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سياسية  أزمات  يعاني  ماضية  عقود  طيلة  اليمن  ظل 
الواقع  فرضها  متقطعة،  مسلحة  وصراعات  متتالية 
والدولية،  واإلقليمية  المحلية  والتوازنات  الجيوسياسي 
للسكان،  المعيشية  األوضاع  تردّي  عن  أسفرت 
اإلقصاء  وممارسته  الحاكم  النظام  فساد  ذلك  وضاعف 
واالستئثار بالسلطة والثروة، ما خلق حالة من االحتقان 
الداخلي على الرغم من وجود هامش ديمقراطي نسبي. 
احتجاجات  تشّكل  عبر  الداخلي  االحتقان  هذا  تطّور 
 ،2007 العام  منتصف  الجنوبية  المدن  في  محدودة 
شعبية  بانتفاضة  وتُّوج  والتهميش،  االقصاء  بمبرر 
والجنوب،  الشمال  في  البالد  مدن  معظم  في  عارمة 
)الربيع  ثورات  موجة  ضمن   ،2011 العام  مطلع 
العربية. الدول  من  العديد  اجتاحت  التي  العربي( 
عام،  نحو  اليمن  في  الشعبية  االحتجاجات  استمرت 
واجهها نظام الرئيس السابق علي عبدهللا صالح بالقمع 
غير المسبوق، قبل أن يتوقف قطار احتجاجات الربيع 
الذي وقعت  السياسية  التسوية  باتفاق  اليمن  في  العربي 
المبادرة  بموجب  السياسية،  األطراف  جميع  عليه 
برحيل صالح  يقضي  المتحدة،  األمم  برعاية  الخليجية، 
وانطالق  له،  خلفا  هادي  منصور  عبدربه  وانتخاب 
السياسي  الطيف  ألوان  كل  يضم  شامل  وطني  حوار 
تؤسس  انتقالية،  مرحلة  إلى  أفضى  والمجتمعي، 
جديد.  دستور  ومشروع  أقاليم  ستة  من  اتحادية  لدولة 
نحو  االنتقالية  العملية  مسار  في  اليمنيون  مضى 
المكونات  كافة  ضم  الذي  الوطني  الحوار  مؤتمر 
هللا  أنصار  حركة  فيها  بما  والمجتمعية،  السياسية 
المؤتمر  في  بتمثيل  حظيت  التي  الحوثيين(،  )جماعة 
المكونات  واتفقت  حجمها،  من  أكبر  محللون  اعتبرها 
التغاضي  ان  السياسية على مسودة دستور جديد، غير 
منحتها  التي  والحصانة  الحوثيين  جماعة  سالح  عن 
عبدهللا  علي  السابق  الرئيس  لنظام  الخليجية  المبادرة 
حقوق  انتهاكات  عن  القانونية  المالحقات  من  صالح 

العقاب.   من  لإلفالت  مواتية  فرصا  هيأت  اإلنسان، 
هذا الوضع خلق حالة من الفرز واالستقطابات اإلقليمية 
ألقت  العربي،  الربيع  ثورات  أعقبت  التي  والدولية 
يعاني  الذي  اليمن  في  األحداث  مسار  على  بظاللها 
األمر  كبيرة،  واختالالت  مزمنة  أزمات  من  أصال 
السلمي  االنتقال  عملية  في  المضي  فرص  أعاق  الذي 
السياسية،  العملية  أسس  تقويض  في  البالد، وساهم  في 
باجتياح  وانتهاء  عمران  محافظة  على  بالسيطرة  بدءا 
العاصمة اليمنية صنعاء يوم 21  أيلول/سبتمبر 2014، 
الحوثي(  )جماعة  هللا  أنصار  حركة  مسلحي  قبل  من 
اللوجستي من قبل قوات في الجيش  بالمشاركة والدعم 
االنقالب  ثم  ومن  صالح،  علي  السابق  للرئيس  موالية 
المنتخبة  السلطة  وعلى  السياسيين  الشركاء  على 
الحياة  مظاهر  كل  عسكرة  على  والعمل  جماهيريا، 
المدنية والسياسية، تال ذلك اجتياح بقية المدن، ومحاولة 
فرض خارطة جديدة للمشهد العام في البالد بقوة السالح. 
لم تكن حالة حقوق اإلنسان في اليمن في وضع مثالي، 
ومع ذلك مثّل تأريخ 21 أيلول/ سبتمبر 2014 انتكاسة 
السياسي  التحول  وفي  اإلنسان  لحقوق  كبيرة  أخرى 
والمشهد اليمني برّمته، حيث نجح المسلحون الحوثيون 
مع  بالتحالف  الدولة،  مقّومات  على  االنقضاض  في 
الرئيس السابق وتواطؤ العديد من المسئولين العسكريين 
والسياسيين ووحدات من األمن والجيش الموالية له، ومن 
ثم سيطر الحوثيون على أغلب سالح الجيش ومقدرات 
اليمنية.  المحافظات  من  العديد  في  والتمدد  الدولة 
صالح  وقوات  الحوثي  جماعة  مسلحوا  واتجه   
السياسي  العمل  فرقاء  على  المباشرة  حروبهم  لشن 
السياسية  الحريات  وعلى  لالنقالب  المناهضين 
واإلعالمية  الصحافية  الحريات  وعلى  والمدنية 
اإلنسانية  الحالة  تفاقم  إلى  أفضى  ما  والحقوقية، 
مفتوحة.  إقليمية  صراعات  ساحة  إلى  البلد  وتحول 

السياق العام
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العاصمة  على  سيطرتها  من  ونصف  عامين  خالل 
األخرى،  المحافظات  من  والعديد  صنعاء  اليمنية 
اعتقاالت  حملة  أوسع  المسلحة  الحوثي  جماعة  شنّت 
من  ومناهضيها  خصومها  ضد  اليمن  يشهدها 
وإعالميين.    ونشطاء  وحقوقيين  وأكاديميين  سياسيين 
الحوثي  جماعة  ممارسات  ان  حقوقية  مصادر  وقالت 
نسفت  صالح  علي  السابق  الرئيس  وحليفها  المسلحة 

مقدمتها  وفي  الوطني  التشريع  مضامين  كل 
والحقوق  النافذة  والقوانين  الدستور 

بموجب  أو  بموجبه  المكفولة 
الدولية  واالتفاقات  المواثيق 

التي يعد اليمن طرفاً فيها. 
وكشفت مصادر حقوقية 
رادار  رايتس  لمنظمة 
الحوثي  جماعة  ان 
السابق  والرئيس 

أنشأت  صالح  علي 
جديدا،  معتقال   484

من  العشرات  الى  باالضافة 
الرسمية  والسجون  المعتقالت 

العاصمة  في  األمنية  للسلطات  التابعة 
وأوضحت  عليها.  تسيطر  التي  والمحافظات  صنعاء 
جماعة  واعتقلتهم  اختطفتهم  الذين  األشخاص  عدد  أن 
منذ  ومخطوفا،  معتقال   16800 تجاوز  الحوثيين 
العاصمة  على  الحوثيين  المسلحين  سيطرة  بداية 
نهاية  وحتى   2014 أيلول/سبتمبر   21 في  صنعاء 
من   484 بتحويل  قامت  حيث   ،2017 آذار/مارس 
لمعارضيها  معتقالت  إلى  واألهلية  الحكومية  المباني 
و49  طبية  مؤسسة  و27  حكومي  مبنى   227 بينها 
نادياً  عامة وخاصة و25  مدرسة  مبنى جامعي و99 

مواطنين.  منازل  و10  قضائيا  مبنى  و47  رياضياً 
العاصمة  على  سيطرتها  فور  الحوثي  جماعة  وقامت 
السياسية  األحزاب  لمقار  اقتحامات  بحملة  صنعاء 
والوسائل اإلعالمية وقنوات التلفزة وبيوت معارضيها 
وقامت بحملة اعتقاالت في نطاق واسع بالعاصمة صنعاء، 
واإلعالميين  والوزراء  السياسيين  من  المئات  شملت 
شباب  نشطاء  الى  باإلضافة  الجامعيين  واألكاديميين 
المناهضين  ألصوات  إسكاتها  سياسة  إطار  في 
لسياستها المسلحة لالنقالب على السلطة.  
االختطافات  عمليات  تزال  وال 
الحوثية  واالعتقاالت 
السياسيين  لمعارضيها 
الرأي  وسجناء  ومنتقديها 
لمصادرنا  وفقًا  متواصلة 
التي  الحقوقية  وللتقارير 
تصدرها المنظمات المحلية 
مصادر  وذكرت  والدولية.  
المعتقلين  عدد  ان  حكومية 
سجون  في  زالوا  ال  الذين 
لوحدها  بصنعاء  الحوثية  الميليشيا 
 4414 تجاوز   2016 العام  نهاية  حتى 
حالة بينهم سياسيين واعالميين وناشطين شباب وفئات 
عمالية وفقا لمندوب اليمن الدائم لدى األمم المتحدة خالد 
حسين اليماني، الذي أكد أنه في مقدمة هؤالء المعتقلين 
اللواء محمود الصبيحي )وزير الدفاع السابق( واللواء 
الرئيس هادي(، والعميد  ناصر منصور هادي )شقيق 
البارز  والقيادي  عسكري(  )قيادي  رجب  فيصل 
. قحطان  محمد  المشترك  اللقاء  أحزاب  تكتل  في 
وقال اليماني في رسالة وجهها الى األمين العام لألمم 
المتحدة بان كي مون في 22 كانون أول/ديسمبر 2016 

 تجاوز

 عدد األشخاص الذين

 اختطفهم واعتقلهم مسلحوا

 الحوثي  وصالح 16800 معتقال

 ومخطوفا ومخفيا قسريا، خالل

 سنتين ونصف، ومحرومون من

.كافة الحقوق اإلنسانية

ملخص تنفيذي
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ان اجمالي عدد االطفال المعتقلين بلغ 204 أطفال، فضال 
عن توثيق 91 حالة اعتقال الكاديميين ومدرسي جامعات.
في  األعلى  كانت  صنعاء  العاصمة  ان  وأوضح 
الى  عددهم  وصل  الذي  والمفقودين  المعتقلين  عدد 
محافظة  ثم   1035 الحديدة  محافظة  تليها   ،2973
المعتقلين  من  األكبر  العدد  وان  حالة   871 إب 
تعز. محافظة  أبناء  نصيب  من  كان  والمفقودين 
الحوثيين  في سجون  17 صحافيا  يزال  وأضاف »ال 
بصنعاء، حيث تعرضوا للتعذيب واالعتداءات الجسدية 
في  المحتجز  عمران  الخالق  عبد  الصحافي  بينهم  من 

مما  للتعذيب  يتعرض  والذي  السياسي  االمن  سجن 
ضاعف من سوء حالته الصحية والنفسية جراء استمرار 
تعذيبه واصابته البالغة في عموده الفقري، فيما توفي في 
ظروف غامضة مؤخرا الصحافي االستقصائي محمد 
تورط  حول  دقيقة  معلومات  نشره  بعد  العبسي  عبده 
القيادات الحوثية الرئيسيّة في تجارة الوقود والمشتقات 
النفطية واإلثراء منها على حساب معاناة شعبنا اليمني«. 
والمدافعون  المدنيون  والناشطون  السياسيون  ويواجه 

