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الیمن: القوات السعودیة تُعذّب و"تُخفي" یمنیین
نقل خمسة محتجزین على األقل من المھرة إلى السعودیة بصورة غیر قانونیة

 

(بیروت) - قالت "ھیومن رایتس ووتش'' الیوم إن القوات العسكریة السعودیة والقوات الیمنیة المدعومة من السعودیة نفذت
انتھاكات خطیرة ضد الیمنیین منذ یونیو/حزیران 2019 في محافظة المھرة، أقصى شرق الیمن. تشمل االنتھاكات االعتقاالت

التعسفیة، والتعذیب، واالختفاء القسري، والنقل غیر القانوني للمحتجزین إلى السعودیة.

قال سكان   محافظة المھرة لـ ھیومن رایتس ووتش إن القوات السعودیة والمدعومة من السعودیة اعتقلت بشكل تعسفي
متظاھرین كانوا یحتجون على وجود القوات السعودیة، وغیرھم من السكان المحلیین غیر المرتبطین باالحتجاجات، في

بوا في مرفق احتجاز الغیضة عاصمة المھرة. قال محتجزون سابقون إنھم اتُھموا بدعم معارضي السعودیة، واستُجوبوا وُعذِّ
غیر رسمي في مطار المدینة یُشرف فیھ ضباط سعودیون على القوات الیمنیة الموالیة للسعودیة. قالت عائالت المحتجزین إن
القوات السعودیة أخفت قسرا خمسة محتجزین على األقل لمدة تتراوح بین ثالثة وخمسة أشھر بینما نقلتھم بشكل غیر قانوني

إلى السعودیة ولم تُقدم معلومات عن مكانھم.

قال مایكل بَیج، نائب مدیر قسم الشرق األوسط في ھیومن رایتس ووتش: "االنتھاكات الخطیرة التي ارتكبتھا القوات السعودیة وحلفاؤھا الیمنیون ضد سكان المھرة المحلیین ھي أمر مرعب آخر یُضاف إلى قائمة
األعمال غیر القانونیة للتحالف بقیادة السعودیة في الیمن. السعودیة تُّضر بسمعتھا بشدة لدى الیمنیین عندما تُنفّذ ھذه الممارسات التعسفیة وال تُحاسب أحد علیھا".

قابلت ھیومن رایتس ووتش أربعة محتجزین یمنیین سابقین، وإثنین من أفراد عائالت محتجزین، وأربعة أصدقاء لمحتجزین، وسبعة نشطاء یمنیین، وخمسة صحفیین، وأربعة مسؤولین في الحكومة الیمنیة
المعترف بھا دولیا، ومسؤول حوثي حول األحداث األخیرة في المھرة. راجعت ھیومن رایتس ووتش أیضا وثیقة موقّعة من مدیر عام األمن السیاسي في المھرة التابع للحكومة الیمنیة حول احتجاز شخص في

مطار الغیضة، وفیدیو قصیر یصف فیھ رجل مصاب بكدمات شدیدة بأنھ تعّرض للتعذیب واالعتقال التعسفي في سجن المطار. قدم نشطاء أسماء وصور لستة محتجزین قالوا إنھم نُقلوا قسرا إلى السعودیة.

وثّقت ھیومن رایتس ووتش قضایا 16 شخصا احتجزتھم القوات السعودیة والیمنیة المتحالفة تعسفا في محافظة المھرة بین یونیو/حزیران 2019 وفبرایر/شباط 2020. نقلت قوات األمن السعودیة 11 من أصل 16
إلى السعودیة. قال أفراد أسرھم إن خمسة منھم نُقلوا في یونیو/حزیران إلى سجن في أبھا، عاصمة منطقة عسیر، وعلمت األسر الحقا بمكان وجودھم. قبل نقلھم، لم تتلَق العائالت معلومات حول مكان وجودھم لمدة
تتراوح بین ثالثة وخمسة أشھر. قال ناشط من المھرة ومصدران من الحوثیین إن الستة اآلخرین كانوا رجاال من شمال الیمن واعتُقلوا أثناء عبورھم الحدود من ُعمان عائدین إلى الیمن بعد تلقي العالج الطبي ھناك.
أطلق السعودیون سراح الخمسة اآلخرین الذین لم ینقلوھم إلى السعودیة. قال مصدر لـ ھیومن رایتس ووتش إن القوات العُمانیة احتجزت رجال یمنیا بالقرب من الحدود العُمانیة في سبتمبر/أیلول 2019، قبل إطالق

سراحھ بعد عشرة أیام من االحتجاز. لكن في رد مكتوب إلى ھیومن رایتس ووتش، نفت الحكومة العُمانیة وجود أي قوات ُعمانیة في الیمن، وقالت إن مزاعم وقوع انتھاكات حقوقیة من قبل قواتھا في الیمن "ال
أساس لھا".

