ــر رســمية.  جهــاز األمــن السياســي، وهــو أحــد أجهــزة االســتخبارات ســيئة الســمعة، كمراكــز احتجــاز غي
وعلــى طــول النــزاع الحالــي، ســيطرت األطــراف المتحاربــة علــى هــذه المواقــع فــي المحافظــات التــي 
يســيطرون عليهــا، باإلضافــة إلــى إنشــاء عــدد كبيــر مــن المواقــع اإلضافيــة الحتجــاز األفــراد وإخفائهــم 

بشــكل غيــر قانونــي.

ويتضمــن التقريــر قائمــة مــن التوصيــات الهامــة، بمــا فــي ذلــك اإلفــراج عــن جميــع المحتجزيــن تعســفيًا 
بشــكل عاجــل، فــي ظــل التهديــدات التــي يمثلهــا انتشــار فيــروس )كوفيــد-19(، وإعطــاء األولويــة 
لالســتجابة للفيــروس علــى اســتمرار النــزاع واالنتهــاكات علــى خلفيتــه، والتــي يمكــن لألطــراف المتحاربــة 
اتخاذهــا علــى الفــور للتخفيــف مــن األثــر المدمــر المحتمــل للوبــاء علــى المحتجزيــن فــي اليمــن، وعلــى 

عمــوم الســكان.
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وقائع االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب في مراكز االحتجاز غير الرسمية في اليمن في العتمة

أماكن االحتجاز والتعذيب غير الرسمية التي يسلط هذا 
التقرير الضوء عليها:

عملــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان علــى إنجــاز هــذا التقريــر “فــي العتمــة” الخــاص بوقائــع االحتجــاز 
ــر الرســمية فــي اليمــن، باالســتناد إلــى  التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب بأماكــن االحتجــاز غي
أبحــاث اســتقصائية فــي 20 محافظــة يمنيــة خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 وحتــى أبريــل/ نيســان 
ــة باللغــة العربيــة مــع محتجزيــن ســابقين،  ــة” مــا ال يقــل عــن 2566 مقابل 2020، حيــث أجــرت “مواطن

وشــهود علــى انتهــاكات، وذوي محتجزيــن، وناشــطين، ومحاميــن. 

أجــرى الفريــق الميدانــي لوحدتــي األبحــاث والدراســات والدعــم القانونــي تلــك المقابــالت باإلضافــة 
لجمــع تقاريــر طبيــة وأدلــة فوتوغرافيــة متــى مــا توفــرت. وُطلــب مــن محتجزيــن ســابقين تحديــد ووصــف 
مواقــع مراكــز االحتجــاز التــي كانــوا محتجزيــن فيهــا. واســتخدمت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان أســماء 

مســتعارة لبعــض الشــهود والضحايــا، حفاًظــا علــى ســالمتهم. 

تــم جمــع ومراجعــة وتدقيــق المعلومــات مــن قبــل الفريــق المركــزي الــذي زار أيًضــا عــدة محافظــات 
يمنيــة فــي زيــارات ميدانيــة متفرقــة بغــرض جمــع المعلومــات والتحقــق منهــا. وتمــت مراجعــة هــذا 
التقريــر مــن قبــل خبيــرة فــي القانــون الدولــي إلجــراء التحليــل القانونــي، ويصــدُر بنســخة إنجليزيــة تمــت 

ترجمتهــا مــن اللغــة العربيــة.

تقــدم “مواطنــة” فــي هــذا التقريــر نمــاذج مــن وقائــع االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيب 
وحــاالت الوفــاة فــي أماكــن االحتجــاز التــي تورطــت فيهــا جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن خــالل الفتــرة 
مــن مايو/أيــار 2016 وحتــى أبريــل/ نيســان 2020. ويعــرض التقريــر هــذه النمــاذج فــي جزأيــن مــن التقريــر. 

وينظــر الجــزء األول مــن التقريــر عــن كثــب فــي نمــاذج لالعتقــاالت التعســفية والمســيئة، بمــا فيهــا مــن 
تعذيــب وســوء المعاملــة أثنــاء االســتجواب فــي 11 موقــع احتجــاز غيــر رســمي فــي جميــع أنحــاء اليمــن 
تديرهــا أطــراف النــزاع المختلفــة. ويعــرض الجــزء الثانــي مــن التقريــر أمثلــة علــى حــاالت االختفــاء القســري 

للمدنييــن فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة فــي اليمــن تقــع تحــت ســيطرة ســلطات مختلفــة. 

مواقع االحتجاز التي يتفحصها الجزء األول من التقرير تشمل: 

جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” فــي العاصمــة صنعــاء: 
يعتبــر جهــاز األمــن والمخابــرات )جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا( أحــد أكبــر مراكــز االحتجــاز 
التــي تديرهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون(، وقــد تحققــت مواطنــة ممــا ال يقــل عــن 159 واقعــة احتجــاز 
تعســفي و32 واقعــة تعذيــب لمحتجزيــن فــي جهــاز األمــن والمخابــرات بالعاصمــة صنعــاء. خــالل الفتــرة 
مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريــل/ نيســان 2020القــى محتجــزون فــي جهــاز األمــن والمخابــرات أنواًعــا 
متعــددة مــن أســاليب التعذيــب، منهــا مــن بيــن أســاليب أخــرى قلــع األظافــر، والضــرب المبــرح، والصعــق 
بالكهربــاء، باإلضافــة إلــى ظــروف احتجــاز غيــر إنســانية. واتهــم مســؤولون فــي جماعــة أنصــار اللــه 
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)الحوثييــن( أفــراًدا محتجزيــن فــي جهــاز األمــن والمخابــرات بالتخابــر مــع دول التحالــف، ورصــد تحــركات 
قيــادات جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(. وال يبــدو أن جهــاز األمــن والمخابــرات امتثــل لتوجيهــاٍت مــن 
النيابــة العامــة أو المؤسســة القضائيــة فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصار اللــه )الحوثيون(. 

“قاعــة وضــاح” فــي محافظــة عــدن: يشــرف المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعوم من اإلمــارات على 
إدارة أمــن عــدن المنــوط بهــا تســيير أجهــزة األمــن والشــرطة فــي محافظــة عــدن. اســتخدمت شــعبة 
مكافحــة اإلرهــاب بــإدارة أمــن عــدن صالتيــن تحــت األرض باإلضافــة لغــرف احتجــاز انفراديــة كمركــز احتجــاز 
غيــر رســمي فــي مديريــة التواهــي بمدينــة عــدن. حققــت “مواطنــة” فــي حــاالت 29 شــخًصا احتجــزوا 
تعســفًيا، و18 واقعــة تعذيــب، وواقعتــي وفــاة فــي مركــز االحتجــاز فــي “قاعــة وضــاح”. ولــم تعلــم 
عائــالت المحتجزيــن فــي “قاعــة وضــاح” بمــكان احتجــاز ذويهــم إال بعــد اإلفــراج عنهــم أو نقلهــم إلــى 
أماكــن احتجــاز أخــرى. والقــى محتجــزون لــدى شــعبة مكافحــة اإلرهــاب أســاليب متعــددة مــن التعذيــب 
ــزع األظافــر، واإلذالل الجنســي، والتهديــد باغتصــاب المحتجزيــن أو  والمعاملــة غيــر اإلنســانية، منهــا ن

ذويهــم. 

“مدينــة الصالــح” فــي محافظــة تعــز: اســتخدمت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( مبانــي فــي “مدينــة 
الصالــح” الســكنية فــي منطقــة الحوبــان )شــمال المدينــة( كمركــز احتجــاز غيــر رســمي. وثقــت “مواطنــة” 
لحقــوق اإلنســان خــالل الفتــرة التــي يشــملها هــذا التقريــر مــا ال يقــل عــن 63 واقعــة احتجــاز تعســفي، 
و4 وقائــع تعذيــب وواقعتــي وفــاة فــي مركــز االحتجــاز فــي “مدينــة الصالــح”. وخــالل فتــرات طويلــة 
بيــن العــام 2016 والعــام 2019، تحفظــت إدارة مركــز االحتجــاز عــن مصيــر المحتجزيــن فيــه، ولــم تســمح 
لهــم بالتواصــل مــع ذويهــم. وتعــرض المحتجــزون فــي هــذا المركــز ألشــكال متعــددة مــن التعذيــب 
والمعاملــة الالإنســانية، بمــا فــي ذلــك الصعــق بالكهربــاء، والضــرب المبــرح بالعصــي واألســالك، ونــزع 
األظافــر. وكذلــك يتلقــون وعــوًدا باإلفــراج عنهــم، لكــن بــداًل مــن ذلــك يتــم أخذهــم إلــى أماكــن أخــرى 

واالعتــداء عليهــم بالضــرب المبــرح قبــل إعادتهــم مجــدًدا إلــى مــكان االحتجــاز.

معســكر الجــاء فــي محافظــة عــدن: يتبــع معســكر الجــالء اللــواء األول دعــم وإســناد وهــو أحــد 
األلويــة التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتًيــا ويقــع فــي مديريــة البريقــة بمدينــة 
عــدن. وبداخــل معســكر الجــالء منطقتــان علــى األقــل يحتجــز فيهمــا المعتقلــون، أحدهمــا مبنــى مــن 
الصفيــح، واآلخــر يقــع فــي قبــٍو تحــت األرض. وقــد تحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل 
عــن 13 واقعــة احتجــاز تعســفي، 17 واقعــة تعذيــب فــي هــذا المعســكر، خــالل الفتــرة مــن مايــو/ 
أيــار 2016 إلــى أبريــل/ نيســان 2020. ونفــد اللــواء األول دعــم وإســناد حمــالت اعتقــال عبــر مداهمــة 
المنــازل ليــاًل، نقــل بعدهــا محتجــزون إلــى معســكر الجــالء ونســبت إليهــم تهًمــا باالنتمــاء لجماعــات 
دينيــة مســلحة. وتعــرض محتجــزون فــي ســجن المعســكر لضــروب مــن التعذيــب مــن بينهــا الصعــق 
بالكهربــاء، والحرمــان مــن النــوم، والتعليــق فــي الســقف لســاعات، فــي بعــض الحــاالت بشــكل مقلــوب، 

والتهديــد باغتصابهــم أو اغتصــاب ذويهــم. 
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معســكر التحالــف فــي محافظــة عــدن: يســمى أيًضــا بمقــر القــوات اإلماراتيــة وقاعــدة التحالــف، وهــو 
مركــز احتجــاز غيــر رســمي، يــدار مــن قبــل القــوات اإلماراتيــة )تــم اســتبدالها بقــوات ســعودية حالًيــا(، 
ويقــع فــي مديريــة البريقــة بمدينــة عــدن. وثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان فــي الفتــرة الــذي يشــملها 
ــع وفــاة فــي مــكان  ــر مــا ال يقــل عــن 15 واقعــة احتجــاز تعســفي، و8 واقعــة تعذيــب، و3 وقائ التقري
االحتجــاز فــي معســكر التحالــف. وقــال محتجــزون ســابقون لـــ “مواطنــة” بأنهــم تعرضــوا للضــرب المبــرح، 
والصعــق الكهربائــي، والتفتيــش الذاتــي )تفتيــش فــي تجاويــف الجســم(، والتعــري القســري والمهيــن 

الــذي قــد يمتــد لســاعات. 

األمــن السياســي بمحافظــة مــأرب: تديــر ســجن األمــن السياســي في مــأرب قوات حكومية محســوبة 
علــى حــزب اإلصــالح وتابعــة للرئيــس هــادي. وثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان فــي هــذا الســجن خــالل 
ــى أبريل/نيســان 2020، مــا ال يقــل عــن 31 واقعــة احتجــاز تعســفي،  ــار 2016 وحت ــرة مــن مايو/أي الفت
و4 وقائــع تعذيــب منهــا علــى األقــل 3 وقائــع وفــاة فــي مــكان االحتجــاز. وقــال معظــم مــن قابلتهــم 
“مواطنــة” مــن المحتجزيــن فــي األمــن السياســي بمــأرب أن عمليــة اعتقالهــم تمــت فــي نقطــة “الفلــج” 
التــي تقــع فــي البوابــة الشــمالية للمدينــة. وتبيــن أن االحتجــاز كان بنــاًء علــى اللقــب العائلــي للعابريــن من 
النقطــة، ويعتبــر االحتجــاز بتهمــة االنتمــاء لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( هــو النمــط الســائد. وتعــرض 
المحتجــزون فــي األمــن السياســي بمــأرب للتعذيــب بالنــار والضــرب المبــرح، ومنــع اســتخدام دورات 
الميــاه. ولــم تســتجب إدارة األمــن السياســي لمذكــرات إطــالق ســراح بمــا فــي ذلــك الصــادرة عــن وزارة 

الداخليــة والنيابــة العامــة. 

جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” بمحافظــة الحديــدة: 
ــرات  ــه )الحوثيــون( مدنييــن ومعارضيــن سياســيين فــي جهــاز األمــن والمخاب احتجــزت جماعــة أنصــار الل
“جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” بمدينــة الحديــدة. تحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان 
ممــا ال يقــل عــن 24 واقعــة احتجــاز تعســفي، و7 وقائــع تعذيــب خــالل الفتــرة مــن مايو/أيــار 2016 
وحتــى أبريل/نيســان 2020. وعمــدت إدارة جهــاز األمــن والمخابــرات بالحديــدة إلــى أســاليب تعذيــب 
منهــا الضــرب المبــرح، والصعــق بالكهربــاء. وقــال محتجــزون ســابقون إنهــم احُتِجــزوا دون أمــر بالقبــض 
عليهــم، كمــا لــم توجــه لهــم تهــم رســمية، ولــم يتــم التحقيــق معهــم إال بعــد فتــرات طويلة مــن االحتجاز، 
كمــا أنهــم حرمــوا مــن حقهــم بتوكيــل محــاٍم. وقــال ذوو ضحايــا لـ”مواطنــة” إنهــم منعــوا مــن التواصــل 

مــع ذويهــم لفتــرات طويلــة.

كليــة المجتمــع فــي محافظــة ذمــار: اســتخدمت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( مبنــى واحــًدا علــى 
األقــل مــن مبانــي كليــة المجتمــع بمدينــة ذمــار كمركــز احتجــاز، ونقلــت إليــه محتجزيــن مــن مختلــف 
المحافظــات التــي تقــع تحــت ســيطرتهم. وقــد تحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان، خــالل الفتــرة التــي 
يشــملها التقريــر، ممــا ال يقــل عــن 36 واقعــة احتجــاز تعســفي وواقعتــّي تعذيــب وواقعــة وفــاة فــي 
مــكان االحتجــاز فــي كليــة المجتمــع. وقــال محتجــزون ســابقون لـــ “مواطنــة” إن ظــروف االحتجــاز كانــت 
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ســيئة للغايــة وغيــر متوافقــة مــع المتطلبــات الصحيــة األساســية، وأن أمراًضــا معديــة انتشــرت بيــن 
المحتجزيــن كالســل والجــرب. واســتخدمت الجماعــة أســاليب تعذيــب متنوعــة بحــق المحتجزيــن لغــرض 
اســتجوابهم، منهــا الضــرب المبــرح، والحرمــان مــن اســتخدام دورات الميــاه، واســتخدام مكبــرات الصــوت 

إلصــدار ضجيــج يمنــع النــوم.

مطــار الريــان فــي محافظــة حضرمــوت: جعلــت القــوات اإلماراتيــة مــن مطــار الريــان الدولــي بمدينــة 
المــكال، محافظــة حضرمــوت، مركــز احتجــاز غيــر رســمي. وتحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال 
يقــل عــن 38 واقعــة احتجــاز تعســفي و10 وقائــع تعذيــب فــي هــذا المركــز. وقــال محتجــزون ســابقون 
ــا مــن التعذيــب والمعاملــة المســيئة،  إنهــم احتجــزوا فــي مســتودعات ضيقــة ومظلمــة، والقــوا ضروًب
منهــا الحرمــان مــن الطعــام والمــاء، والصعــق بالكهربــاء، والــركل، والضــرب بالســياط، والحــرق بأعقــاب 
الســجائر. وقــال آخــرون إنهــم تعرضــوا ألشــكال مهينــة مــن المعاملــة القاســية كالحرمــان مــن أداء 

الشــعائر الدينيــة، واإلجبــار علــى التعــري والســجود لعلــم دولــة اإلمــارات. 

ســجن 7 أكتوبــر فــي محافظــة أبيــن: يتولــى الحــزام األمنــي بمحافظــة أبيــن التابــع للمجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي والمدعــوم مــن اإلمــارات إدارة ســجن “7 أكتوبــر” فــي منطقــة الــرواء بمديريــة خنفــر بمحافظــة 
أبيــن. وخــالل الفتــرة مــن ينايــر/ أيــار 2016 وحتــى أبريل/نيســان 2020، تحققــت “مواطنــة” لحقــوق 
اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 50 واقعــة احتجــاز تعســفي، و29 واقعــة تعذيــب منهــا 4 وقائــع وفــاة فــي 
مــكان االحتجــاز فــي هــذا الســجن. وقامــت قــوات الحــزام األمنــي بالقبــض واحتجــاز مدنييــن بشــكل 
تعســفي، ومنــع محتجزيــن مــن حقهــم بالتواصــل مــع أقاربهــم أو محامييهــم. كمــا تعــرض المحتجــزون 
ألشــكال مــن التعذيــب وضــروب أخــرى مــن المعاملة المســيئة، منها الصعق بالكهربــاء، وضرب األطراف 
بالمطــارق، والجلــد بالســياط، والضــرب بأعقــاب األســلحة، والحرمــان مــن حصــص المــاء والغــذاء، ونــزع 
األظافــر، واإلجبــار علــى شــرب البــول، والتعليــق مــن الســقف لفتــرات طويلــة. كمــا تعــرض الضحايــا 
ــا لمحتجزيــن ألقيــت فــي فنــاء  لتعذيــب جنســي كحــرق األعضــاء التناســلية. وقــال شــهود عيــان إن جثًث

مستشــفى الــرازي، بمنطقــة جعــار بمديريــة خنفــر.

ــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” فــي محافظــة إب: تديــر  جهــاز األمــن والمخاب
ــه )الحوثيــون( جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا  جماعــة أنصــار الل
“بمحافظــة إب، وأودعــت فيــه محتجزيــن يعتقــد بأنهــم معارضــون سياســيون تــم القبــض عليهــم دون 
أمــر بالقبــض. وفــي الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريل/نيســان 2020، تحققــت “مواطنــة” لحقــوق 
اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 44 واقعــة احتجــاز تعســفي، و5 وقائــع تعذيــب فــي جهــاز األمــن والمخابــرات 
بــإب. وتحــدث محتجــزون ســابقون أنهــم تعرضــوا للتعذيــب وضــروب أخــرى مــن المعاملــة الســيئة فــي 
ُغــرف االحتجــاز االنفراديــة، مثــل الضــرب بالســوط وأعقــاب البنــادق، والصعــق بالكهربــاء. وقالــوا أيًضــا 
إنهــم اعتقلــوا تعســًفا، وظلــوا محتجزيــن تعســًفا ولــم ُيســمح لمحامييهــم بحضــور جلســات االســتجواب.
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ويعــرض الجــزء الثانــي مــن التقريــر نمــاذج مــن االختفــاءات القســرية التــي تعــرض لهــا مدنيــون 
فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة مــن األراضــي اليمنيــة تخضــع لســلطات مختلفــة، وهــي:

اختفــاءات قســرية فــي مناطــق ســيطرة اإلمــارات وقــوات مواليــة لهــا: أنشــأت القــوات اإلماراتيــة 
بعــد ســيطرتها علــى مناطــق فــي جنــوب اليمــن ســجوًنا غيــر رســمية، أخفــي فيهــا قســرا مدنيــون يعتقــد 
ــا، ودعمــت اإلمــارات جماعــات مســلحة محليــة تديــن  أنهــم مناوئــون لهــا، بحجــة محاربــة اإلرهــاب غالًب
لهــا بالــوالء تحــت مســميات مختلفــة كالحــزام األمنــي، والنخبــة الحضرميــة، والنخبــة الشــبوانية، والتــي 
ســاهمت فــي إدارة تلــك الســجون. ووثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 327 واقعــة 
اختفــاء قســري فــي مناطــق ســيطرة القــوات اإلماراتيــة والجماعــات المســلحة التابعــة لهــا خــالل 
الفتــرة مــن مايو/أيــار 2016 وحتــى أبريل/نيســان 2020. وتعــرض محتجــزون فــي تلــك الســجون غيــر 
ــم أســرهم بمصيرهــم أو مــكان احتجازهــم. ورغــم مســاعي أســر  ــم تعل الرســمية لالختفــاء القســري ول
المختفيــن قســرًيا فــي التواصــل مــع المســؤولين عــن إدارة تلــك الســجون، والتنقــل بيــن عــدة ســجون 
فــي محافظــات مختلفــة، إال أن المســؤولين عــن تلــك الســجون لــم يفصحــوا لهــذه األســر عــن مصيــر 

ذويهــم المختفيــن أو مــكان احتجازهــم.

اختفــاءات قســرية فــي مناطــق ســيطرة قــوات مواليــة للرئيــس هــادي: وّثقــت “مواطنــة” لحقــوق 
اإلنســان، خــالل الفتــرة مــن مايو/أيــار 2016 وحتــى أبريل/نيســان 2020 مــا ال يقــل عــن 90 حالــة اختفــاء 
قســري، فــي مناطــق ســيطرة قــوات مواليــة لهــادي فــي محافظــات: )مــأرب، وتعــز، والجــوف، وشــبوة، 
وحضرمــوت(. وتعــرض محتجــزون فــي نقطــة الفلــج لالختفــاء القســري. ولــم تســمح الســلطات فــي 

محافظــة مــأرب، غالًبــا، بزيــارة بعــض المحتجزيــن، ولــم تفصــح عــن مصيرهــم أو مــكان احتجازهــم.

اختفــاءات قســرية فــي مناطــق جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون(: مــا يــزال الكثيــر مــن المحتجزيــن 
لــدى جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مختفيــن قســًرا ولــم يســمح لهــم بالتواصــل مــع ذويهــم أو الســماح 
لذويهــم بمعرفــة مصيرهــم. وخــالل الفتــرة التــي يشــملها التقريــر، وثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان 
مــا ال يقــل عــن 353 حالــة اختفــاء قســري، فــي مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي 
ــة العاصمــة، وصنعــاء، وإب، وعمــران، وريمــة، وذمــار(، وأجــزاء مــن محافظــات: )تعــز،  محافظــات: )أمان
والبيضــاء، وحجــة، والحديــدة، وصعــدة، والضالــع(. كمــا أن الهجمــات الجويــة التــي شــنتها مقاتــالت 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مــا ال يقــل عــن أربعــة ســجون ومراكــز احتجــاز فــي مناطــق 
ســيطرة الحوثييــن، زادت مــن مخــاوف ذوي المختفيــن قســًرا حــول مصيــر أبنائهــم المحتجزيــن، فــي ظــل 
رفــض ســلطات جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مشــاركة معلومــات عــن مصيرهــم وأماكــن احتجازهــم. 
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االنتهاكات المتعلقة باالحتجاز في النزاع اليمني

يعتبــر ملــف االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب أحــد أقســى ملفــات الحــرب فــي اليمــن 
بتأثيــره الكبيــر علــى المجتمــع، وتشــاركت جميــع أطــراف النــزاع فــي هــذا الملــف علــى امتــداد اليمــن، 

لتؤكــد مــن خاللــه وجودهــا كســلطات متعــددة لكــن بســلوك غيــر قانونــي واحــد. 

منــذ العــام 2016، وثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان 1605 واقعــة احتجــاز تعســفي و770 واقعــة 
اختفــاء قســري، و344 واقعــة تعذيــب، و66 واقعــة وفــاة فــي مــكان االحتجــاز. وتتحمــل الحكومــة 
ــا المســؤولية عــن 282 مــن االحتجــازات التعســفية أو المســيئة، و90 مــن  اليمنيــة المعتــرف بهــا دولًي
وقائــع االختفــاء القســري، و65 مــن وقائــع التعذيــب، و14 واقعــة وفــاة فــي مــكان االحتجــاز، بينمــا 
تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( المســؤولية عــن 904 واقعــة مــن االحتجــازات التعســفية أو 
المســيئة، و353 مــن وقائــع االختفــاء القســري، و138 مــن وقائــع التعذيــب، و27 واقعــة وفــاة فــي 
مــكان االحتجــاز، وتتحمــل القــوات اإلماراتيــة وجماعــات مســلحة تابعــة لهــا المســؤولية عــن 419 مــن 
االحتجــازات التعســفية أو المســيئة،  و327 مــن وقائــع االختفــاء القســري،  و141 مــن وقائــع التعذيــب،  

و25 واقعــة وفــاة فــي مــكان االحتجــاز. 

مناطق تحت سيطرة جماعة أنصار الله )الحوثيين(

تقــول والــدة أحــد الشــباب المحتجزيــن تعســفًيا فــي ســجون جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( وهــي تتحــدث 
عــن المتاعــب التــي واجهتهــا فــي ســبيل أن ينــال ولدهــا حريتــه: “لقــد تعرضنــا ألشــكال مــن اإلذالل”.

وزادت وقائــع االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري منــذ ســيطرة جماعــة )أنصــار اللــه( الحوثييــن علــى 
ــا، وتدخــل التحالــف  ــا وغرًب العاصمــة اليمنيــة صنعــاء فــي 21 ســبتمبر/أيلول 2014 ومــد نفوذهــا جنوًب
2015، فوســع  مــارس   26 فــي  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بقيــادة 
الحوثيــون مــن حملتهــم فــي مالحقــة المعارضيــن السياســيين والصحفييــن والناشــطين الحقوقييــن 
واألقليــات الدينيــة وحتــى المســافرين المدنييــن واحتجازهــم تعســفًيا أو إخفائهــم قســريا وتعذيبهــم، 

ــًدا مفترًضــا لوجودهــا.  وانســحب األمــر أيًضــا علــى كل مــن يشــتبه صلتــه بالتحالــف، أو مثــل تهدي

لــم ُيمنــح األفــراد الذيــن يتــم احتجازهــم حقوقهــم األساســية، وتــم القبــض عليهــم دون أمــر قضائــي، 
وخضعــوا لالحتجــاز دون ســبب محــدد، ومنعــوا مــن الحــق فــي المثــول أمــام قــاٍض، أو استشــارة محــاٍم، 
أو الطعــن فــي احتجازهــم. وخضــع بعــض المحتجزيــن لمحاكمــات شــكلية، ال ترقى إلى مســتوى العدالة، 

إلــى جانــب تعرضهــم لــكل ضــروب الممارســات القاســية والالإنســانية فــي الســجون والمحتجــزات.

ويقــول لـ”مواطنــة” أحــد القانونييــن إن المحاكمــات التــي تمــت، وتحديــًدا فــي صنعــاء، تفتقــر ألبســط 
الضمانــات، “فمحامــي المتهميــن ال يســمح لــه بلقــاء موكلــه إال مــرة أو مرتيــن فقــط، وتقــوم النيابــة 
بالتحقيــق مــع المحتجزيــن فــي أوقــات ليليــة ال يســمح بهــا القانــون اليمنــي، ويكــون تحقيقــا طويــال يتــم 
خاللــه عصــب عينــي المحتجــز وأخــذ أقوالــه تحــت التهديــد والضغــط النفســي. وأمــام النيابــة العامــة أو 

فــي قاعــة المحكمــة فــي الغالــب ال يســمح للمحامــي بالترافــع، أو أخــذ نســخة مــن ملــف القضيــة”.
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وتعمــد جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( إلــى اســتخدام االحتجــاز واالختفــاء القســري والتعذيــب أســلوًبا 
للهيمنــة وبــث الرعــب فــي أوســاط المجتمــع. فعــادة مــا تلجــأ إلــى تســجيل المحتجزيــن وأخــذ اعترافــات 
منهــم باإلكــراه، ليتــم بــث هــذه االعترافــات علــى القنــوات الحكوميــة التــي يفرضــون ســيطرة عليهــا، 
باإلضافــة إلــى قنــاة “المســيرة” التابعــة لهــم، وقنــوات أخــرى مواليــة. كمــا أجبــرت الجماعــة أفــراًدا علــى 
االعتــراف بتهــم ملفقــة قبــل اإلفــراج عنهــم، وكذلــك تقديــم تعهــدات تشــترط فيهــا إعــادة المحتجــز 

الســابق إلــى الســجن فــي حــال نكــث بمــا تعهــد بــه، وغالًبــا مــا كانــت هــذه التهــم عبثيــة.

ويتحكــم بجهــاز الحجــز واالحتجــاز لــدى الجماعــة، شــبكة معقــدة مــن المســؤولين األمنييــن، والذيــن 
يقومــون بوظيفــة عرقلــة أي مســاٍع إلطــالق ســراح مــن احتجزوهــم، إلــى درجــة أن أوامــر زعيــم الجماعــة 
عبــد الملــك الحوثــي، تصطــدم أحياًنــا بهــذه الشــبكة، ويتــم عرقلــة إنفاذهــا. وترافــق هــذا االنتهــاك 
انتهــاكات أخــرى موازيــة بحــق أهالــي وذوي الضحايــا، ابتــداء مــن االبتــزاز النفســي وانتهــاء باالبتــزاز المالي 
ــى  ــاء اختفــاء ذويهــم، كمــا أن بعــض المضبوطــات التــي تصادرهــا جهــات الضبــط لحظــة القبــض عل أثن
ــة وســيارات وذهــب ونقــود.  ــم إعادتهــا، ومــن ذلــك أجهــزة الكتروني ــه، ال يت المحتجــز أو مداهمــة منزل
ووثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان أيًضــا حــاالت تــم فيهــا تبــادل محتجزيــن مدنييــن مــن قبــل جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( ضمــن صفقــة تبــادل للمحتجزيــن مــن العســكريين مــع قــوات الحكومــة اليمنيــة 

المعتــرف بهــا دولًيــا.

ــة علــى أماكــن االحتجــاز والتــي تمــارس فيهــا االحتجــاز  وترفــض الجماعــة أي شــكل مــن أشــكال الرقاب
التعســفي واالختفــاء القســري وأشــكال التعذيــب، وضــروب المعاملــة القاســية والالإنســانية والمهينــة، 
وتتجاهــل عــادًة تقاريــر حقــوق اإلنســان التــي تلقــي الضــوء علــى جانــب طفيــف مــن هــذه الممارســات، 

علــى بشــاعتها.