بصورة  قمع  حمالت  اليمن  في  اإلنسان  حقوق  عن 
مع  بالتوازي  الممنهج،  بالعمل  وتتسم  مسبوقة  غير 
تستهدف  بالعمالة  واتهام  وتخوين  تحريض  حمالت 
انتقاد  أو  الحقيقة  إلى  الوصول  يحاول  صوت  أي 
الواقع  األمر  سلطات  تتبعها  التي  القمعية  السياسات  
األمر  وهو  عليها،  تسيطر  التي  المناطق  في  الحوثية 
المدني متعذرة  السلمي  النضال  الذي تبدو معه أداوت 
ألغام. حقل  في  السير  وتشبه  بالمخاطر  ومحفوفة 
الشعبي  المؤتمر  حزب  في  سياسية  قيادات  واعترفت 
في  الحوثيين  شريك  صالح،  علي  جناح  العام، 

منصور  ربه  عبده  الرئيس  سلطة  على  االنقالب 
هادي، بوجود آالف المعتقلين في سجون سرية وغير 
العاصمة  في  الحوثية  الميليشيا  استحدثتها  قانونية 
القضاء. وسلطات  األمنية  األجهزة  عن  بعيدا  صنعاء 
وقال القيادي في حزب المؤتمر عبد الرحمن األكوع، 
صهر صالح وأحد المقربين منه، خالل جلسة للبرلمان، 
بتأريخ 6 كانون أول/ديسمبر 2016، عقدها برلمانيوا 
فيها  العاصمة  »أمانة  إن  المؤتمر،  في  صالح  جناح 
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قانونية  غير  سجون  في  المعتقلين  من  كبيرة  أعدادا 
قضائية  إدانات  أو  تهم  عليهم  ليس  غالبيتهم  وإن 
فورا«. سراحهم  إطالق  الحوثي  جماعة  على  ويجب 
وأضاف األكوع انه ترأس لجنة لبحث أوضاع السجون 
فاكتشف كارثة في هذا الجانب وأن هناك بيوتًا تم تحويلها 
إلى سجون ودون علم أو إدارة من قبل القضاء. وطالب 
اختصاصه. الملف ألنه من صميم  هذا  بتولي  القضاء 
صالح(،  )جناح  المؤتمر  حزب  في  القيادي  وقال 
في  التنظيمية  الدائرة  رئيس  وهو  الزهيري  أحمد 
السجون  في  يقبعون  السجناء  آالف  هناك  إن  الحزب 
سراحهم. إطالق  ويجب  ارتكبوه  ذنب  دون  الحوثية 
رادار  رايتس  لمنظمة  أكدت  موثوقة  لمصادر  ووفقا 
المعتقلين جبروا على اإلدالء  %70 من  أكثر من  أن 
على  والتوقيع  فيديو  كاميرات  عبر  قسرية  باعترافات 
للخطر  أقاربهم  أحد  حياة  أو  حياتهم  تعرض  أوراق 
أو  تعذيب  من  لهم  جرى  عما  إفصاحهم  حال  في 
باالعتقال  المتسببين  أو  اختطافهـم  مكان  أو  تحقيق 
الحقوقية. المنظمات  أو  اإلعالم  لوسـائل  التحدث  أو 
جماعة  سجون  في  المختطفين  أمهات  رابطة  ونظمت 
الحوثي، وقفات احتجاجية أسبوعية في العاصمة صنعاء، 
لكنها قوبلت بالقمع من طرف مسلحي جماعة الحوثيين، 
بما في ذلك وقفات احتجاجية أمام مكتب األمم المتحدة 
قِبل  المعيّن من  العام  النائب  أمام مكتب  بصنعاء وكذا 
الحوثيين، ولم تسلم أمهات المختطفين من االعتداءات 
للحوثيين. العام  النائب  مكتب  بوابة  عند  الجسدية 
الحوثي  ميلشيا  ان  موثوقة  حقوقية  مصادر  وأفادت 
وصالح وضعت المعتقلين في زنازين انفرادية ومعتقالت 
للتجويع  وعرضتهم  اإلنسانية  القوانين  ومعايير  تتنافى 
السجون  عدد  وبلغ  المياه،  دورات  دخول  مـن  والمنع 
484، منها 227 أقيمت في مباني حكومـية و27 في 
معتقالت  الى  باالضافة  طبية  ومؤسسات  مستشـفيات 
في جامعات حكومية وخاصة وفي مدارس ومالعب، 
سجون.  10 نحو  السرية  المعتقالت  عدد  بلغ  فيما 

تقريرها  في  ووتش(،  رايتس  )هيومن  منظمة  وكانت 
اتهمت   2016 ثاني/نوفمبر  تشرين  منتصف  الصادر 
جماعة الحوثي باالعتقال تعسفيا واإلخفاء قسريا لمئات 
األشخاص في اليمن. وطالبت جماعة الحوثي بالتوقف 
المعتقلين،  كل  حقوق  وحماية  االنتهاكات  هذه  عن 
ومنح  تعسفيا،  المحتجزين  جميع  عن  فورا  واإلفراج 
إمكانية  مستقلين  ومراقبين  والمحامين  المعتقلين  أسر 
الوصول الفوري إلى مواقع االحتجاز، للحد من مخاطر 
سوء المعاملة للسجناء المعتقلين في الزنازين الحوثية.
النيابات  توجيهات  صالح   - الحوثي  ميليشيا  وترفض 
القضائية بإطالق سجناء ومعتقلين، ووصل استهتارها 
ردا  حوثي  قيادي  كتابة  حّد  الى  القضائية  بالسلطات 
صنعاء  بالعاصمة  نيابة  لوكيل  توجيه  على  يده  بخط 
بإطالق سجين، يقول فيه لوكيل النيابة حرفيا »توجيهك 
تداوله نشطاء حقوقيون. لما  بلّه واشرب ماءه«، وفقا 
الحوثيين  لدى  رادار،  رايتس  منظمة  لراصدي  ووفقا 
سجل حافل في االختطافات واالعتقاالت التعسفية، فمنذ 
بدء سيطرتهم على محافظة صعدة، شمالي اليمن، أقدم 
السنوية،  واحتفاالتهم  الدينية  طقوسهم  أثناء  الحوثيون 
على اعتقال العشرات من السكان من تيارات مختلفة، 
بمن فيهم منتمون إلى حزب اإلصالح، المناهض لهم، 
ويشمل  أمنية،  إجراءات  بُحّجة  عاديون،  ومواطنون 
ذلك قيام الحوثيين باختطاف العديد من سكان المحافظة 
قبل  خاصة،  سجون  في  ويحتجزونهم  تعسفي،  بشكل 
المناسبات.  تلك  انتهاء  بعد  الحقا  سراحهم  يطلقوا  أن 
المناطق  في  سنوية  حتفاالت  بإحياء  الحوثيون  ويقوم 
بذكرى  االحتفال  مثل  اليمن،  في  عليها  يسيطروا  التي 
العالمي،  القدس  بيوم  واالحتفال  محمد  النبي  ميالد 
حيث تشهد تلك المناطق حالة طوارئ حوثية، يتم فيها 
ارتكاب العديد من االنتهاكات للحقوق بمبرر اإلجراءا 
الحشود  للحفاظ على سالمة  بها  يقومون  التي  األمنية، 
االحتفاالت. هذه  لحضور  يجمعوها  التي  الكبيرة 
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الحوثـي  مسـلحوا  اختطـف   2015 نيسـان/ابريل   4 فـي 
اللقـاء  احـزاب  تكتـل  فـي  البـارز  القيـادي  صالـح،   -
المشـترك محمـد محمـد قحطـان، وهـو أيضـا عضـو الهيئة 
العليـا )المكتـب السياسـي( لحـزب اإلصـاح، المعـارض 
للحوثيين وصالح، من منزله بصنعاء وأخفي قسريا ألكثر 
المفقوديـن. عـداد  فـي  اليـوم  حتـى  زال  وال  سـنتين،  مـن 

رايتـس  لمنظمـة  قحطـان  محمـد  عبدالرحمـن  نجلـه  وقـال 
شـخصا   15 حـدود  فـي  مسـلحة،  “مجاميـع  ان  رادار  
 4 فـي  الظهيـرة   وقـت  جـاءوا  بالسـاح  مدججيـن  كانـوا 
نيسـان/ابريل 2015 إلى منزل والدي محمد قحطان في 

بشـارع  النهضـة  حـي 
فـي  السـتين، 
صنعـاء  العاصمـة 
معهـم  بأخـذه  وقامـوا 
بـه  والذهـاب  بالقـوة 
مجهولـة  جهـة  إلـى 
مخفـي  والزال 
اليـوم”. حتـى  قسـريا 

اخـذوه  أنهـم  وأوضـح 
بدون أي سبب وبدون 
وهـددوا  قضائـي  أمـر 

بمـن  المنـزل  بتفجيـر 
رفـض  حـال  فـي  فيـه 
مـن  إليهـم  الخـروج 
خـرج  حيـث  المنـزل، 

ألداء  فقـط  دقائـق  مهلـة  منهـم  وطلـب  شـخصيا  اليهـم  
صـاة الظهـر وأخـذ مابـس شـخصية معـه، فرفضـوا ذلـك 
وأصـروا علـى خروجـه فـي الحـال، وحينهـا تـم أخـذه مـع 
صهـره جميـل القبيسـي إلـى جهـة غيـر معروفـة وبـدون أي 
مصوغ قانوني وحرمانه وأهله من أدنى الحقوق االنسانية.  
شـهودا  كانـوا  أشـخاص   5 مـن  أكثـر  هنـاك  أن  وذكـر 
قسـريا  أخفـي  اختطافـه،  منـذ  وأنـه  الواقعـة  هـذه  علـى 

ولـم تسـتطع أسـرته زيارتـه أو معرفـة مـكان احتجـازه أو 
االتصـال  وسـائل  مـن  وسـيلة  بـأي  معـه  التواصـل  حتـى 
غيـر  أم  الحيـاة  قيـد  علـى  زال  ال  كان  إن  تعـرف  وال 
الفتـرة  طـوال  غيابـه  مـن  كثيـرا  تعانـي  أسـرته  وأن  ذلـك، 
اآلن. حتـى  العامـان  تجـاوزت  والتـي  الماضيـة 

الممكنـة  الجهـود  كل  بذلـت  قحطـان  أسـرة  أن  وأضـاف 
إلطـاق سـراحه، حيـث شـاركت فـي العديـد مـن الفعاليـات 
الممكنة للمطالبة باإلفراج عنه، تواصلت مع شـخصيات 

اليمنـي،  المجتمـع  فـي  نفـوذ  صاحبـة 
منظمـات  مـع  وتواصلـت 

حقوقية محلية ودولية 
لكـن  و

فـي  لإلسـهام  نتيجـة  أي  الجهـود  تلـك  كل  تثمـر  لـم 
مسـدود.    طريـق  الـى  ووصلـت  سـراحه  إطـاق 
خفائه قسريا، لم تكن سوى شهادة  قضية اختطاف قحطان واإ
بـارزة للحالـة القمعيـة التـي وصـل اليهـا اليمـن قبـل انـدالع 
الحرب وما آلت اليه األمور بعد ذلك من انتهاكات حقوقية 
على نطاق أوسع، وتعد األكثر في تاريخ الباد الحديث.

وال تـزال حـوادث االعتقـاالت التعسـفية واالخفـاء القسـري 

معتقلون ومخفّيون قسريا
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قـوات  قبـل  مـن  تتكـرر  واحتجازهـم  اليمنييـن  للمواطنيـن 
الحوثـي - صالـح فـي سـجون سـرية، تكـون عـادة عبـارة 
عـن مـدارس اسـتولى عليهـا المسـلحون الحوثيـون بالقـوة 
وحولوها إلى ثكنات عسكرية للمليشيا المسلحة التابعة لهم. 
وكان عـدد مـن الوجهـاء القبلييـن وبرلمانييـن وشـخصيات 
اجتماعيـة مـن محافظتـي صعـدة وعمـران، كشـفوا، عـن 
يحتجـزون  الحوثيـون  يديرهـا  سـرية(  )سـجون  وجـود 
محاكمـات  دون  والمذهـب  الـرأي  فـي  مخالفيهـم  فيهـا 
سـجون  إنشـاء  فـي  الحوثيـون  وتوّسـع  اتهـام  توجيـه  أو 
العاصمـة  علـى  سـيطرتهم  عقـب  سـرية  اعتقـال  ومراكـز 
بعـض  علـى  السـيطرة  اسـتمرار  مـن  تاهـا  ومـا  صنعـاء 
المحافظـات الشـمالية والوسـطى والغربيـة. وأكـد راصـدون 
حقوقيـون ان هنـاك معتقليـن فـي سـجون سـرية للحوثييـن 
هـذه  ألن  نظـًرا  شـيئا  الصحيـة  حالتهـم  عـن  يعـرف  ال 
إليهـا.  الوصـول  أو  بزيارتهـا  ألحـد  يسـمح  ال  السـجون 
الـى  اإلعـام  ووسـائل  الصحـف  مـن  العديـد  ونسـبت 
البرلمانـي المؤتمـري صغيـر عزيـز المنشـق عـن صالـح، 
قولـه “منـذ ثمانـي سـنوات والحوثـي فـي صعـدة وسـفيان 
وبعض مديريات الجوف وحجة يعتقل الناس على الهوية 
المذهبيـة والطائفيـة ويمـارس عمليـات التطهيـر الجسـدي 
لكل المخالفين له، وهناك في منطقة سفيان وحدها أكثر 
من 17 مخطوًفا من قبل جماعة الحوثي، ال نعلم عنهم 
شـيئا، وهـم رهائـن لـدى الحوثييـن فـي سـجون ال يسـمح 
ألحـد بزيارتهـا واالطـاع علـى أوضـاع نزالئهـا”. وأضـاف 
البرلمانـي اليمنـي أن “هـذه السـجون موجـودة فـي مناطـق 
التجمعـات  عـن  بعيـدة  كهـوف  وفـي  الجبـال  فـي  نائيـة 

السـكانية فـي سـفيان وصعـدة، وفيهـا مـن وسـائل التعذيـب 
ما ال يخطر على البال، وقد ذكر لنا بعض الذين تمكنوا 
من اإلفات من أيدي الحوثيين عن معاناة إنسانية بالغة 
يعيشها نزالء هذه السجون السرية التي ال يسمح الحوثي 
لمنظمـات حقـوق اإلنسـان اليمنيـة أو الدوليـة بزيارتهـا فـي 
الوقـت الـذي حـّول الحوثـي صعـدة إلـى سـجن كبيـر” .

قـال الشـاب )ع . خ(، 28 سـنة، مـن مدينـة صعـدة ان 
مسلحين حوثيين اعتقلوه في يوم القدس العالمي، بعد أن 
اقتحمـوا منـزل أسـرته السـاعة الثامنـة صباًحـا، وكان هـو 
مـن فتـح لهـم البـاب، حيـث كان عـدد المسـلحين الحوثييـن 
الذيـن هاجمـوا المنـزل نحـو خمسـة، دخـل ثاثـة منهـم إلى 
داخل المنزل، يعرفهم باالسم، وبقي اثنان خارج المنزل. 
وكان فـي الغرفـة إلـى جانبـه 3 أشـقائه والرابـع ابـن عمـه، 
بـدأ المسـلحون  جميعهـم كانـوا ال يزالـون نائميـن، حيـث 
الحوثيـون بمصـادرة هواتفهـم الجوالـة واحـدًا تلـو اآلخـر، 
قبل أن يصطحبوا معهم الشـاب )ع.خ(، ويقتادونه على 
متـن سـيارتهم إلـى مدرسـة الوحـدة فـي حـارة المواصـات، 
بعـد أن أعطـوه تطمينـات بـأن هـذه اإلجـراءات )أمنيـات( 
كما يسمونها، وهناك احتجزوه لمدة 24 ساعة، من دون 
أن يسـمح لـه بـأي اتصـال بالعالـم الخارجـي، ولـم يعيـدوا 
له هاتفه وهواتف أقاربه إال بعد يومين من اإلفراج عنه. 
الوحـدة  لـدى وصولـه مدرسـة  أنـه  الشـاب  هـذا  وأضـاف 
تفاجـأ بوجـود أحـد جيرانـه محتجـزا فـي نفـس المـكان، ولـم 
تمض سوى دقائق حتى جمعوا إلى جانبهما 9 أشخاص 
آخريـن اعتقلـوا بنفـس الطريقـة، قبـل أن يأخذوهـم بسـيارة 
منطقـة  فـي  آخـر  سـجن  إلـى  مسـلحين  برفقـة  مكشـوفة 
رحبـان خـارج صعـدة، حيـث 
ظلوا هناك حتى قبيل الفجر 
سـاعة،   20 قرابـة  بعـد  أي 
مسـلحي  أحـد  خالهـا  قـام 
بالتقـاط  الحوثـي  جماعـة 
وتدويـن  المحتجزيـن  صـور 
معلوماتهم الشخصية، االسم 
والعمـر والحالـة االجتماعيـة 
األسـرة،  أفـراد  وعـدد 
سـراحهم.  يطلـق  أن  قبـل 
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حمالت اعتقاالت بالجملة

العاصمـة  الحوثـي- صالـح علـى  ومنـذ سـيطرة مسـلحوا 
صنعـاء فـي 21 أيلول/سـبتمبر 2014، تعـرض اآلالف 
واإلعامييـن  والصحافييـن  المدنييـن  الناشـطين  مـن 
لاختطـاف علـى أيـدي مسـلحي الحوثـي وقـوات صالـح 
بصنعـاء،  للدولـة  تابعـة  احتجـاز  مراكـز  فـي  واعتقلتهـم 
التـي أصبـح مسـلحوا الحوثـي - صالـح فيهـا سـلطة أمـر 
واقـع، ومراكـز اعتقـال أخـرى غيـر قانونيـة، اطلـق سـراح 
عـدد منهـم الحقـا، بينمـا ال يـزال اآلالف مـن هـؤالء رهـن 
االعتقال واالحتجاز التعسـفي أو اإلخفاء القسـري، بينهم 

واإعاميـا،  صحافيـًا   17 نحـو 
9 منهـم اختطفـوا دفعـة واحـدة 
 – الحوثـي  ميلشـيا  قبـل  مـن 
بتأريـخ  صنعـاء  فـي  صالـح 
 .2015 حزيران/يونيـو   9
الحقوقيـة  المصـادر  وذكـرت 
مسـلحي  أن  رادار(  لـ)رايتـس 
اعتقلـت  الحوثـي  جماعـة 
الصحافييـن  مـن  كا  قسـريا 
أكـرم  عمـران،  عبدالخالـق 
الوليـدي، حـارث حميـد، حسـن 
عّناب، هشـام اليوسـفي، هشـام 
طرموم، هيثم الشهاب، عصام 
المنصـوري،  توفيـق  بلغيـث، 
 2015 حزيران/يونيـو   9 يـوم 
شـرطة  قسـم  إلـى  واقتادتهـم 

األحمـر بالحصبـة، ثـم أحيلـوا بتأريـخ 3 تموز/يوليـو إلـى 
وحـدة مكافحـة اإلرهـاب فـي إدارة البحـث الجنائـي بشـارع 
العدل التابعة لوزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، 
حيـث احتجـزوا بمعـزل عـن العالـم قبـل نقلهـم إلـى جهـة 
مجهولـة، ثـم ظهورهـم أخيـرا فـي سـجن هبـرة االحتياطـي، 
بينما نقل بعضهم إلى سجن األمن السياسي )المخابرات(.

وأوضحـت ان مسـلحي الحوثـي- صالـح اختطفـوا هـؤالء 
الصحافييـن مـن فنـدق قصـر األحـام بالعاصمة صنعاء، 
واقتادوهـم إلـى جهـة مجهولـة لتختفـي آثارهـم عـدة أشـهر، 
قبـل أن يتسـنى لعائاتهـم معرفـة أماكـن احتجازهـم لتبـدأ 
لزيارتهـم.  طريقـة  عـن  الشـاقة  البحـث  رحلـة  ذلـك  بعـد 
صالـح  الحوثـي-  مسـلحوا  اعتقـل  الحـق،  وقـت  وفـي 
الصحافـي صـاح محمـد أحمـد القاعـدي، 29 سـنة، فـي 
آب/أغسـطس 2015، أثنـاء تواجـده فـي مكتـب عقـارات 
سـبعة  اعتقلـوا  كمـا  السـتين،  بشـارع  يقـع  أقاربـه  ألحـد 

أشـخاص آخريـن كانـوا بالمـكان حيـن وقـوع الحادثـة، أفرج 
عنهم الحقا، بينما نقل القاعدي إلى قسم شرطة الجديري 
بصنعاء، ونقل إلى أكثر من مركز احتجاز. وأفادت أسرته 
أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب 
المبرح والحرمان من الغذاء والماء وأنها منعت من زيارته 
تعذيبـه.  عـن  اإلعـام  وسـائل  فـي  أخبـارا  نشـرها  عقـب 
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إضـراب  فـي  دخولهـم  الحقـا  الصحافييـن  هـؤالء  وأعلـن 
مفتـوح عـن الطعـام، احتجاجـا علـى التعذيب واالعتداءات 
التـي يتعرضـون لهـا داخـل السـجن، كمـا أصـدرت نقابـة 
الصحافيين اليمنيين عدة نداءات تطلب سلطات الحوثيين 
إطـاق سـراح المختطفيـن وأرسـلت عائـات المختطفيـن 
الدوليـة  الحقوقيـة  المنظمـات  مـن  العديـد  إلـى  شـكاوى 
جـدوى. دون  لكـن  سـراحهم،  اطـاق  أجـل  مـن  للتدخـل 

اختطـف   ،2015 أول/أكتوبـر  تشـرين   12 تأريـخ  وفـي 
بينهـم  مدنيـًا،  ناشـطًا   28 صالـح،   - الحوثـي  مسـلحوا 
تنظيـم  يعتزمـون  كانـوا  وحقوقيـون،  صحافيـون  كتـاب 

مسـيرة سـلمية تحمـل ميـاه الشـرب إلـى مدينـة تعـز )وسـط 
اليمـن( لفـك الحصـار الحوثـي المفـروض عليهـا. وكان 
أحـد  فـي  معلنـًا  تحضيريـًا  اجتماعـًا  يعقـدون  الناشـطون 
المـكان  داهـم  عندمـا  اليمـن(،  )وسـط  إب  مدينـة  فنـادق 
واختطفوهـم  مدنـي،  بـزي  الحوثييـن  المسـلحين  عشـرات 
وصـادروا هواتفهـم المحمولـة تحـت تهديـد السـاح، قبـل 

أنـه مقـر  تبيـن الحقـًا  إلـى مـكان مجهـول،  يقتادوهـم  أن 
بعضهـم  سـراح  أطلـق  )المخابـرات(،  السياسـي  األمـن 
بعـد 8 أيـام تعرضـوا خالهـا للتعذيـب واإلخفـاء القسـري، 
بينمـا بقـي آخـرون رهـن االحتجـاز لمـدد متفاوتـة، وأفـرج 
عنهـم تباعـا علـى مراحـل، عـدا شـخص واحـد هـو الناشـط 
اإلخفـاء  رهـن  ظـل  الـذي  الشـفق  أميـن  اإلصاحـي 
القسـري، دون أي إجـراءات قانونيـة أو السـماح بزيارتـه.