وإلــى جانــب ظــروف االحتجــاز المروعــة والمحطــة للكرامــة، واحتجــاز العشــرات فــي مقــار وزنازيــن ضيقــة، 
تتعــرض هــذه المقــار للقصــف الجــوي مــن قبــل طائــرات التحالــف، وهــو مــا حــدث بالفعــل، ألربعــة أماكــن 

احتجــاز علــى األقــل، فــي ذمــار والحديــدة وصنعــاء.

وكانــت آخــر هــذه الهجمــات، فــي مســاء الســبت 31 أغســطس/آب 2019، عندمــا قصــف التحالــف 
ــًى  ــون مــن مبن ــي يتخــذ الحوثي ــة المجتمــع، والت ــاٍن تابعــة لكلي ــادة الســعودية واإلمــارات أربعــة مب بقي
واحــد فيهــا علــى األقــل مركــًزا لالحتجــاز، مــا أدى إلــى قتــل وجــرح مــا يقــارب مــن 170 مــن المدنييــن 
واألســرى المحمييــن بالقانــون الدولــي اإلنســاني. وأوضحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي اليمــن 
فــي بيــان عقــب الهجمــة، أنهــا كانــت علــى اطــالع بالمــكان، وقامــت بزيارتــه بشــكل دوري فــي أوقــات 

ســابقة. 
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مناطق تحت سيطرة اإلمارات وجماعات مدعومة منها

أمــا فــي جنــوب اليمــن، وبعــد إخــراج جماعــة أنصار اللــه )الحوثيين( من عدن وبعــض المحافظات الجنوبية 
األخــرى، حدثــت انشــقاقات بيــن األطــراف التــي قامــت بمواجهــة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وســط 

حالــة مــن االســتقطاب والتعبئة. 

ــي المدعــوم مــن اإلمــارات، وتنتشــر  ــي الجنوب ــا، لســيطرة المجلــس االنتقال ــة عــدن حالًي وتخضــع مدين
فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، قــوات الحــزام األمنــي، فيمــا تســود قــوات مــا تســمى بـــ “النخبــة” فــي 
محافظــة حضرمــوت، وتشــرف هــذه القــوات علــى محتجــزات بعضهــا غيــر رســمية، إلــى جانــب أخــرى 

تشــرف عليهــا قــوات مــن التحالــف العربــي. 

ويبــدو أن قــوات التحالــف، وبالتحديــد اإلمــارات واألطــراف المتحالفــة معهــا، تســتخدم االحتجــازات 
لتصفيــة حســابات مــع اإلصــالح )حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــالح( ضمــن حملــة قمــع وإرهــاب مــن شــأنها 
إنهــاء أي تواجــد سياســي للحــزب فــي المحافظــات الجنوبيــة. وســبق هــذه الحمــالت، تحريــض إعالمــي 
ــا وصــدى  واســع لمســؤولين إماراتييــن علــى مــن يســمونهم “اإلخــوان المســلمين”، وجــدت لهــا تجاوًب

لــدى قيــادات فــي المجلــس االنتقالــي الجنوبــي. 

وســاد خــالل األزمــة شــكل آخــر مــن االحتجــازات، حيــث يتــم أخــذ النــاس عنــوة، وإخفائهــم وتعذيبهــم، 
بتهــم االنتمــاء إلــى تنظيــم القاعــدة، أو تنظيمــات متطرفــة أخــرى مثــل تنظيــم الدولــة اإلســالمية. وألن 
التحالــف يقــوم بدفــع مبالــغ ماليــة نظيــر قيــام متعاونيــن بالتبليــغ عــن أي عناصــر مشــتبهة، شــّجع هــذا 
األمــر فــي توســيع دائــرة االنتهــاكات، حيــث ُأبلــغ عــن بعــض األشــخاص بدوافــع أخــرى مــن بينهــا تصفيــة 

حســابات شــخصية، أو التكســب المالــي. 

كمــا تســتخدم اإلمــارات وحلفائهــا االحتجــازات إلخضــاع أي معارضــة اجتماعيــة ألنشــطتها أو انتهاكاتهــا، 
قــوات  لممارســات  انتقادهــم  خلفيــة  علــى  ناشــطين  احتجــاز  اإلنســان  لحقــوق  “مواطنــة”  ووثقــت 
التحالــف، واألجهــزة العســكرية واألمنيــة المنضويــة تحتهــا أو المدعومــة منهــا. وبعــد أغســطس/آب 
2019، أصبحــت تهمتــي العمــل مــع “القــوات الحكوميــة” أو “التعــاون معهــا” كافيتيــن إليقــاع أشــد 
الممارســات مــن قبــل الحــزام األمنــي وقــوات النخبــة التابعتيــن للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم 

مــن اإلمــارات.

ويتعــرض المحتجــزون فــي أقبيــة الســجون وأماكــن االحتجــاز لصنــوف مــن التعذيــب، وضــروب مــن 
ــركل، والحــرق، واإليهــام بالغــرق، والتعليــق،  ــة، كاللطــم، وال ــة القاســية والالإنســانية والمهين المعامل
ومنــع المــاء والحصــص الغذائيــة عنهــم، ومنعهــم مــن أداء الشــعائر الدينيــة، وممارســات أخــرى محطــة 

للكرامــة تصــل إلــى االغتصــاب أو التلويــح بــه.

ــا عســكرًيا للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، حيــث  وقدمــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة دعًم
واصلــت الواليــات المتحــدة هجمــات الطائــرات بــدون طيــار، وعملــت كذلــك مــع اإلمــارات العربيــة 
ــات مكافحــة اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك شــن هجمــات مشــتركة، وطلــب نســخ مــن  المتحــدة فــي عملي
ــر إلــى الكونجــرس أواخــر العــام 2018، اعترفــت وزارة الدفــاع  محاضــر اســتجواب المحتجزيــن. فــي تقري
ــو 2016 لدعــم العمليــات ضــد القاعــدة فــي شــبة  ــذ ماي ــة كانــت فــي اليمــن من ــأن القــوات األمريكي ب
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الجزيــرة العربيــة والدولــة اإلســالمية فــي اليمــن، و”إجــراء اســتجواب اســتخباراتي للمحتجزيــن فــي أماكــن 
احتجــاز تابعــة للشــريك”. وعلــى الرغــم مــن التقاريــر المتعــددة والموثوقــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة 
ــوزارة لــم تتوصــل بعــد لـــ “أي معلومــات  ــر أن ال والمنظمــات الحقوقيــة اليمنيــة والدوليــة، زعــم التقري
موثوقــة مســتقلة تشــير إلــى أن حلفــاء الواليــات المتحــدة أو شــركاءها أســاءوا معاملــة محتجزيــن فــي 

اليمــن”.)2(

مناطق تحت سيطرة قوات موالية للرئيس هادي

تســيطر قــوات حكوميــة محســوبة علــى حــزب “اإلصــالح” ومواليــة للرئيــس هــادي علــى ســجون فــي 
محافظــة مــأرب، منهــا ســجن شــعبة االســتخبارات العســكرية بالمنطقــة العســكرية الثالثــة،)3( وســجن 
األمــن السياســي الــذي يحتجــز فيهــا إلــى جانــب العســكريين أشــخاص مدنيــون. واســتخدمت الســلطات 
فــي مــأرب العديــد مــن التهــم غيــر الرســمية التــي توجــه للمحتجزيــن، بينهــا التخابــر لصالــح اإلمــارات، أو 

العمــل لصالــح جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، إلــى جانــب اتهامــات أخــرى. 

وطالــت االحتجــازات واحــدة مــن أكثــر الشــرائح اضطهــادا، المهمشــين، وعــدًدا آخــر مــن المســافرين 
القادميــن مــن محافظــات شــمالية، احتجــز غالبيتهــم فــي طريــق ذهابهــم أو عودتهــم مــن مطــار ســيئون 
الــذي يمــر بمــأرب. وتعــد نقطــة الفلــج مصيــدة كبيــرًة للمدنييــن اللذيــن تــم إيقافهــم ألوقــات طويلــة، 
ومســاءلتهم، واحتجازهــم. ووثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان وقائــع كثيــرة، تشــير إلــى أن العديــد مــن 

النــاس تــم احتجازهــم علــى أســاس ألقابهــم. 

وتعــرض المحتجــزون للضــرب بالكابــل، واللكــم والــركل فــي أجــزاء مختلفــة مــن الجســد وخاصــة منطقــة 
الكلــى. ويصــف أحــد المحتجزيــن زنزانــة فــي شــعبة االســتخبارات العســكرية قائــاًل: “وضعونــا فــي غرفــة 
صغيــرة ال تتعــدى مســاحتها ثالثــة أمتــار مربعــة، وفيهــا مــا يقــارب 12 شــخًصا، وال توجــد فيهــا نوافــذ 
للتهويــة، وأغلــب الوقــت نجلــس فيهــا جميًعــا وال يتمكــن أحدنــا مــن مــد رجليــه أو التمــدد علــى ظهــره 
لضيــق الغرفــة وكثــرة المســجونين فيهــا، وتمــأل أجــواء الغرفــة رائحــة الحمــام النتنــة، وال يــأت المــاء إال 

كل يوميــن”.

 Pentagon Issues Blanket Denial That It Knows Anything About Detainee Abuse in“ ،2)  راجع، أليكس إيمونس(
https://theintercept.com/2019/01/07/yemen-prison-torture-uae- .2019 يناير/ كانون الثاني Yemen,“ . 7

https://www.hrw.org/ .2017 يونيو ،”,Yemen: UAE Backs Abusive Local Forces“:وهيومن رايتس واتش  ;/dod
.news/2017/06/22/yemen-uae-backs-abusive-local-forces

)))  ينقسم الجيش اليمني إلى 7 مناطق عسكرية، وتملك كل منطقة عسكرية شعبة استخبارات خاصة بها.
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ملخص تنفيذيالباب األول

إلنهــاء االنتهــاكات المتعلقــة باالحتجــاز فــي اليمــن، ووضــع حــد لإلفــالت مــن 
العقــاب

ــب، وأخــذ  ــك التعذي ــر، بمــا فــي ذل ــع فــي هــذا التقري ــد مــن الوقائ إن الممارســات التــي تفصلهــا العدي
الرهائــن، والعنــف الجنســي، واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية؛ ترقــى إلــى جرائــم حــرب، ويمكــن علــى 
أساســها مقاضــاة العســكريين والقــادة المدنييــن بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب باعتبارهــم “مســؤولي 
قيــادة” يعلمــون أو كان يجــب أن يعلمــوا بارتــكاب جرائــم حــرب ولــم يتخــذوا إجــراءات كافيــة لمعنهــا أو 

معاقبــة المســؤولين عنهــا. 

إن المســاءلة والتعويــض عــن مثــل هــذه االنتهــاكات الخطيــرة هــي جــزء حاســم إلنهــاء دائــرة العنــف 
وضمــان العدالــة للضحايــا وتمهيــد الطريــق نحــو اليمــن اآلمــن. وعلــى الرغــم مــن أن منظمــات حقــوق 
اإلنســان كشــفت الكثيــر مــن االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا األطــراف المتحاربــة فــي جميــع أنحــاء اليمــن، إال 

أن اإلفــالت مــن العقــاب ال يــزال قائًمــا.

لقــد أظهــرت جميــع األطــراف المتحاربــة فــي اليمــن أنهــا غيــر راغبــة فــي اتخــاذ خطــوات جــادة نحــو 
المســاءلة والتعويــض الحقيقييــن. وبالتالــي، تدعــو “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان مجلــس حقــوق اإلنســان 
التابــع لألمــم المتحــدة إلــى تجديــد وتعزيــز واليــة فريــق الخبــراء البارزيــن، ودعمــه لمواصلــة التحقيقــات. 
كمــا تطالــب “مواطنــة” مجلــس األمــن الدولــي -الــذي فشــل حتــى اآلن فــي دفــع األطــراف لالمتثــال 
الحــرب  بــأن يعلــن بوضــوح أن مســاءلة مرتكبــي جرائــم  اليمــن بشــكل كاف-  الدولــي فــي  للقانــون 
واإلنصــاف للضحايــا هــي الحــد األدنــى ألي عمليــة انتقاليــة فــي اليمــن، وإظهــار جديــة المجلــس بإحالــة 

الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

وتدعــو “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان جميــع الــدول إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة ذات االختصــاص 
العالمــي أو أي أشــكال أخــرى مــن الواليــة القضائيــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي 
والمحلــي للتحقيــق مــع المســؤولين العســكريين والمدنييــن الذيــن ُيزعــم تورطهــم فــي جرائــم جنائيــة 

فــي اليمــن فــي انتهــاك للقانــون الدولــي، ومقاضاتهــم، إذا ســمحت األدلــة بذلــك.





الباب الثاني: 
تـوصيــات

 

الباب الثاني: توصيات
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توصيات للحكومة اليمنية المعترف بها دولًيا، وجماعة 
أنصار الله )الحوثيين(، والمجلس االنتقالي الجنوبي 
والجماعات المسلحة التابعة له، واإلمارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية السعودية، واألطراف 
المتحاربة األخرى في اليمن:

إنهاء االنتهاك: 

الوقف الفوري لممارســة االختفاء القســري، والقبض واالحتجاز التعســفيين، واســتخدام التعذيب 	 
وغيــره مــن ضــروب المعاملة القاســية والالإنســانية والمهينة؛

عــدم احتجــاز القاصريــن إال كمــالذ أخيــر وألقصــر مــدة ممكنــة، وضمــان عــدم احتجــاز القاصريــن فــي 	 
نفــس المرافــق التــي يحتجــز فيهــا البالغــون.

حل حاالت االختفاء وضمان وصول األسرة:

ضمان قدرة اأُلسر على التواصل مع أقاربهم المحتجزين وزيارتهم؛	 

التواصــل وتقديــم المعلومــات ألفــراد أســر المحتجزيــن، بمــا فــي ذلــك أي نقــل إلــى مرفــق طبــي أو 	 
مــكان احتجــاز آخــر، وأي مــرض أو وفــاة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بفيــروس - )كوفيــد-19(؛ 

إنشــاء وحفــظ ســجالت الســجون فــي جميــع مواقــع االحتجــاز، بمــا فــي ذلــك المواقــع غيــر الرســمية 	 
المدرجــة فــي هــذا التقريــر، وأن تشــمل تاريــخ ووقــت ومــكان القبــض علــى كل شــخص محتجــز، 
إلــى جانــب اســمه، وســبب االحتجــاز، واســم الوحــدة أو الجهــة المســؤولة عــن االحتجــاز. ويجــب 
أن تكــون هــذه الســجالت متاحــة للعائــالت والمحاميــن، وكذلــك أولئــك الذيــن لديهــم مصلحــة 
مشــروعة فــي هــذه المســألة. ويجــب توثيــق جميــع عمليــات نقــل المحتجزيــن، بمــا فــي ذلــك إلــى 

خــارج البــالد، فــي هــذه الســجالت؛

نشــر قوائــم رســمية لجميــع المحتجزيــن الذيــن توفــوا فــي مرافــق االحتجــاز والســجون، بمــا فــي 	 
ذلــك أماكــن االحتجــاز غيــر الرســمية المدرجــة فــي هــذا التقريــر. وإصــدار شــهادات وفــاة لجميــع 
المعتقليــن الذيــن توفــوا فــي الحجــز بنــاًء علــى فحوصــات الطــب الشــرعي الشــامل، وجعــل هــذه 

الوثائــق فــي متنــاول جميــع العائــالت.
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تـوصيــاتالباب الثاني

إنهاء العراقيل: 

الكف عن التدخل في أعمال النيابة العامة والقضاء؛	 

احتــرام النيابــة العامــة ودور القضــاء فــي مراقبــة سياســات وممارســات االحتجــاز واإلشــراف عليهــا 	 
ومراجعتهــا، كمــا هــو مطلــوب بموجــب القانــون اليمنــي، وضمــان خضــوع جميــع مراكــز االحتجــاز، 
بمــا فــي ذلــك المواقــع غيــر الرســمية المذكــورة فــي هــذا التقريــر، لرقابــة وإشــراف النيابــة العامــة، 

واحتــرام وتنفيــذ أوامــر اإلفــراج الصــادرة عــن النيابــة العامــة؛

ضمــان اســتجابة الجماعــات المســلحة التابعــة لألطــراف وأجهــزة األمــن وإنفــاذ القانــون لطلبــات 	 
الحصــول علــى معلومــات مــن أفــراد أســر المحتجزيــن أو المختفيــن، وأن يكــون لديهــم أنظمــة 

تســمح بالزيــارات العائليــة؛

والمحاميــن، 	  اإلنســان،  حقــوق  لمنظمــات  عوائــق  ودون  الفــوري  والتعــاون  الوصــول  توفيــر 
والمراقبيــن المســتقلين، والصحفييــن، ومراقبــي حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك مراقبــة ظــروف 

االحتجــاز، وتقديــم الدعــم والمشــورة القانونيــة للمحتجزيــن عنــد الحاجــة.

تحقيق المساءلة والتعويض:

توقيــف أفــراد قــوات األمــن الذيــن توجــد ضدهــم ادعــاءات موثوقــة بانتهــاكات خطيــرة للقانــون 	 
الدولــي اإلنســاني أو انتهــاكات لحقــوق اإلنســان؛

بالنســبة لجميــع األطــراف المتحاربــة، إجــراء تحقيقــات فوريــة ونزيهــة فــي الدعــاوى الموثوقة بشــأن 	 
االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني مــن قبــل القــوات التــي تعمــل تحــت ســيطرة 

الطــرف أو ســلطته أو بموافقتــه أو دعمــه، ومعاقبــة مــن تثبــت مســؤوليته عــن االنتهــاكات؛

بالنســبة لألطــراف المتحاربــة الحكوميــة، يجــب محاكمــة األفــراد المتورطيــن بشــكل متناســب، بمــا 	 
فــي ذلــك مســؤولية القيــادة، فــي جرائــم الحــرب، فــي عمليــات العدالــة الجنائيــة التــي تحتــرم الحــق 

فــي محاكمــة عادلــة؛

وأخــذ 	  والتعذيــب  القســري  واالختفــاء  التعســفي  االحتجــاز  لضحايــا  المناســب  التعويــض  توفيــر 
الرهائــن وســوء المعاملــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر ضمانــات بعــدم تكــرار مثــل هــذه االنتهــاكات؛

التعــاون مــع فريــق الخبــراء البارزيــن ودعمــه للتحقيــق فــي انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني 	 
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن، ودعــم الدعوات 
اليمــن، وجميــع مواقــع االحتجــاز  لزيــارة  الفريــق  الفريــق، وإتاحــة وصــول  لتجديــد وتعزيــز واليــة 

الرســمية وغيــر الرســمية إلجــراء التحقيقــات الالزمــة.
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توصيات لألطراف المتحاربة في اليمن في ظل مخاطر 
انتشار جائحة فيروس )كوفيد-19(:

اإلفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسًفا والكشف عن مصير جميع المختفين قسًرا. 	 

ــة مناســبة، والســماح 	  ــن بمنشــآت صحي ــد المحتجزي تحســين ظــروف االحتجــاز، بمــا فــي ذلــك تزوي
بالوصــول المنتظــم إلــى مرافــق االســتحمام، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة المتاحــة والســريعة، وتوفيــر 
األغذيــة ذات القيمــة الغذائيــة المناســبة للصحــة والقــوة، وذات جــودة تراعــي المعاييــر الصحيــة، 

ويتــم تقديمهــا علــى فتــرات منتظمــة، وتقديــم المــاء لــكل محتجــز كلمــا احتــاج إليــه؛

وضــع سياســات ومبــادئ توجيهيــة عامــة لمنــع انتشــار فيــروس )كوفيــد-19( فــي مراكــز االحتجــاز 	 
والســجون ومراكــز الشــرطة، ومشــاركة خطــط التأهــب للطــوارئ وتوفيــر التدريــب للســلطات ذات 

الصلــة لضمــان الوصــول الكافــي والمســتدام إلــى الرعايــة الصحيــة واحتياطــات النظافــة؛

ضمــان تزويــد األفــراد الذيــن ال يزالــون محتجزيــن بوســائل اتصــال وفــرص للوصــول إلــى العالــم 	 
الخارجــي فــي حالــة تعليــق الزيــارات إلــى أماكــن االحتجــاز، واالســتمرار فــي التمتــع بحقهــم فــي 
ــة احتجازهــم، وعــدم  ــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الطعــن فــي قانوني ــة الواجب اإلجــراءات القانوني

التعــرض للتأخيــر بمــا يجعــل احتجازهــم تعســفًيا؛

إتاحــة الوصــول الفــوري ودون عوائــق للمراقبيــن المعتــرف بهــم لظــروف االحتجــاز إلــى جميــع 	 
مرافــق االحتجــاز، الرســمية وغيــر الرســمية، دون إشــعار مســبق، بمــا فــي ذلــك تلــك المذكــورة فــي 

هــذا التقريــر؛ 

تقديــم أولويــة عاجلــة لالســتجابة للفيــروس المســتجد علــى النــزاع، وااللتــزام بوقــف إطــالق النــار 	 
فــي جميــع أراضــي البلــد فــي ضــوء الحاجــة الملحــة لمواجهــة تحــدي )كوفيــد-19).

توصيات للحكومة اليمنية المعترف بها دولًيا:

التأكــد مــن أن جميــع قــوات األمــن العاملــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة اليمنيــة 	 
تعمــل فــي ظــل هيــكل قيــادة موحــد، وأن جميــع األشــخاص المحتجزيــن محتجــزون فــي مــكان 

ــة فــور احتجازهــم؛ ــه رســمًيا، ويعرضــون علــى ســلطة قضائي ــرف ب معت

ــة والســعودية 	  ــح الســلطة التــي بموجبهــا تقــوم قــوات التحالــف، الســيما القــوات اإلماراتي توضي
والجماعــات المســلحة التابعــة لهــا، بإجــراء عمليــات االحتجــاز فــي اليمــن، وإجــراء مراجعــة شــاملة 
لســلوك هــذه القــوات، واشــتراط الموافقــة علــى اســتمرار وجودهــا فــي اليمــن علــى اتخــاذ تدابيــر 
فعالــة لضمــان عمــل القــوات بامتثــال كامــل ألحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون 

الدولــي اإلنســاني، واتخــاذ خطــوات جــادة لضمــان المســاءلة والتعويــض؛
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تـوصيــاتالباب الثاني

المصادقــة علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، ونظــام رومــا 	 
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ 

دعــوة المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 	 
الالإنســانية أو المهينــة، والفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي إلــى 
اليمــن، وتســهيل زياراتهــم وتعزيــز التعــاون التقنــي مــن أجــل التحقيــق فــي االنتهــاكات والتجــاوزات 

ذات الصلــة.

توصيات إلى جماعة أنصار الله )الحوثيين(:

األقليــات 	  وأفــراد  والصحفييــن  السياســيين  المعارضيــن  وإخفــاء  التعســفية  االحتجــازات  وقــف 
اإلنســانية؛  والكرامــة  والمعتقــد  التعبيــر  حريــة  فــي  حقوقهــم  واحتــرام  الدينيــة، 

الفــوري الحتجــاز األشــخاص فــي المواقــع 	  ضمــان ســالمة المحتجزيــن، بمــا فــي ذلــك اإلنهــاء 
بــأي شــكل؛  للهجــوم  ُيتوقــع تعرضهــا  التــي  أو  المســتخدمة ألغــراض عســكرية 

الكــف فــوًرا عــن المحاكمــات الجائــرة فــي المحكمــة الجنائيــة المتخصصــة ضــد مــن يعتقــد بأنهــم 	 
األحــكام  وإلغــاء  الدينيــة،  األقليــات  وأفــراد  الصحفييــن،  معارضــون وخصــوم سياســيون، وضــد 

الصــادرة مســبًقا بعــد محاكمــات جائــرة.

توصيات إلى اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية 
السعودية، والقوات المدعومة إماراتًيا:

االعتــراف علنــا بجميــع مراكــز االحتجــاز التــي تعمــل أو تخضــع لإلشــراف فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك 	 
مواقعهــا واألفــراد المحتجزيــن فيهــا وأي حــاالت وفــاة فــي الحجــز؛

ــى 	  ــون رهــن االحتجــاز لــدى قــوات مدعومــة مــن اإلمــارات أو الســعودية إل نقــل أي أفــراد مــا يزال
الحكومــة اليمنيــة لمراجعــة اســتمرار احتجازهــم، والمحاكمــة عنــد االقتضــاء؛

إلــى الحكومتيــن الســعودية واإلماراتيــة، المصادقــة علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 	 
والسياســية، واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، ونظــام رومــا 

األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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توصيات إلى الواليات المتحدة األمريكية:

واإلماراتيــة 	  اليمنيــة  القــوات  مــع  االســتخباراتي  أو  العســكري  التعــاون  أشــكال  مراجعــة جميــع 
والسعودية، وخاصة في األنشطة المتعلقة باالحتجاز في اليمن، والتحقيق في التورط المحتمل 
ألفــراد أمريكييــن فــي االنتهــاكات المتعلقــة باالحتجــاز، ووقــف التعــاون فــي حــاالت االنتهــاكات 
الجســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، وضمــان اإلشــراف 
المســتقل، بمــا فــي ذلــك اإلشــراف مــن قبــل الكونغــرس، علــى التعــاون العســكري واالســتخباري 

األمريكــي مــع القــوات فــي اليمــن؛

االمتنــاع عــن تلقــي أو اســتخدام أي معلومــات يحتمــل أن تكــون قــد تــم الحصــول عليهــا مــن 	 
خــالل التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة، واتخــاذ تدابيــر وقائيــة للتأكــد مــن أن تبــادل 
المعلومــات االســتخبارية والتعــاون بيــن الــدول ال ينطــوي علــى ممارســات اســتجواب غيــر قانونيــة، 

ــا؛ أو يشــجعها صراحــًة أو ضمًن

تعليــق توريــد األســلحة والذخائــر والمعــدات العســكرية ذات الصلــة لإلمــارات والســعودية وكذلــك 	 
ألطــراف النــزاع األخــرى فــي اليمــن.

توصيات إلى النيابة العامة في صنعاء وعدن:

بــدء تحقيقــات فوريــة ونزيهــة فــي االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ترتكبهــا الســلطات العاملــة فــي 	 
المناطــق الخاضعــة لنفــوذ النيابــة العامــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باالحتجــاز التعســفي واالختفــاء 
القســري والتعذيــب وأخــذ الرهائــن والقتــل خــارج نطــاق القضــاء فــي أماكــن االحتجــاز، وكذلــك 
التخويــف، واألعمــال االنتقاميــة، أو تهديــد الشــهود والعائــالت وغيرهــم من األفــراد أو المنظمات 

التــي تبلــغ وتقــّدم دعــاوى عــن االنتهــاكات؛

احتــرام حــق األفــراد المحتجزيــن فــي الدفــاع عــن أنفســهم أو مــن خــالل مستشــار قانونــي مــن 	 
اختيارهــم، والتوقــف عــن مضايقــة المحاميــن والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ومنظمــات حقــوق 

اإلنســان، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بعملهــم مــع المحتجزيــن، والمختفيــن وضحايــا التعذيــب.

توصيات إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

المطالبة بوقف فوري إلطالق النار في جميع األراضي اليمنية،	 

مطالبــة األطــراف المتحاربــة فــي اليمــن باإلفــراج الفــوري عــن المحتجزيــن تعســفًيا، وتوضيــح مصيــر 	 
المختفيــن، ووقــف جميــع أشــكال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة، واتخــاذ خطــوات 
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عاجلــة لتحســين ظــروف االحتجــاز وتقليــل عــدد الســجناء بشــكل عــام كمســألة ملحــة للغايــة بالنظــر 
إلــى ضعــف نــزالء الســجون أمــام فيــروس كورونــا المســتجد، وتأثيــر نــزالء الســجون علــى صحــة 

المجتمــع بشــكل أوســع؛

التصريــح بوضــوح أن مســاءلة مرتكبــي جرائــم الحــرب واإلنصــاف لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة 	 
ــى مــن أي  ــي اإلنســاني واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان هــي الحــد األدن ــون الدول للقان
عمليــة انتقاليــة فــي اليمــن مــن أجــل وضــع حــد فــوري لالنتهــاكات المتفشــية، بمــا فــي ذلــك 
العنــف  دورات  عــن  فضــاًل  باالحتجــاز،  المتعلقــة  االنتهــاكات  مــن  وغيرهــا  والتعذيــب  االختفــاء 

األوســع نطاًقــا؛

اعتماد عقوبات على األفراد المتورطين بشكل موثوق في االنتهاكات المتعلقة باالحتجاز؛	 

مطالبــة األطــراف المتحاربــة، بمــا فــي ذلــك الحكومــة اليمنيــة واإلمــارات والســعودية وجماعــة 	 
أنصــار اللــه )الحوثيــون(، بالتعــاون الكامــل مــع فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لمجلــس حقــوق اإلنســان 

التابــع لألمــم المتحــدة، ودعــم الجهــود الراميــة لتجديــد واليتــه؛

إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية؛	 

المحتجزيــن 	  ســراح  إلطــالق  فوريــة  خطــوات  باتخــاذ  اليمــن  فــي  المتحاربــة  األطــراف  مطالبــة 
المرتبطيــن بالنــزاع كجــزء مــن اتفاقيــة ســتوكهولم، ودعــم جهــود المبعــوث الخــاص لألمــم المتحدة 

بهــذا الخصــوص؛

مطالبــة األطــراف المتحاربــة فــي اليمــن بمنــح مراقبــي االحتجــاز الدولييــن المعتــرف بهــم إمكانيــة 	 
الوصــول إلــى جميــع مرافــق االحتجــاز الرســمية وغيــر الرســمية دون إخطــار مســبق، بمــا فــي ذلــك 

تلــك المذكــورة فــي هــذا التقريــر؛

توصيات إلى جميع البلدان:

تفعيــل الواليــة القضائيــة العالميــة أو أي أشــكال أخــرى مــن الوالية القضائية على النحو المنصوص 	 
عليــه بموجــب القانــون الدولــي والمحلــي للتحقيــق بمــا تســمح بــه األدلــة، ومقاضــاة المســؤولين 
العســكريين والمدنييــن المزعــوم تورطهــم فــي جرائــم جنائيــة ضــد المحتجزيــن فــي اليمــن، فــي 

انتهــاك للقانــون الدولــي؛

دعوة مجلس األمن الدولي إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية؛	 

دعــم الجهــود الراميــة إلــى تجديــد وتعزيــز واليــة فريــق الخبــراء البارزيــن، وإدراج جمــع وحفــظ األدلــة 	 
لالنتهــاكات والجرائــم المتعلقــة بهــا ضمــن واليتــه.





الباب الثالث: 
خـلفـيـة

الباب الثالث: خلفية 
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وقائع االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب في مراكز االحتجاز غير الرسمية في اليمن في العتمة

“لقد تعرضنا ألشكال من اإلذالل”

لم يكن المدنيون اليمنيون يعتقدون يوًما أن شغفهم بدولة 
النظام والقانون التي سعوا إليها طوياًل، سينكسر على جدار حرب 

تعود باليمن عشرات السنين إلى الوراء. هذا العام الخامس من 
حرب أكلت حرثهم ونسلهم؛ خمس سنوات وهم يرزحون تحت آلة 

القتل والتجويع واالحتجاز واالختفاء القسري والتعذيب، وسط 
حالة غياب مرعبة للمساءلة وعالم يمضي بشعاراته عن العدالة 

والمساءلة والعقاب دون أن يضع الدماء المراقة والكرامة 
المهدرة على هذه األرض في الحسبان.

ومــع إنــه ال يمكــن الحديــث عــن خمــس ســنوات فقــط، عنــد الحديــث عــن األزمــة التــي تحيــق باليمــن. 
تبقــى الســنوات األخيــرة، حاســمة، فــي االنحــدار الســريع للوضــع العــام إلــى مــا يشــبه الحــرب الشــاملة.

فــي العــام 2011 اندلعــت انتفاضــة شــعبية ضمــن مــا ســمى بعــد ذلــك بـــ “ثــورات الربيــع العربــي”، 
ــرة مــن يوليو/تمــوز 1978  ــح )حكــم فــي الفت ــه صال ــد الل ــي عب ــي الســابق عل ضــد نظــام الرئيــس اليمن
وحتــى فبراير/شــباط 2012(. افتــرش المحتجــون الشــوارع ألكثــر مــن عــام فــي أكثــر مــن محافظــة يمنيــة، 
وتشــكلت ســاحات ثابتــة للتجمــع والتظاهــر، مــع انــدالع مواجهــات مســلحة فــي عــدة جبهــات، منهــا 

العاصمــة صنعــاء، وتعــز، والجــوف.

ــاء علــى انتخابــات شــكلية،  تســنم الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي الســلطة، فــي 12 مــارس 2012، بن
ــا وحيــًدا، وفــق بنــود مــا ســمي بـــ “المبــادرة الخليجيــة” التــي نّظمــت نقــل  باعتبــاره مرشــًحا توافقيًّ
الســلطة مــن صالــح إلــى هــادي بمباركــة إقليميــة ودوليــة. تلــت ذلــك دعوتــه لمؤتمــر الحــوار الوطنــي 
الــذي انعقــد بقــوام 565 عضــًوا، ورفــع ســقف التوقعــات إلــى مســتوى مخاتــل، ولــم تنتــِه أعمــال 

جلســاته إال وقــد تفّجــرت أزمــات جديــدة.

شــابت المرحلــة االنتقاليــة اختــالالت أمنيــة كبيــرة شــّجعت األطــراف المســلحة، وفتحــت بــاب التســابق 
المحمــوم فــي الســيطرة، بقــوة الســالح، علــى مقــدرات البلــد وإمكانياتــه.

فــي المحافظــات الشــمالية، دارت معــارك مســلحة بيــن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( وقــوات مــن 
الجيــش للســيطرة علــى تركــة الرجــل المريــض )نظــام صالــح(، وتلــت ذلــك أيًضــا مناوشــات فــي محافظــة 
عمــران انتهــت بســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى المحافظــة، لتتجــه أنظــار مســلحيها جنوًبــا 
باتجــاه عاصمــة البــالد، صنعــاء، واندلعــت حــروب صغيــرة فــي الجــوف وعمــران شــمال صنعــاء، كانــت 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( طرًفــا دائًمــا فيهــا فــي مواجهــة جماعــات قبليــة وسياســية مواليــة لحــزب 
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اإلصــالح باإلضافــة للســلفيين وقــوات حكوميــة، أبــرز محطــات هــذه الحــروب ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن( علــى عمــران التــي تعتبــر البوابــة الشــمالية للعاصمــة صنعــاء .

فــي صنعــاء، وخــالل عطلــة عيــد األضحــى أواخــر يوليــو 2014 أعلنــت حكومــة الرئيــس هــادي رفــع أســعار 
المشــتقات النفطيــة. مــا أدى إلــى خــروج احتجاجــات فــي العاصمــة صنعــاء، أعلنــت خاللهــا جماعــة 
ــا إلســقاط حكومــة رئيــس الــوزراء حينهــا محمــد ســالم باســندوة،  أنصــار اللــه )الحوثيــون( برنامًجــا احتجاجيًّ
لينتهــي األمــر بســقوط مســلح للعاصمــة صنعــاء، فــي 21 ســبتمبر 2014، ووقعــت الجماعــة مســاء ذات 
اليــوم مــع األطــراف السياســية مــا يســمى باتفــاق الســلم والشــراكة الــذي شــكلت بموجبــه حكومــة 

برئاســة خالــد بحــاح.

لتبســط  )الحوثيــون(  اللــه  أنصــار  اتجهــت جماعــة  العاصمــة صنعــاء  علــى  المســلحة  الســيطرة  بعــد   
ســيطرتها علــى بقيــة المحافظــات: )إب، والحديــدة، وتعــز(. وبعــد فشــل حكومــة خالــد بحــاح، قــدم 
هــادي اســتقالته فــي 22 يناير/كانــون الثانــي 2015، وفــرض عليــه الحوثيــون إقامــة جبريــة فــي منزلــه 
بالعاصمــة صنعــاء، لكنــه تمكــن مــن الهــرب إلــى محافظــة عــدن فــي 21 فبراير/شــباط 2015،)4( ثــم فــر 

ــة. ــن للمدين ــر ســلطنة عمــان عقــب اقتحــام قــوات الحوثيي ــاض عب ــى الري منهــا إل

 ودخــل النــزاع مســتوى جديــًدا بإعــالن بــدء حملــة عســكرية فــي 26 مــارس/ آذار 2015، مــن قبــل تحالــف 
مــن تســع دول بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة لمســاندة الرئيــس 
عبــد ربــه منصــور هــادي وحكومتــه، مــع دعــم جماعــات مســلحة متعــددة تحــت اســم قــوات المقاومــة 
ــه وجماعــة  ــام “تحالــف ضــرورة” بين ــح قي ــن الرئيــس الســابق صال ــة، أعل الشــعبية. وفــي الجهــة المقابل

أنصــار اللــه )الحوثييــن(.

وخــالل خمــس ســنوات ســيطر التحالــف والقــوات والجماعــات التــي يدعمهــا علــى أكثــر مــن %80 مــن 
مســاحة اليمــن، فــي حيــن ال يــزال هــادي وغالبيــة حكومتــه يقيمــون فــي العاصمــة الســعودية الريــاض، 
مــع اســتمرار التحالــف بدعــم وتمكيــن جماعــات مســلحة مناهضــة لحكومــة الرئيــس هــادي وتقوضهــا 

باســتمرار حســب تقاريــر أمميــة ومنظمــات دوليــة.

خــالل ســنواتها الخمــس الماضيــة شــهدت الحــرب متغيــرات كثيــرة، شــملت أدوات وتحالفــات ومناطــق 
ســيطرة جميــع أطــراف النــزاع. وانفجــرت صراعــات بينيــة داخــل محاورهــا الرئيســية باإلضافــة للحــرب 
المســتمرة بيــن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مــن جهــة والجماعــات والقــوات المتعــددة والمتصارعــة 

المدعومــة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات مــن جهــة أخــرى.

ففــي مطلــع ديســمبر 2017، شــهدت العاصمــة صنعــاء مواجهــات داميــة بيــن طرفــي تحالــف ســلطة 
األمــر الواقــع )جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( وقــوات الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح(، أدت 
إلــى مقتــل الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح وبســط ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى 

العاصمــة وغيرهــا مــن المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة كل مــن أنصــار اللــه وصالــح. 

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN- ،هادي يهرب إلى عدن ويقول إنه مازال الرئيس، رويترز  (((
0LP09020150221، تم االستعراض بتاريخ )2 فبراير/شباط 2020.
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عــدن  شــهدت   ،2019 وأغســطس   ،2018 وينايــر   ،2017 ينايــر  النــزاع:  مــن  متفرقــة  جــوالت  وفــي 
اشــتباكات بيــن القــوات المواليــة للرئيــس هــادي وقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن 
اإلمــارات، أفضــت فــي جولتهــا األخيــرة إلــى ســيطرة قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن 

ــة للرئيــس هــادي.  اإلمــارات علــى عــدن وخــروج القــوات الموالي

وفــي أوقــات متفرقــة خــالل العاميــن 2018 و2019، دارت اشــتباكات بيــن قــوات حكوميــة محســوبة 
علــى حــزب اإلصــالح ومواليــة للرئيــس هــادي وقــوات جماعــة أبــو العبــاس الســلفية والمدعومــة مــن 
اإلمــارات فــي محافظــة تعــز، حســمت فــي آخــر جــوالت الصــراع بإخــراج القــوات التابعــة ألبــو العبــاس 

وســيطرة القــوات المحســوبة علــى حــزب اإلصــالح بتاريــخ أغســطس 2018. 

فــي أغســطس 2019 اندلعــت اشــتباكات واســعة فــي مدينــة عــدن، التــي أعلنتهــا حكومــة هــادي 
المعتــرف بهــا دولًيــا عاصمــة مؤقتــة لهــا، بيــن قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن 
الرئيــس هــادي المعتــرف بهــا دولًيــا، انتهــت بســيطرة قــوات المجلــس  اإلمــارات وقــوات حكومــة 

االنتقالــي الجنوبــي علــى المدينــة ومغــادرة أعضــاء الحكومــة التــي يرأســها معيــن عبــد الملــك.

بعــد تلــك النزاعــات التــي تعــددت وتبدلــت أطرافهــا، ومحاورهــا، وتحالفاتهــا، وأهدافهــا، والفتاتهــا، 
ــن(  ــه )الحوثيي ــى ســيطرة أطــراف متعــددة، حيــث تســيطر جماعــة أنصــار الل ــة إل صــارت الخارطــة اليمني
حالًيــا علــى محافظــات: )صنعــاء، وصعــدة، وعمــران، وذمــار، وإب، والمحويــت، وريمــة(، وأجــزاء مــن 

محافظــات: )حجــة، والحديــدة، والجــوف، والبيضــاء، وتعــز، والضالــع(. 

ويســيطر المجلــس االنتقالــي الجنوبــي علــى محافظتــي عدن ولحج، وأجزاء واســعة مــن محافظتي أبين 
والضالــع. فيمــا تســيطر قــوات حكوميــة محســوبة علــى حــزب اإلصــالح ومواليــة للرئيــس هــادي علــى 
مدينــة تعــز، ومــأرب، وشــبوة، وأجــزاء مــن محافظــة الجــوف. وتســيطر قــوات حــراس الجمهوريــة )وهــي 
قــوات مدعومــة مــن دولــة اإلمــارات( بقيــادة طــارق صالــح علــى مدينــة المخــا وأجــزاء مــن مديريــات تعــز 
ــة للرئيــس  ــا حضرمــوت والمهــرة شــبه اســتقرار تحــت ســيطرة قــوات موالي ــة. وتشــهد محافظت الغربي

هــادي، مــع تواجــد مســتمر لقــوات التحالــف. 

ــزاع بيــن محــوري  ألقــت هــذه الصراعــات البينيــة داخــل مربعــات محــاور الحــرب المختلفــة باإلضافــة للن
الحــرب الرئيســيين، بظاللهــا علــى حالــة حقــوق اإلنســان، وضاعفــت مــن ضحايــا ممارســات االحتجــاز 
التعســفي، واالختفــاء القســري والتعذيــب. مــع مواصلــة كافــة األطــراف التــي تبســط نفوذهــا علــى 
األراضــي اليمنيــة، تهميــش دور النيابــة العامــة، والقضــاء، وكافــة مؤسســات إنفــاذ القانــون الطبيعيــة، 
مــع اســتثناءات اســتخدمت هــذه األطــراف فيهــا المؤسســات العدليــة مــن نيابــة ومحاكــم ضمــن أدوات 
الصــراع لتعزيــز أهدافهــا، واضطهادهــا ومضايقتهــا لمــن تعتقــد أنهــم مــن المعارضيــن، فــي المخالفــة 

لمبــادئ العدالــة وضابــط القانــون. 

خــالل جــوالت المفاوضــات التــي تيســرها األمــم المتحــدة بيــن أطــراف النــزاع، طــرح ملــف المحتجزيــن 
ابتــداًء مــن مشــاورات جنيــف 2 ديســمبر/كانون األول 2015، ومشــاورات الكويــت أبريل/نيســان 2016، 

وســتوكهولم ديســمبر/كانون األول 2018.



وفــي 16/شــباط فبرايــر 2020، أي بعــد أكثــر مــن ســنة مــن اتفــاق ســتوكهولم، أعلــن الصليــب األحمــر 
الدولــي، فــي بيــان مشــترك لــه مــع مكتــب المبعــوث األممــي فــي اليمــن مارتــن غريفــث، موافقــة 
ممثلــي أطــراف النــزاع علــى خطــة مفصلــة إلتمــام أول عمليــة تبــادل رســمية واســعة النطــاق لألســرى 
والمحتجزيــن منــذ بدايــة النــزاع. وقــال البيــان أن هــذه خطــوة أولــى نحــو الوفــاء بالتزامــات األطــراف 
ــة ســتوكهولم.  ــا التفاقي ــزاع وفًق ــة الن ــن علــى خلفي ــع األســرى والمحتجزي باإلفــراج المرحلــي عــن جمي
وقــرر األطــراف ذلــك األحــد، الــذي أعلــن فيــه البيــان، البــدء فــوًرا فــي تبــادل القوائــم لإلعــداد لعمليــة 
إلــى خطــوات عمليــة،  االتفاقيــة  تتحــول هــذه  لــم   ،2020 المقبلــة. وحتــى منتصــف مايــو  التبــادل 

ــن. ــدى األطــراف لعــدم اإلفــراج عــن المحتجزي ــى ذريعــة ل ــرة إل واســتخدم االتفــاق فــي حــاالت كثي

االحتجــاز  لضحايــا  القانونــي  الدعــم  عبــر محاميــن متخصصيــن  اإلنســان  لحقــوق  “مواطنــة”  قدمــت 
التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب فــي مختلــف المناطــق تحــت ســيطرة جميــع األطــراف، حيــث 
ســاهمت جهــود فريــق وحــدة الدعــم القانونــي مــع أســر الضحايــا باإلفــراج عــن عشــرات الضحايــا، فيمــا ال 

يــزال المئــات مــن الضحايــا رهــن االختفــاء القســري واالحتجــاز التعســفي لــدى جميــع األطــراف.
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يوثق هذا التقرير وقائع االحتجازات التعسفية والتعذيب ووقائع 
االختفاء القسري التي طالت مدنيين خالل الفترة ما بين مايو/أيار 

2016 وحتى أبريل/نيسان 2020. 

وفــي ســياق البحــث إلعــداد هــذا التقريــر، أجرت “مواطنة” لحقوق اإلنســان مــا ال يقل عن 2566 مقابلة 
مــع محتجزيــن ســابقين، وشــهود عيــان وأهالــي المحتجزيــن وناشــطين ومحاميــن. كمــا وثقــت هــذه 
الحــاالت مــن خــالل مئــات البعثــات والزيــارات الميدانيــة إلــى الســجون، ومراكــز االحتجــاز، ومنــازل الضحايــا 
أو مقــرات أعمالهــم. ولتحديــد مواقــع مراكــز االحتجــاز، طلبنــا مــن الضحايــا والشــهود الذيــن قابلناهــم 
اإلشــارة إلــى المبنــى الــذي تــم احتجازهــم فيــه أو قامــوا بزيارتــه. وبســبب احتماليــة حــدوث انتقــام أو 
انتهــاكات أخــرى حجبــت “مواطنــة” أســماء بعــض الضحايــا والشــهود الذيــن قابلتهــم، واســتخدمت بــداًل 

عنهــا أســماء مســتعارة. 

أجريــت المقابــالت بشــكل عــام علــى انفــراد وباللغــة العربيــة، وجميعهــا بموافقــة المســتجيبين. وأبلغــت 
“مواطنــة” لحقــوق اإلنســان جميــع المســتجيبين كيــف ستســتعمل المعلومــات والشــهادات المقدمــة 
مــن قبلهــم. كمــا تمكنــت “مواطنــة”، فــي بعــض الحــاالت التــي وثقتهــا، مــن مراجعــة قــرارات المحاكــم، 
والتقاريــر الطبيــة، واألدلــة الفوتوغرافيــة، حيــث تمــت االســتعانة بتلــك الوثائــق فــي بنــاء بعــض الحــاالت 

الموثقــة فــي هــذا التقريــر.

ــم  ــى تقدي ــن الممارســين، عل ــق متخصــص مــن المحاميي ــر فري ــة” لحقــوق اإلنســان عب وتعمــل “مواطن
المســاندة القانونيــة لضحايــا االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب فــي 18 محافظــة 
يمنيــة؛ إذ اســتطاعت تقديــم هــذا العــون القانونــي لـــ 964 خــالل المــدة الزمنيــة الــذي يغطيهــا التقريــر.

ويقع التقرير في جزأين رئيسين:
الجــزء األول يســلط الضــوء علــى نمــاذج مــن االحتجــازات التعســفية والتعذيــب فــي 11 مركــًزا غيــر 
رســمي لالحتجــاز تقــع فــي 9 محافظــات يمنيــة، وتخضــع إلدارة وتوجيــه مختلــف األطــراف المتنازعــة 

فــي اليمــن. وهــي:

أمانة العاصمة )صنعاء(: 	 
جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا”، ويخضــع لســيطرة جماعــة أنصــار - 

اللــه )الحوثييــن(؛

محافظة عدن: 	 
ســجن “قاعــة وضــاح”، ويخضــع إلدارة شــعبة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي - 

المدعــوم مــن اإلمــارات.
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ســجن معســكر الجــالء، ويخضــع للــواء األول دعــم وإســناد الــذي يتبــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي - 
المدعــوم مــن اإلمــارات. 

سجن “معسكر التحالف”، ويخضع إلدارة قوات التحالف والمجلس االنتقالي المدعوم من اإلمارات.- 

محافظة تعز: 	 
مركز احتجاز “مدينة الصالح”، ويخضع لسلطة جماعة أنصار الله )الحوثيين(.- 

محافظة مأرب: 	 
ســجن األمــن السياســي، ويخضــع لقــوات حكوميــة محســوبة علــى حــزب اإلصــالح وتابعــة للرئيــس - 

هــادي.

محافظة الحديدة: 	 
ــه -  ــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا”، ويخضــع لجماعــة أنصــار الل جهــاز األمــن والمخاب

)الحوثييــن(.

محافظة حضرموت: 	 
مركــز احتجــاز “الريــان”، ويخضــع لقــوات التحالــف العربــي وقــوات النخبــة الحضرميــة التابعــة للمجلــس - 

االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات.

محافظة ذمار: 	 
سجن “كلية المجتمع”، ويخضع لجماعة أنصار الله )الحوثيين(.- 

محافظة أبين: 	 
مــن -  المدعــوم  الجنوبــي  االنتقالــي  للمجلــس  التابعــة  األمنيــة  األحزمــة  ويتبــع  أكتوبــر”،   7“ ســجن 

اإلمــارات.

محافظة إب: 	 
جهــاز األمــن واالســتخبارات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا”، ويخضــع لجماعــة أنصــار اللــه - 

)الحوثييــن(.

كمــا يركــز االتجــاه الثانــي للتقريــر علــى عــرض نمــاذج موثقــة لوقائــع االختفــاءات القســرية التــي طالــت 
مدنيين في ســياقات سياســية واجتماعية متباينة. إذ تغطي عينة الشــهادات التي جمعتها “مواطنة” 
لحقــوق اإلنســان ألغــراض هــذا التقريــر وقائــع اختفــاءات قســرية، أقدمــت علــى ارتكابهــا كافــة األطــراف 

المتنازعــة فــي اليمــن فــي مناطــق جغرافيــة متعــددة تخضــع لســلطات مختلفــة، وهــي: 

االختفاء القسري في مناطق سيطرة جماعات مسلحة مدعومة من اإلمارات.	 

االختفاء القسري في مناطق سيطرة قوات موالية للرئيس هادي.	 

االختفاء القسري في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله )الحوثيين(.	 
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محافظة حضرموت

محافظة أبين

محافظة عدنمحافظة عدن محافظة عدن

مركز احتجاز “الريان” 
يخضع لقوات التحالف العربي وقوات 

النخبة الحضرمية التابعة للمجلس االنتقالي 
الجنوبي المدعوم من اإلمارات

سجن “7 أكتوبر” 
يتبع األحزمة األمنية التابعة للمجلس 

االنتقالي الجنوبي المدعوم من اإلمارات

سجن “قاعة وضاح” 
يخضع إلدارة شعبة مكافحة اإلرهاب 

التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي 
المدعوم من اإلمارات

سجن “معسكر التحالف” 
يخضع إلدارة قوات التحالف 

والمجلس االنتقالي المدعوم من 
اإلمارات

سجن معسكر الجالء 
يخضع للواء األول دعم وإسناد الذي 

يتبع المجلس االنتقالي الجنوبي 
المدعوم من اإلمارات
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صنعاء )أمانة العاصمة(

محافظة ذمار

محافظة مأرب

محافظة إب

محافظة الحديدة

محافظة تعز

جهاز األمن والمخابرات 
“جهاز جهازي األمن القومي 

والسياسي سابقًا” 
يخضع لسيطرة جماعة أنصار الله 

)الحوثيين(

سجن “كلية المجتمع” 
يخضع لجماعة أنصار الله 

)الحوثيين(

سجن األمن السياسي 
ويخضع لقوات حكومية 

محسوبة على حزب اإلصالح 
وتابعة للرئيس هادي

جهاز األمن واالستخبارات 
“جهاز جهازي األمن القومي 

والسياسي سابقًا” 

ويخضع لجماعة أنصار الله 
)الحوثيين(

جهاز األمن والمخابرات 
“جهاز جهازي األمن القومي 

والسياسي سابقًا” 

يخضع لجماعة أنصار الله )الحوثيين(

مركز احتجاز “مدينة الصالح” 
يخضع لسلطة جماعة أنصار الله 

)الحوثيين(





الباب الخامس: أماكن 
احتجاز وتعذيب غير 

رسمية في اليمن
 

 

 الباب الخامس:
أماكن احتجاز 
وتعذيب غير رسمية 
في اليمن
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الفصل األول:

جهاز األمن والمخابرات “جهازي األمن القومي 
والسياسي سابقًا” 

صنعاء - لجماعة أنصار الله )الحوثيون(

بعــد ســيطرتها علــى العاصمــة صنعــاء، اســتفادت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( مــن وجــود ســجون 
ــى أماكــن احتجــاز تحــت تصرفهــا.  رســمية فــي صنعــاء لتحولهــا إل

كمــا واصلــت اســتخدام مباِنــي جهــازي األمــن السياســي واألمــن القومــي كمواقــع احتجــاز. كان هــذان 
الجهــازان مــن أجهــزة المخابــرات ســيئة الســمعة قبــل النــزاع الحالــي. وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت 
أماكــن رســمية لالحتجــاز، إال أنهــا ُعرفــت بأنهــا مواقــع تــم احتجــاز معتقليــن فيهــا وإســاءة معاملتهــم. 
واصلــت جماعــة أنصــار اللــه المســلحة )الحوثيــون( هــذا التقليــد العنيــف. وبعــد اســتهداف مبنــى جهــاز 
األمــن القومــي الكائــن فــي منطقــة صــرف بمديريــة بنــي الحــارث بمحافظــة صنعــاء، بغــارة جويــة فــي 
ســبتمبر/أيلول 2016، تــم تخصيــص جــزء مــن مبنــى األمــن السياســي كمقــر احتجــاز تابــع لألمــن القومــي، 

بإدارتيــن منفصلتيــن اقتســمتا مســتودعات االحتجــاز بينهمــا. 

وفــي 31 أغســطس/آب 2019 أصــدرت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( قــراًرا بدمــج جهــازي األمــن 
القومــي واألمــن السياســي ضمــن جهــاز األمــن والمخابــرات. 

وتحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 159 واقعــة احتجــاز تعســفي، و32 واقعــة 
تعذيــب فــي جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” بالعاصمــة صنعــاء. 
وخــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريل/نيســان 2020 تــم اإلفــراج عمــا ال يقــل عــن 12منهــم. 

وتعــّرض األفــراد المحتجــزون فــي جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” 
ألشــكال متعــددة مــن التعذيــب، بمــا فــي ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، نــزع األظافــر، والضــرب المبــرح، 

والصدمــات الكهربائيــة، باإلضافــة إلــى ظــروف االحتجــاز الالإنســانية.

وتبّيــن لـــ “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان أن محتجزيــن فــي جهــاز األمــن والمخابرات “جهــازي األمن القومي 
ــون سياســيون بمــا فيهــم منتمــون  ــوا فــي الغالــب ممــن يعتقــد بأنهــم مناوئ والسياســي ســابقًا” كان
لحــزب “اإلصــالح”، وواقعــة واحــدة علــى األقــل وجــدت فيهــا “مواطنــة” محتجزيــن مــن أقليــات دينيــة. 
وتحــدث محتجــزون ســابقون لـــ “مواطنــة” أن تهًمــا نســبت إليهــم فــي مركــز االحتجــاز هــذا، منهــا رفــع 
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إحداثيــات للمواقــع العســكرية، والتخابــر مــع دول التحالــف، ورصــد تحــركات قيــادات جماعــة أنصــار اللــه، 
واالنتمــاء لـ”داعــش”. ولــم تســمح إدارة جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي 
ســابقًا” فــي الغالــب لمحتجزيــن بالتواصــل مــع محامييهــم أو عائالتهــم. وقــال محتجــزون ســابقون أيًضــا 
أن إدارة مركــز االحتجــاز لــم تســمح لمحتجزيــن بالتعــرض ألشــعة الشــمس، ولــم تقــدم لهــم حصًصــا 
كافيــة مــن الطعــام والمــاء. كمــا رصــدت “مواطنــة” حــاالت تعذيــب اســتخدم فيهــا الضــرب بالعصــي، 
ــى  ــن إل ــاء، ومصــادرة المالبــس، وإخــراج محتجزي ــن، واســتخدام الكهرب ــع األظافــر، والتعليــق باليدي وقل

ســاحة مركــز االحتجــاز ليــاًل فــي فصــل الشــتاء. 

وقــال محتجــز ســابق لـــ “مواطنــة” إن هنــاك قســًما يســمى )الجنــاح الغربــي( ويطلــق عليــه )قســم 
المختفيــن( ويتــم فيــه عــزل بعــض المحتجزيــن ومنعهــم مــن االختــالط ببقيــة نظرائهــم، لكــي ال تتســرب 

ــار احتجازهــم إلــى ذويهــم. أخب

وتبيــن لمواطنــة أن إدارة جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” لــم 
تمتثــل ألوامــر إفــراج وأوامــر تحويــل للتحقيــق صــدرت مــن النائــب العــام أو المؤسســة العدليــة.)5(

)5)  من متابعات منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان لوقائع االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب، في الفترة من مايو/أيار 
2016 إلى ديسمبر/ كانون األول 2019.
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وقائع: 

عثمان عبده )21سنة( 

“لقد تعرضنا ألشكال من اإلذالل، واضطررنا لبيع منزلنا لمواجهة نفقات متابعة القضية”)6)
والدة عثمان 

في يوم السبت 15 أكتوبر/تشرين األول 2016، قام مسلحون 
يرتدون مالبس مدنية باعتقال عثمان عبده )21 سنة( من فناء 

المسجد المجاور لمنزله في منطقة ضالع، مديرية همدان، 
محافظة صنعاء. ونقل على متن سيارة ال تحمل لوحات معدنية 

إلى مكان مجهول. لم تعلم أسرة عثمان بمكان تواجده حتى تلقت 
ا منه بعد أربعة أشهر من اختفائه ليخبرهم أنه محتجز  اتصااًل هاتفيًّ

في األمن السياسي بصنعاء. وبعد محاوالت كثيرة ألقاربه تم 
السماح لهم بزيارته. 

ا اســتطاع مــن خاللــه مقابلــة والــدة   أجــرى فريــق “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان الميدانــي بحًثــا اســتقصائيًّ
ــه، حفصــة يحيــى )55 ســنة(:  ــى لولدهــا فــي المحتجــز. تقــول والدت عثمــان التــي وصفــت زيارتهــا األول
“رأيتــه ألول مــرة، كانــت حالتــه يرثــى لهــا، كان مــن الواضــح أنــه تعــرض للتعذيــب. لقــد تعــرض لخلــع فــي 

معصمــه وهــو يعانــي مــن آالم فــي مفاصلــه وظهــره”.)7(

ويقــول أقــارب لعثمــان إنــه يواجــه معاملــة ســيئة فــي المركــز االحتجــاز، وأن الظــروف هنــاك ســيئة 
أيًضــا، وأنــه بحاجــة ماســة للرعايــة الطبيــة، وهــذا مــا لــم يســمح بــه القائمــون علــى المحتجــز. كمــا أفــادت 
والدتــه أنهــا اضطــرت لبيــع منــزل العائلــة لمواجهــة نفقــات متابعــة القضيــة وتوفيــر احتياجــات ولدهــا 

فــي المحتجــز. 