المفـرج  الناشـط  وهـو  الضحايـا  هـؤالء  أحـد  كشـف  وقـد 
فـي  الوحشـي  للتعذيـب  تعرضـه  عـن  ط(   . )ع  عنـه 
اإلعاميـة  الوسـائط  مواقـع  وتداولـت  الحوثييـن،  سـجن 

جسـده،  علـى  التعذيـب  آثـار  تظهـر  صـورًا  اإللكترونيـة 
يجـر  لـم  أنـه  غيـر  واسـعة،  انتقـادات  أثـار  الـذي  األمـر 
مرتكبيهـا. محاسـبة  أو  الجريمـة  فـي  تحقيـق  أي 

المفـرج عنهـم أيضـا  الناشـط ص. س. وهـو أحـد  وقـال 
مـن سـجن األمـن السياسـي فـي مدينـة إب، ان أوضاعـا 
أن  مؤكـدًا  السـجن،  داخـل  المعتقلـون  يعيشـها  مزريـة 
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“الوضـع فـي السـجن صعـب للغايـة، فالتغذيـة سـيئة جـدًا 
والسـجناء المرضـى يحرمـون مـن العـاج كمـا ان السـجن 
مكتـظ بالمسـاجين واسـتخدام الحمـام مسـموح فقـط ثـاث 
والرابعـة  صباحـًا  العاشـرة  السـاعة  عنـد  باليـوم،  مـرات 
عصـرًا والثانيـة بعـد منتصـف الليـل ولمـدة قصيـرة جـدًا، 
الغرفـة”.  داخـل  الميـاه  قنانـي  فـي  التبـول  يتـم  ذلـك  عـدا 
وتحدثـت عائـات معتقليـن عـن انتهـاكات واإهانـات كبيـرة 
تمارسـها سـلطات الحوثـي - صالـح بشـكل ممنهـج ضـد 
نشـاطهم  خلفيـة  علـى  المحتجـزون  السـجناء، خصوصـًا 
الفكري أو السياسـي المناهض لجماعة الحوثي وصالح.

الناشط الشبابي ع.ع.ح، 26 عاما، قال في باغ حصلت 
رايتـس رادار علـى نسـخة منـه، إنـه فـي السـاعات األولـى 
مـن صبـاح 10 أيار/مايـو 2016، اتجـه مـن محافظـة 
إب نحـو العاصمـة صنعـاء بغـرض المشـاركة فـي مراِسـم 
تشـييع أحـد أقاربـه وفـي نقطـة التفتيـش التابعـة لمسـلحي 
الحوثـي - صالـح فـي منطقـة السـحول خـارج مدينـة إب، 
حيث كان مسلحوا الحوثي- صالح يفتشون حتى هواتف 
المسافرين، أخذوا هاتفه للتفتيش ولكن كانت البطارية قد 
نفذت فأعاده إليه وغادر مع بقية الركاب باتجاه صنعاء.

وأضـاف ع.ح. “وصلنـا إلـى قبـل جولـة دار سـلم ووقفـت 
السـيارة هنـاك لنـزول بعـض الـركاب، حينهـا كنـت اسـتعد 
للنـزول وخرجـت ألخـذ حقيبتـي، واذا بسـيارة علـى متنهـا 
ذ بسـائقه يلتفـت نحـوي  مسـلحين حوثييـن يسـير بجوارنـا واإ
فعرفنـي وعرفتـه، تحققـت منـه بأنـه ذلـك الحوثـي المسـلح 
الذي جمعتني به عدة مواقف في محافظة إب، لقد أفلّت 
مـن يـده مرتيـن فـي إب فـي بعـض المسـيرات والوقفـات 
االحتجاجيـة، انـه ذلـك الرجـل المسـلح الـذي اعتلـى جـدار 
ساحة خليج الحرية عندما كّنا مع موعد النطاق مسيرة 
الرفـض، ووجـه سـاحه نحونـا، يومهـا تمكنـت مـن التقـاط 
فـي محاولـة منـي  انشـغل جانبـا  لـه، حاولـت أن  صـورة 
حجـب تحققـه مـن مامحـي، لكنـه تأكـد مـن ذلـك وسـار 
بعدنـا، أدركـت انـه سـيتم اختطافـي، طلبـت مـن السـائق 
ذ بأحدهـم  التوقـف، وحاولـت النـزول مسـرعا للهـروب، واإ
ال سأطلق النار عليك”. يوجه ساحه نحوي ويقول قف واإ

وأوضـح “أخذونـي بطريقـة متعجرفـة وقاسـية، وصـادروا 

فـورًا، وبعـد دقائـق ربطـوا علـى أعينـي وأخذونـي  هاتفـي 
وأخـذوا  بتفتيشـي  قامـوا  الطريـق  فـي  ونحـن  مقرهـم،  الـى 
كل مـا فـي جيبـي مـن نقـود. مـّر حـدود سـاعة والسـيارة 
الحوثية تسير بنا وال ادري إلى أين نتجه، وصلنا المكان 
وجهـي  علـى  بالضـرب  همجيـة  بطريقـة  بإنزالـي  وقامـوا 
غرفـة  فـي  بـي  ورمـوا  االثنتيـن  يـداي  وعصـر  وصـدري 
صغيـرة وأغلقـوا البـاب، لـم يربطـوا يـدي، قمـت بنـزع ذلـك 
محاطـا  نفسـي  ووجـدت  عينـي،  علـى  الموضـوع  الربـاط 
بأربعة جدران وباب صغير، كانت هناك نافذة مسـتطيلة 
للجـدران  محيـط  علـوي  شـبك  وكذلـك  جـدا،  وصغيـرة 
األرض”.  تحـت  بـدروم  فـي  أننـي  أدركـت  األخـرى، 
يقـول هـذا الضحيـة “بعـد قليـل أتـوا وقامـوا بربـط عينـاي 
بالرباط الذي كنت قد نزعته وبدأوا بضربي ضربًا مبرحًا 
دخلـت علـى إثـره فـي غيبوبـة، حيـث بـدأوا بضربـي علـى 
وألفاظـا  شـتمًا  ذلـك  صاحـب  وبطنـي،  وصـدري  ظهـري 
نابيـة. فـي اليـوم الثانـي صباحـًا جـاءوا بمحقـق وبجـواره 
السـجان وأدواتـه، قبـل إلقـاء أي أسـئلة بادرونـي بالضـرب 
أدوات  بوضـع  أفاقونـي  علـي،  أغمـي  حتـى  أخـرى  مـرة 
ـ حتـى صعقـت،  حـارة  آلـة حديديـة  ـ  علـى ظهـري  كـي 
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باشـر المحقـق أسـألته عـن عاقتـي بحركـة رفـض )حركـة 
شبابية مناهضة للحوثيين( واألنشطة التي قمنا بها وعن 
قيـادات الحركـة وألصقـوا بـي تهمـة الحصـول علـى أمـوال 
مـن الخـارج لتسـيير أنشـطة الحركـة والحـراك الشـعبي فـي 
الشـارع باإلضافـة إلـى دعـم المقاومـة والعمـل لصالحهـم 
الـذي  السـكاكين  حـداد  اسـتمع  كنـت  التحقيـق  وأثنـاء 
يبـدو”. مـا  النفسـي علـى  اسـتخدموه كنـوع مـن اإلرهـاب 

وبنفـس  التحقيـق  أسـاليب  نفـس  معـه  المحققـون  واصـل 
األسـئلة وبطـرق مختلفـة وبنفـس التهـم يصاحبهـا ضـرب 
الثانـي، “أوصـوا علـى  اليـوم  وشـتم وسـباب تكـررت فـي 

حالتـي  سـاءت  بعدهـا  السياسـي،  لألمـن  بنقلـي  إثرهـا 
متتالييـن  ليوميـن  والشـرب  األكل  وعـدم  الضـرب  نتيجـة 
الثالـث  اليـوم  صبيحـة  وفـي  عنـي،  األدويـة  والنقطـاع 
انهـرت عصبيـًا  السياسـي  إلـى األمـن  ينقلونـي  وقبـل أن 
ودخلـت فـي حالـة غيبوبـة مـا دفعهـم إلـى رميـي فـي أحـد 

بعـد أن صـادروا كل  الفرعيـة لشـارع الخمسـين  الشـوارع 
أغراضي ومتعلقاتي الشخصية حتى هويتي الشخصية”.

ميليشـيا  اعتقلـت   ،2016 أيلول/سـبتمبر    27 وفـي 
حيـث   جامعـي،  أسـتاذ  وهـو  الحوثـي- صالـح ن.م.س، 
مسـلحي  قبـل  مـن  القسـري  واإلخفـاء  لاعتقـال  تعـرض 
ميليشـيا الحوثـي - صالـح فـي العاصمـة صنعـاء. قالـت 
زوجته انتصار لمندوب )رايتس رادار( ان زوجها اتصل 
الثاثـاء  يـوم  مـن  ظهـرا  عشـرة  الثانيـة  السـاعة  فـي  بهـا 
الموافـق 27 أيلول/سـبتمبر 2016 وهـو يلهـث ثـم انقطـع 
اختطافـه. تـم  زوجهـا  أن  بعدهـا  وعرفـت  فجـأة  اتصالـه 

قـام  الشـامي  عبدالقـادر  الحوثـي  القيـادي  أن  وأضافـت 
بضربها واالعتداء عليها أثناء محاولة خروجها من المنزل، 
وعرفت فيما بعد أن منزلهم كان مراقب لعدة أيام من قبل 
أشخاص فوق سيارات مختلفة يحملون شعارات الحوثي، 
ثم قاموا بعد االعتداء عليها باقتحام المنزل وتفتيشه ونهب 
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الخاصـة  الشـخصية  الوثائـق  خاصـة  محتوياتـه  بعـض 
بزوجهـا والوثائـق الخاصـة بالعائلـة، حيـث قامـوا بتفتيـش 
المنـزل 3 مـرات وال يـزال تحـت المراقبـة حتـى اللحظـة. 
زوجـي  اتصـال  مـن  الثانـي  اليـوم  “فـي  انـه  وأوضحـت 
زوجـي  بـي  اتصـل  المنـزل  واقتحـام  واالعتداءعلينـا 
وهـو يلهـث أيضـا وكان صوتـه يـدل علـى انـه يتعـرض 
اللحظـة،  حتـى  اخفائـه  مـكان  نعـرف  شـديد وال  لتعذيـب 
علـى  المسـيطرون  صالـح   - الحوثـي  ميليشـيا  أن  كمـا 
العاصمـة صنعـاء لـم يفصحـوا لنـا عـن مـكان اعتقالـه”.