ويضيــف أقــارب عثمــان أنــه تــم التحقيــق معــه واتهامــه بالتخابــر مــع التحالــف وحكومــة هــادي،)8( وتــم 
تحويــل ملــف عثمــان إلــى النيابــة الجزائيــة المتخصصــة ضمــن مجموعــة مــن 36 محتجــًزا، وقــد وجهــت 

لهــم “تهــم باطلــة ودعــاوى كيديــة“)9( حســب قــول والدتــه.

)6)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع حفصة يحيى بتاريخ 5 ديسمبر/كانون األول 2018.

)7)  السابق.

)8)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أقارب عثمان بتاريخ 5 ديسمبر/كانون األول 2018.

)9)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع حفصة يحيى بتاريخ 5 ديسمبر/كانون األول 2018.
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أماكن احتجاز وتعذيب غير رسمية في اليمنالباب الخامس

سلطان )اسم مستعار – 43 سنة( 

“لقد قاموا بجلده مستخدمين سياًطا وقضباًنا خشبية“)10)
أخو سلطان 

في مساء الخميس 20 أكتوبر/تشرين األول 2016، قام ثمانية 
مسلحين تقلهم عربة عسكرية ويرتدون بزات عسكرية باحتجاز 

سلطان )اسم مستعار – 43 سنة( من جوار منزله بالعاصمة 
صنعاء، واقتادوه إلى مقر البحث الجنائي بصنعاء. ُنقل سلطان 

بعدها إلى األمن السياسي وظل مختفًيا قسرًيا مدة ثالثة أشهر، 
ولم تكن أسرته تدري بمكان احتجازه. 

قــال أخــو ســلطان لـــ “مواطنــة”: “اتصــل بــي ســلطان ويبــدو علــى صوتــه اإلكراه والشــعور باأللــم، وطلب 
ــم يعــد  ــه ل ــي. ذهبــت لتســليم حاســوبه، وعلمــت حينهــا أن منــي تســليم حاســوبه إلدارة البحــث الجنائ

موجــودا فــي البحــث الجنائــي، ولــم أعلــم بمكانــه لثالثــة أشــهر كاملــة”. 

اســتطاع أخــو ســلطان بعــد فتــرة اختفــاء أخيــه قســًرا مــن زيارتــه فــي األمــن السياســي بالعاصمــة صنعــاء، 
وأفــاد بــأن ســلطان تعــرض للتعذيــب فــي المحتجــز، قــال: “تــم نــزع ثالثــة مــن أظافــر قدمــه اليمنــى، 
كمــا قامــوا بجلــده مســتخدمين ســياًطا وقضباًنــا خشــبية، وُعلــق علــى حبــل مــدة تصــل إلــى 12 ســاعة، 
وُأحــرق بأعقــاب الســجائر، ومنــع مــن النــوم لعــدة ليــال”. وأضــاف: “لــم يقتصــر األمــر علــى تعذيبــه بــل 
وصــل لمنــع أســرته مــن اســتالم مســتحقاته الماليــة.. حتــى أخطــر المجرميــن ال يعاقبــون بقطــع رواتبهــم 

التــي يعتــاش منهــا أطفالهــم”. 

ــة الجزائيــة المتخصصــة بطلــب أوليــات هــذه القضيــة مــن األمــن السياســي، ووجــه  وقــد قامــت النياب
النائــب العــام باإلفــراج عنــه أو إحالتــه إلــى المحكمــة. والحقــّا تمــت إحالــة ســلطان مــع مجموعــة مــن 
المحتجزيــن إلــى المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة التــي عقــدت ثــالث جلســات فــي فتــرات متفرقــة بيــن 
أبريل/نيســان ويوليو/تمــوز 2017 واجــه فيهــا ســلطان قــرار االتهــام الــذي شــمل العديــد مــن التهــم، 
مــن بينهــا رصــد اإلحداثيــات للتحالــف وصناعــة عبــوات ناســفة. وفــي إحــدى جلســات المحاكمــة تحــدث 
ــى الطبيــب المختــص، ولكــن  ــب، فوجــه القاضــي بعرضــه عل ــه تعــرض للتعذي ــى القاضــي بأن ســلطان إل
المســؤولين فــي جهــاز األمــن السياســي رفضــوا عرضــه علــى الطبيــب المقتــرح مــن المحكمــة. يقــول 

أخــو ســلطان: “قامــوا بجلــب مســاعد طبيــب مــن طرفهــم، وقــام بعمــل تقاريــر كاذبــة”. 

وفــي تاريــخ التاســع مــن يوليــو/ تمــوز أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة حكًمــا قضــى منطوقــه 
بإعــدام ســلطان إلــى جانــب 29 شــخًصا آخــر.

)10)  من مقابلة أجراها فريق منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أقارب سلطان، بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2018.
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الفصل الثاني: 

قاعة وضاح 
عدن – شعبة مكافحة اإلرهاب التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي 

المدعوم من اإلمارات

اســتخدمت شــعبة مكافحــة اإلرهــاب، التابعــة إلدارة أمــن عــدن التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
المدعــوم مــن اإلمــارات، أحــد النــوادي فــي منطقــة جولدمــور، مديريــة التواهــي، محافظــة عــدن كمركــز 
احتجــاز غيــر رســمي. ســمي هــذا المركــز بـــ “قاعــة وضــاح” أو “مقــر مكافحــة اإلرهــاب”. وقــال محتجــزون 
ســابقون لـــ “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان إن مركــز االحتجــاز يتكــون مــن صالتيــن تحــت األرض تــم احتجــاز 
مــا يقــارب 70 – 120 شــخًصا فــي كل واحــدة منهــا، وأن هنــاك أيًضــا مجموعــة مــن الغــرف التــي 

اســتخدمت كزنازيــن انفراديــة.

وقــد تحققــت “مواطنــة” ممــا ال يقــل عــن 29 واقعــة احتجــاز تعســفي، و18 واقعــة تعذيــب، وواقعتــي 
وفــاة فــي مــكان االحتجــاز فــي قاعــة وضــاح، خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريل/نيســان 
2020، كمــا تــم اإلفــراج عمــا ال يقــل عــن 15 منهــم قبــل أن يتــم إقفــال مــكان االحتجــاز مطلــع 2020. 

قابلــت “مواطنــة” أقــارب محتجزيــن فــي “قاعــة وضــاح” وتحدثــوا أنهــم لــم يكونــوا يعلمــون بمــكان 
احتجــاز ذويهــم، وأنهــم ظلــوا تحــت االختفــاء القســري إلــى أن تــم اإلفــراج عنهــم أو نقلهــم إلــى مراكــز 
احتجــاز أخــرى.)11( وأن عمليــات قبــض لمحتجزيــن فــي “قاعــة وضــاح” تمــت بمداهمــة بيــوت الضحايــا عنــد 
منتصــف الليــل دون أي أوامــر بالقبــض، وأن تهًمــا باالنتمــاء لتنظيــم القاعــدة نســبت إليهــم دون أن 

يحضــوا بحقهــم بتوكيــل محــاٍم.)12(

وأخبــر محتجــز ســابق “مواطنــة” أنــه بالرغــم مــن منــاخ مدينــة عــدن الحــار إال أن غــرف االحتجــاز لــم تكــن 
فيهــا أي وســائل تهويــة، وأن الحصــص التــي تــوزع علــى المحتجزيــن مــن المــاء والغــذاء لــم تكــن كافيــة. 
وأضــاف أن ثالثــة محتجزيــن علــى األقــل أصيبــوا بوبــاء الكوليــرا وتوفــوا فــي المعتقــل دون أن يتــم 

إســعافهم أو تقديــم رعايــة طبيــة لهــم، بحســب شــهادات لمحتجزيــن آخريــن.)13(

واســتخدمت إدارة مــكان االحتجــاز أســاليب عديــدة للتعذيــب، منهــا: الضــرب المبــرح، والحرمــان مــن 
حصــص الغــذاء، ونــزع األظافــر، والصعــق بالكهربــاء، وثقــب األرجــل باســتخدام مثقــاب كهربائــي، والتعرية 
القســرية، والتهديــد باغتصــاب أقــارب المحتجزيــن. وقــد وثقــت “مواطنــة” وقائــع تعذيــب محتجزيــن فــي 

ســجن “قاعــة وضــاح” صفــد فيهــا المحتجــزون ثــم تــم رميهــم بالحجــارة.  

)11)  من مقابالت أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان، مع ذوي المحتجزين بين مايو/ أيار 2016 وديسمبر/كانون األول 2019.

)12)  من مقابالت أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان، مع المحتجزين بين مايو/ أيار 2016 وديسمبر/كانون األول 2019.

))1)  السابق.
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وقائع: 

صالح )اسم مستعار - 26 سنة( 

“اختطفوا ولدي وأخفوه وعذبوه وقتلوه دون تهمة أو محاكمة، ثم دفنوه، أنا لم أره“.))1)
والدة صالح

في مساء الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2016، قام سبعة جنود 
ا ومقنعين بوشاحات سوداء يستقلون عربة  ا عسكريًّ يرتدون زيًّ

عسكرية تتبع الحزام األمني المدعوم من اإلمارات بالقبض على 
صالح )اسم مستعار - 26 سنة( في منطقة جعار، مديرية خنفر، 

محافظة أبين. أخرج المسلحون صالح معصوب العينين إلى العربة 
العسكرية، واقتادوه إلى جهة مجهولة. وظل مختفًيا قسًرا حتى 

علمت أسرته بوفاته بعد عام وثالثة أشهر. 

قــام فريــق “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان بمقابلــة والــدة صالــح )46 ســنة(، والتــي أفــادت: “بحثــت عنــه فــي 
أهــم مراكــز االحتجــاز وســجون وإدارات األمــن فــي أبيــن وعــدن، ســألت مــن أعرفهــم مــن قيــادات الحــزام 

األمنــي فــي أبيــن، جميعهــم أنكــر وجــود ابنــي منــذ اختطافــه، ولــم أدِر مــا التهمــة المنســوبة إليــه“.)15( 

وفــي مقابلــة الحقــة مــع “مواطنــة” تقــول والــدة صالــح: “بعــد عــام وثالثــة أشــهر تقريبــا مــن اختفائــه 
اتصلــت بــي والــدة محتجــز تــم إطــالق ســراحه لتخبرنــي بــأن ولدهــا لديــه معلومــات عــن ولــدي، أحسســت 
ــان أن  ــح بالبــكاء، وقالــت: “حكــى لــي شــهود عي وقتهــا بأنــي ســأطير مــن الفــرح”،)16( بــدأت والــدة صال
ولــدي وجهــت لــه العديــد مــن التهــم، مــن بينهــا أنــه المســؤول المالــي للقاعــدة، وأنــا أعلــم أن ال عالقــة 

لصالــح بذلــك“.)17(

تمكنــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان مــن إجــراء مقابــالت مــع شــهود عيــان كانــوا محتجزيــن مــع صالــح 
وشــهدوا تعذيبــه، يقــول شــاهد عيــان )24 عــام(: “كنــت فــي قاعــة وضــاح مــع صالــح، كنــا ســبعة فــي 
زنزانــة واحــدة ضيقــة للغايــة ودون تهويــة كافيــة. فــي أوقــات متفرقــة مــن فتــرة االحتجــاز، كان جنــود 

يأخــذون صالــح ليــاًل ويغيــب عنــا لســاعتين أو ثــالث ســاعات، يتــم التحقيــق معــه وتعذيبــه خاللهــا”.

وأضــاف شــاهد العيــان: “أخبرنــي صالــح أن جندييــن أو ثالثــة ملثميــن كانــوا يطلبــون منــه االعتــراف بصلتــه 
بالقاعــدة وكانــوا يُضربونــه بأعقــاب البنــادق ويركلونــه باألحذيــة العســكرية، ويعذبونــه بالكهربــاء. كانــت 

آثــار التعذيــب واضحــة علــى ظهــره وبطنــه، كان وجهــه “متورًمــا” و”مزرًقــا” باســتمرار”.

))1)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع والدة صالح، بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2017.

)15)  السابق.

)16)  السابق.

)17)  السابق.
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وتابــع الشــاهد: “مــرت عليــه )صالــح( أيــام كان ال يســتطيع فيهــا الــكالم مــن شــدة األلــم، وفــي مــرات 
ــا فــي أحــد  ــود حمــاًل إلــى غرفــة التعذيــب. طلبن ــم يكــن يســتطيع المشــي فــكان يأخــذه الجن ــدة ل عدي
األيــام مــن الجنــود أخــذه إلــى المستشــفى فقــال أحدهــم: يمنــع خــروج أي ســجين أو دخــول أي طبيــب، 

هــذا الســجن كأنــه غيــر موجــود”.)18(

وواصــل الشــاهد شــهادته بالقــول: “ فــي إحــدى الليالــي أخــذ جنــود صالــح إلــى غرفــة التعذيــب عنــد 
حوالــي الســاعة 10:00 مســاء وعلقــوه علــى كالليــب )خطافــات( حديديــة، وعذبــوه بالكهربــاء، ُقلعــت 
أظافــره، ونتــف شــعر رأســه، وُضــرب بطريقــة وحشــية بعدهــا اســتمر معلقــا”. تابــع الشــاهد: “كاد قلبــي 
يتمــزق حيــن أمرنــا الجنــود بإنزالــه وحفــر قبــر لــه، دفنــاه عنــد الســاعة 04:00 فجــًرا فــي فنــاء قاعــة وضــاح. 

لــم يكــن صالــح أول مــن يمــوت تحــت التعذيــب. هنــاك مقبــرة فــي فنــاء قاعــة وضــاح”.)19(

توفــي صالــح فــي مــكان االحتجــاز يــوم الثالثــاء، 2 ينايــر / كانــون الثانــي 2018. وُأجبــر معتقلــون آخــرون 
علــى دفــن صالــح فــي فنــاء قاعــة وضــاح. لــم ُيســمح لهــم بــأداء أي طقــوس دينيــة كجــزء مــن الدفــن، 
وكانــت والــدة أحــد هــؤالء المعتقليــن هــي التــي أبلغــت عائلــة صالــح بوفاتــه. ظــل صالــح مختفًيــا قســًرا 

ألكثــر مــن عــام.

تقــول والــدة صالــح: “ لقــد عذبــوا ولــدي وقتلــوه ودفنــوه وأنــا لــم أره ولــم اســتلم جثتــه، لمــاذا يقتلــون 
أبناءنــا بــدون محاكمــة وبــدون تهــم واضحــة؟!”)20(

)18)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، بتاريخ 25 فبراير/شباط 2018.

)19)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، بتاريخ 25 فبراير/شباط 2018.

)20)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، بتاريخ 21 فبراير/شباط 2018.
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حسن )اسم مستعار - 25 سنة( 

“بحثت عنه وكانوا يقولون ال نعلم مكانه، كان المختِطف هو الحاكم والجالد والسجان 
والقاتل“)21)
أخو حسن

في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، كان 
حسن )اسم مستعار - 25 سنة( في أحد شوارع مديرية المنصورة، 

محافظة عدن، حين أوقفته عربة عسكرية تابعة للحزام األمني 
المدعوم من اإلمارات عليها ستة جنود ملثمين. أخبره الجنود بأنه 

متهم بانضمامه لتنظيم القاعدة، واقتادوه إلى جهة مجهولة. 
بقي حسن رهن االختفاء القسري لعدة أشهر. وبعد أن تم تعذيبه، 

فارق الحياة في مكان االحتجاز في 11 يناير/كانون الثاني 2018. 

يقــول أخــو حســن )34 ســنة(: “علمــت باحتجــاز حســن فبــدأت رحلــة مضنيــة فــي البحــث عنــه، بحثــت فــي 
كل مراكــز االحتجــاز المعروفــة، ونفــت إدارات جميــع مراكــز االحتجــاز تواجــده لديهــا. كنــت أســأل عــن 
ــه اعتقــل بتهمــة  ــر/ شــباط 2018، أن ــوم األحــد 11 فبراي ــق ســراحهم، وعلمــت ي ــن يطل حســن كل الذي
االنتمــاء للقاعــدة وقــد توفــي نتيجــة التعذيــب، كنــت أبكــي بحرقــة وودت لــو كان بإمكانــي الصــراخ”.)22( 
وأضــاف األخ المكلــوم: “حســن عامــل بســيط ليــس لــه صلــة بالقاعــدة، أخفــوه وقتلــوه دون محاكمــة 

عادلــة“.)23(

تبيــن لـــ “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان مــن خــالل أبحاثهــا االســتقصائية أن حســن نقــل فــور احتجــازه إلــى 
ســجن التحالــف فــي مديريــة البريقــة، محافظــة عــدن، لمــدة أســبوع، ومــن ثــم ُنقــل إلــى محتجــز “قاعــة 

وضــاح”، وهنــاك وجهــت لــه تهمــة انتمائــه لتنظيــم القاعــدة، وتعــرض للتعذيــب حتــى الوفــاة.

 أجــرت “مواطنــة” مقابــالت مــع شــهود عيــان كانــوا برفقــة حســن فــي المعتقــل، يقــول شــاهد عيــان: 
“بعــد إحضــار حســن إلــى قاعــة وضــاح، ُحجــز فــي زنزانــة انفراديــة لمــدة ثالثــة أشــهر”.

وأضــاف الشــاهد: “حيــن خــرج حســن إلــى الزنزانــة التــي كنــت فيهــا، كانــت آثــار التعذيــب واضحــة وجســده 
هزيــل وواهــن ووجهــه أســود”. وأشــار الشــاهد إلــى أنــه “بيــن الحيــن واآلخــر كان يؤخــذ حســن بعــد 
منتصــف الليــل للتحقيــق، ويتــم ضربــه علــى رأســه وجســده بأعقــاب البنــادق، وركلــه باألحذيــة العســكرية 

علــى وجهــه”. 

)21)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أخ حسن، بتاريخ 17 فبراير/شباط 2018.

)22)  السابق.

))2)  السابق.
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وتابــع بالقــول: “كان رأســه متورًمــا ومليًئــا بالكدمــات.. فقــد شــهيته وفــي أحيــان كثيــرة لــم يكــن بإمكانــه 
الحديــث. كان مــن يقومــون بالتحقيــق والتعذيــب اثنيــن أو ثالثــة جنــود ملثميــن مختلفيــن فــي كل 

مــرة”.)24(

ــي  ــال، أخــذ حســن وظــل حوال ــة عشــر لي ــد الســاعة الحادي ــي عن وأضــاف شــاهد آخــر: “فــي إحــدى الليال
ــة. كان علــى جســده جــروح داميــة، حتــى أذنيــه  ســاعة فــي غرفــة التعذيــب، وبعدهــا رمــوه فــي الزنزان
كان يســيل منهمــا الــدم. توســد حســن فخــذي وقــال لــي بصعوبــة: )أخبــروا أخــي أنهــم مــن قتلونــي مــن 
التعذيــب، هــم يعرفــون بأننــي بــريء، أحدهــم ضربنــي بحجــر كبيــرة فــي مختلــف أجــزاء جســدي، ضربونــي 
بأعقــاب البنــادق وعذبونــي بالكهربــاء(، ولفــظ أنفاســه األخيــرة”. وأوضــح الشــاهد أن جثــة حســن “ظلــت 
ــوا فســيكون مصيركــم  ــم تصمت ــا أحدهــم: إن ل ــا نصــرخ فأجابن ــن 3 - 4 ســاعات، وكن ــة مــا بي فــي الزنزان

مثلــه”.)25(

ــاه بمالبســه التــي  ــر لحســن، دفن ــا بحفــر قب ــن وأمرون ــود ملثمي ــان: “جــاء أربعــة جن وأضــاف شــاهد العي
كانــت عليــه بــدون كفــن أو صــالة، اســتدعانا الجنــود وهددونــا بالقتــل إن أفشــينا مــا حــدث لحســن”.)26(

خــالل جلســات االســتجواب وحتــى تعذيبــه ووفاتــه فــي 11 ينايــر / كانــون الثانــي 2018، اُتهــم حســن 
باالنتمــاء إلــى القاعــدة، ولــم ُيســمح لــه باالتصــال بمحــاٍم، ولــم ُيحــال ملفــه إلــى النائــب العــام.

))2)  من مقابالت أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، بتاريخ 18 فبراير/شباط 2018.

)25)  السابق.

)26)  السابق.
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الفصل الثالث:

“مدينة الصالح“ 
تعز – جماعة أنصار الله )الحوثيون(

منــذ اجتياحهــا لمدينــة تعــز مطلــع العــام 2015، اســتخدمت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( مبانــي 
فــي مدينــة الصالــح الســكنية الواقعــة فــي منطقــة الحوبــان، محافظــة تعــز، كمســاكن للجنــود ومركــز 
لالحتجــاز. وفــي العــام 2016 تــم تخصيــص مبــان لالحتجــاز األولــي وأخــرى لمــن تطــول فتــرة احتجازهــم 
ألكثــر مــن عــام، كمــا توجــد مبــاٍن أخــرى مخصصــة للمحتجزيــن مــن المقاتليــن، وقــد اســتخدمت الجماعــة 
الطوابــق التــي تحــت األرض كزنازيــن انفراديــة. والحقــا تــم تخصيــص مبــاٍن كمحكمــة ونيابــة اســتئناف، 

وتــم تســميتها بالمجمــع الحكومــي لمحافظــة تعــز.

ــع  ــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 63 واقعــة احتجــاز تعســفي، و4 وقائ وقــد تحققــت “مواطن
تعذيــب، وواقعتــي وفــاة فــي مــكان االحتجــاز فــي مدينــة الصالــح، خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 

إلــى أبريل/نيســان 2020، فيمــا تــم اإلفــراج عمــا ال يقــل عــن 21 منهــم. 

لبعــض  تهــم  توجيــه  تــم  أنــه  اســتقصائية ومقابــالت لضحايــا  أبحــاث  خــالل  مــن  وعلمــت “مواطنــة” 
المحتجزيــن فــي مدينــة الصالــح مــن بينهــا التخابــر مــع دول التحالــف، ورفــع إحداثيــات المواقع العســكرية، 

واالنتمــاء لـ”داعــش”. 

وعلمــت “مواطنــة” أن غرفــة احتجــاز واحــدة علــى األقــل تســمى “الضغاطــة – ِقــدر الضغــط”، وهــي غرفــة 
فــي قبــو أحــد المبانــي مســاحتها 3×2 متــر مربــع، وهــي مغلقــة تمامــا وال يدخلهــا الضــوء، ويحتجــز فيهــا من 
4 إلــى 12 محتجــًزا دون دورة ميــاه.)27( وخــالل فتــرات طويلــة بيــن العــام 2016 والعــام 2019، تحفظــت 

إدارة المعتقــل عــن مصيــر المحتجزيــن فــي مدينــة الصالــح ولــم تســمح لهــم بالتواصــل مــع ذويهــم.  

قــال أقــارب محتجزيــن إن البعــض ممــن تــم احتجازهــم فــي مدينــة الصالــح تعرضــوا ألشــكال مــن التعذيــب 
والمعاملــة الالإنســانية، بمــا فــي ذلــك الصعــق بالكهربــاء، والضــرب المبــرح بالعصــي واألســالك، ونــزع 
األظافــر، وكذلــك وعــود باإلفــراج عنهــم، ثــم الضــرب المبــرح فــي مــكان احتجــاز آخــر قبــل أن يتــم إعادتهــم 

مجــدًدا إلــى مدينــة الصالــح.

وتحــدث محتجــزون ســابقون لـــ “مواطنــة” أنهــم لــم يحصلــوا علــى ميــاه صالحــة للشــرب، ولــم يســمح لهــم 
بالتعــرض ألشــعة الشــمس طــوال فتــرات احتجازهــم. وأنهــم لــم يتلقــوا رعايــة صحيــة. وعلمــت “مواطنــة” 
أن ضحيــة واحــد علــى األقــل توفــى فــي مدينــة الصالــح بســبب تدهــور حالتــه الصحيــة وعــدم حصولــه علــى 

أي رعايــة طبيــة. 

)27)  الضغاطة: غرفة مظلمة صغيرة مغلقة بالكامل في الطابق السفلي من مبنى في مدينة الصالح. حصلت “مواطنة” على شهادات 
تفيد بوجود غرف احتجاز مماثلة مستخدمة في مراكز احتجاز أخرى.
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وقائع: 

عمرو نبيل )اسم مستعار – 39 سنة( 

“الوقت كله ليل في زنزانة الضغاطة، يمر اليوم كأنه عام“)28) 
عمرو

في وقت مبكر من صباح السبت 19نوفمبر/تشرين األول 2016، 
اعتقل مسلحون تابعون لجماعة أنصار الله )الحوثيين( عمرو نبيل 

)اسم مستعار – 39 سنة( من منزله الواقع في مديرية صالة- 
محافظة تعز، وتم اقتياده على متن عربة عسكرية إلى سجن 

مدينة الصالح، ولم يسمح ألقاربه بزيارته خالل فترة احتجازه، ولم 
يروه إال بعد اإلفراج عنه في مارس/ آذار 2017.

أجــرى فريــق “مواطنــة” مقابلــة مــع عمــرو بعــد خروجــه مــن مركــز االحتجــاز فــي مارس/نيســان 2017، 
وأفــاد بأنــه ُأخــذ مــن منزلــه فجــرا مــن قبــل عناصــر مســلحة تابعــة ألنصــار اللــه )الحوثييــن( واقتيــد إلــى 
مدينــة الصالــح، وزج بــه مباشــرة فــي “الضغاطــة” بعــد تجريــده مــن كل مقتنياتــه وهاتفــه، حيــث قبــع 

ســبعة وعشــرين يوًمــا دون تحقيــق.  

قــال عمــرو: “فــي زنزانــة مغلقــة تمامــا، كانــت أعدادنــا تتــراوح بيــن 4 إلــى 12 محتجــًزا، لــم يكــن فــي 
الزنزانــة حتــى فتحــة مســمار ليمــر منهــا الهــواء والضــوء، ولــم أكــن أعــرف متــى تشــرق الشــمس أو 
متــى تغــرب، تــم تخصيــص زاويــة “كحمــام” لقضــاء الحاجــة بداخــل أكيــاس بالســتيكية صغيــرة، لــم أكــن 

أســتطيع األكل بســبب قــذارة المــكان”.)29(

وواصــل عمــرو بالقــول: “بعــد منتصــف الليلــة الـــ 27 مــن االحتجاز في الضغاطة، ربطــوا عينيي وأخرجوني 
منهــا للتحقيــق معــي ألول مــرة منــذ احتجــازي، واســتمر التحقيــق لمــدة ثــالث ســاعات، اتهمــت خاللهــا 
بتهــم كثيــرة، منهــا التواصــل مــع أصدقائــي فــي مدينــة تعــز، وأجبــرت علــى التوقيــع بالبصمــة علــى أوراق 

ال أعلــم مــا بداخلهــا.

وأضــاف عمــرو: “تــم نقلــي بعدهــا إلــى زنزانــة أخــرى اســمها )المجلــس(، حيــث قضيــت تســعة وتســعين 
يومــا بيــن قســوة البــرد وبيــن الجــوع والعطــش، ناهيــك عــن التعذيــب النفســي.” 

أنهى عمرو شهادته بالقول: “كان اليوم يمر كأنه عام، شعور الظلم مرير جدا”)30(

)28)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع عمرو بتاريخ ) أبريل/ نيسان 2017.

)29)  من مقابلة أجرتها مع عمرو أجراها فريق منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان بتاريخ ) أبريل/ نيسان 2017.

)0))  السابق.
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 تبيــن لـــ “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان مــن خــالل بحثهــا االســتقصائي أنــه تــم التحقيــق مــع عمــرو مــرة 
واحــدة وهــو معصــوب العينيــن، ولــم يتــم تحويلــه إلــى النيابــة العامــة، ولــم يســمح ألســرته بزيارتــه 
طيلــة مــدة االحتجــاز، وأجبــر علــى كتابــة التــزام مجحــف، وكذلــك تســجيل فيديــو بأنــه “مغــرر بــه مــن قبــل 

ــدة!”.  ــت جي ــة بالمركــز االحتجــاز كان )المقاومــة(، وأن المعامل

تــم اإلفــراج عــن عمــرو فــي مــارس/آذار 2017 بعــد أكثــر مــن أربعــة أشــهر دون أن توجــه إليــه أي تهمــة 
رســمية.
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فهيم وحسام )أسماء مستعارة - 37 و 32 سنة(

“ واجهنا ظلما مضاعًفا ألننا مهمشون، لم يسمح لنا حتى برؤيتهم” 
زوجة أحد المحتجَزين

بعد منتصف ليلة الثالثاء 4 أبريل/ نيسان2017، أقدم خمسة 
مسلحين يرتدون مالبس مدنية تابعين لجماعة أنصار الله 

)الحوثيين( بقيادة مشرف المنطقة على احتجاز شابين من فئة 
المهمشين)31) من منزليهما في مديرية الصلو، محافظة تعز، 

واقتيدا مًعا على متن سيارة تويوتا “بيك أب” إلى إحدى إدارات 
األمن الخاضعة لسيطرة الجماعة، وفي صباح اليوم التالي تم 

نقلهم إلى مركز احتجاز “مدينة الصالح”. 

أجــرى فريــق “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان بحًثــا اســتقصائًيا تــم مــن خاللــه مقابلــة أســرة المحتجَزيــن، قــال 
ــا لمســتودع  ــذي كان يعمــل حارًس ــم ال ــل الحتجــاز فهي ــوا بعــد منتصــف اللي ــم )57 ســنة(: “أت عــم فهي
ومــروا علــى القريــة المجــاورة واعتقلــوا حســام، وال نعلــم مــا الســبب، وألننــا مــن المهمشــين وال أحــد 

يحمينــا، ُزّج بالشــابين فــي ســجن مدينــة الصالــح”.)32(

وأضــاف عــم فهيــم: “قمنــا برفــع شــكاوى إلــى إدارة أمــن المديريــة وإلــى إدارة أمــن المحافظــة وقوبلــت 
بالرفــض واإلهمــال. تابعنــا القضيــة لــدى مســؤولين ومشــرفي أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وأكــدوا لنــا بعــد 

أربعــة أشــهر مــن المتابعــة عــدم إمكانيــة اإلفــراج عنــه”. 

وواصــل عــم فهيــم بالقــول: “لــم يثمــر تعبنــا وال األمــوال التــي دفعناهــا، حتــى أنــه لــم ُيســمح بزيارتهــم طيلــة 
مــدة االحتجــاز”، مختتًمــا بالقــول: “وجهــت لفهيــم تهمــة ســرقة مــواد كانــت فــي المســتودع الــذي كان يعمــل 
فيــه دون دليــل أو شــكوى مــن الجهــة التــي عمــل لديهــا وهــي تهمــة مغرضــة، فلــم يســرق حــق أحــد ولــم 

ينهــب حــق أحــد”.)33(

أمــا حســام فتعــرض لالختفــاء القســري وســوء المعاملــة خــالل فتــرة احتجــازه فــي “مدينــة الصالــح”. 
وبعــد ســنة ونصــف مــن االحتجــاز أفــرج أنصــار اللــه )الحوثيــون( عــن حســام وهــو فــي حالــة مزريــة وتظهــر 
عليــه أمــارات ســوء المعاملــة، ولــم يلبــث أن فــارق الحيــاة فــي يــوم األربعــاء 3 أكتوبر/تشــرين األول 

 .2018

)1))  المهمشون: فئة مجتمعية يمنية، تعاني من التهميش وتواجه العنصرية. ويشار إلى المهمشين في اليمن باسم )األخدام( كتمييز 
سلبي. ال توجد إحصائيات رسمية عن حجم هذه الفئة، إال أن األمم المتحدة تشير أن هناك حوالي 3.5 مليون مهمش في اليمن. 

وتعتبر فئة “المهمشين” في اليمن، من التكوينات االجتماعية األشد هشاشة، نتيجة بقائها في أسفل سلم التراتب االجتماعي، 
وفشلت خطط الحكومات المتعاقبة والمجتمع المدني في إدماجها بالمجتمع اليمني ومنحها حقوقها.

)2))  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع عم فهيم بتاريخ 8 أبريل /نيسان 2019

))))  السابق
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يقــول أحــد أقاربــه الــذي زاره بعــد خروجــه مــن المحتجــز: “ كان هزيــل الجســم وشــاحًبا، وال يســتطيع 
الحديــث أو الحركــة، ولــم نســتطع معرفــة مــا تعــرض لــه فــي مدينــة الصالــح، يبــدو أنــه عــاش أياًمــا 

للتعذيــب”.)34( عصيبــة وتعــرض 

ــم الخارجــي حتــى اليــوم،)35(  ــة الصالــح فــي معــزٍل عــن العال ــزال فهيــم فــي محتجــزات مدين وبينمــا ال ي
ســمح لــه بالتواصــل مــع أســرته هاتفيــا ألول مــرة بعــد ثمانيــة أشــهر مــن احتجــازه ولكــن لــم ُيســمح لهــم 

بزيارتــه مطلًقــا.

 وقالــت زوجــة فهيــم )33 ســنة( لـ”مواطنــة”: “اضطــررت لبيــع ذهبــي واالســتدانة، أعطينــا المســؤولين 
الحوثييــن أمــواال حتــى إّننــا ابتعنــا لهــم القــات والســجائر، ولكــن دون جــدوى”.

وأضافــت: “ذهبــت أكثــر مــن مــرة أنــا وبناتــه األربــع، وظللنــا ننتظــر الســماح بالزيــارة لســاعات ولــم يســمح 
لنــا”، وتابعــت: “يتواصــل معــي هاتفًيــا مــرة كل شــهرين أو ثالثــة أشــهر فــي اتصــال مقتضــب لالطمئنــان 

بأنــه مــا زال علــى قيــد الحيــاة. 

ــر حســام. وأضافــت الزوجــة: “بعــد احتجــاز  ــدت الزوجــة مخاوفهــا مــن أن يواجــه زوجهــا فهيــم مصي وأب
زوجــي ظلًمــا، صــرت مرغمــة علــى العمــل الشــاق فــي األرض لتلبيــة احتياجــات أســرتي”.)36( وختمــت 

حديثهــا قائلــة: “ال أحــد يهتــم ألمرنــا ألننــا مــن المهمشــين”.)37(

))))  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب حسام بتاريخ 5 مايو/تموز 2019

)35)  تحديث لمنظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان عن وضع فهيم عبر الهاتف بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين األول 2019.

)6))  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع زوجة فهيم، بتاريخ 5 مايو/تموز 2019.

)37)  السابق.
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الفصل الرابع:

معسكر الجالء
عدن – مكان احتجاز تابع لقوات المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم 

من اإلمارات

يتبــع معســكر الجــالء اللــواء األول دعــم وإســناد المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات، 
ويقــع فــي مديريــة البريقــة، محافظــة عــدن. وبداخــل معســكر الجــالء مركــزَي احتجــاز اثنيــن علــى األقــل، 
أحدهمــا مبنــي مــن الصفيــح واآلخــر قبــو متهالــك تحــت األرض كان يســتخدم كمخــزن للذخيــرة منــذ مــا 

يزيــد عــن نصــف قــرن. 

وتحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 13 واقعــة احتجــاز تعســفي و17 وقائــع تعذيــب 
فــي معســكر الجــالء، خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريل/نيســان 2020، فيمــا تــم اإلفــراج عمــا 

ال يقــل عــن 3 منهــم. 

وقــال لـ”مواطنــة” أقــارب محتجزيــن ومحتجــزون ســابقون، إن اللــواء األول دعــم وإســناد وألويــة أخــرى 
تابعــة للحــزام األمنــي التابــع للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات، نفــذ حمــالت احتجــاز 
فرديــة وجماعيــة عبــر مداهمــة المنــازل فــي ســاعات مبكــرة مــن الصبــاح أو ســاعات متأخــرة مــن الليــل. 
ووجهــت لمحتجزيــن تهمــة االنتمــاء لجماعــات دينيــة مســلحة. وارتفعــت وتيــرة تلــك الحمــالت بعــد 

مقتــل قائــد اللــواء األول دعــم وإســناد فــي أغســطس 2019. 

وتحــدث محتجــزون ســابقون لـــ “مواطنــة” أن القبــو الــذي تــم احتجازهــم فيــه كان شــديد الرطوبــة 
والحــرارة ولــم يكــن هنــاك منافــذ للهــواء والضــوء، وأن محتجزيــن تعرضــوا للتعذيــب بالصعــق بالكهربــاء، 
والحرمــان مــن النــوم، والضــرب المبــرح، والصلــب مــع إبقــاء األرجــل إلــى األعلــى، والتهديــد باالغتصــاب 

أو اغتصــاب األقــارب. 
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وقائع: 

سعد وبليغ )اسمان مستعاران - 32 و31 سنة(

“ ُفجعُت حين رأيتهم ألول مرة”
أخو سعد وبليغ

اقتحم مسلحون يتبعون اللواء األول دعم وإسناد، منتصف ليلة األربعاء 
27 أبريل/ نيسان 2018،)38) منزال في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، 

وكسروا باب إحدى الشقق واعتقلوا سعد )اسم مستعار- 32 سنة(، 
وحين حاول أخوه بليغ )اسم مستعار - 31 سنة( فهم سبب المداهمة، 

احتجزه المسلحون أيًضا. اقتيد األخوان على متن سيارتين عسكريتين 
إلى معسكر الجالء )مقر قيادة اللواء األول دعم وأسناد( الذي أنكر 

ومسؤولون فيه جودهم. ظال مختفيين قسرًيا مدة ثالثة أشهر تعرضا 
خاللها للتعذيب. ُنقال بعدها إلى مركز احتجاز “بئر أحمد” حيث تمكنت 

أسرتهما من زيارتهما ألول مرة في أغسطس/آب 2018. 

ــن رأيتهــم ألول مــرة، كانــت أظافــر  ــه: “ ُفجعــُت حي ــه بأخوي ــغ )27 ســنة( عــن لقائ قــال أخــو ســعد وبلي
ســعد قــد نزعــت جميًعــا، وُطرقــت مســامير فــي ســاقيه وقدميــه، وصعــق بالكهربــاء، وأصبــح ال يعــي مــا 

يقــول. كانــت قدمــاه متورمتيــن ومهددتيــن بالبتــر”.

وأضــاف: “أمــا بليــغ فتعــرض إلــى الصعــق بالكهربــاء، ونزعــت أظافــره، وغرســت مســامير فــي قدميــه، 
ــا دون مالبــس، وقــد تــم تهديــده باغتصــاب أمــي وأختــي”. )39( كمــا ُصلــب عارًي

وقــال أقــارب ســعد وبليــغ لـ”مواطنــة” لحقــوق اإلنســان إن الظــروف فــي بئــر أحمــد ســيئة أيًضــا، وأنهمــا 
بحاجــة ماســة لرعايــة طبيــة متخصصــة، وهــذا مــا لــم يســمح بــه القائمــون علــى المحتجــز. وأوضــح أخــو ســعد 
إن قدمــي أخيــه المحتجــز ســعد فــي حالــة يرثــى لهــا وتحتــاج إلــى عمليــات لتفــادي بترهمــا، “مــن ســيكون 

المســؤول إن فقــد قدميــه، حيــث إدارة الســجن ترفــض أن يتلقــى المحتجــزون العــالج خــارج الســجن”.

تابعــت أســرة المحتجَزيــن ملــف القضيــة فــي النيابــة الجزائيــة المتخصصــة حيــث تــم اتهــام ســعد بتصنيــع 
ــى المحكمــة  ــل ملفــه إل ــد هــذه األعمــال، والحقــا أحي ــام بأعمــال البلطجــة دون تحدي متفجــرات والقي
الجزائيــة المتخصصــة بعــدن، ولــم يتــم عقــد أي جلســة حتــى اآلن، وال يــزال محتجــزا فــي بئــر أحمــد حيــث 

تقــوم أســرته بزيارتــه حالًيــا بشــكل أســبوعي. 

ونســبت تهمــة “مشــاهدة جريمــة قتــل دون إبــداء المســاعدة” لبليــغ )وهــو الــذي لــم يكــن مطلوبــا أثنــاء 
المداهمــة(، ثــم أفــرج عنــه بتاريــخ 20 يوليــو /تمــوز 2019.)40( 

)8))  يتبع الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي الموالي لإلمارات.

)39)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أخ سعد وبليغ بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

)0))  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أقارب سعد وبليغ بتاريخ )2 أكتوبر/تشرين األول 2019.
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رمزي )اسم مستعار – 31 سنة( 

“ُعذب ليعترف بانتمائه لداعش وهو حداثي غير متدين”
زوجة رمزي 

في وقت مبكر من صباح السبت 10 مارس/آذار 2018، قامت 
ثالثة أطقم عسكرية تابعة للواء األول دعم وإسناد عليها جنود 

ببزات عسكرية وملثمين بمداهمة منزل في مدينة عدن واعتقلت 
منه رمزي )اسم مستعار - 31 سنة(، واقتيد مكباًل إلى جهة 

مجهولة. اختفى رمزي قسرًيا مدة أربعة أشهر ولم تعلم أسرته 
بمكان احتجازه إال حين نقل إلى بئر أحمد في منتصف شهر يوليو /

حزيران 2018.

تمكــن فريــق “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان مــن عمــل مقابلــة مــع شــهود عيــان وأقــارب رمــزي. قالــت 
زوجــة المحتجــز: “لــم أكــن فــي المنــزل يومهــا، صدمــت حيــن عــدت إلــى منزلــي، كان البــاب مثقوًبــا 

بالرصــاص وأثــاث المنــزل مدمــًرا، نهــب الجنــود ذهبــي ومبالــغ ماليــة وأجهزتنــا االلكترونيــة”.)41(

وقــال أقــارب رمــزي لـ”مواطنــة” إنهــم تقدمــوا ببــالغ إلــى إدارة أمــن محافظة عدن حيث أنكر مســؤولون 
فــي إدارة األمــن صلتهــم باالحتجــاز، ثــم بحــث أقــارب رمــزي فــي أقســام الشــرطة وأماكــن االحتجــاز فــي 

المعســكرات، ولكــن المســؤولين عــن هــذه الجهــات نفــوا تواجــده أيًضــا. 

ــر  ــران 2018 تــم االتصــال بــي مــن إدارة ســجن بئ واصلــت زوجــة رمــزي: “فــي منتصــف شــهر يوليو/حزي
أحمــد ليخبرونــي بــأن رمــزي محتجــز لديهــم ومســموح بزيارتــه”. وأضافــت: “ذهبــُت للزيــارة ألول مــرة منــذ 
اختفائــه ووجدتــه فــي حالــة ســيئة، أخبرنــي بأنــه تــم اقتيــاده أوال إلــى معســكر الجــالء، حيــث تــم تعذيبــه 
بالضــرب بقضبــان حديديــة؛ تحديــًدا علــى رجلــه المصابــة بإصابــة قديمــة ممــا ضاعــف آالمــه. ووجهــت لــه 

تهمــة مبايعــة “داعــش” وأنــه مشــارك فــي قتــل أئمــة المســاجد”. 

وقــد نفــت زوجتــه هــذه التهمــة بشــكل قاطــع، قائلــًة: “لــم يكــن زوجــي فــي اليمــن كمــا أنــه غيــر متديــن 
وال يصلــي، ولــم يكــن التعذيــب الجســدي فقــط مــا تعــرض لــه إلرغامــه علــى االعتراف، حـــيث تــم تهديده 

باغتصابــي أمامه”. 

وقالــت الزوجــة أن زوجهــا “حيــن ذكــر المحقــق اســمي وهــدد باغتصابــي أخــذ األمــر علــى محمــل الجــد، 
وبصــم وهــو معصــوب العينيــن علــى أوراق ال يعــرف محتواهــا”. 

ثــم نقــل رمــزي فــي منتصــف مايــو/ أيــار 2018 إلــى معســكر التحالــف )مقــر القــوات اإلماراتيــة ســابًقا، 

)1))  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع زوجة رمزي بتاريخ 27 فبراير/شباط 2019.
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تــم اســتبدالها بقــوات ســعودية حالًيــا(،)42( حيــث كان يتــم ضربــه مــن حيــن آلخــر، وبحســب زوجــة رمــزي أنــه 
فــي إحــدى جلســات التحقيــق قــال لــه المحقــق: “ال أعــرف لمــاذا أنــت هنــاك )فــي المحتجــز(، لقــد باعوك 

مقابــل خمســة آالف ريــال ســعودي تدفــع كمكافــآت مــن أجــل احتجــاز المتطرفيــن”.)43(

وفــي يوليــو 2018 نقــل رمــزي إلــى ســجن “بئــر أحمــد” وهنــاك تــم التحقيــق معــه مــن قبــل النيابــة 
الجزائيــة، ووجهــت لــه تهمــة االنضمــام لتنظيــم الدولــة اإلســالمية. اســتمر ضغــط األســرة مــع أســر 
محتجزيــن آخريــن علــى النيابــة الجزائيــة ومســؤول ملــف المحتجزيــن فــي “بئــر أحمــد” الــذي قــال لهــم: 

“األمــر بيــد التحالــف وهــم مــن يعطوننــا توجيهــات اإلفــراج أو عــدم اإلفــراج”.

وما يزال رمزي محتجزا حتى كتابة هذا التقرير.)44(

https://ara.reuters.com/article/topNews/idA- ،2))  رويترز، اإلمارات تسحب قواتها من عدن وتسلم السيطرة للسعودية(
RAKBN1X923I، تم اإلسترداد بتاريخ 20 مايو/أيار 2020.

))))  السابق.

))))  تحديث لمنظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان عن حالة المعتقل، في )2 أكتوبر/تشرين االول 2019.
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الفصل الخامس:

معسكر التحالف البريقة 
عدن – التحالف بقيادة السعودية واإلمارات

يقــع معســكر التحالــف )يســمى أيًضــا بقاعــدة التحالــف أو مقــر القــوات اإلماراتيــة( فــي أرض بالمنطقــة 
الصناعيــة، فــي مديريــة البريقــة، محافظــة عــدن، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن حاويــات البضائــع فــي 
قطعــة أرض محاطــة بالحواجــز اإلســمنتية، ويــدار بشــكل ُكلــي مــن قبــل قــوات إماراتيــة تــم اســتبدالها 

مؤخــًرا بقــوات ســعودية. 

ــع  ــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 15 واقعــة احتجــاز تعســفي، و8 وقائ وقــد تحققــت “مواطن
تعذيــب فــي معســكر التحالــف، خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريل/نيســان 2020، فيمــا تــم 

اإلفــراج عمــا ال يقــل عــن 16 منهــم. 

التقــى فريــق “مواطنــة” الميدانــي بمحتجزيــن ســابقين، قالــوا إن المحتجزيــن فــي معســكر التحالــف فــي 
الغالــب يتــم تحويلهــم مــن مراكــز احتجــاز أخــرى تابعــة لقــوات الحــزام األمنــي، وهــم في الغالب ناشــطون 
إيداعهــم  يتــم  المحتجزيــن  الجنوبيــة، وأن  المحافظــات  آراء معارضــة لسياســات اإلمــارات فــي  لهــم 
فــي حاويــات للبضائــع، وأن كل حاويــة فيهــا مــا يقــارب مــن 7 إلــى 21 محتجــًزا. ويقــوم بالتحقيــق مــع 
المحتجزيــن فــي معســكر التحالــف ضبــاط وجنــود إماراتيــون. وتحــدث محتجــزون ســابقون بــأن التكييــف 

فــي تلــك الحاويــات هــو نــوع مــن التعذيــب، حيــث يخضــع المحتجــزون لدرجــة حــرارة منخفضــة جــًدا.

وأخبــر محتجــزون ســابقون “مواطنــة” بأنهــم تعرضــوا للضــرب المبــرح، والصعــق الكهربائــي، واســتخدام 
الــكالب للترويــع والحقــن بأدويــة لــم يتعرفــوا عليهــا. كمــا تعــرض محتجــزون فــي هــذا المحتجــز لالعتــداء 

الجنســي، والتفتيــش المهيــن، والتعريــة القســرية التــي قــد تســتمر لســاعات.
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وقائع: 

محسن محمد )اسم مستعار- 47 سنة( 

“هل جاء الجيش اإلماراتي إلى اليمن كي ينظر إلى مؤخرتي!”)5)) 
محسن بعد تفتيشه تفتيشا ُمهيًنا

داهم مسلحون ملثمون يتبعون “قوات مكافحة اإلرهاب”، بعد 
منتصف ليلة الخميس 25مايو /أيار 2017، منزال سكنيا في 

مديرية المنصورة بمحافظة عدن، وقاموا بالقبض على محسن 
محمد )اسم مستعار - 47سنة( وقيدت يداه واقتيد على متن 

طقم عسكري إلى جهة مجهولة.

قــام فريــق “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان بمقابلــة محســن بعــد خروجــه مــن الســجن فــي 2 يوليــو/ حزيــران 
2018، وأفــاد أن احتجــازه كان علــى خلفيــة انتقــاده لقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 
واألجهــزة األمنيــة فــي عــدن عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. وأوضــح محســن: “كنــت نائًمــا فــي 
الطابــق الثانــي، عندمــا ســمعت صــوت طــرق عنيــف علــى البــاب وتعالــى صــراخ نســاء المنــزل، وفوجئــت 

برؤيــة مســلح ببــزة عســكرية يرتــدي قناًعــا أســود ويوجــه ضــوءا مــن ســالحه علــى جبهتــي”.

وشــرح محســن: “أمرنــي المســلح أن أســتلقي فاســتلقيت ووجهــي إلــى األرض، بعدهــا تــم تقييــد يــدّي 
وأخــذت علــى متــن عربــة عســكرية إلــى ســجن )قاعــة وضــاح( وزج بــي فــي إحــدى الزنازيــن، تعرضــت فيهــا 
للضــرب ثــم نقلــت إلــى زنزانــة )الضغاطــة()46( حيــث مكثــُت أكثــر مــن ســاعتين؛ شــعرت باالختنــاق وتورمــت 

رجــالي ولــم تعــد قــادرة علــى حملــي، أخرجونــي بعدهــا جــًرا كأنهــم يجــرون شــاة”.

ُنقــل محســن فــي اليــوم التالــي إلــى معســكر التحالــف فــي البريقــة، حيــث قــام ُضبــاط إماراتيون بتفتيشــه 
بطريقــة مهينــة فــي منطقــة التجويــف الشرجـــي، ووصــف محســن لـ”مواطنــة” مــا تعــرض لــه بالقــول: 
“ُأدخلــت إلــى ُحجــرة الفحــص الطبــي، وطلــب منــي ضابــط كان يتحــدث بلهجــة إماراتيــة أن أتعــرى وأنــام 

علــى الســرير الطبــي رافًعــا رجَلــي إلــى صــدري”.

وواصــل محســن: “أبديــت اعتراضــي ولكــن دون جــدوى.. تمــددت ووقــف أحــد الضبــاط اإلماراتييــن عنــد 
رأســي وســحب رجَلــي باتجــاه رأســي ثــم قــام الضبــاط بفتــح فلقتــي مؤخرتــي والنظــر فيهــا. وقــال لــي أحد 
الضبــاط: تمــام! انهــض، هــذه توجيهــات وإجــراءات تتــم ألول مــرة، تســاءلت بصمــت: هــل جــاء الجيــش 

اإلماراتــي إلــى اليمــن كــي ينظــر إلــى مؤخرتــي!“)47(

)5))  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع محسن بتاريخ )1 أغسطس/آب 2018

)6))  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع محسن بتاريخ )1 أغسطس/آب 2018

)7))  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع محسن بتاريخ )1 أغسطس/آب 2018
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وأضــاف محســن: “ُوضعــُت فــي حاويــة بضائــع مســاحتها 2 * 4 متــر مضــاءة ومكيفــة، كانــت أعدادنــا 
تتــراوح مــن 7 إلــى 11 محتجــًزا. كان الطعــام بالــكاد يكفينــا. تــم التحقيــق معــي مــرة واحــدة مــن قبــل 
ضابــط إماراتــي وقــال لــي: لمــاذا أنــت فــي الســجن؟ فــكان ردي: اإلجابــة لديكــم، ال أعلــم لمــاذا أنــا 

ــر أحــًدا بمــا حــدث معــك”.)48( ــا لكــن شــريطة أال تخب محتجــز، فقــال لــي ســوف تخــرج قريًب

تــم التحقيــق مــع محســن فــي معســكر التحالــف مــن قبــل ضبــاط إماراتييــن، ولكنهــم لــم يقدمــوا لــه 
معلومــات عــن ســبب احتجــازه، ولــم يســمح لــه باالتصــال بأســرته لشــهور عديــدة. وتــم الســماح لــه أخيــًرا 
بالتواصــل مــع أســرته فــي يــوم نقلــه إلــى ســجن “بئــر أحمــد” فــي أكتوبر/تشــرين األول 2017 حيــث 

ســمح ألســرته بزيارتــه ألول مــرة. 

حققــت النيابــة فــي ســجن “بئــر أحمــد” مــع محســن ولــم توجــه لــه أي تهمــة . وقــد تــم اإلفــراج عنــه فــي 
يوليو/حزيران 2018. 

اختتم محسن حديثه بالقول: “ كانت أسرتي قد فقدت األمل في عودتي، ظنوا بأني ُمت”.)49(

)8))  السابق.

)9))  السابق.
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أماكن احتجاز وتعذيب غير رسمية في اليمنالباب الخامس

ناصر وشقيقه )اسم مستعار - 23، 17 سنة( 

“لماذا كل هذه العنف واإلذالل، لماذا كل هذا الرعب؟!”
والد ناصر 

في فجر األحد 3 كانون األول/ديسمبر 2017، داهم سبعة 
مسلحين ببزات عسكرية سوداء ويرتدون أقنعة سوداء تابعين 
لـ”قوات مكافحة اإلرهاب” منزال في مديرية البريقة محافظة 

عدن، حيث اعتقلوا ناصر )23 سنة- سائق دراجة نارية( وشقيقه 
)17 سنة( ضمن حملة احتجازات ومداهمات واسعة شهدتها 

مديرية البريقة في تلك الليلة. اقتيدا على متن سيارات عسكرية 
وعربات مدرعة إلى جهة مجهولة.

قــال والــد ناصــر: “كنــت نائمــا حيــن ســمعت صــوت إطــالق نــار كثيف، أســرعت لرؤيــة ما يحــدث، فتملكني 
الرعب وأنا أرى ســبعة مســلحين ملثمين يقتحمون المنزل”.

وشــرح والــد ناصــر كيــف تعامــل معــه المســلحون: “قامــوا بتقييــد يــدي ناصــر وعصــب عينيــه واقتــادوه 
إلــى الخــارج، كان ابنــي اآلخــر )17 ســنة( قــد خــرج إلــى ســطح المنــزل لرؤيــة مــا يحــدث ولكــن الجنــود كانــوا 
منتشــرين علــى أســطح المنــازل المجــاورة فباشــروا بإطــالق النــار واحتجــازه هــو أيًضــا، وجدنــا دمــاء كثيفــة 

فــي ســطح المنــزل وفنــاء منــزل الجيــران ولــم نعلــم كيــف تــم احتجــازه”.)50(

وأضــاف: “كانــت هيئتهــم مخيفــة؛ مالبســهم ســوداء وقلوبهــم أشــد ســواًدا، أصابونــا بضــرر بالــغ، خســرنا 
مبالــغ طائلــة فــي إصــالح األضــرار ومتابعــة المحتجَزيــن”، وقــال والــد ناصــر أيًضــا أن زوجــة أحــد أبنائــه 
تعرضــت لإلجهــاض، وأن ابنــه األصغــر )11 ســنة( فقــد القــدرة علــى النطــق ويصــاب بنوبــات تشــنج منــذ 

تلــك الحادثــة.

وتبيــن لـــ “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان مــن خــالل بحثهــا االســتقصائي ومقابلــة أقــارب المحتجَزيــن، أن 
األســرة تقدمــت ببالغــات لمركــز شــرطة البريقــة وإدارة أمــن عــدن، ثــم تابعــت لدى قيادة الحــزام األمني 
ومكتــب النائــب العــام ومســؤول ملــف المفقوديــن، لكــن لــم تعــِط أي مــن هــذه الجهــات معلومــات 

لألســرة عــن المخفييــن، ولــم تعلــم أســرتهما بمــكان احتجازهمــا، ولــم يســمح لهــم بزيارتهمــا. 

وتابــع والــد ناصــر بالقــول: “أبلغنــي أحــد المحتجزيــن الســابقين بــأن ناصــر موجــود فــي ســجن “بئــر أحمــد”، 
فذهبــت لزيارتــه، فعرفــت منــه )ناصــر( أنــه تــم اقتيــاده أوال إلــى قاعــة وضــاح، وبعدهــا بأيــام نقــل إلــى 
ســجن التحالــف وتعــرض هنــاك للتعذيــب والضــرب واإلهانــة أثنــاء التحقيــق مــن قبــل ضبــاط إماراتييــن 
بمبــرر انتمائــه إلــى عصابــة مســلحة.” وأشــار والــد ناصــر إلــى أن نجلــه أصيــب بأمــراض جلديــة نتيجــة ســوء 

األوضــاع داخــل مركــز االحتجــاز، ولــم يكــن قــد علــم بعــد باحتجــاز شــقيقه”.

ــى  ــة أشــهر فــي معســكر التحالــف بعدهــا نقــل مباشــرة إل  تعــرض ناصــر لالختفــاء القســري لمــدة ثالث
ســجن “بئــر أحمــد”، وتــم اإلفــراج عنــه فــي مــارس 2020، فيمــا ال يــزال أخــوه مختفًيــا قســريا، حتــى كتابــة 

هــذا التقريــر، وال تعلــم أســرته بمصيــره. 

)50)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع والد ناصر بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2018.
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الفصل السادس:

األمن السياسي 
مأرب – قوات حكومية محسوبة على حزب اإلصالح وموالية للرئيس 

هادي

نظــًرا لموقعهــا المتوســط للطريــق بيــن محافظتــي صنعــاء وحضرمــوت، يمــر عبــر محافظــة مــأرب )170 
كيلومتــر شــمال شــرق العاصمــة صنعــاء(، الكثيــر مــن المســافرين يومًيــا. يتعــرض الكثيــر منهــم لالحتجــاز 
فــي نقطــة “الفلــج – المدخــل الشــمالي لمدينــة مــأرب” ثــم يتــم نقلهــم إلــى ســجن األمــن السياســي 
فــي محافظــة مــأرب الــذي تديــره تشــكيالت أمنيــة محســوبة علــى حــزب “اإلصــالح” ومواليــة للرئيــس 

هــادي. 

وقــد تحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 31 واقعــة احتجــاز تعســفي و4 وقائــع 
تعذيــب و3 وقائــع وفــاة فــي مــكان االحتجــاز فــي األمــن السياســي بمحافظــة مــأرب، خــالل الفتــرة مــن 

مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريل/نيســان 2020، فيمــا تــم اإلفــراج عمــا ال يقــل عــن 7 منهــم. 

ويبــدو أن معظــم األشــخاص الذيــن وثقــت “مواطنــة” وقائــع احتجازهــم، وهــم محتجــزون تعســفًيا 
ــاء علــى أســماء  ــاء ســفرهم بن ــا أثن فــي إدارة األمــن السياســي فــي محافظــة مــأرب، قــد احتجــزوا غالًب
عائالتهــم أثنــاء مرورهــم عبــر نقطــة تفتيــش “الفلــج”. وُينظــر إلــى بعــض أســماء العائــالت علــى أنهــا 
تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، حتــى عندمــا ال يكــون لــدى أفــراد األســرة أي انتمــاء للجماعــة، بــل 
وقــد يكونــون مــن المعارضيــن لهــا. وقــد وجهــت تهــم ألفــراد، دون دليــل، باالنتمــاء إلــى جماعــة أنصــار 

اللــه )الحوثييــن( والتواصــل مــع إيــران.