ميليشـيا  اعتقلـت    2016 أول/أكتوبـر  تشـرين   5 وفـي 
الحوثي وصالح الطفل م. ع. م. ق.، 17 عامًا، بطريقة  

منافيـة لـكل القيـم ومخالفـة لـكل القوانيـن، حيـث 
عشـرة  الثانيـة  السـاعة  فـي  اختطـف 

ظهـرا، مـن يـوم األربعـاء الموافـق 
5 تشرين أول/أكتوبر 2016 

مـن  العاصمـة  أمانـة  فـي 
يعـرف  وال  الربـاط  شـارع 
شـيء.  مصيـره  عـن 
ن(  )ع.  زميلـه  وذكـر 
انـه كان عائـدًا معـه مـن 
وأثنـاء  النهضـة،  مدرسـة 

بالقـرب مـن منزلـه  مـا كانـا 
توقفـت سـيارة )كـوروال(  ونـزل 

منهـا مسـلح يلبـس مابـس مدنيـة، 
إلـى  م. ق.، ودفعـه  م. ع.  فسـّلم علـى 

السـيارة،  داخـل  مـن  مسـلحون  وسـحبه  السـيارة  داخـل 
فرفـع  أنتـم؟  مـن  واسـألهم  السـيارة  بـاب  ألفتـح  فاندفعـت 
لونهـا  بطاقـة  محمـد،  لسـحب  نـزل  الـذي  الشـخص  لـه 
وردي واسـود وقـال لـه نحـن مـن األمـن القومـي فاغلقـوا 
مجهولـة. جهـة  إلـى  مسـرعين  وانطلقـوا  بقـوة  البـاب 

وفـي 29 أيار/مايـو 2016  اعتقلـت قـوات أمنيـة تابعـة 
باكرشـوم  عبـدهللا  سـالم  الشـرعية  الحكومـة  لسـلطات 
الدينـي، 43 عامـاً، يـوم األحـد 29  أيار/مايـو 2016  
مـن منزلـه فـي  منطقـة الديـس، بمدينـة المـكا، محافظـة 
هللا  ضيـف  قريبـه  وذكـر  اليمـن.  شـرقي  حضرمـوت، 

منصـور الحـداد انـه بينمـا كان الدينـي فـي منزلـه داهمـت 
فـي حضرمـوت  األمنيـة  للسـلطات  تابعـة  قـوات مسـلحة 
إلـى  أسـرته  بيـن  وأخذوهمـن  الليـل  منتصـف  فـي  منزلـه 
احتجـازه. مـكان  أهلـه  يعـرف  ولـم  مجهولـة،  جهـة 

وفـي 9 حزيران/يونيـو 2016اعتقلـت قـوات أمنيـة تابعـة 
للحكومة الشرعية عوض أحمد الدقيل، 45 عامًا، حيث  
داهم رجال أمن منزله في يوم الخميس الموافق 9  حزيران/ 
يونيـو 2016  فـي منطقـة الغليلـه، بمدينـة المـكا، فـي 
محافظـة حضرمـوت، شـرقي اليمـن، واقتـادوه إلـى مـكان 
مجهـول. وقـال أحمـد عمـر بامحـروس أن أفـرادا يتبعـون 
السـلطات األمنيـة فـي حضرمـوت داهمـوا منـزل  الدقيـل 
واقتـادوه مـن بيـن أسـرته إلـى القصـر الجمهـوري فـي 
المكا، ثم نقلوه بعدها إلى وجهة مجهولة 
احتجـازه.  مـكان  أهلـه  يعـرف  ولـم 
 2016 فبرايـر  شـباط/   8 وفـي 
الحوثييـن  ميليشـيا  اختطفـت 
فـي  الحقوقـي  الناشـط 
أ.،  ص.  عمـران  محافظـة 
40 عاما، عندما كان عائدا 
بعـد  مـأرب،  محافظـة  مـن 
عمـل  ورشـة  هنـاك  حضـوره 
وقالـت  اإلنسـان.  حقـوق  حـول 
مصـادر مقربـة منـه ان الحوثييـن 
أثنـاء  الحقوقـي  الناشـط  هـذا  اعتقلـوا 
مـروره مـن نقطـة تفتيـش تسـمى إدريـس رداع 
بمحافظـة البيضـاء  حيـث تـم اعتقالـه مـن قبـل مسـلحي 
وتـم  النقطـة  هـذه  علـى  المسـيطرين  -صالـح  الحوثـي 
اعتقالـه لمـدة اسـبوعين بتهمـة )التخابـر مـع السـعودية(. 
معتقـًا  كان  انـه  عنـه  اإلفـراج  بعـد  اسـرته  وعرفـت 
تتخذهـا  التـي  البيضـاء  محافظـة  فـي  رداع  قلعـة  فـي 
ميليشـيا الحوثـي - صالـح معتقـًا وسـجنًا لمعارضيهـا.

وفي 22 شـباط/فبراير 2016 اختطفت ميليشـيا الحوثي 
ص. س. ح. ض. من بين عائلته في العاصمة صنعاء 
في 22 شـباط/فبراير 2016. وقالت زوجته أمة العليم، 
36 عامًا، أنها ذهبت إلى المستشفى هي وزوجها الساعة 

 أنشأت
 جماعة الحوثي 484

 معتقال جديدا، باالضافة
 الى العشرات من املعتقالت

 والسجون الرسمية التابعة للسلطات
 األمنية املوالية للرئيس السابق
 علي صالح يف العاصمة صنعاء

 واملحافظات التي تسيطر
 .عليها
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الطريـق  وفـي  زوجهـا،  صديـق  بسـيارة  صباحـا  العاشـرة 
كنـت االحـظ أن هنـاك سـيارة تتابعنـا وكان مـن بداخلهـا 
ينظـرون الينـا نظـرات غريبـة، فأوقـف زوجـي السـيارة فـاذا 
يحاصروننـا  حوثييـن  مسـلحين  بداخلهـا  سـيارات  بأربـع 
احدهـم  وقـام  بقـوة،  السـيارة  مـن  زوجـي  بإخـراج  وقامـوا 
بخلـع الجنبيـة مـن فـوق زوجـي، وكان زوجـي يطلـب منهم 
أن يتركـوه ليذهـب بـي إلـى المستشـفى فقالـوا لـه ممنـوع.

أن  وأضافـت 
أبـو  يدعـى  شـخصا 
لزوجهـا  قـال  محمـد 
عنـك  نبحـث  “نحـن 
فطلـب  سـنة،  منـذ 
أن  زوجـي  منهـم 
علـى  لـه  يسـمحوا 
إلـى  بإعادتـي  األقـل 
فرفضـوا  المنـزل 
ذلك، ثم قاموا بأخذه 
بالقـوة وقامـوا بربطـه 
ووضعـه فـوق سـيارة 
بيـك أب هايلوكـس، 
برمـي  زوجـي  فقـام 
إلـى حضنـي  تلفونـه 
وجاء احد المسلحين 
التلفـون  ليأخـذ 
فرفضـت،  بالقـوة 

علـى  بالقـوة  السـيارة  بـاب  بإغـاق  المسـلحين  احـد  فقـام 
رجلـي ووضـع السـاح علـى صـدري وقـال لـي أنـت )يـا 
لـي،  والشـتائم  السـب  توجيـه  فـي  واسـتمر  الكلـب(  بنـت 
وأخـذوا  أوراقهـا  كل  وأخـذوا  السـيارة  بتفتيـش  قامـوا  ثـم 
حقيبتـي”.  بتفتيـش  وقامـوا  يـدي  مـن  زوجـي  تلفـون 
وأضافـت “كنـت أحـاول أن انـزل مـن السـيارة لكـن احدهـم 
كان يضغـط علـى رجلـي فـي بـاب السـيارة وكنـت أصـرخ 
وال احـد انقذنـي، ثـم قامـوا بأخـذي فـي السـيارة إلـى مركـز 
شـرطة السـياغي وعنـد وصولنـا إلـى مركـز الشـرطة كانـوا 
بالقفـز  فجـأة وقمـت  فغفلـوا  السـيارة،  مـن  إنزالـي  يريـدون 

من السـيارة وهربت منهم، وكان احد المسـلحين ياحقني 
بيـن  فاختفيـت  يقتلنـي  سـوف  أتوقـف  لـم  اذا  وهددنـي 
السـيارات وركبـت سـيارة تاكسـي، وكان المسـلح ياحقنـي 
فـوق دراجـة ناريـة فلـم يسـتطع أن يلحقنـا، ووصلـت إلـى 
مدرسة كانت أختي تدرس فيها، واتصل بي احد الجيران 
وقـال لـي ان الحوثييـن اقتحمـوا منزلـي ويفتشـوه، وطلبـت 
مـن أختـي أن تأخـذ بناتـي إلـى شـقتها، وعندمـا عـدت إلـى 
المنـزل وجدتـه منهوبـا، فقـد 
قام مسلحوا الحوثي بنهبه، 
متعبـه  الزلـت  اآلن  لـى  واإ
مـا  بسـبب  وجسـديا  نفسـيا 
حدث لي ولزوجي أمامي، 
عـاج  أتعاطـى  زلـت  وال 
شـدة  مـن  وجسـدي  نفسـي 
قلقـي علـى زوجـي الذي ما 
يـزال معتقـل حتـى اللحظة.

تموز/يوليـو   28 وفـي 
مسـلحوا  2016اعتقـل 
م.ع.ح.  الحوثـي  جماعـة 
 28 االثنيـن  يـوم  ب. 
 2016 تموز/يوليـو 
الطلـح  منطقـة  فـي 
بمحافظـة صعـدة، شـمالي 
جماعـة  معقـل  اليمـن، 
ذهابـه  أثنـاء  الحوثـي، 
إيداعـه  وتـم  السـعودية،  اليمنيـة  الحـدود  علـى  للعمـل 
أقربائـه.  بـدون أي مبـرر أو سـبب، وفقـا ألحـد  السـجن 
جماعـة  مسـلحوا  اعتقـل   2016 أيلول/سـبتمبر   3 وفـي 
)12 عامـا(  د. ز.  م.  الطفليـن ع.  الحوثـي - صالـح 
وابن عمه ص. ز. د. ز. )13 عاما( من قرية الزوب، 
اليمـن.  وسـط  البيضـاء،  محافظـة  رداع،  قيفـة  بلـدة  فـي 
رادار  رايتـس  لمنظمـة  أسـرتهما  فـي  مصـادر  وقالـت 
السـبت  يـوم  اختطفوهـم  الحوثـي  جماعـة  مسـلحي  ان 
الموافـق 3 أيلول/سـبتمبر 2016 بينمـا كانـا يعمـان فـي 
إحـدى مـزارع القـات التابعـة ألسـرتهم فـي قريـة الـزوب. 
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وقـال قريبهـم هــ. ص. ز. ان ميليشـيا الحوثـي- صالـح 
قامـوا باقتحـام مـزارع القـات الخاصـة بـآل الدعـور في قرية 
إليهـا  الدخـول  باألسـلحة وبعـد  أن قصفوهـا  بعـد  الـزوب 
بـدون  الطفليـن ع. و ص. واعتقالهمـا  باختطـاف  قامـوا 
أسـرتهما،  يبلغـوا  أن  مـكان مجهـول دون  فـي  تهمـة  أي 

وظـل الطفـان فـي حالـة إخفـاء قسـري ولـم تعلـم أسـرتهما 
اختطافهمـا  فتـرة  طـوال  ظلـت  حيـث  احتجازهمـا،  مـكان 
أي شـيء عـن  تعـرف  ولـم  تبحـث عنهمـا دون جـدوى، 
وضعهمـا اال بعـد أن تـم األفـراج عنهمـا بعـد 34 يومـا.