وتحــدث محتجــزون ســابقون لـــ “مواطنــة” أن مــكان االحتجــاز يقــع فــي قبــو ال توجــد فيــه وســائل 
للتهويــة، وأن إدارة األمــن السياســي فــي مــأرب تســتخدم معهــد “الصالــح” كمركــز احتجــاز احتياطــي 
عنــد خــروج ســجن األمــن السياســي عــن الطاقــة االســتيعابية. ووثقــت “مواطنــة” وقائــع تعذيــب فــي 
ســجن األمــن السياســي بمــأرب تعــرض فيهــا الضحايــا للتعذيــب بالنــار، والضــرب المبــرح، ومنــع اســتخدام 

دورات الميــاه.)51(

وتحــدث ذوو المحتجزيــن لـــ “مواطنــة” أنهــم لــم يســتطيعوا التواصــل مــع أبنائهــم المحتجزيــن، وأن إدارة 
األمــن السياســي ترفــض االســتجابة لمذكــرات إطــالق الســراح، بمــا فــي ذلــك المذكــرات الصــادرة عــن 

وزارة الداخليــة والنيابــة العامــة. 

)51)  من مقابالت أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع محتجزين سابقين في الفترة من مايو/أيار 2016 وديسمبر/كانون األول 
.2019
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وقائع: 

سام عبد الملك الشامي )45 سنة( 

“سام رجل مدني، تهمته األولى واألخيرة أن لقبه الشامي”)52)
أحد أقارب سام 

في يوم األربعاء 23 يناير/كانون الثاني 2019، كان سام الشامي 
في طريقه من مكان إقامته بصنعاء إلى مطار سيئون، وعند 

مدخل مدينة مأرب تم إيقافه في نقطة “الفلج” وتم نقله على 
متن عربة عسكرية إلى مكان مجهول. توجه أقارب سام إلى 

محافظة مأرب للبحث عنه، ولكن أجهزة األمن هناك نفت وجوده 
لديها. 

تقــدم أقــارب ســام بشــكوى خطيــة إلــى وكيــل وزارة الداخليــة، وقــد وجــه بــدوره إدارة األمــن باإلفــراج 
عنــه مــع طلــب ضمانــة،)53( وفــي مقــر إدارة األمــن علــم أقــارب ســام أنــه محتجــز فــي مقــر جهــاز األمــن 
السياســي بمــأرب. لــم يعمــل المســؤولون عــن األجهــزة األمنيــة فــي مــأرب بتوجيــه نائــب وزيــر الداخليــة، 
أمــا المســؤول عــن ملــف المحتجزيــن فــي محافظــة مــأرب، وهــو شــخص ال يحمــل صفــة رســمية، فلــم 

يقابــل أقــارب ســام.)54(

وقــال أقــارب المحتجــز ســام لـ”مواطنــة” لحقــوق اإلنســان أنــه ُســمح لهــم بزيارتــه ألول مــرة بتاريــخ 29 
يناير/كانــون الثانــي 2019، ولــم يســمح لهــم بالزيــارة بعــد ذلــك ســوى مــرة واحــد بعــد أســبوعين مــن 
ذلــك التاريــخ. وقــال أميــن علــي )35 ســنة( وهــو أحــد أقــارب ســام: “قابلــت ســام فــي مركــز االحتجــاز 
ووجــدت حالتــه النفســية متعبــة جــدا، وأخبرنــي أنهــم وجهــوا لــه العديــد مــن التهــم مــن بينهــا أنــه 
ــن: “ال عالقــة لســام  ــن( “.)55( وأضــاف أمي ــه )الحوثيي ــدى جماعــة أنصــار الل ــي ل مســؤول الملــف اإليران

ــه الشــامي”.)56( ــدة أن لقب ــه الوحي ــي، تهمت ــك؛ فســام رجــل مدن بذل

وال يــزال ســام المحتجــز حتــى كتابــة هــذا التقريــر. وقــال أحــد أقاربــه لـ”مواطنــة” إن أحــد القائميــن 
علــى إدارة األمــن السياســي بمــأرب أبلغهــم بنيتهــم عــدم اإلفــراج عنــه إال بصفقــة بتبــادل “األســرى” 

المقاتليــن مــع جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(.

)52)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أمين علي بتاريخ 9 مارس/ آذار 2019.

)53)  الضمانة في هذه الواقعة تشير إلى ضمان، غالًبا ما يقدمه رجل أعمال أو مؤسسة تجارية، لتحمل مسؤولية مثول الشخص أمام 
المحكمة، أو أمام قوات األمن، وما إلى ذلك، إذا ُطلب ذلك.

))5)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب سام بتاريخ 9 مارس/ آذار 2019.

)55)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أمين علي بتاريخ 9 مارس/ آذار 2019.

)56)  السابق.
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حسن الشريف )40 سنة( 

“كان يصرخ من الغرفة المجاورة اسقوني اسقوني.. وكنا نسمع صوت سوط الجالد 
على جسده لمدة ثالث أيام، دخل علينا بعدها عارًيا هزيل الجسم وهو مدمى اليدين 

والقدمين”)57)
شاهد عيان

في يوم األحد 22 مايو/ أيار 2016، قام مسلحون يستقلون 
عدًدا من العربات العسكرية باحتجاز حسن الشريف بينما كان في 

أحد أسواق محافظة مأرب، ونقل على الفور إلى سجن األمن 
السياسي. ويظهر أنه احتجز بسبب انتمائه لعائلة الشريف، والتي 

يعتقد بأنها قريبة من جماعة أنصار الله )الحوثيين(. 

واســتطاعت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان مقابلــة محتجزيــن ســابقين، كانــوا برفقــة حســن، فــي ســجن 
بــأن حســن كان محتجــًزا فــي غرفــة مجــاورة لهــم وأنهــم كانــوا  األمــن السياســي بمــأرب، وأفــادوا 

يســمعون اســتغاثته حيــن كان ُيضــرب بالســياط. 

وقــال لمواطنــة محتجــز ســابق: “بعــد ثالثــة أيــام أدخــل الجنــود عليهــم الشــريف وهــو عارًيــا نحيــل الجســد 
بــه أثــار تعذيــب فــي يديــه ورجليــه”. مــن جانبــه، قــال محتجــز آخــر لـ”مواطنــة”: “لقــد شــاهدناه وهــو نحيــل 

جــًدا، عليــه آثــار تعذيــب فــي يديــه ورجليــه، فقــد الوعــي مــراًرا وهــو يتحــدث إلينــا”.)58(

وأضــاف المحتجــز أن حســن الشــريف أخبرهــم أنــه ُأبقــي معلًقــا بحبــل ُربــط قدمــاه بــه لســاعات كثيــرة كان 
ــوا يحضــرون لــه مــاء ســاخًنا  خاللهــا يقــوم الجنــود بضربــه بالســياط، وأنــه حيــن كان يطلــب الطعــام كان

فيــه ملــح.)59(

وبحســب هــذه الشــاهدات، فــإن المحتجزيــن طلبــوا أدويــة وأدوات طبية لمداواة حســن، ولكن القائمين 
ــار تعذيــب بعــد أن ســاءت  علــى الســجن رفضــوا ذلــك. ورفضــوا أيًضــا نقلــه إلــى المستشــفى وعليــه آث

حالتــه.

وأفــادت الشــهادات أن المحتجزيــن احتجــوا وطلبــوا نقــل حســن إلــى المستشــفى، وأنــه ُأخــرج بعدهــا إلــى 
فنــاء مــكان االحتجــاز، وعلــم محتجــز آخــر أنــه فــارق الحيــاة بعــد مــرور يوميــن. 

وعلمــت “مواطنــة” أنــه ُطلــب مــن أقــارب حســن اســتالم جثتــه مــن هيئــة مستشــفى الثــورة بمــأرب فــي 
أواخــر العــام 2017، بعــد مــا يزيــد عــن عــام ونصــف مــن تاريــخ احتجــازه. 

)57)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع محتجزين في األمن السياسي بمأرب بتاريخ 16 مايو/أيار 2018.

)55) السابق.

)59) السابق.
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الفصل السابع:

جهاز األمن والمخابرات “جهازي األمن القومي 
والسياسي سابقًا” 

الحديدة - جماعة أنصار الله )الحوثيون(

احتجــزت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي مبانــي جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي 
والسياســي ســابقًا” بمحافظــة الحديــدة معارضيــن سياســيين ومدنييــن وعســكريين. ويعــد جهــاز األمــن 
والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” بالحديــدة تابًعــا للجهــاز المركــزي لألمــن 
ــا برئاســة  ــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” فــي صنعــاء، والــذي يرتبــط هيكلًي والمخاب

المجلــس السياســي األعلــى التابــع لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(. 

وقــد تحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 24 واقعــة احتجــاز تعســفي، و7  وقائــع 
تعذيــب فــي األمــن السياســي بمحافظــة الحديــدة، خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريــل/

نيســان 2020، فيمــا تــم اإلفــراج عمــا ال يقــل عــن اثنيــن منهــم. 

ــرات  وقــال محتجــزون ســابقون لـــ “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان إن محتجزيــن فــي جهــاز األمــن والمخاب
“جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” بالحديــدة تعرضــوا ألشــكال مــن التعذيــب والمعاملــة 
القاســية والالإنســانية والمهينــة بمــا فــي ذلــك الضــرب المبــرح، والصعــق بالكهربــاء. وأوضــح أقــارب 

ــة.  ــرات طويل ــن لفت ــة” أنهــم منعــوا مــن التواصــل مــع المحتجزي ــن لـ”مواطن محتجزي

وقــد حصلــت “مواطنــة” علــى شــهادات لمحتجزيــن ســابقين، قالــوا إن محتجزيــن فــي جهــاز األمــن 
أمــر  القبــض عليهــم دون  تــم  بالحديــدة  القومــي والسياســي ســابقًا”  األمــن  والمخابــرات “جهــازي 
بالقبــض، ولــم توجــه إليهــم أي تهــم رســمية، ولــم يتــم التحقيــق معهــم إال بعــد فتــرات طويلــة مــن 

االحتجــاز، كمــا أنهــم حرمــوا مــن حقهــم بتوكيــل محــاٍم. 

وقــال محتجــز ســابق إن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( وزعــت محتجزيــن فــي عــدد مــن أماكــن االحتجــاز 
الســعودية  بقيــادة  التحالــف  السياســي لهجمــة جويــة مــن قبــل  تعــرض األمــن  بعــد  الرســمية  غيــر 

واإلمــارات فــي 8 أغســطس/ آب 2016. 
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وقائع:

خلدون )اسم مستعار – 35 سنة(

“عدت إلى قريتي وأنا منهك تماًما، وأشعر بالظلم والقهر الشديدين”)60)
خلدون

في يوم السبت 2 أبريل/ نيسان 2016، وبينما كان خلدون )اسم 
مستعار – 35 سنة( مع زوجته عائدين إلى قريتهما، بمديرية حيس، 

محافظة الحديدة، بعد قدومهما من إحدى محافظة جنوب 
اليمن، اعترضت طريقيهما حافلة صغيرة كان على متنها خمسة 

مسلحين ينتمون إلى جماعة أنصار الله )الحوثيين(، البعض منهم 
يرتدي زًيا عسكرًيا وآخرون بزي مدني. قام المسلحون بتقييد يدّي 
وقدمّي خلدون وزوجته، ونقلوهما على متن الحافلة إلى مدرسة 

مهجورة آيلة للسقوط، ومن ثم تم إرسال خلدون بمفرده إلى 
مركز احتجاز األمن السياسي، بتهمة “التخابر مع التحالف بقيادة 

السعودية واإلمارات”.

وعلمــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان أن خلــدون تعــرض فــي المدرســة التــي نقــل إليهــا للضــرب المبــرح 
ــن إلــى  ــه معصــوب العينيي ــم نقل ــاح ت ــه، وفــي الصب ــة أمــام زوجت ــد بالتصفي ــة، والتهدي ــة تلــك الليل طيل
مركــز احتجــاز األمــن السياســي بمدينــة الحديــدة، حيــث اســتجوب عــن أســباب ذهابــه إلــى محافظــة 

ــة لحكومــة الرئيــس هــادي. ــة خاضعــة لســيطرة القــوات الموالي جنوبي

 وقــال خلــدون إنــه تعــرض للتعذيــب بالضــرب المبــرح، والصعــق الكهربائــي، والســجن االنفــرادي بهــدف 
إرغامــه علــى االعتــراف أثنــاء التعذيــب، كمــا وضــع علــى عينيــه قمــاش فلــم يــرى أيــا ممــن قــام بتعذيبــه. 

اســتمرت احتجــاز خلــدون فــي مركــز احتجــاز األمــن السياســي فــي مدينــة الحديــدة حوالــي وشــهرين، 
بعدهــا تــم نقلــه إلــى ســجن جهــاز األمــن السياســي بصنعــاء، وهنــاك تمّكــن مــن التواصــل مــع زوجتــه بيــن 

الفينــة واألخــرى.

أفرجــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( عــن خلــدون يــوم الجمعــة 1 فبراير/شــباط 2019. وكان قــد ُأطلق 
ســراح زوجتــه بعــد ثالثــة أيــام مــن تاريــخ احتجازهمــا. وقــد كانــت حامــاًل فــي ذلــك الوقــت، وأجهضــت 

جنينهــا يــوم اإلفــراج عنهــا.

وبعــد اإلفــراج عنــه، قــال خلــدون: “عــدت إلــى قريتــي وأنــا منهــك تماًمــا، وأشــعر بالظلــم والقهــر 
الشــديدين ممــا حــدث لــي ولزوجتــي خاصــة حينمــا علمــت أنهــا كانــت حامــاًل وأســقطت الجنيــن مــن 

شــدة الخــوف أثنــاء ضربــي وتهديــدي بالقتــل فــي المدرســة”. )61(

)60)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع خلدون، بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 2019.

)61)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع خلدون، بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 2019.
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إسماعيل )اسم مستعار – 27 سنة( 

“بحثت عن ابني حتى في ثالجات الموتى، اضطررت لرؤية وجوه كل الموتى لكي أعرف 
مصيره.”)62)
الدة إسماعيل

في مساء األحد 27 يونيو/حزيران 2016، خرج إسماعيل )اسم 
مستعار – 27 سنة( من منزله متجًها إلى أحد األسواق، بمديرية 

الحوك، محافظة الحديدة، وحين وصوله أقدمت مجموعة من 
المسلحين التابعين لجهاز األمن السياسي على احتجازه واقتياده 
على متن عربة عسكرية، وظل مختفًيا قسًرا إلى أن علمت أسرته 

بعد ثالثة أشهر بأنه محتجز بجهاز األمن السياسي، دون معرفة ما 
التهمة التي نسبت إليه.

قالــت لـ”مواطنــة” لحقــوق اإلنســان والــدة إســماعيل:”بحثت عــن ابنــي لمــده ثالثــة أشــهر فــي كل 
الســجون والمستشــفيات. بحثــت عنــه حتــى فــي ثالجــات الموتــى، اضطــررت لرؤيــة وجــوه كل الموتــى 

ــره”.)63( لكــي أعــرف مصي

وعلمــت “مواطنــة” أنــه تــم تحويــل إســماعيل إلــى مركــز احتجــاز األمــن السياســي بصنعــاء، حيــث ُســمح 
لعائلتــه بزيارتــه ألول مــرة فــي منتصــف العــام 2017 تقريبــا، لمــدة عشــرة دقائــق فقــط.  

وأخبــر إســماعيل والدتــه أنــه تعــرض للضــرب المبــرح، والحظــت شــحوًبا فــي لــون وجهــه، وبــدت عليــه 
مظاهــر فقــدان الــوزن والتعــب. وفــي أوقــات الحقــة اســتطاعت أســرة إســماعيل زيارتــه أربــع مــرات. وال 

يــزال إســماعيل محتجــًزا حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

)62)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع والدة إسماعيل، بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2018.

))6)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع والدة إسماعيل، بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2018.



70

وقائع االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي والتعذيب في مراكز االحتجاز غير الرسمية في اليمن في العتمة

الفصل الثامن:

كلية المجتمع
ذمار – جماعة أنصار الله )الحوثيون(

فــي الفتــرة التــي أحكمــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( ســيطرتها علــى محافظــة ذمــار )130 كيلومتــر 
جنــوب العاصمــة صنعــاء( مطلــع العــام 2015، أقدمــت علــى تحويــل مبنــى واحــد علــى األقــل فــي كليــة 
المجتمــع شــمال مدينــة ذمــار إلــى مركــز لالحتجــاز، ونقلــت إليــه المحتجزيــن مــن مختلــف المحافظــات 

التــي تخضــع لســيطرتهم. 

وقــد تحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 36 واقعــة احتجــاز تعســفي، وواقعتــي 
ــرة مــن  ــة المجتمــع بمحافظــة ذمــار، خــالل الفت ــب، وواقعــة وفــاة فــي مــكان االحتجــاز فــي كلي تعذي

مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريل/نيســان 2020. 

وقــال محتجــز ســابق لـــ “مواطنــة” إن محتجزيــن فــي كليــة المجتمــع بذمــار تــم نقلهــم مــن مراكــز احتجــاز 
أخــرى فــي محافظــات: )تعــز، وإب، وحجــة(. وأن هنــاك محتجزيــن مــن المدنييــن بينهــم صحفيــون، 
وناشــطون، ومحامــون، وطــالب، وأن مركــز االحتجــاز لــم يكــن مخصًصــا للمحتجزيــن مــن المقاتليــن علــى 

العكــس ممــا اّدعــت الجماعــة. 

وقابلــت “مواطنــة” محتجزيــن ســابقين أفــادوا بــأن ظــروف االحتجــاز كانــت ســيئة للغايــة وغيــر مالئمــة 
لمتطلبــات العيــش الصحــي، وأن أمراًضــا معديــة انتشــرت بيــن المحتجزيــن كالســل والجــرب. 

واحتجــزت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي كليــة المجتمــع المئــات مــن المحتجزيــن فــي حجــرات ضيقة 
دون إضــاءة وتهويــه كافيــة، ولــم تقــم بتقديــم أطعمــة صحيــة. وتعــرض محتجــزون للتعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة القاســية والالإنســانية والمهينــة النتــزاع االعترافــات، بمــا فــي ذلــك الضــرب المبــرح، 
والحرمــان مــن اســتخدام الحمامــات، والحرمــان مــن النــوم، واســتخدام مكبــرات الصــوت إلصــدار ضجيــج 

لمنــع النــوم، باإلضافــة إلــى أشــكال أخــرى مــن اإلذالل والمعاملــة الســيئة.

وفــي عــام 2017 نقلــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( إلــى هــذا الســجن مجموعــة مــن المحتجزيــن 
المقاتليــن. وفــي مســاء الســبت 31 أغســطس/آب 2019 شــنت مقاتــالت التحالــف بقيــادة الســعودية 

ــا أودى بحيــاة مــا يقــارب 130 محتجــًزا مــن بينهــم 7 أطفــال علــى األقــل.)64( واإلمــارات هجوًمــا دامًي

https://mwatana.org/air- ،6)  هجمة جوية دامية للتحالف على مركز احتجاز في ذمار، منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان((
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وقائع: 

عماد )اسم مستعار – 47 سنة(

“عماد يعاني من مرض في القلب، ويعيش على األدوية، ومن المتوقع تدهور حالته 
الصحية نتيجة االحتجاز مما يعرض حياته للخطر”)65)

أحد أقارب عماد

في يوم األحد 16 أكتوبر/تشرين األول 2016، قام مسلحون في 
نقطة تفتيش “الهوب – أو الطيار” التابعة لجماعة أنصار الله 

)الحوثيين(، في منطقة الحازة، مديرية صبر  الموادم، محافظة 
تعز، باحتجاز عماد )اسم مستعار – 47 سنة( أثناء توجهه إلى مكان 

عمله الستالم راتبه، واتهموه باالنتماء إلى “حزب اإلصالح”.

وقــال أحــد أقــارب عمــاد لـ”مواطنــة” لحقــوق اإلنســان: “بعــد أن تجــاوز عمــاد نقطــة التفتيــش لحــق بــه 
ــا، ثــم  ــه مطلــوب أمنًي ــة، وأوقفــوه بذريعــة أن مســلحون يرتــدون مالبــس مدنيــة علــى متــن دراجــة ناري
أرجعــوه إلــى النقطــة، وبعــد بضــع دقائــق قــام مســلحو نقطــة تفتيــش أخــرى تبعــد قليــاًل عــن نقطــة 

تفتيــش “الهــوب أو الطيــار” بإيقــاف أحــد أقــارب عمــاد”. 

وأوضــح قريــب المحتجزيــن أن المســلحين “أخذوهمــا مًعــا إلــى مســتودع بجــوار نقطــة التفتيــش األولــى 
واحُتجــزا هنــاك لمــدة يوميــن. وفــي اليــوم األول مــن االحتجــاز تمكــن ابــن عمــاد مــن زيــارة والــده، لكــن 
بعــد عــدة أســابيع وصلــت أنبــاء عــن أن عمــاد وقريبــه نقــال إلــى ســجن الشــريجة، ومــن ثــم إلــى ســجن 
مدينــة الصالــح، وبعــد خمســة عشــر يــوم تــم تحويلهمــا إلــى مركــز احتجــاز كليــة المجتمــع فــي مدينــة 

ذمــار، ولــوال تمكــن عمــاد مــن التواصــل مــع أفــراد أســرته لمــا علمــوا بمــكان احتجــازه “. 

وعلمــت “مواطنــة” أن أســرة عمــاد حاولــت الحصــول علــى أوامــر ومذكــرات باإلفــراج عبــر مؤسســات 
أمنيــة، لكنهــا بــداًل مــن ذلــك تعرضــت لالبتــزاز بهــدف الحصــول علــى مبالــغ ماليــة مقابــل تلــك المذكرات.

وأشــار قريــب عمــاد إنــه ال يعلــم “شــيًئا عــن ظــروف احتجــازه، وأن قريبــه يعانــي مــن مــرض فــي القلــب، 
ــه  ــة نتيجــة االحتجــاز ممــا يعــرض حيات ــه الصحي ــة، ومــن المتوقــع أن تتدهــور حالت ــى األدوي ويعيــش عل
للخطــر”. مواصــاًل القــول: “اشــتريت لــه الــدواء مرتيــن بقيمــة خمســة عشــر آالف ريــال يمنــي، وكنــت 
أظنهــا وصلــت إال أنهــا لــم تصــل. خســرت األســرة مبلًغــا يناهــز ثالثــة مالييــن فــي متابعتهــم لإلفــراج عنــه 

دون فائــدة”.)66(

strike-on-detention-center/، تم االستعراض بتاريخ )2 فبراير/ شباط 2020.

)65)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان. بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2017.

)66)  السابق.
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أنور )اسم مستعار - 31 سنة(

“اختفى أخي تماًما لما يقارب شهرين ولم نعلم عنه شيًئا”)67)
أخو أنور

في يوم االثنين 10 أكتوبر/ تشرين األول 2016، أقدم طقمان 
عسكريان كان على متنهما مسلحون يرتدون مالبس مدنية 

ويتبعون جماعة أنصار الله )الحوثيين(، باحتجاز أنور )اسم مستعار 
– 31 سنة( من مقر عمله في مديرية الوازعية، محافظة تعز، 

ووجهت له تهمة االنتماء لـ”داعش”، واقتيد إلى مكان مجهول.

وقــال أخــو أنــور )30 ســنة( لـ”مواطنــة”: “اختفــى أخــي تماًمــا لمــا يقــارب شــهرين، ولــم نعلــم عنــه شــيًئا، 
لكنــه اســتطاع فــي أحــد األيــام أن يتصــل بــي مــن مركــز االحتجــاز ليخبرنــي بأنــه فــي كليــة المجتمــع بذمــار، 
ويحتــاج إلــى إرســال مبلــغ مالــي لتلبيــة احتياجاتــه مــن األكل والشــرب وبعــض األدويــة، وكنــت بيــن الحيــن 

واآلخــر أقــوم بإرســال مبلــغ مــن المــال لــه.”)68(

وفــي نفــس المقابلــة مــع “مواطنــة” قــال األخ أن أخــاه اســتطاع فــي أحــد اتصاالتــه إخبــاره أنــه تعــرض 
الالإنســانية كالضــرب والصعــق  المعاملــة  التعذيــب، وتعــرض لشــكل مــن  إلــى  المــرات  إحــدى  فــي 

بالكهربــاء.)69(

أفــرج عــن أنــور- وهــو مدنــي- ضمــن صفقــة تبــادل لألســرى المقاتليــن فــي يــوم األربعــاء 18 ديســمبر/
كانــون األول 2019.

)67)  مقابلة عبر الهاتف أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان، بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2020.

)68)  مقابلة عبر الهاتف أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان، بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2020.

)69)  مقابلة عبر الهاتف أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان، بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2020.
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الفصل التاسع:

الريان
حضرموت – قوات التحالف بقيادة السعودية واإلمارات وقوات النخبة 

الحضرمية التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من اإلمارات

تحــول مطــار الريــان الدولــي فــي مديريــة المــكال، محافظــة حضرمــوت )شــرق اليمــن(، لســجن غير رســمي 
فــي العــام 2015. وتولــت إدارتــه قــوات إماراتيــة وجماعــات مســلحة مدعومــة مــن اإلمــارات، وأصبــح 

ُيعــرف بـــداًل مــن ذلــك بـ”ســجن الريــان”. 

وقــد تحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 38 واقعــة احتجــاز تعســفي، و10 وقائــع 
تعذيــب فــي مركــز احتجــاز الريــان، خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريل/نيســان 2020، فيمــا تــم 

اإلفــراج عمــا ال يقــل عــن 23 منهــم. 

وفــي مطلــع العــام 2019 ُنقــل محتجــزون مــن ســجن الريــان إلــى الســجن المركــزي بالمــكال، وتم الســماح 
لــذوي المحتجزيــن بزيارتهــم ألول مــرة. وأكــد محــاٍم لـــ “مواطنــة” بأنــه لــم يتــم نقــل جميــع المحتجزيــن 

إلــى الســجن المركــزي، وأن عــدًدا منهــم مــا يزالــون مختفيــن قســًرا. 

وقــال محتجــز ســابق لـ”مواطنــة”: “إن مــن بيــن المحتجزيــن فــي هــذا الســجن ناشــطين ورجــال ديــن تــم 
احتجازهــم دون أمــر قبــض قضائــي، بعــد مداهمــات للمنــازل، وضمــن حمــالت احتجــاز واســعة.  

ــا مــا يتــم احتجازهــم  ــه “ ال يســمح للمحتجزيــن بالتواصــل مــع أهاليهــم أو محامييهــم، وغالًب وأضــاف أن
باشــتباه انتمائهــم لجماعــات دينيــة مســلحة. 

ووصــف المحتجــز الســابق مركــز الريــان بـ”أنــه عبــارة عــن مســتودعات مظلمــة وضيقــة، وأن مــا يقــدم فيــه 
مــن حصــص الطعــام لــم تكــن كافيــة، كمــا أن المــاء الــذي كانــوا يحصلــون عليــه لــم يكــن فــي الغالــب صالًحــا 

للشرب”. 

كمــا أوضــح لـــ “مواطنــة” حالهــم فــي هــذا المحتجــز، حيــث كانــت أعينهــم معصوبــة، وأيديهــم وأرجلهــم 
مقيــدة طــوال الوقــت فــي زنازيــن ال يصلهــا الضــوء، وأنهــم منعــوا مــن اســتخدام دورات الميــاه، وأجبــروا 

علــى الســجود لعلــم دولــة اإلمــارات.

وبنــاًء علــى شــهادات عــدة حصلــت عليهــا “مواطنــة”، فــإن محتجزيــن فــي ســجن الريــان تعرضــوا ألســاليب 
متعــددة مــن التعذيــب وأشــكال أخــرى مــن المعاملــة القاســية والالإنســانية والمهينة، من بينهــا الحرمان 
مــن النــوم والطعــام والمــاء وإقامــة الشــعائر الدينيــة، والصعــق بالكهربــاء، واإلجبــار علــى التعــري، والركل، 

والضــرب بالســياط، والحــرق بأعقــاب الســجائر، وإدخــال قضبــان حديديــة فــي التجاويف الشــرجية. 
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وقائع 

سمير )اسم مستعار – 23 سنة(

“اضطررت للشرب من بولي مرتين لما القيته من العطش”)70) 
سمير 

في مايو/ أيار 2016 اقتحمت مجموعة من الجنود،من بينهم 
جنود إماراتيون، كانوا يستقلون ست عربات عسكرية وعربتين 
مدرعتين منزل سمير )اسم مستعار – 23 سنة( الذي يقع في 
أحد أحياء مدينة المكال، محافظة حضرموت. ألقت المجموعة 

القبض على سمير ونقلته إلى مبنى القصر الجمهوري بمحافظة 
حضرموت حيث بقي ألقل من أسبوع، ثم نقل بعدها إلى سجن 

مطار الريان إلى أن تم اإلفراج عنه في أواخر العام 2017. 

قابلــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ســمير بعــد اإلفــراج عنــه، فشــرح تفاصيــل احتجــازه قائــاًل: “نقلــت 
بعــد احتجــازي معصــوب العينيــن ومقيــد اليديــن إلــى غرفــة فــي مبنــى القصــر الجمهــوري، ووجــه لــي 

ضبــاط إماراتيــون هنــاك تهمــة االنتمــاء للقاعــدة”. 

وواصــل ســمير: “ســألني شــخص آخــر بلغــة عربيــة مكســرة عــن عالقتــي بعــدد مــن األشــخاص المنتميــن 
ــا منهــم”. قــال ســمير إنــه ســمع ذلــك الشــخص يتكلــم باإلنجليزيــة  للقاعــدة، أجبــت بعــدم معرفتــي أيًّ
وأنــه يعتقــد أنــه أمريكــي، وأضــاف: “قــدم لــي الضبــاط اإلماراتيــون نبيــًذا أثنــاء التحقيــق. رفضــت الشــرب، 

فانهالــوا علــّي ضرًبــا بســلك كهربائــي”.)71(

ــان، بالقــول: “كان الطعــام  ــة” عــن ظــروف االحتجــاز فــي ســجن مطــار الري وتحــدث ســمير مــع “مواطن
الــذي يقــدم لنــا ســيًئا للغايــة، ولــم نكــن نحصــل علــى حصــص كافيــة مــن المــاء، فاضطــررت للشــرب 
مــن بولــي مرتيــن لمــا القيتــه مــن العطــش”.)72( وأضــاف ســمير: “كان ضبــاط إماراتيــون يأتــون إلينــا فــي 
ســاعات متأخــرة مــن الليــل، يقومــوا بضربنــا ضرًبــا مبرًحــا. كانــوا يتعمــدون إهانتنــا، ويجبروننــا علــى شــرب 
النبيــذ رغــم أنهــم يعلمــون أن لدينــا مانًعــا دينيــا مــن عمــل ذلــك، وكانــوا يطلبــون منــا أن نســجد لطائرتهــم 

أيًضــا”.)73(

)70)  السابق.