وفـي 10 آب/أغسـطس 2016اعتقلـت ميليشـيا الحوثـي 
الناشـطات ر.ث. ، م. ي، ن. س. وهـن ناشـطات فـي 
اطـار الطائفـة البهائيـة فـي اليمـن، حيـث تـم اعتقالهـن فـي 
يـوم األربعـاء 10 آب/أغسـطس 2016  مـع 12 امـرأة 
أخـرى و 45 شـخصا آخريـن مـن الرجـال بينهـم أطفـال 
صنعـاء  العاصمـة  فـي  قضائيـة  مذكـرة  أو  تهمـة  بـدون 
يداعهم سجن األمن القومي. وذكر شاهد عيان من أبناء  واإ
الطائفـة البهائيـة أن أفـرادا أمنيـون يتبعـون جهـاز األمـن 
القومـي )المخابـرات( الـذي تسـيطر عليـه ميليشـيا الحوثـي 
- صالـح قامـوا بمداهمـة فعاليـة ثقافيـة أقامتهـا )مؤسسـة 
جـود(،  )مؤسسـة  مـع  بالتعـاون  والبنـاء(  للتعايـش  نـداء 
فـي قاعـة مؤسسـة جـود فـي العاصمـة اليمنيـة صنعـاء، 

واقتادوهـم إلـى سـجن األمـن القومـي، ولـم يسـمح ألهاليهـم 
بزيارتهم أو التواصل معهم أو مع محامين في محبسهم، 
اعتقالهـم. مـن  ونصـف  شـهر  بعـد  إال  عنهـم  يفـرج  ولـم 

الحوثـي  يوليـو 2016اختطفـت ميليشـيا  تمـوز/  وفـي 6 
الطفل خ. هـ. م.، 14 عامًا، مساء يوم األربعاء الموافق 
 2016 يوليـو  تمـوز/   6
التابعـة  عبـس،  بلـدة  فـي 
غربـي  حجـة،  لمحافظـة 
اليمـن. وقـال شـاهد عيـان 
لفريـق الرصـد فـي منظمـة 
ميليشـيا  ان  رادار  رايتـس 
قامـوا  صالـح   - الحوثـي 
خ.هــ.  الطفـل  باختطـاف 
البـداح  سـوق  مـن  م.  
فـي  حسـن  بنـي  قريـة  فـي 
بمحافظـة  عبـس  بلـدة 
أسـباب  أي  بـدون  حجـه 
مجهولـة. لجهـة  واقتـادوه 

مايـو  أيـار/   29 وفـي 
2016 اعتقلـت قـوات أمنيـة تابعـة للحكومـة عمـر مبـارك 
عبدهللا باهبري، 35 عامًا، في منطقة فّوه، بمدينة المكا، 
محافظـة حضرمـوت، شـرقي اليمـن. وقـال شـهود عيـان 
أيـار/ مايـو  الموافـق 29  يـوم األحـد  باهبـري اعتقـل  ان 
2016بينما كان عائدًا مع أبنائه في سيارته الخاصة الى 
منزلـه، حيـث تـم اعتقالـه مـن داخـل السـيارة فـي نقطـة تتبع 
السـلطات األمنيـة فـي مدينـة المـكا بحضرمـوت، حيـث 
اعتقـل مـن بيـن أبنائـه الـذي تركـوا لوحدهـم فـي السـيارة. 
وفـي 11 أيار/مايـو 2016 اعتقلـت قـوات أمنيـة تابعـة 
فـي  الحـداد، 24 عامـًا،  للحكومـة علـي منصـور حسـن 
حضرمـوت.  محافظـة  المـكا،  بمدينـة  الديـس،  منطقـة 
اعتقلـت  األمنيـة  القـوات  أن  الحـداد  مـن  وذكـر مصـادر 
علـي الحـداد يـوم األربعـاء الموافـق 11 أيار/مايـو 2016 
من قبل السلطات األمنية بحضرموت بدون تهمة، حيث 
قـام جنـود مـن قـوات األمـن فـي حضرمـوت بمداهمـة محل 
لقـاء القبـض عليـه، ولـم يفـرج عنـه بعـد. عمـل الضحيـة واإ
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وفـي 1 أيلول/سـبتمبر 2016 اعتقلـت ميليشـيا الحوثـي 
زوجهـا  مـع  بيـت،  ربـة  وهـي  عامـا،   43 أ. ح. ص.، 
بعـد ان اعتقلـت والـد زوجهـا وتعذيبـه فـي المعتقـل حتـى 
فـارق الحيـاة، مـن منزلهـم فـي العاصمـة صنعـاء. وقالـت 
أ.ح.ص. فـي تاريـخ 1 أيلول/سـبتمبر 2016 حضـرت 
مجموعـة مسـلحة مـن جماعـة الحوثـي – صالـح، علـى 

متن سيارة عسكرية وقاموا مباشرة بإطاق الرصاص 
الحـي علـى منزلنـا ثـم اقتحمـوا المنـزل مـن 

دون أن يكون لديهم 

أمـر مـن أي جهـة قضائيـة تخـول لهـم ذلـك. وأوضحـت  
أحمـد  احمـد  السـن  فـي  الطاعـن  زوجـي  والـد  “اختطفـوا 
أيـن  إلـى  نعلـم  ولـم  المنـزل  مـن  بالقـوة  وأخرجـوه  الحـاج 
اتجهـوا بـه ....ثـم عـادت المجموعـة المسـلحة نفسـهافي 
وقـت الحـق واقتحمـوا المنـزل مـرة أخـرى واختطفونـي أنـا 
مـن  الفـراش  طريـح  اليـزال  كان  الـذي  الجريـح  وزوجـي 
وعنـد  شـمان  شـرطة  مركـز  إلـى  بنـا  واتجهـوا  منزلنـا 

وصولنا إلى مركز الشرطة فّرقوا فيما بيننا، حيث أدخلوا 
زوجـي فـي غرفـة وأدخلونـي فـي غرفـة أخـرى وهنـا فتشـوا 
حقيبتي الخاصة واخذوا تلفوني، توسلت إليهم بان يبلغوا 
أسرتي وأقربائي لكنهم رفضوا ذلك وقاموا بالتحقيق معي 
سـرائيل  ووجهـوا لـي تهـم بأنـي عميلـة للسـعودية وأمريـكا واإ
وانـي أسـّرب معلومـات لهـم مـع أنـي امـرأة ال عاقـة لـي 
قريـب”.  مـن  وال  بعيـد  مـن  ال  بذلـك 
التحقيـق  “اسـتمر  وأضافـت 
معـي حتـى السـاعة الثامنـة 
تقريبـا،  مسـاء  والنصـف 
حيـث تعرضـت أثناءهـا 
بتصفيـة  للتهديـد 
كان  الـذي  زوجـي 
أخـرى  غرفـة  فـي 
حالتـه  عـن  اعلـم  وال 
شـيء. بعدهـا نقلونـي أنـا 
شـرطة  مركـز  مـن  وزوجـي 
بسـيارة  بصنعـاء  شـمان 
بنـا  واتجهـوا  لهـم  تابعـة 
الخمسـين  شـارع  نحـوا 
وكانـوا يتواصلـون بالتلفون 
فهمـت  آخريـن،  بأشـخاص 
انهـم  اتصالهـم  خـال  مـن 
بنـي مطـر  منطقـة  فـي  الحوثييـن  مسـئول  مـع  يتحدثـون 
وطلبـوا مـن زوجـي أن يعطيهـم رقـم تلفـون احـد أقربائـي 
أخـي  رقـم  أعطاهـم  إليـه،  ليسـلموني  بـه  يتصلـوا  كـي 
واتصلـوا بـه وعـادت السـيارة بنـا إلـى قـرب محكمـة همـدان 
عنـد احـدى نقـاط التفتيـش التابعـة لهـم وكان حينهـا الوقت 
حوالـى السـاعة الثانيـة بعـد منتصـف الليـل، حيـث حضـر 
أخـذوا  بينمـا  سـيارتهم،  مـن  وانزلونـي  هنـاك  إلـى  أخـي 

حاالت اعتقال مرعبة
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بـه”. سـيتجهون  أيـن  إلـى  يخبرونـي  ولـم  معهـم  زوجـي 
وأوضحـت “رجعـت مـع أخـي وبعدهـا ظللنـا نبحـث عـن 
زوجي ووالده من سجن إلى سجن ومن مكان إلى آخر، 
توسـلنا لـكل القيـادات الميدانيـة لميلشـيا الحوثـي- صالـح 
لكـن كل  يدلونـا علـى مـكان احتجـاز زوجـي ووالـده  أن 
مـن كنـا نسـألهم مـن القائميـن علـى السـجون يقولـون ال 
يوجـدوا لديهـم واسـتمر الحـال كذلـك قرابـة الثاثـة األشـهر 
وتحديـدا فـي تاريـخ  23 تشـرين ثانـي/ نوفمبـر 2016 
حيـن اخبرنـا شـخص بانـه كان محتجـز مـع زوجـي ووالـده 
فـي مقـر دار القـرآن سـابقا جـوار معسـكر الفرقـة األولـى 
مـدرع الـذي حولـوه الـى معتقـل، وان والـد زوجـي قـد تـم 
المـوت.  حتـى  عذبـوه  أن  بعـد  السـجن  داخـل  تصفيتـه 
كنـا علـى أمـل فـي انـه سـيخرج مـن السـجن ونلتقـي بـه 
أن  منـا  طلبـوا  هامـدة.  جثـة  بـه  التقينـا  لكنـا  ونصافحـه 
واخرجـوا زوجـي  لكنـا رفضنـا،  قتلـه  قضيـة  عـن  نتنـازل 
اجتماعيـة. شـخصيات  تدخـل  بعـد  السـجن  مـن  الحقـا 

وفـي 5 آب/أغسـطس 2015 اختطـف مسـلحون يتبعـون 
الدكتـور  الحقوقـي  والناشـط  الطبيـب  وصالـح  الحوثـي 
اليمـن،   وسـط  تعـز،  فـي  منزلـه  مـن  الجنيـد،  عبدالقـادر 
وتـم نقلـه الـى عـدة معتقـات حتـى أوصلـوه الـى معتقـل 
األمـن السياسـي )المخابـرات( بالعاصمـة صنعـاء وبقـي 
مبـرر  أي  بـدون  شـهور   9 مـن  ألكثـر  المعتقـل  فـي 

انزعاجهـم  نشـاطه غيـر  مـن 
تـم  حيـث  الحقوقـي، 

فـي  عنـه  االفـراج 
أيـار/  21
    .2016 مايـو 
قـال الجنيـد بعـد 
عنـه  اإلفـراج 
وصـف  فـي 
اختطافـه  حالـة 
ع  ضـا و أ و
“كنـت  اعتقالـه 

فـي  منزلـي،  فـي 
آب/أغسـطس   5

2015  وفاجأنـي المسـلحون الحوثيـون باقتحـام منزلـي، 
والهجـوم علـي وخطفونـي مـن داخـل بيتـي تحـت تهديـد 
الساح، بعد أن قّيدوا ذراعي، وابتدأت حينها رحلة العذابات 
التي استمرت 300 يوما في ظل ظروف غاية في السوء، 
حيث نقلوني خالها من مكان الى آخر ومن زنزانة الى 
أخـرى، وكانـت ظـروف الحيـاة فـي الزنزانـة سـيئة للغايـة”.  
 وأوضـح أن الزنزانـة كانـت ضيقـة جـدا جـدا، أشـبه بعلبـة 
المعتقلـون  يقضـي  حيـث  فـرش،  بـدون  سـاردين صغيـرة 
األيـام وراء األيـام والشـهور بعـد الشـهور وبعضهـم سـنة 
يعـد قضـاء  التـي  الصغيـرة  الزنازيـن  هـذه  فـي  بعـد سـنة 
األيام فيها بحد ذاته نوع من العذاب األليم، خاصة وأنه 
المعتقـل  لقضـاء  الزنازيـن أي مـكان  فـي هـذه  يتوفـر  ال 
مغطـأة،  نصـف  صغيـرة  زاويـة  غيـر  الحيويـة،  وظائفـه 
فـي طـرف الزنزانـة بمسـاحة متـر فـي متـر مربـع، فيهـا 
الوحيـد  المـكان  وهـي  األرض،  فـي  وحفـرة  مـاء  حنفيـة 
المـاء وللغسـيل وغيـره. المتـاح لقضـاء الحاجـة ولشـرب 

وأضـاف الجنيـد أن “الزنزانـة معتمـة جـدا وال يوجـد فيهـا 
للشـمس  المعتقلـون  ُيعـرض  وال  نقـي،  هـواء  وال  ضـوء 
المفاجـئ  الفتـح  عبـر  المعتقليـن  علـى  التجسـس  ويتـم 
للمعتقليـن  يسـمح  وال  الزنزانـة،  بـاب  فـي  لنوافـذ صغيـرة 
بالحديـث مـع بعـض، كمـا أن الجـو بـارد جـدا وال يعطـى 

المعتقلـون أغطيـة تقيهـم شـدة 
البـرودة، وكلمـا يعطون 

فقـط قليـا مـن 
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بـاب  فـي  فتحـة  عبـر  أحيـاء  عليهـم  لإلبقـاء  الطعـام 
لحـاالت  المعتقليـن  مـن  الكثيـر  يتعـرض  فيمـا  الزنزانـة، 
إال  المعمـري  جمـال  حالـة  ومـا  ومرعبـة  شـديدة  تعذيـب 
المعتقـل”.   فـي  شـاهدتها  التـي  النمـاذج  مـن  واحـدة 
الحوثـي-  مسـلحوا  اعتقـل  آذار/مـارس2015   13 وفـي 
العاصمـة  فـي  المعمـري  جمـال  القبلـي  الشـيخ  صالـح 

صنعـاء، وعذبـوه حتـى أصابـوه بالشـلل وخصـوه، 
وفقـا  المعتقـل  فـي  تعذيبـه  شـدة  مـن 

لشـهود عيـان. وقـد نشـر الطبيـب 
والناشـط الحقوقـي وهـو معتقـل 

سـابق لـدى ميليشـيا الحوثـي 
الدكتـور  صالـح،   -
عبدالقـادر الجنيـد شـهادته 
تعذيـب  حالـة  حـول 
المعمـري،  جمـال  المعتقـل 
شـهادته  فـي  الجنيـد  فقـال 

جمـال  المعتقـل  مـع  “كنـت 
المعمـري فـي زنزانـة واحـدة لمـدة 

الحوثـي،  أتبـاع  خطفـه  شـهور.   3
فنـدق  مـن  الثـاث،  وبناتـه  زوجتـه،  أمـام 

منـذ  قسـريا،  وأخفـوه  اليمـن،  عاصمـة  صنعـاء،  فـي 
والكهربـاء”.  بالحـرق  وعذبـوه  آذار/مـارس2015.   13
كيـف أصابـوه بالشـلل؟ أدخلـوا )شـاال( بيـن إبطـي ذراعيـه، 
بحيـث يقـوم أحـد المعذبيـن بسـحبه بالشـال مـن عنـد رأسـه 
على األرض. وفي نفس الوقت يسحبه شخص آخر من 
عنـد كاحليـه. وقـام الشـخصان بسـحبه والنـزول والصعـود 
على درج السالم،  وشخص ثالث، كان يقوم بركله على 
جانب مؤخرته. أدى هذا العنف إلى قطع أعصاب الضفيرة 
العضدية للذراع، فأصيب بشلل طرفي فى الذراع األيسر.

منطقـة  فـي  النسـا  تلـف عصـب  إلـى  العنـف  هـذا  وأدى 
“اإللية” في مؤخرته، وأصيب بشلل طرفي في كامل رجله 
اليسرى. وهو اآلن مشلول في الجانب األيسر من جسمه.

كيـف خصـوه؟ بعدهـا بثاثـة أيـام خصـوه. حيـث ضغـط 
فـوق  وزنقـه  األيسـر  المنـوي  الحبـل  علـى  يعّذبـه  الـذي 
عظمـة العانـة فـي الحـوض، وبهـذا ضغـط علـى األوعيـة 

الدمويـة داخـل الحبـل المنـوي األيسـر، فشـعر بألـم عظيـم 
باإلحتشـاء.  اليسـرى  الخصيـة  فأصيبـت  الوعـي.  وفقـد 
وبهـذا تـم اإلخصاء.أصبـح يسـتعمل الحفاظـات. هـذا ألن 
عضاتـه األخـرى، أصيبـت بالضمـور والوهـن والفتـور، 
من عدم الحركة، شـهر بعد شـهر، حتى أصبح ال يقوى 
السـيئة  التغذيـة  أن  كمـا  إتجـاه.  أي  فـي  الحركـة  علـى 
“د”،  فيتاميـن  ونقـص  للشـمس  التعـرض  وعـدم 
كل  شـلل  وأكملـت  بالكسـاح  أصابتـه 
حالتـه  العظـام.  وليـن  العضـات 
الحضيـض  فـي  النفسـية، 
الوقـت،  طـول  ويصـرخ 
سـبب. وبـدون  سـبب  ألي 

يقـرأ  البدايـة،  فـي  كان 
الوقـت،  طـول  القـرآن 
أيـام.  ثاثـة  كل  ويختمـه 
فـي  الختمـة،  يسـتطيع  كان 
يفعـل،  لـم  ولكنـه  أقـل  وقـت 
ألنـه غيـر مسـتحب. كان يصـوم 
علـى  العيـد،  فـي  ويفطـر  يـوم  كل 
بـي  ذهبـوا  فحصتـه،  مـرة  وآخـر  مضـض. 
تتألـم  آدميـة،  كتلـة  كان مجـرد  أخـرى،  الـى زنزانـة  إليـه 
فـي  لمسـاعدته  األقـل  علـى  لسـجينين  ويحتـاج  وتبكـي. 
خـال  والنفسـي  البدنـي  باإلجهـاد  يصابـون  الحركـة، 
اليـوم. حتـى  معتقـا  المعمـري  ومـازال  قصيـرة.  فتـرة 

االختطافـات  قصـص  مـن  فقـط  محـدودة  نمـاذج  هـذه 
بعـض  لهـا  تعـرض  التـي  التعسـفية  واالعتقـاالت 
العاصمـة  فـي  صالـح  وحليفهـم  للحوثييـن  المناهضيـن 
صنعـاء وغيرهـا مـن المـدن والقـرى، وليسـت إحصائيـات 
لـكل مـا تـم ارتكابـه مـن انتهـاكات وتعسـفات واعتقـاالت 
مـن قبـل الحوثييـن، فهنـاك المئـات مـن الحـاالت التـي لـم 
نظـرا  توثيقهـا  أو  رصدهـا  الحقوقيـة  المنظمـات  تسـتطع 
فّضلـوا  الذيـن  ألصحابهـا،  اإلنسـاني  الوضـع  لحساسـية 
فـي  فـي حقهـم  للمزيـد مـن االنتهـاكات  تفاديـا  الصمـت، 
والقضـاء.  العدالـة  أو  الدولـة  مؤسسـات  غيـاب  ظـل 
علـى  اليمـن  فـي  التعسـفية  االعتقـاالت  تقتصـر  ولـم 

 
 اعتقلت قوات

 حكومية وقوات محسوبة
 ىلع التحالف العربي وأطراف

 مسلحة أخرى العشرات من املدنيين
 بدون تهم واضحة، تعرض
 بعضهم للتعذيب واالخفاء

 .القسري
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مسـلحي جماعـة الحوثـي وصالـح فحسـب، بـل يشـاركهم 
مواليـة  قـوات  االنتهـاكات  هـذه  مثـل  ارتـكاب  فـي 
وكـذا جماعـات متطرفـة  دوليـا،  بهـا  المعتـرف  للحكومـة 
فتـرة  تنامـى حضـوره خـال  الـذي  القاعـدة،  تنظيـم  مثـل 
اليمـن.  فـي شـرق  النائيـة،  المناطـق  فـي بعـض  الحـرب 
ففـي مدينـة المـكا، التـي سـيطر عليهـا عناصـر تنظيـم 
اعتقـل  كامـل،  عـام  لمـدة  العـرب  جزيـرة  فـي  القاعـدة 
نيسـان/أبريل 2015،  تأريـخ 11  فـي  القاعـدة  عناصـر 
صنـدوق  ومديـر  المحلـي  المجلـس  عضـو  مـن  كًا 
المؤتمـر  فـرع  ورئيـس  حضرمـوت  بمحافظـة  النظافـة 

بالدائـرة 141 بمدينـة المـكا طـال بـن حيـدرة، وشـقيقه 
العطـاس  عـارف  األعمـال  ورجـل  حيـدره،  بـن  ماجـد 
بتهمـة العمـل لصالـح جهـاز األمـن القومـي، وتـم اإلفـراج 
.2015 آب/أغسـطس   20 فـي  قبليـة  بوسـاطة  عنهـم 

كذلـك  المـكا  مدينـة  فـي  القاعـدة  تنظيـم  مسـلحوا  وأقـدم 
فـي 12 تشـرين أول/أكتوبـر 2015، علـى اختطـاف 5 
باعويضـان،  أميـر  هـم  صحافييـن،   3 بينهـم  ناشـطين، 

مراسـل قنـاة آزال الخاصـة، ومحمـد الُمقـِري، مراسـل قنـاة 
علـي صالـح،  السـابق  للرئيـس  المملوكـة  اليـوم(  )اليمـن 
والمصـور التلفزيونـي أكـرم اليمانـي واقتادتهـم إلـى جهـة 
مجهولة، دون أن تسمح لهم بأي اتصال مع عائاتهم أو 
زيارتهم. وجاء اختطاف هؤالء اإلعاميين عقب مظاهرة 
شهدتها مدينة المكا للمطالبة برحيل عناصر القاعدة من 
المدينة وعودة مؤسسات الدولة إليها. وأشارت المصادر 
إلـى اإلفـراج عـن اثنيـن مـن هـؤالء المخطوفيـن، بينمـا ال 
يزال الثاثة الصحافيين رهن االحتجاز واإلخفاء القسري، 
وقـد طالبـت نقابـة الصحافييـن اليمنييـن بسـرعة االفـراج 