)71)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع سمير. بتاريخ 17 فبراير/شباط 2018.

)72)  السابق.

)73)  السابق.



75

أماكن احتجاز وتعذيب غير رسمية في اليمنالباب الخامس

وتابــع ســمير: “فقدنــا األمــل بالخــروج مــن مركــز االحتجــاز هــذا. كنــا نعــرف، خــالل تلــك الفتــرة، أن كل مــن 
يفارقنــا مــن الســجناء لــم يكونــوا يذهبــون لمنازلهــم، بــل دون شــك إلــى المقابــر”.)74(

تــم التحقيــق مــع ســمير لمرتيــن، ونســبت إليــه خــالل جلســَتي التحقيــق تهــم باالنتمــاء لتنظيــم القاعــدة. 
لــم يتــم تحويــل ســمير للنيابــة العامــة ولــم يســتطع التواصــل مــع أهلــه لمــدة تزيــد عــن عــام كامــل، ولــم 

يتــم اإلفــراج عنــه إال بعــد أن قــام بالتوقيــع علــى وثيقــة ال يعــرف محتواهــا. 

))7)  السابق.
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صادق )اسم مستعار - 30 سنة(

“هذا الشاب الذي نحل جسده، بالكاد عرفته”
أحد أقارب صادق

عند ظهيرة يوم السبت 8 أكتوبر /تشرين األول 2016، اعتقل 
سبعة جنود ملثمين يستقلون عربة عسكرية تابعة للنخبة 

الحضرمية التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من 
اإلمارات، صادق )اسم مستعار - 30 سنة( من المكال ونقلوه إلى 

مكان مجهول. وظل مختفًيا قسرا لمدة ال تقل عن عام تعرض 
خاللها للتعذيب.

بعــد عشــرة أيــام مــن اختفــاء صــادق، علــم أقاربــه أنــه متواجــد فــي ســجن الريــان، وبأنــه تعــرض للتعذيــب 
وأصبــح يتقيــأ دًمــا. نظــم أقاربــه احتجاجــات أمــام الســجن الريــان، وبعــد ثالثــة أشــهر مــن رفــض تقديــم 
أي معلومــة عــن مصيــره، أخبرهــم ضابــط إماراتــي أن صــادق متواجــد فــي الريــان وأنــه متهــم باالنتمــاء 

للقاعــدة، وســُيفرج عنــه بعــد التحقيــق.

قابلــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان شــخصين مــن أقــارب صــادق،)75( أكــد كالهمــا بأنهمــا بعــد أكثــر مــن 
عــام)76( علــى اختفــاء صــادق، تلقــوا أول مكالمــة منــه لــم تتجــاوز عشــر دقائــق. وأنــه بعــد مــرور عاميــن 

مــن احتجــازه تــم نقلــه إلــى ســجن المــكال المركــزي وتمكنــوا حينهــا مــن زيارتــه للمــرة األولــى.

وقــال أقــارب صــادق أنهــم عنــد زيارتهــم لــه عرفــوا بأنــه تعــرض أثنــاء تواجــده فــي ســجن الريــان لمختلــف 
أنــواع التعذيــب الجســدي والنفســي، حيــث ســجن فــي البدايــة فــي زنزانــة انفراديــة تبلــغ مســاحتها مــا 

يقــارب متــًرا مربًعــا واحــًدا، ثــم نقــل لزنزانــة جماعيــة ال يصلهــا ضــوء الشــمس.

ونقــل أقــارب صــادق عنــه أن عينيــه كانتــا معصوبتيــن، وقدميــه مقيدتــان طــوال الوقــت، ولــم يســمح 
لــه بقضــاء حاجتــه ســوى مــرة واحــدة فــي اليــوم. كمــا تعــرض للضــرب بالعصــي وآالت حــادة علــى رأســه 

وظهــره، وتــم تجريــده مــن مالبســه وحشــر آلــة حــادة فــي قضيبــه، وتهديــده باالغتصــاب.

نقــل صــادق مطلــع العــام 2019 إلــى الســجن المركــزي بمدينــة المــكال، وأحيــل ملفــه للمحكمــة الجزائيــة 
المتخصصــة. وفــي ثمانيــة يوليــو/ تمــوز 2019 صــدر حكــم ببراءتــه، لكــن إدارة مركــز االحتجــاز فرضــت 

إجــراءات تعســفية حالــت دون اإلفــراج عنــه. وال يــزال صــادق محتجــًزا حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.)77(

)75)  من مقابلتين أجرتهما منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان، األولى بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2019، واألخرى في 20 أبريل/ نيسان 
.2019

)76)  ال يتذكر أقارب صادق التاريخ بالتحديد.

)77)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع محام مطلع على ملف القضية، بتاريخ )2 فبراير/شباط 2020.
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الفصل العاشر:

سجن “7 أكتوبر”
أبين – الحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من 

اإلمارات

يتولــى الحــزام األمنــي بمحافظــة أبيــن التابــع للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي والمدعــوم مــن اإلمــارات 
ــوب اليمــن(، وهــو مركــز  ــن )جن ــة خنفــر، محافظــة أبي ــرواء بمديري ــر” فــي منطقــة ال إدارة ســجن “7 أكتوب
احتجــاز غيــر رســمي فــي منشــأة شــيدت فــي الســبعينات كمصنــع للذخيــرة. وفــي العــام 2012 تــم إعــادة 
تأهيلهــا وتحويلهــا إلــى معســكر ســمي باللــواء 119 مشــاة، وبعــد ســيطرة قــوات مواليــة للرئيــس هــادي 
والتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى محافظــة أبيــن فــي العــام 2015، اتخــذ الحــزام األمنــي 

بمحافظــة أبيــن مــن هــذه المنشــأة مركــًزا لالحتجــاز. 

وقــد تحققــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 50 واقعــة احتجــاز تعســفي، و29 واقعــة 
تعذيــب، و4 وقائــع وفــاة فــي مــكان االحتجــاز فــي ســجن 7 أكتوبــر، خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى 

أبريل/نيســان 2020. 

وتبيــن لـــ “مواطنــة” مــن خــالل مــا جمعتــه مــن شــهادات لــذوي المحتجزيــن ولمحتجزيــن ســابقين، أن 
وقائــع االحتجــاز فــي ســجن “7 أكتوبــر” تمــت بشــكل تعســفي، ولــم يــراَع فيهــا االلتــزام باإلجــراءات 
مــع ذويهــم،  التواصــل  مــن  يتمكنــوا  لــم  الســجن  فــي  للقبــض واالحتجــاز، وأن محتجزيــن  القانونيــة 
ــة  ــن باالنتمــاء لجماعــات ديني ــا مــا نســبت تهــم لمحتجزي ــم يســمح لهــم بالتواصــل مــع محــاٍم. وغالًب ول

مسلحة.  

ــر”، وأن ظــروف  ــة” محتجــزون ســابقون إنهــم تعرضــوا للتعذيــب فــي ســجن “7 أكتوب وقــال لـــ “مواطن
االحتجــاز كانــت ســيئة، وأنهــم احتجــزوا فــي غــرف مظلمــة وضيقــة وال تصلهــا أشــعة الشــمس، وتعرضــوا 
ألشــكال متعــددة مــن أســاليب التعذيــب والمعاملــة القاســية والالإنســانية والمهينــة، منهــا الصعــق 
ــد بالســياط، والضــرب بأعقــاب األســلحة، والحرمــان مــن  ــاء، وضــرب األطــراف بالمطــارق، والجل بالكهرب
حصــص المــاء والغــذاء، ونــزع األظافــر، واإلجبــار علــى شــرب البــول، وتعليــق أجســادهم بشــكل عكســي 

إلــى ســقف الغرفــة، وضربهــم باألحزمــة العســكرية. 

وفــي حــاالت أخــرى ُأدخــل محتجــزون ليــاًل فــي بــرك إســمنتية فيهــا ميــاه بــاردة جــًدا وأجبــروا علــى 
البقــاء فيهــا حتــى فقــدوا وعيهــم. كمــا وثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان وقائــع تعذيــب ذي طابــع 
جنســي، منهــا وقائــع لحــرق األعضــاء التناســلية، ووقائــع أخــرى لمــوت فــي مــكان االحتجــاز بعــد التعــرض 

للتعذيــب. وتــم إلقــاء جثــث لمحتجزيــن فــي فنــاء مستشــفى الــرازي، بجعــار، مديريــة خنفــر. 
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وقائع 

محمد )اسم مستعار - 23 سنة(

“ ابني كان في أول شبابه، وبدون أي إثبات أو محاكمة تخلصوا منه”)75)
والدة محمد 

في صباح األحد 24 يونيو/ حزيران 2018، استوقف محمد في 
نقطة تفتيش أمنية في أبين )اسم مستعار - 23 سنة(، وانهال 

عليه قائد نقطة التفتيش بالضرب، ثم تم نقله إلى مكان مجهول 
على متن مركبة “بيك اب” بنية اللون ال تحمل لوحات معدنية 

وعلى متنها عشرة مسلحين من أفراد الحزام األمني. 

التقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان بوالــد ووالــدة محمــد إضافــة لشــهود عيــان. وقــال والــد محمــد )45 
ســنة( إنــه علــم باحتجــاز ولــده فذهــب علــى الفــور إلــى نقطــة التفتيــش لمعرفــة مــكان احتجــازه: “حاولــت 
تتبــع أخبــاره وزرت كل الســجون فــي المحافظــة، ولكننــي لــم أعثــر عليــه ولــم أجــد ســوى وعــود كاذبــة 

باإلفراج”.)79(

وعلمــت أســرة محمــد فيمــا بعــد أن ابنهــا اقتيــد إلــى ســجن “7 أكتوبــر”، لكــن المســؤولين فــي مــكان 
االحتجــاز رفضــوا الســماح لهــا برؤيتــه. مــن جانبــه، قــال معتقــل ســابق فــي ســجن “7 أكتوبــر” إن محمــد 

احتجــز هنــاك فــي نفــس الوقــت الــذي احتجــز فيــه.

وقــال لـ”مواطنــة” شــهود عيــان، طلبــوا عــدم كشــف هويتهــم، إنــه فــي 10 يوليــو / تمــوز 2018 عنــد 
ــع الحــزام األمنــي وتقــل  ــة اللــون تتب ــا “بيــك أب” بني حوالــي الســاعة 4:30 فجــًرا، وصلــت ســيارة تويوت
عشــرة أشــخاص إلــى مستشــفى الــرازي، وألقــت مــن عليهــا بجثــة شــاب فــي فنــاء المستشــفى ثــم 

غــادرت. 

قــال والــد محمــد: “كنــت فــي ذلــك اليــوم أقــوم بزيارتــي اليوميــة للســجن لمتابعــة قضيــة ولــدي، 
فأخبرونــي بأنــه قــد نقــل لســجن المنصــورة فــي عــدن. عزمــت التوجــه إلــى عــدن لكــن أخبــار الجثــة الملقــاة 

فــي ثالجــة مستشــفى الــرازي وصلــت أواًل”. 

ــن  ــدم وبعيني ــا بال ــدو فيهــا ملطًخ ــة محمــد، يب ــى صــورة لجث ــة” لحقــوق اإلنســان عل ــت “مواطن وحصل
مفقوأتيــن، وأســنان مكســرة، إضافــة لســت طلقــات ناريــة فــي أنحــاء جســده إحداهــا فــي عضــوه 
التناســلي. كمــا كانــت علــى جســده آثــار تبــدو وكأنهــا آثــار تعذيــب بالكهربــاء، فيمــا ال تــزال قدمــاه مقيــدة 

بسالســل حديديــة. 

)75)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع والدة محمد، بتاريخ 5 أغسطس/آب 2018.

)79)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع والد محمد، بتاريخ 5 أغسطس/آب 2018.
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تســلم والــد محمــد جثــة ابنــه ودفنهــا بعــد أن رفــض المستشــفى إصــدار تقريــر بحجــة أن الجثــة وجــدت 
بحــوش المستشــفى ولــم يتــم إدخالــه لغرفــة الطــوارئ. وشــرح والــد محمــد بأســى: “دفنتــه وليــس 
بيــدي حيلــة”،)80( مضيًفــا: “لــو كان ابنــي ارتكــب جريمــة، فــكان يجــب أن يحاكــم ويأخــذ جــزاءه حســب 

القانــون”.)81(

بعــد دفنــه لجثــة ابنــه، وصلــت رســائل تهديــد لوالــد محمــد تطلــب منــه مغــادرة منزلــه بحجــة أن ابنــه كان 
إرهابًيا. 

)80)  السابق.

)81)  السابق.
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يحيى )اسم مستعار – 34 سنة(

“هددونا بأننا إذا قمنا بتصوير الجثة أو سربنا الخبر، فإن مصيرنا سيكون الموت”
قريب يحيى 

حاصرت أربع مركبات، بعد منتصف ليلة األحد 31 مارس /آذار 
2019، باإلضافة لعربة عسكرية مدرعة تتبع الحزام األمني التابع 

للمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من اإلمارات، منزل يحيى 
)اسم مستعار – 34 سنة( في مديرية الوضيع، محافظة أبين، وتم 
احتجازه بعد اقتحام منزله بالقوة دون أمر قبض، واقتيد إلى سجن 

“7 أكتوبر”. 

وقــال لـ”مواطنــة” لحقــوق اإلنســان محتجــز ســابق احتجــز فــي ســجن “7 أكتوبــر” ثــم ُنقــل إلــى موقــع 
احتجــاز آخــر، إنــه ويحيــى قــد احتجــزا فــي الســجن فــي ذات الوقــت.

مــن جانبــه قــال أحــد أقاربــه إن يحيــى “ُأخــذ بطريقــة الإنســانية، وأن المســلحين عصبــوا علــى عينيــه 
وانهالــوا عليــه ضرًبــا وركاًل. ســألناهم مــا تهمتــه، فأجابــوا بأنــه مشــتبه بــه باالنتمــاء للقاعــدة”.)82(

فــي يــوم الســبت 6 أبريل/نيســان 2019، وجــدت جثــة يحيــى فــي فنــاء مستشــفى الــرازي فــي منطقــة 
جعــار، مديريــة خنفــر، محافظــة أبيــن. وقــال شــاهد عيــان لـ”مواطنــة”: “كنــت فــي ذلــك الصبــاح متواجــًدا 
فــي مستشــفى الــرازي، عندمــا وصلــت جثــة يحيــى وعليهــا آثــار تعذيــب وحبــل معلــق حــول رقبتــه، وكانت 

أظافــر يديــه وقدميــه منزوعــة”.)83(

لــم تتــم محاكمــة يحيــى أو إصــدار حكــم قضائــي بحقــه، ولــم توضــح الســلطات المســؤولة عــن مــكان 
االحتجــاز تفاصيــل قتلــه. 

)82)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب يحيى بتاريخ )1 أبريل/نيسان 2019.

))8)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2019.
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الفصل الحادي عشر:

جهاز األمن والمخابرات “جهازي األمن القومي 
والسياسي سابقًا” 

إب – جماعة أنصار الله ) الحوثيون( 

يقــع جهــاز األمــن والمخابــرات “جهــازي األمــن القومــي والسياســي ســابقًا” بمديريــة المشــنة، محافظــة 
إب )وســط اليمــن(، ويعــد أحــد أكبــر الســجون فــي المحافظــة، ويتكــون مــن عــدة مبــاٍن خصــص جــزء منهــا 
كأقســام إداريــة ُتديــر بواســطتها جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( مركــزا لالحتجــاز، والجــزء اآلخــر كزنازيــن 

يــودع فيهــا المحتجــزون. 

ــع  ــة” لحقــوق اإلنســان ممــا ال يقــل عــن 44 واقعــة احتجــاز تعســفي، و5 وقائ وقــد تحققــت “مواطن
تعذيــب فــي األمــن السياســي بمحافظــة إب، خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 إلــى أبريل/نيســان 

ــم اإلفــراج عمــا ال يقــل عــن 6 منهــم.  2020، فيمــا ت

ويتبــع ســجن األمــن السياســي فــي محافظــة إب تنظيمًيــا الجهــاز المركــزي لألمــن السياســي بصنعــاء. 
وقــال محتجــزون ســابقين لـ”مواطنــة” إنــه تــم احتجازهــم دون أمــر بالقبــض، وأنــه تــم التحقيــق معهــم 

معصوبــي األعيــن ومقيــدي األيــدي، دون الســماح لمحامييهــم بحضــور جلســات التحقيــق. 

كمــا قالــوا إنهــم تعرضــوا للتعذيــب وضــروب أخــرى مــن المعاملــة الســيئة فــي ُغــرف االحتجــاز االنفراديــة، 
مثــل الضــرب بالســوط وأعقــاب البنــادق، والصعــق بالكهرباء. 
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وقائع:

مسعد )اسم مستعار – 53 سنة(

“لم يتيحوا لي التواصل مع أفراد أسرتي ولم يسمحوا ألحد بزيارتي طوال فترة احتجازي.”
مسعد

في يوم األحد 30 سبتمبر/أيلول 2018، قام ضابط أمني لدى 
ا، ويتبعون  ا مدنيًّ جهاز األمن السياسي وبرفقته مسلحان يرتديان زيًّ

جماعة أنصار الله )الحوثيين( باحتجاز مسعد محمد عبده )اسم 
مستعار - 53 سنة( من مديرية الظهار، محافظة إب، بتهمة 

االنتماء لحزب “اإلصالح”، واقتياده إلى مبنى األمن السياسي 
بإب. 

وعلمــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان أن أفــراًدا فــي إدارة مركــز االحتجــاز قامــوا بتكبيــل يــدي مســعد 
وأخــذه إلــى زنزانــة انفراديــة ضيقــة بمســاحة تقــارب متريــن مربعيــن. وفــي مســاء يــوم االحتجــاز تــم إحضــار 
مســعد إلــى لجنــة تحقيــق الســتجوابه بتهمــة االنتمــاء لحــزب “اإلصــالح”. أمضــى مســعد ســتة أيــام فــي 

ســجن انفــرادي، وثالثــة أيــام أخــرى فــي زنزانــة بهــا محتجــزون آخــرون. 

وفــي يــوم األحــد 9 أكتوبر/تشــرين األول 2018 أطلقــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( ســراح مســعد. 
قــال مســعد لـ”مواطنــة”: “لــم يتيحــوا لــي التواصــل مــع أفــراد أســرتي ولــم يســمحوا ألحــد بزيارتــي طــوال 

فتــرة احتجــازي.”)84(

))8)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان، بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين األول 2018.
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مساعد )اسم مستعار - 52 سنة( وأسعد )اسم مستعار – 47 سنة(

“عاملوا أخي معاملة قاسية جًدا”
أسعد

في يوم الثالثاء 2 أبريل/ نيسان 2016، قام مسلحان يرتديان زًيا 
ا يتبعان جماعة أنصار الله )الحوثيين( ويستقلون سيارة نوع  مدنيًّ

تويوتا طراز “كرسيدا” ال تحمل لوحة معدنية باحتجاز مساعد )اسم 
مستعار - 52 سنة(، وبعد حوالي 12 ساعة، قام تابعون للجماعة 

يرتدون بزات عسكرية ويضعون أقنعة بمداهمة منزل مساعد 
وصادروا بعض مقتنياته الشخصية، واعتقلوا أخاه أسعد )اسم 

مستعار – 47 سنة(. نقل مساعد وأسعد فور احتجازهما إلى سجن 
جهاز األمن السياسي بمدينة إب، ووجهت تهمة “االنتماء لحزب 

اإلصالح” إلى مساعد بينما تم إطالق سراح أسعد يوم الجمعة 5 
أبريل/نيسان 2016.

قــال أســعد لـــ “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان: “وضعونــي مباشــرة علــى متــن طقــم )ســيارة عســكرية( 
وقامــوا بتقييــد يــدّي إلــى الخلــف ووضعونــي بشــكل مهيــن فــي مؤخــرة الســيارة وأشــهروا أســلحتهم 

نحــوي”. 

وأضــاف: “حــال وصولــي إلــى جهــاز األمــن السياســي ســلموني إلــى الســجان، وخلعــوا مالبســي ولــم أبــَق 
إال بالمالبــس الداخليــة. وبعــد ثالثــة أيــام حققــوا معــي وأنــا معصــوب العينيــن ومقيــد اليديــن، وحاولــوا 

أن ينتزعــوا منــي اعترافــات تديــن أخــي، لــم يكــن لــدي مــا أقولــه، فقامــوا بضربــي”.)85(

وأردف أســعد قائــاًل: “عاملــوا أخــي معاملــة قاســية جــًدا تعــرض فيهــا للضــرب منــذ اليــوم األول، وتــم 
تعليقــه -ويــداه مقيدتــان ومثبتتــان إلــى األعلــى- لمــدة خمــس ســاعات”.)86( 

تــم إطــالق ســراح أســعد فــي يــوم الجمعــة 5 أبريل/نيســان 2016، بينمــا ال يــزال مســاعد محتجــًزا 
تعســفًيا حتــى تاريــخ كتابــة التقريــر.)87(

)55)  مقابلة أجرتها “مواطنة” لحقوق اإلنسان، بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020.

)86)  السابق.

)57)  من متابعات “مواطنة” لحقوق اإلنسان لوقائع االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب، بتاريخ )2 فبراير/شباط 2020.
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الفصل األول:

مختفون قسًرا من مناطق تحت سيطرة 
اإلمارات وجماعات مسلحة مدعومة منها 

بــدأ التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات بالســيطرة علــى مناطــق فــي جنــوب اليمــن فــي 2015 
ليصــل نفوذهــم إلــى عــدن، ولحــج، وأبيــن، وأجــزاء مــن الضالــع وشــبوة وحضرمــوت. وبــدأت قــوات 
إماراتيــة باســتحداث ســجون غيــر رســمية تخفــي فيهــا قســرا المناوئيــن لهــا بحجــة محاربــة اإلرهــاب. 
توزعــت تلــك الســجون بيــن مرافــق عامــة وحكوميــة ومنــازل لقيــادات أمنيــة. كمــا ســاهمت اإلمــارات 
فــي إنشــاء جماعــات مســلحة محليــة تديــن لهــا بالــوالء، تحــت مســميات مختلفــة كالحــزام األمنــي، 

والنخبــة الحضرميــة، والنخبــة الشــبوانية، وســاهمت فــي إدارة تلــك الســجون. 

ووثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 327 واقعــة اختفــاء قســري فــي مناطــق ســيطرة 
ــار 2016 وحتــى  ــرة مــن مايو/أي ــة والجماعــات المســلحة المدعومــة منهــا خــالل الفت القــوات اإلماراتي

أبريل/نيســان 2020. 

ووثقــت “مواطنــة” وقائــع احتجــاز تعســفي، واختفــاء قســري، وتعذيــب، وقتــل خــارج القانــون فــي 
ــر أحمــد،  ــة لهــا، مثــل ســجن بئ ــة أو جماعــات مســلحة موالي ــر رســمية تديرهــا قــوات إماراتي ســجون غي
ومعســكر الجــالء، ومعســكر التحالــف، وســجن “قاعــة وضــاح”، وجميعهــا فــي محافظــة عــدن، باإلضافــة 

ــاء فــي محافظــة حضرمــوت. ــان والربــوة والمين ــر فــي محافظــة أبيــن، وســجن الري لســجن 7 أكتوب

وتعــرض محتجــزون فــي تلــك الســجون غيــر الرســمية لالختفــاء القســري ولــم يعلم ذووهــم بمصيرهم أو 
مــكان احتجازهــم. ورغــم مســاعي ذوي المختفيــن قســرًيا فــي التواصــل مــع المســؤولين عــن إدارة تلــك 
الســجون، والتنقــل بيــن عــدة ســجون فــي محافظــات مختلفــة، إال أن المســؤولين عــن تلــك الســجون لــم 

يفصحــوا لهــم عــن مصيــر المختفيــن أو مــكان احتجازهــم.
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وقائع: 

عبد الودود )اسم مستعار – 35 سنة( – عدن

“نحن ال نعلم أين أخفوه”
صديق عبد الودود

بعد منتصف ليلة الخميس 14 يوليو/تموز 2016، قامت ثالث 
عربات عسكرية تابعة للحزام األمني التابع للمجلس االنتقالي 

الجنوبي المدعوم من اإلمارات، وعربة مدرعة تابعة للقوات 
اإلماراتية باعتقال عبد الودود )اسم مستعار – 35 سنة( من 
مديرية المنصورة، محافظة عدن، وأخذه إلى مكان مجهول. 

وقــال لـ”مواطنــة” صديــق عبــد الــودود وشــاهد عيــان علــى الواقعــة: “كنــت بالقــرب مــن مــكان الواقعــة، 
شــاهدت أربعــة أفــراد يلبســون بــزات عســكرية، ينزلــون مــن أحــد العربــات العســكرية. اســتطعت التعــرف 
علــى أحدهــم وهــو أحــد قيــادات الحــزام األمنــي. قامــوا بتقييــد يــدي عبــد الــودود وحملــوه علــى متــن 

أحــد العربــات العســكرية”.)88(

وأضــاف: “ذهبــت فــي الصبــاح برفقــة أحــد أقاربــه إلــى مقــر الحــزام األمنــي، ومقــر التحالــف، وإدارة أمــن 
عــدن، والســجن المركــزي، فأخبرونــا جميًعــا أنــه غيــر موجــود. نحــن ال نعلــم أيــن أخفــوه”.)89(

وفــي يــوم الخميــس 7 يونيو/حزيــران 2018، نشــرت صفحــات فــي التواصــل االجتماعــي صــوًرا، حصلــت 
“مواطنــة” علــى نســخ منهــا، لجثــة عبــد الــودود ويبــدو عليهــا أثــار تعذيــب. حــاول أقــارب عبــد الــودود 

طلــب جثتــه مــن الحــزام األمنــي، فأنكــر الحــزام عالقتــه بالواقعــة.)90(

)88)  من مقابلة منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، بتاريخ 2 مارس/آذار 2017.

)59)  السابق.

)90)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب عبد الودود، بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2018.
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جمال )اسم مستعار - 48 سنة( – حضرموت

“ ال نعرف في أي سجن هو! وهل هو بخير أو مريض؟ هل يتعرض للتعذيب أم ال؟ ونوع 
ما يتناوله من الطعام والشراب”

أخ جمال 

ا  في ليلة 28 مارس/آذار 2019 حاصر جنود ملثمين يرتدون زيًّ
ا بالمداهمات، على متن عدد من العربات العسكرية  أسود خاصًّ

وسيارات ال تحمل لوحات معدنية، منزل جمال )اسم مستعار - 48 
سنة( في مديرية الشحر، محافظة حضرموت. قامت هذه الجماعة 

باحتجاز جمال بعد أن قيدت يديه وقدميه، وعصبت على عينيه 
واقتادته إلى مكان مجهول.

يقــول أخــو جمــال فــي إفــادة لـــ “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان: “منــذ يــوم احتجــازه وحتــى اآلن لــم يتصــل 
بنــا أبــًدا وال نعــرف مكانــه حتــى نطالــب بزيارتــه”.)91( وأضــاف بأنهــم ذهبــوا لجميــع اإلدارات األمنيــة 
والســلطات اإلماراتيــة وجميعهــم نفــوا وجــوده لديهــم. كمــا تلقــى أقــارب جمــال وعــوًدا مــن مشــائخ 

قبلييــن فــي حضرمــوت وقيــادات أمنيــة بالبحــث واإلفــراج عنــه. 

وما يزال جمال مختفًيا قسًرا حتى كتابة هذا التقرير. 

)91)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أخي جمال، بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2019.
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الفصل الثاني: 

مختفون قسًرا من مناطق تحت سيطرة قوات 
الرئيس هادي

تســتمر القــوات المواليــة للرئيــس هــادي فــي إخفــاء المدنييــن قســًرا، رغــم جهــود ذويهــم فــي الحصــول 
علــى معلومــات عــن مصائرهــم وأماكــن احتجازهــم، وقــد وثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان وقائــع لــم 

تســمح فيهــا إدارات مراكــز االحتجــاز الســماح لــذوي الضحايــا زيــارة أقاربهــم فــي هــذه المراكــز. 

وخــالل الفتــرة مــن مايو/أيــار 2016 وحتــى أبريل/نيســان 2020، وثقــت “مواطنــة” مــا ال يقــل عــن 
90 حالــة اختفــاء قســري، فــي مناطــق ســيطرة قــوات مواليــة لهــادي فــي محافظــات: )مــأرب، وتعــز، 

والجــوف، وشــبوة، وحضرمــوت(. 

وّثقــت “مواطنــة” وقائــع العتقــاالت تعســفية واختفــاءات قســرية فــي نقطــة تفتيــش “الفلــج” )البوابــة 
الشــمالية لمدينــة مــأرب( وتســيطر عليهــا قــوات حكوميــة محســوبة علــى حــزب اإلصــالح ومواليــة 
للرئيــس هــادي. وتــم فيهــا إيقــاف مســافرين مــن صنعــاء إلــى ســيئون، واســتجوابهم، وفــي بعــض 
ــا بســبب ألقابهــم  الحــاالت تــم احتجازهــم بشــكل تعســفي عنــد نقطــة التفتيــش هــذه، كمــا يبــدو غالًب
العائليــة. واختفــى الكثيــر ممــن أخــذوا مــن نقطــة تفتيــش “الفلــج”، ولــم تعــرف أســرهم بمصيرهــم أو 
أماكــن احتجازهــم. ورغــم أن أقاربهــم بحثــوا عنهــم، لــم تســمح ســلطات مــأرب بزيــارة المحتجزيــن، أو 

ــر مختفيــن قســًرا أو مــكان احتجازهــم. باإلفصــاح عــن مصي
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وقائع: 

سعيد )اسم مستعار - 18 سنة( – تعز 

“لم نسمع صوته منذ اختفائه. نحن نعيش حالة قلق وتوتر منذ ذلك الحين”)92)
شقيقة سعيد

في يوم الجمعة 10 أغسطس/آب 2018، كان سعيد )اسم 
مستعار - 18 سنة( يعمل على متن دراجته النارية في جولة 

المسبح، مديرية المظفر، محافظة تعز، وهي منطقة تقع تحت 
سيطرة جماعات موالية للرئيس هادي، حين قدم إليه مسلحان 

وطلبا منه إيصالهما إلى المسبح األعلى. اختفى سعيد بعدها ولم 
تستطع أسرته التواصل معه أو معرفة مكانه. 

قابلــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان أفــراد أســرة ســعيد حيــث أفــادوا بأنــه خــرج للعمــل علــى متــن 
ــا للســلطات األمنيــة فــي  دراجتــه الناريــة فــي ذلــك اليــوم ولكنــه لــم يُعــد. وقــد قدمــت األســرة بالًغ
المنطقــة باختفائــه وبحثــت عنــه فــي الســجون الرســمية وأقســام الشــرطة، ولكــن لــم تســتطع معرفــة 
مكانــه. تقــول شــقيقة ســعيد: “لــم نســمع صوتــه منــذ اختفائــه. نحــن نعيــش حالــة قلــق وتوتــر منــذ ذلــك 

الحيــن”.)93(

تلقــى أقــارب ســعيد اتصــااًل هاتفًيــا مــن شــخص يقــول بأنــه رفيــق ســعيد فــي مركــز االحتجــاز وقــد أفــرج 
عنــه للتــو، وأخبرهــم بــأن ســعيد محتجــز فــي ســجن النيابــة العامــة الــذي يســتخدمه لــواء “الصعاليــك” 

كمركــز احتجــاز ســري، وأن ســعيد يتعــرض للتعذيــب والعنــف الجســدي واللفظــي دون أي تهمــة.

تــم اإلفــراج عــن ســعيد بعــد شــهرين مــن احتجــازه، وفــي فبراير/شــباط2019، ثــم احتجــازه مــرة أخــرى وال 
يــزال مختفًيــا قســرًيا حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.

)92)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أقارب سعيد بتاريخ 28 أغسطس/آب 2018.

)93)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع أقارب سعيد بتاريخ 28 أغسطس/آب 2018.



91

االختفاءات القسرية في اليمنالباب السادس

بالل )اسم مستعار- 33 سنة( - مأرب

“أخبرني ولدي بأنه وصل مأرب فظننت أنه أصبح بمأمن، لم أكن أعرف أن الحكومة 
المعترف بها دولًيا تمارس االحتجازات التعسفية أيًضا “))9) 

والدة شريف

في يوم األربعاء 13 يونيو/حزيران 2018، قامت مجموعة من 
حرس المنشآت في مجمع اإلصدار اآللي في محافظة مأرب 

باحتجاز بالل )اسم مستعار - 33 سنة( بينما كان يعمل على إصدار 
جواز سفر برفقة صديقه. وتم احتجاز بالل وصديقه بتهمة االشتباه 

باالنتماء لجماعة أنصار الله )الحوثيين(، ونقلهم إلى مبنى األمن 
العام بمدينة مأرب. وبعد التحقيق معهم، تم اإلفراج عن صديق 

بالل بعد أن تعهد بعدم التعامل مع الحوثيين أو العمل ضد 
القوات الموالية للرئيس هادي، بينما ظل بالل في مركز االحتجاز.

ويقــول أقــارب بــالل لـ”مواطنــة” أنهــم يعتقــدون أن احتجــازه هــو بســبب لقبــه العائلــي، رغــم أنــه أوضــح 
للســلطات أنــه غيــر منتــٍم للجماعــة، بــل إن هنــاك خطــأ فــي اســمه العائلــي وقــد حصــل علــى حكــم مــن 

المحكمــة عــام 2013 لتغييــر لقبــه فــي الهويــة.

لــم تســتطع أســرة بــالل، لمــدة أســبوع، معرفــة مكانــه أو مــا حصــل لــه. وقــال أقاربــه أنهــم علمــوا 
باحتجــازه بعــد ثمانيــة أيــام مــن الواقعــة، عندمــا تمكــن بــالل مــن تســريب خبــر احتجــازه عبــر أحــد زوار 

الســجن. لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن التواصــل معــه أو زيارتــه.

ــارة بــالل فــي اليــوم  وعندمــا ُأطلــق ســراح المحتجــز اآلخــر الــذي كان معــه فــي األمــن العــام، عــاد لزي
التالــي وأحضــر لــه بعــض الطعــام والمالبــس، لكنــه ُمنــع مــن الدخــول، وزعــم المســؤولون أن بــالل لــم 

يعــد موجــوًدا فــي موقــع االحتجــاز.

تقــول والــدة بــالل: “ال أســتطيع تحمــل تكاليــف توكيــل محــاٍم، وال أســتطيع تحمــل أســئلة أوالد بــالل 
عــن أبيهــم، لقــد أرهقنــي احتجــاز بــالل”.)95(

واصلــت عائلــة بــالل محاولــة الســعي إلطــالق ســراحه، وتمكنــت فــي نهايــة المطــاف مــن التحــدث إليــه 
بشــكل مقتضــب فــي أغســطس 2018، حيــث أكــدوا أنــه محتجــز فــي مــأرب. 

وفــي 9 ســبتمبر/ أيلــول 2018 تــم اإلفــراج عــن بــالل، وقــال أحــد أقاربــه أنــه تعــرض للضــرب خــالل فتــرة 
احتجــازه.

))9)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع والدة بالل بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2018.

)95)  السابق.
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الفصل الثالث: 

مختفون قسًرا في مناطق تخضع لسلطة 
جماعة أنصار الله )الحوثيين(

معارضيــن  منــازل  ومداهمــة  االحتجــاز  حمــالت  مــن  العديــد  )الحوثيــون(  اللــه  أنصــار  جماعــة  نفــذت 
سياســيين وصحفييــن وناشــطين حقوقييــن فــي المناطــق الخاضعــة لســلطاتها منــذ األيــام األولــى 
إلحــكام ســيطرتها علــى العاصمــة صنعــاء أواخــر العــام 2014. وظــل العديــد مــن المحتجزيــن مخفييــن 

قســًرا، ولــم يســمح لهــم بالتواصــل مــع ذويهــم أو الســماح لذويهــم بمعرفــة مصيرهــم. 

خــالل الفتــرة مــن مايو/أيــار 2016 وحتــى أبريل/نيســان 2020، وثقــت “مواطنــة” لحقــوق اإلنســان 
ــون( فــي  ــه )الحوثي ــة اختفــاء قســري، فــي مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار الل مــا ال يقــل عــن 353 حال
ــة العاصمــة، وصنعــاء، وإب، وعمــران، وريمــة، وذمــار(، وأجــزاء مــن محافظــات: )تعــز،  محافظــات: )أمان

والبيضــاء، وحجــة، والحديــدة، وصعــدة، والضالــع(. 

ومنــذ بــدء النــزاع المســلح فــي اليمــن، شــنت مقاتــالت التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات هجمــات 
ــة علــى مــا ال يقــل عــن أربعــة ســجون ومراكــز احتجــاز فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن، مــا زاد مــن  جوي
مخــاوف ذوي المختفيــن قســًرا بمصيــر أبنائهــم المحتجزيــن فــي ظــل إنــكار إدارة الســجون وجودهــم. 
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وقائع:

عبد السالم توفيق )اسم مستعار – 38 سنة( – صنعاء 

“أرى زوجي يوًما بعد يوم ينطفئ داخل محتجزه دون ذنب اقترفه ودون أمل لخروجه”)96) 
زوجة عبد السالم

في يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2015، قام مسلحون ينتمون 
لجماعة أنصار الله )الحوثيين( باعتقال عبد السالم توفيق )اسم 
مستعار – 38 سنة( من أحد أحياء مديرية التحرير، في العاصمة 

صنعاء. اختفى بعدها عبد السالم لما يقارب عشرة أشهر في 
سجون األمن السياسي بصنعاء، بتهمة “االنتماء إلى حزب 

اإلصالح”.

بعــد قرابــة عشــرة أشــهر تمكــن عبــد الســالم مــن االتصــال بزوجتــه التــي اســتطاعت بعــد قرابــة شــهر مــن 
اتصالــه أن تــزوره فــي ســجن األمــن السياســي بصنعــاء، وكان يبــدو عليــه التعــب، وآثــار التعذيــب، وكســر 

فــي أحــد ضلــوع قفصــه الصــدري.

فــي نهايــة العــام 2017 تــم تحويــل عبــد الســالم إلــى النيابــة الجزائيــة ومنعــت أســرته مــن زيارتــه لحوالــي 
أربعــة أشــهر، بعــد ذلــك تجاهلــت الســلطات ملــف عبــد الســالم، ولــم تعرضــه علــى المحاكمــة حتــى 

لحظــة كتابــة التقريــر.

تقــول زوجــة عبــد الســالم لـ”مواطنــة”: “أخبرنــي بــأن الغــرض مــن وراء إطالــة مــدة إخفائــه هــو محاولــة 
الســّجانين طمــر آثــار التعذيــب الباديــة عليــه، إذ تعــرض لكســر فــي أحــد ضلــوع صــدره”. وأضافــت: “ضــاق 
بــي الحــال فلــم أعــد أملــك قــوت يومــي، أنــا إنســانة بســيطة بــال مهنــة وال عمــل، وزوجــي كان المعيــل 

الوحيــد ألســرته”.

ــا بعــد يــوم ينطفــئ  واختتمــت الزوجــة بالقــول: “أشــعر بأســى ينفطــر لــه قلبــي كونــي أرى زوجــي يوًم
داخــل محتجــزه دون ذنــب اقترفــه ودون أمــل لخروجــه.” )97(

)96)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع زوجة عبد السالم، بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2018.

)97)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع زوجة عبد السالم، بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2018.
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مريم سعيد )اسم مستعار – 21 سنة( - الحديدة

“سمعتهم يقولون: بحثنا عنها في كل مكان ولم نجدها. نشعر أننا لن نراها مجددا” 
شاهد 

عند منتصف صبيحة أحد أيام شهر يوليو/تموز 2017، اعترضت 
سيارة لونها أسود طراز )جيب( عليها عدد من المسلحين يرتدون 
ا يتبعون جماعة أنصار الله )الحوثيين( طريق مريم سعيد  ا مدنيًّ زيًّ

)اسم مستعار – 21 سنة( قرب الحي الذي تسكن به بإحدى 
مديريات محافظة الحديدة، وأمر أحد المسلحين باحتجازها. 

اعتقلت مريم على خلفية احتجاجها على أحد أعيان الحي الذي لم 
يكن منصًفا في توزيع المعونات اإلنسانية.

ذهــب زوج مريــم وأقاربهــا للبحــث عنهــا فــي كل مــكان احتجــاز يعلمــون بــه، وكانــت ردود القائميــن علــى 
أماكــن االحتجــاز والمســؤولين فــي الجماعــة أنــه ليــس لديهــم نســاء محتجــزات، أو هــم بحاجــة لمعرفــة 
مــن قــام باحتجازهــا لتحديــد مكانهــا. فــي نفــس اليــوم عــاد أقــارب مريــم للمنــزل وهــم خائبــون، ويذرفــون 

الدموع. 

قــال أحــد أصدقــاء أســرة مريــم لـ”مواطنــة”: “ســمعتهم وهــم يقولــون: بحثنــا عنهــا فــي كل مــكان ولــم 
نجدهــا. نشــعر أننــا لــن نراهــا مجــددا”.)98(

وكانــت أســرة مريــم قــد نزحــت جــراء النــزاع المســتعر فــي محافظــة تعــز لتســتقر فــي مدينــة الحديــدة 
حيــث اختفــت ابنتهــا قســًرا، ومــا تــزال قيــد االختفــاء القســري حتــى لحظــة كتابــة التقريــر.

)95)  من مقابلة أجرتها منظمة “مواطنة” لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، بتاريخ )1 مارس/ آذار 2018.
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معايير القانوني الدولي

النزاعــات  علــى  المســلحة،  النزاعــات  بقانــون  أيضــا  والمعــروف  الدولــي،  اإلنســاني  القانــون  ينطبــق 
ــي  ــه والمعروفــة بجماعــة الحوث ــن جماعــة أنصــار الل ــي تجــري فــي اليمــن بي ــة الت ــر الدولي المســلحة غي
المســلحة والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دولًيــا. والقانــون اإلنســاني الدولــي ُملــِزم لــكل أطــراف 
ــة  ــك الحكومــة اليمني ــة، بمــا فــي ذل ــر حكومي ــة أم غي ــزاع المســلح فــي اليمــن ســواء كانــت حكومي الن
اللــه  المعتــرف بهــا دولًيــا، وقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، وقــوات جماعــة أنصــار 
ــا المــادة 3 مــن اتفاقيــة  )الحوثييــن( والجماعــات غيــر الحكوميــة األخــرى. يشــمل القانــون الُمطبــق هن
جنيــف للعــام 1949، والبروتوكــول اإلضافــي الثانــي التفاقيــة جنيــف للعــام 1977، باإلضافــة للقانــون 

الدولــي العرفــي. ويســتمر العمــل بقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي خــالل النزاعــات المســلحة. 

وّقعــت اليمــن علــى مجموعــة مــن المعاهــدات الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة حقــوق 
الطفــل. وتظــل هــذه المعاهــدات ســارية المفعــول فــي فتــرات النــزاع المســلح. وتظل الحكومــة اليمنية 
مســؤولة بموجــب المعاهــدات فــي المناطــق التــي تقــع داخــل وخــارج ســيطرتها الفعليــة. وكذلــك 
ســلطات األمــر الواقــع علــى أجــزاء كبيــرة مــن أراضــي اليمــن وســكانه التــي تمــارس وظائــف شــبيهة 
بالحكومــة، مثــل جماعــة أنصــار اللــه المســلحة )الحوثييــن(، لديهــا أيضــا التزامــات باحتــرام القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان. دول التحالــف، بمــا فــي ذلــك المملكة العربية الســعودية واإلمارات العربية المتحدة، 
لديهــا أيًضــا التزامــات تتعلــق بحقــوق اإلنســان حيــث تمــارس الواليــة القضائيــة أو الســيطرة الفعليــة فــي 

اليمــن، وعلــى ســبيل المثــال بعــض مراكــز االحتجــاز أو القواعــد العســكرية الخاضعــة لســلطتها.

التعذيب وأساليب المعاملة الالإنسانية والمهينة والقاسية 

ُيحظــر التعذيــب تحــت أي ظــرف وفــي أي وقــت بمــا فــي ذلــك خــالل أوقــات الصــراع، وهــو حظــر 
جوهــري ال شــيء يبــرره. تفــرض المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة للعــام 1949 تحديــدا حمايــة 
األشــخاص الواقعيــن تحــت الســيطرة، ســواء كانــوا مدنييــن أو محاربيــن مأســورين، “مــن االعتــداء علــى 
الحيــاة والســالمة البدنيــة وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، والتعذيب”، 
وكذلــك “االعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، وعلــى األخــص المعاملــة المهينــة المُحِطــة بالكرامــة”. 
وتضــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 
المهينــة )وهــي اتفاقيــة اليمــن عضــو فيهــا( سلســة مــن المطالــب التــي علــى الــدول منعهــا، والتحقيــق 
فيهــا ورفــع دعــاوى قضائيــة بهــا، وضمــان اســتدراك التعذيــب. وكــذا ُيحَظــر االغتصــاب وكل أنــواع 

العنــف الجنســي بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي والقانــون اإلنســاني الدولــي. 
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االختفاء القسري

تنتهــك االختفــاءات القســرية أو تمثــل تهديــًدا بانتهــاك عــدد مــن أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي، منهــا االحتجــاز القســري، والتعذيــب، وأســاليب المعاملــة القاســية أو الالإنســانية، والقتــل. 
ويقــع االختفــاء القســري عندمــا تعتقــل الســلطات شــخًصا مــا وتنكــر احتجازهــا لــه أو ترفــض االعتــراف 
بمصيــر الشــخص ومــكان وجــوده. ويكــون األشــخاص المختفــون قســريا ُعرضــة للتعذيــب وأســاليب 
المعاملــة الســيئة األخــرى، خاصــة عندمــا يتــم احتجازهــم فــي مراكــز احتجــاز غيــر رســمية. ويجــب علــى 
النــزاع اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لمنــع االختفــاءات القســرية، كتســجيل أســماء المحتجزيــن،  أطــراف 
واتخــاذ كل اإلجــراءات المناســبة لتفســير مصيــر كل األشــخاص المختفيــن بســبب النــزاع، وتزويــد أفــراد 

عائالتهــم بمعلومــات عــن مصائرهــم.

االحتجاز التعسفي

يحظــر كلٌّ مــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان االحتجــاز التعســفي. 
وتنــص المــادة التاســعة مــن المعاهــدة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية )اليمــن مــن الموقعيــن 
عليهــا(، علــى أنــه “ال يجــوز توقيــف أي شــخص أو احتجــازه تعســفيا أو حرمانــه مــن حريتــه إال ألســباب 
ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراءات المقــررة فيــه”. وصرحــت لجنــة حقــوق اإلنســان فــي األمــم 
المتحــدة أنــه ال يحــق للدولــة فــرض حالــة الطــوارئ لتبريــر االحتجــاز التعســفي. وال بــد مــن وجــود ســبب 
مبــرر لــكل مــن االحتجــاز المبدئــي واســتمرار هــذا االحتجــاز لمنــع االحتجــاز التعســفي، كمــا يجــب إبــالغ 
الشــخص عــن أســباب القبــض عليــه وعرضــه فــورا علــى القضــاء لكــي يحصــل علــى فرصتــه للطعــن فــي 

مشــروعية احتجــازه. وُيعــد حرمــان الشــخص مــن الحــق بمحاكمــة عادلــة جريمــة حــرب.

فــي هــذا التقريــر، ُتعــد االحتجــازات تعســفية نظــًرا إلنــكار الحــق بمحاكمــة عادلــة، مثــل االحتجــاز بــدون 
القيــام بمتابعــات قانونيــة أو بــدون توجيــه أي تهــم لفتــرات طويلــة )بعضهــا قــد يتجــاوز ثــالث ســنوات(، 
وعــدم إمكانيــة الحصــول علــى التمثيــل القانونــي، وعــدم االلتــزام بقــرارات اإلفــراج التــي يصدرهــا وكالء 
النيابــات والمســؤولون الحكوميــون عنــد عــدم وجــود تهــم منســوبة للمحتجزيــن أو عنــد تأخيــر فــي 
اإلفــراج. وفــي بعــض الحــاالت، كان االحتجــاز تعســفًيا نظــًرا ألنــه تــم القبــض علــى األشــخاص واحتجازهــم 
بســبب تعبيرهــم عــن معارضتهــم للســلطات الحاليــة، أو بســبب ممارســتهم لحقوقهــم فــي االعتقــاد 

والتعبيــر والــرأي.
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ظروف االحتجاز

يحــدد القانــون الدولــي الحــد األدنــى مــن شــروط االحتجــاز، بمــا فــي ذلــك أثنــاء النــزاع المســلح، مــن 
ــة،  ــة الطبي ــل المســاحة، والطعــام، والرعاي ــة للبقــاء، مث ــد الســجناء بالوســائل الضروري أجــل ضمــان تزوي
والهــواء، والضــوء، واألنشــطة الجســدية، وكذلــك لضمــان أن ظــروف االحتجــاز ال تمثــل شــكاًل مــن 
أشــكال التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة. وتنــص المــادة 
10 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه “يجــب معاملــة األشــخاص 

المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية مــع احتــرام الكرامــة األصيلــة لإلنســان”.

وتحــدد قواعــد األمــم المتحــدة الدنيــا لمعاملــة الســجناء الحــد األدنــى المقبــول لمعاملــة المعتقليــن، 
بمــا فــي ذلــك خــالل أوقــات النــزاع. وبموجــب القواعــد النموذجيــة الدنيــا، يجــب أن يســتوفي الســكن 
المتطلبــات الصحيــة، بمــا فــي ذلــك الهــواء، واإلضــاءة، والتدفئــة، والتهويــة، والمعــدات واألجهــزة 
الصحيــة الضروريــة لضمــان الكرامــة؛ وأن يكــون األشــخاص المحتجــزون قادريــن علــى غســل أنفســهم، 
وارتــداء مالبــس نظيفــة، وتنــاول الطعــام الكافــي، والقــدرة علــى ممارســة الرياضــة؛ ويجــب أن يحصــل 
األشــخاص المحتجــزون فــي جميــع األوقــات علــى الرعايــة الطبيــة؛ وأن ُيحتجــز األطفــال بشــكل منفصــل 
عــن البالغيــن، وأن ُتفصــل النســاء عــن الرجــال، وأن ُيفصــل الســجناء غيــر المحاَكميــن عــن المدانيــن. 
ومــن بيــن الضمانــات الدنيــا األخــرى يحتفــظ الســجناء بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أثنــاء فتــرة 

احتجازهــم.

هــذه القواعــد والمعاييــر الدوليــة يتــم انتهاكهــا باســتمرار وبشــكل فاضــح فــي اليمــن، حيــث ظــروف 
االحتجــاز غالبــا مــا تكــون ســيئة للغايــة. وكمــا هــو موثــق فــي هــذا التقريــر، ُيحتجــز المعتقلــون فــي كثيــر 
مــن األحيــان فــي مرافــق مزدحمــة مــع وصــول قليــل أو معــدوم إلــى المعــدات والمنشــآت الصحيــة، وال 
يحصلــون علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء والمــاء الصحّييــن، وُيحرمــون بانتظــام مــن الحصــول علــى الرعايــة 
ــة. ليــس مــن المســتغرب -والحــال هــذه- أن مرافــق االحتجــاز فــي اليمــن قــد شــهدت بالفعــل  الصحي

تفشــي األمــراض المعديــة المختلفــة. 

الجرائم الدولية والمساءلة واإلنصاف 

ــة القاســية واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية جرائــم حــرب فــي النزاعــات  يشــكل التعذيــب والمعامل
المســلحة غيــر الدوليــة عنــد ارتكابــه كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي ضــد الســكان المدنييــن، 
ولذلــك فــإن التعذيــب يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية. وبنــاء علــى نظــام رومــا األساســي، )االتفاقيــة 
المؤسســة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة( ُتشــكل ممارســة اإلخفــاء القســري الممنهــج جريمــة حــرب ضــد 
اإلنســانية. وعلــى الرغــم مــن أن اليمــن ليســت طرًفــا فــي نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، إال أن العديــد مــن أحــكام قانــون رومــا األساســي تنعكــس فــي القانــون الدولــي العرفــي.
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ُيعــد أخــذ الرهائــن، أو احتجــاز شــخص مــا والتهديــد بالقتــل أو اإليــذاء، أو االســتمرار بحجــز شــخص مــا 
إلجبــار طــرف ثالــث علــى عمــل شــيء مــا أو االمتنــاع عــن عملــه كشــرط لإلفــراج أو ضمــان ســالمة 
ــؤدي االغتصــاب  ــة نظــام رومــا األساســي. وقــد ي ــود اتفاقي الشــخص الُمحتجــز، جريمــَة حــرب تحــت بن
ــواع  ــة فــي جرائــم حــرب االغتصــاب، وكل أن ــر المســؤولية الجنائيــة الفردي أو العنــف الجنســي إلــى تقري

العنــف الجنســي األخــرى، وكذلــك التعذيــب والتعــدي علــى الكرامــة الشــخصية.

يجــب علــى الحكومــات التحقيــق فــي ادعــاءات جرائــم الحــرب الموثوقــة التــي قــام بارتكابهــا أفــراد مــن 
ــادة  ــدة مســؤولية القي القــوات المســلحة أو أشــخاص فــي نطــاق مناطــق ســيطرتهم. وتقتضــي عقي
العســكرية وواجــب أخــذ إجــراءات احترازيــة والمــادة العامــة 1 بأنــه يجــب التحقيــق فــي كل االنتهــاكات 

للقانــون الدولــي اإلنســاني.

وقــد يخضــع القــادة المدنيــون والعســكريون للمحاكمــة فــي جرائــم حــرب كنتيجــة لـ”مســؤولية القيــادة” 
إذا مــا علمــوا أو وجــب أن يعلمــوا بارتــكاب أحدهــم لجرائــم حــرب ولــم يقومــوا باإلجــراءات الكافيــة 

لمنعهــم مــن ارتكابهــا أو إيقــاع العقــاب علــى المســؤولين عــن ارتــكاب هــذه الجرائــم.

وجــدت مجموعــة الخبــراء البارزيــن بشــأن اليمــن أســبابا معقولــة للقــول بــأن كالًّ مــن اليمــن، والســعودية، 
الحريــة  فــي  الفــرد  “حــق  بانتهــاك  قامــوا  قــد  )الحوثييــن(  اللــه  أنصــار  جماعــة  وكذلــك  واإلمــارات، 
واألمــان علــى نفســه مــن خــالل قيامهــا باالختفــاءات القســرية واالحتجــازات التعســفية، باإلضافــة 
للتعذيــب وصنــوف المعاملــة الســيئة األخــرى، بمــا فيهــا االغتصــاب واألشــكال األخــرى مــن العنــف 
الجنســي”. ووجــد الخبــراء أيضــا بــأن “مــن الممكــن تحميــل األفــراد المتورطيــن بارتــكاب أو أمــروا بارتــكاب 
انتهــاكات، بموجــب مســؤولية القيــادة، مســؤولية جرائــم الحــرب التاليــة: التعذيــب، والمعاملــة القاســية 

والالإنســانية، واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، واالغتصــاب وكل أشــكال العنــف الجنســي”.

ويلــزم القانــون الدولــي اإلنســاني الدولــة بالقيــام بالتعويضــات الشــاملة للضــرر الناتــج عــن االنتهــاكات. 
ويجب على الدولة أيضا القيام بإصالحات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنســان. وتشــمل اإلصالحات 
تقديــم تعويضــات مناســبة، وأيضــا، إذا كان الوضــع يســمح، إعــادة األمــور إلــى وضعهــا الســابق، وإعــادة 
التأهيــل وتقديــم وســائل ترضيــة مثــل االعتــذار العلنــي والتأبيــن العلنــي، وضمــان عــدم تكــرار االنتهــاك، 
والقيــام بتغييــرات فــي الممارســات والقوانيــن ذات الصلــة، وكذلــك تقديــم مرتكبــي االنتهــاكات ضــد 

حقــوق اإلنســان للعدالــة. 
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القانون اليمني

ــا  ينــص الدســتور وقانــون العقوبــات اليمنــي بــأن المســؤولية الجنائيــة شــخصية وأن الفــرد مســؤول جنائيًّ
عــن أفعالــه الخاصــة، وُيفتــرض اعتبــار الشــخص بريًئــا حتــى تحكــم المحكمــة بالعكــس.)99(

كمــا يحظــر الدســتور القبــض والتفتيــش واالحتجــاز إال بنــاء علــى أمــر قبــض مــن النيابــة العامــة أو 
ــة  ــة وهــي الســجون المركزي ــر أماكــن االحتجــاز القانوني المحكمــة، وال يجــوز احتجــاز أي شــخص فــي غي
أو االحتياطيــة وبمســوغ قانونــي،)100( ويحظــر القانــون اليمنــي التعذيــب وأي نــوع مــن أنــواع المعاملــة 

الالإنســانية.)101(

ــأن يحــال الشــخص المحتجــز إلــى النيابــة خــالل 24 ســاعة، وال يجــب أن يســتمر  كمــا يقضــي الدســتور ب
االحتجــاز إال مــن خــالل أمــر بالتمديــد للتحقيــق مــن قبــل النيابــة أو حكــم قضائــي، وعلــى ممثــل الســلطة 

القضائيــة إبــالغ الشــخص بســبب احتجــازه ومنحــه فرصــة الحصــول علــى دفــاع.)102(

ــع األشــخاص مــن االختفــاء  ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــم تصــادق علــى االتفاقي ــة ل وبالرغــم مــن أن الدول
القســري، فــإن المــادة السادســة مــن الدســتور اليمنــي تنــص على تنفيــذ واحترام ميثاق األمــم المتحدة، 
الدولــي  القانــون  وقواعــد  العربيــة،  الــدول  جامعــة  وميثــاق  اإلنســان،  لحقــوق  العالمــي  واإلعــالن 
المعتــرف بهــا بشــكل عــام.)103( وفــي حيــن أن القانــون اليمنــي ال يتنــاول علــى وجــه التحديــد حــاالت 
االختفــاء القســري، فــإن المبــادئ الدســتورية والقانونيــة المتعلقــة بالحقــوق والحريــات األساســية 
تحظــر هــذه الممارســات،)104( وتمنــح الحــق فــي الزيــارة لجميــع المحتجزيــن.)105( ويجــب علــى الحكومــة 

ــي مــع مبادئهــا.  ــون المحل ــة ومواءمــة القان ــى االتفاقي ــة المصادقــة عل اليمني

)99)  الدستور اليمني، المادة )7)).

)100)  الدستور اليمني، المادة )8)( الفقرة )أ( و)ب(، وقانون العقوبات اليمني، المادة )172).

)101)  الدستور اليمني، المادة )8)( الفقرة )ب(.

)102)  الدستور اليمني، المادة )8)( الفقرة )ج(.

))10)  الدستور اليمني، المادة )6).

))10)  الدستور اليمني، المادة )8)( الفقرة )د(.

)105)  قانون تنظيم السجون اليمني، والمادة )9(، والمادة )0)(، والمادة )1)).





تنويه وشكر

أعد هذا التقرير فريق األبحاث والدراسات وفريق الدعم القانوني في 
مواطنة لحقوق اإلنسان، بإشراف اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا، 
وبتعاون باقي الوحدات واإلدارات في المنظمة – وحدة البرامج 

والمشاريع، وحدة اإلعالم واالتصال والمناصرة، إدارة الموارد البشرية 
واإلدارة المالية.

تتوجه “مواطنة” بالشكر الجزيل إلى كل من أدلوا بشهاداتهم مّمن 
تمت مقابلتهم من ضحايا وذوي ضحايا، كما تتوجه بالشكر أيضًا إلى 

االستشاريين الذين ساهموا بتقديم المعلومات وإثراء التقرير أثناء فترة 
إعداده ومراجعته.

لوالهم جميعًا لما رأى هذا التقرير النور.
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