عـن الصحافييـن الثاثـة وحمايـة حياتهـم، فيمـا أقـر تنظيـم 
القاعـدة باعتقـال اثنيـن فقـط همـا بـا عويضـان والُمقـري. 
وفـي أواخـر نيسـان/أبريل 2016، أعلنـت قـوات الحكومـة 
عناصـر  قبضـة  مـن  المـكا  مدينـة  اسـتعادة  الشـرعية 
تنظيـم القاعـدة، فـي عمليـة عسـكرية، مدعومـة مـن قـوات 
التحالـف العربـي، وقالـت إنهـا طـردت عناصـر “القاعـدة” 
لمـدة  المدينـة  علـى  التنظيـم  سـيطر  كان  أن  بعـد  منهـا 
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بعـد رحيـل عناصـر  أنـه حتـى  المصـادر  عـام. وذكـرت 
حقوقيـة  منظمـات  رصـدت  المـكا،  مـن  القاعـدة  تنظيـم 
التعسـفية  االعتقـاالت  حـاالت  مـن  العديـد  محليـة 
والتعذيـب فـي السـجون الحكوميـة، بينهـا بعـض حـاالت 
االعتقـاالت التـي وصلـت الـى حـد الوفـاة تحـت التعذيـب. 
جنيـف  ومقرهـا  والحريـات  للحقـوق  سـام  منظمـة  وقالـت 
فـي بيـان أصدرتـه بتأريـخ 11 تموز/يوليـو 2016، إنهـا 
خـال  قسـري  خفـاء  واإ تعسـفي  اعتقـال  حالـة   75 وثقـت 
شـهري أيار/مايـو وحزيران/يونيـو 2016، فـي محافظـة 
سـام  منظمـة  “تابعـت  وأضافـت  لوحدهـا.  حضرمـوت 
التعسـفية  االعتقـاالت  بالـغ  بقلـق  والحريـات  للحقـوق 
سياسـيين  ناشـطين  طالـت  التـي  القسـري  واالخفـاء 
حضرمـوت  بمحافظـة  المـكا  مدينـة  فـي  واجتماعييـن 
فـي  المحليـة  للسـلطات  تابعـة  عسـكرية  قـوات  قبـل  مـن 
مـن  العشـرات  خفـاء  واإ اعتقـال  تـم  حيـث  المحافظـة، 
المـوت”. حتـى  لتعذيـب  تعـرض  بعضهـم  الناشـطين 

وأوضحـت أن “فريـق الرصـد التابـع للمنظمـة فـي محافظة 
حضرمـوت وثّـق خـال الفتـرة المذكـورة 75 حالـة اعتقـال 
خفـاء قسـري تعـرض منهـم اثنـان للتعذيـب حتـى  تعسـفي واإ
الموت أغلبهم في مدينة المكا، وشمل االعتقال التعسفي 
واالخفـاء القسـري فئـات عمريـة مختلفـة بينهـم كبـار فـي 
السن وضعوا في سجون بعيدة عن رقابة القانون، األمر 
الصحيـة مسـتقبًا”. الـذي سـينعكس سـلبا علـى حالتهـم 

وذكـرت انـه فـي تاريـخ 7 أيـار/ مايـو قامـت قـوة عسـكرية 
تابعـة للحكومـة باعتقـال رئيـس جمعيـة االحسـان الخيريـة 
عبدهللا اليزيدي واقتادته الي جهة مجهولة وال يزال مخفيا 
حتـى اللحظـة، وفـي تاريـخ  9 أيار/مايـو  اعتقـل احمـد 
علي برعود وعبدالحكيم السـعدي وتم اقتيادهما الى جهة 
مجهولة وال يزال برعود مخفيًا بينما تم اإلفراج عن السعدي.

وفـي العاصمـة المؤقتـة لحكومـة الرئيـس هـادي، محافظـة 
الحـزام  قـوات  وبالـذات  األمنيـة  القـوات  مارسـت  عـدن، 
األمني الممولة إماراتيا حملة اعتقاالت عشـوائية واسـعة، 
طالـت المئـات مـن المدنييـن فـي محافظـة عـدن والمناطـق 
المجـاورة لهـا، ولـم تقـدم أي مـن الضحايـا إلـى المحاكمـة. 
ان  رادار(  )رايتـس  لمنظمـة  حقوقيـة  مصـادر  وقالـت 
هـادي  الرئيـس  لحكومـة  التابعـة  األمنـي  الحـزام  قـوات 
شـّنت  المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  مـن  والممولـة 
المدنييـن  مـن  المئـات  طالـت  عشـوائية  اعتقـاالت  حملـة 
فـي محافظـة عـدن، جنوبـي اليمـن، بـدون تهـم واضحـة، 
بمـن فيهـم مدنييـن مواليـن للحكومـة المعتـرف بهـا دوليـا. 
ووثـق الراصـدون المحليـون لمنظمتنـا 470 حالـة اعتقـال 
المركـزي  السـجن  فـي  المعتقليـن  عـدد  اجمالـي  مـن 
للقـوات  التابعـة  السـجون  مـن  وغيـره  المنصـورة  بمنطقـة 
تجـاوز  بينمـا  لوحدهـا،  عـدن  محافظـة  فـي  الحكوميـة 
حالـة.    100 مـن  أكثـر  القسـري  اإلخفـاء  حـاالت  عـدد 
قـوات  أن  عـدن  فـي  حقوقيـة  مصـادر  وأوضحـت 
معتقـا،   50 مـن  أكثـر  بنقـل  قامـت  األمنـي  الحـزام 
إلـى  بعـدن  المنصـورة  حـي  فـي  المركـزي  السـجن  مـن 
فـي  البريقـة،  منطقـة  فـي  اإلماراتيـة  القـوات  معسـكر 
 ،2017 الجـاري  العـام  مطلـع  عـدن،  محافظـة  أطـراف 
العامـة،  النيابـة  مـن  أعضـاء  بهـا  قـام  زيـارة  عقـب 
فـي سـجات رسـمية.  وتقييدهـم  المعتقليـن  فـرز  لغـرض 
القـوات  معسـكر  إلـى  نقلهـم  تـم  مـن  جميـع  أن  وأكـدت 
نظـرا  قسـريا،  المخفييـن  عـداد  فـي  أصبحـوا  اإلماراتيـة 
كانـوا  مـا  بعكـس  أسـرهم،  عـن  أخبارهـم  النقطـاع 
كان  والـذي  بالمنصـورة  المركـزي  السـجن  فـي  عليـه 
المعتقليـن. ألهالـي  األسـبوعية  بالزيـارات  يسـمح 
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التوصيات

مطالبـة األمـم المتحـدة بتقديـم الدعـم الفنـي ألعمـال اللجنـة الوطنيـة المكلفـة بالتحقيـق فـي انتهـاكات - 
حقوق اإلنسان في اليمن بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الصادر في 24 
أيلول/سـبتمبر 2015 والضغـط علـى كل أطـراف النـزاع مـن أجـل تسـهيل مهـام هـذه اللجنـة وتوفيـر 
الحمايـة الازمـة لطواقمهـا الميدانيـة وتمكينهـم مـن القيـام بمهامهـم فـي اسـتقبال الشـكاوى وتقّصـي 

الحقائـق وجمـع المعلومـات واألدلـة وزيـارة األماكـن المطلـوب زيارتهـا فـي عمـوم أرجـاء اليمـن. 

مـن -  اليمـن  فـي  يحـدث  مـا  جـّراء  القانونيـة واألخاقيـة  مسـئولياته  بتحمـل  الدولـي  المجتمـع  مطالبـة 
انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان والعمـل الجـاد والعاجـل علـى حمايـة المدنييـن وفقـا للمواثيـق والمعاهـدات 

الدوليـة وفـي مقدمتهـا اتفاقيـات جنيـف.

لزامهـا بسـرعة إطـاق سـراح المحتجزيـن -  إلـزام جماعـة الحوثـي بوقـف حماتهـا العتقـال معارضيهـا واإ
لزامهـا بالقوانيـن اإلنسـانية الدوليـة التـي تصـون حيـاة اإلنسـان  فـي معتقاتهـا ووقـف تعذيبهـم فـورا واإ

وتحفـظ كرامتـه.    

مطالبـة الرئيـس السـابق علـي عبـدهللا صالـح بوقـف المشـاركة فـي ارتـكاب انتهـاكات لحقـوق االنسـان - 
باليمـن وعـدم تحويـل مسـلحي حزبـه الـى ميليشـيا مسـلحة، تتسـاهل فـي ارتـكاب انتهـاكات لحقـوق 

اإلنسـان.   

إلـزام السـلطات األمنيـة التابعـة لحكومـة الرئيـس عبدربـه منصـور هـادي بااللتـزام بالقوانيـن والمواثيـق - 
اإلنسـانية الدوليـة وتفـادي ارتـكاب انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان عنـد ممارسـة سـلطاتها الميدانيـة أو فـي 

السـجون والمعتقـات ومحاسـبة المرتكبيـن لمثـل تلـك االنتهـاكات
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منظمة رايتس رادار
من نحن؟

منظمة )رايتس رادار( لحقوق اإلنسان، هي منظمة غير حكومية، لمراقبة وتعزيز حقوق االنسان العربي 
والدفاع عنها.  

أسسها نخبة من القيادات الحقوقية والنشطاء والمهتمين بالشأن الحقوقي العربي وتعنى بالرصد والتوثيق 
لالنتهاكات الحقوقية والمناصرة للضحايا وتبنّي قضاياهم العادلة والتدريب الحقوقي وتهتم بكافة المجاالت الحقوقية 

وفي مقدمتها الحريات اإلعالمية وحرية التعبير، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المعاقين، حقوق السجين، 
الحق في العدالة، حقوق الالجئ والحقوق العامة. 

وتضم منظمة رايتس رادار شكبة واسعة من المراسلين والراصدين والموثّقين الميدانيين وشبكة عالقات 
واسعة مع المنظمات الحقوقية المحلية واإلقليمية والدولية وتستخدم أحدث التقنيات االلكترونية في عمليات الرصد 

والتوثيق والتواصل والنشر. 

أهدافنا:
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان العربي.  1-

تقديم المناصرة والدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق االنسان العرب.   2-
بناء القدرات الحقوقية وتطوير المهارات القيادية في العالم العربي.  3-

خلق قنوات تواصل وتشبيك مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.   4-
 

رؤيتنا: 
    التميّز في مراقبة وتوثيق وضع حقوق االنسان في العالم العربي.  

 

رسالتنا
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان العربي بطريقة احترافية ومتطّورة وتوفير المناصرة والدعم القانوني 

لضحايا حقوق االنسان العرب وخلق فرص تدريبية لبناء القدرات الحقوقية والمهارات القيادية وفتح قنوات تواصل 
مع المنظمات الدولية، للحد من ارتكاب االنتهاكات لحقوق االنسان ومالحقة المرتكبين لها قضائيا وتعزيز مبدأ عدم 

اإلفالت من العقاب.       

قيمنا :
االستقاللية والتوازن.   1-

المصداقية والتميّز.   2-
االحترافية والمسئولية.    3-
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