قال أربعة مسؤولین في حكومة الرئیس عبد ربھ منصور ھادي المعترف بھا دولیا، ومحتجزون وناشطون سابقون لـ ھیومن رایتس ووتش إن الضباط السعودیین والقوات الیمنیة المدعومة من السعودیة یدیرون
منشأة احتجاز غیر رسمیة في مطار الغیضة في المھرة. تُشیر وثیقة تحمل ختم مكتب الرئیس ھادي، مؤرّخة في أبریل/نیسان 2019، وراجعتھا ھیومن رایتس ووتش، إلى احتجاز شخص ھناك اعتقلھ "الجھاز

المركزي لألمن السیاسي"، وھو جھاز المخابرات الداخلیة الیمني.

قال أربعة محتجزین سابقین إن ضباطا سعودیین كانوا حاضرین أثناء احتجازھم واستجوابھم في مرفق المطار. قال ثالثة إن ضباط یمنیین عذبوھم، بحضور ضباط سعودیین، إلرغامھم على التوقیع على تعھدات
بوقف االحتجاجات ضد أنشطة القوات السعودیة وحلفائھم الیمنیین في المھرة ووقف التعاون مع خصوم السعودیة.

كتبت ھیومن رایتس ووتش إلى راجح باكریت، محافظ المھرة، قبل أن یحل محلھ محمد یاسر في 26 فبرایر/شباط. راسلت ھیومن رایتس ووتش أیضا وزیر حقوق اإلنسان الیمني، محمد عسكر؛ والمتحدث باسم
قوات التحالف بقیادة السعودیة تركي المالكي؛ ووزیر الخارجیة السعودي األمیر فیصل بن فرحان بن عبد هللا مستفسرة عن االنتھاكات المزعومة التي ارتكبتھا قواتھم في المھرة. حتى وقت كتابة ھذا التقریر لم تتلَق

ھیومن رایتس ووتش أّي رد.

القوات السعودیة في الیمن ُملزمة بالتقیّد بالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. على القوات السعودیة أن تُعاِمل األشخاص المحتجزین ألسباب أمنیة بطریقة إنسانیة، وإذا اعتقلت شخصا لالشتباه
بارتكابھ جریمة جنائیة، ینبغي إحالتھ إلى الحكومة الیمنیة للتحقیق معھ ومقاضاتھ. التعذیب أو النقل بغرض التعذیب محظور تماما، كما االختفاء القسري، واحتجاز شخص دون اإلبالغ عن وضعھ أو مكان وجوده.

یحظر القانون الدولي اإلنساني ("اتفاقیة جنیف الرابعة"، المادة 49) نقل المدنیین المحتجزین من بالدھم إلى دولة أخرى، مثل السعودیة.

قال بَْیج: "على الحكومتین السعودیة والیمنیة اإلفراج فورا عن الیمنیین المحتجزین أو الذین نُِقلوا بغیر وجھ حق إلى السعودیة والتحقیق في التعذیب المزعوم واالختفاء القسري من قبل قواتھم في المھرة. على فریق
"الخبراء البارزین المعني بالیمن التابع لألمم المتحدة" أیضا التحقیق في ھذه االنتھاكات، بھدف محاسبة المسؤولین".

محافظة المھرة
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تقع محافظة المھرة في أقصى شرق الیمن، ولھا حدود مع ُعمان والسعودیة. ھي بعیدة عن مناطق القتال العنیف بین التحالف
بقیادة السعودیة، الذي دخل الیمن في مارس/آذار 2015 لدعم الحكومة الیمنیة بقیادة عبد ربھ منصور ھادي ضد قوات

الحوثیین في شمال الیمن، التي سیطرت على العاصمة صنعاء، ومعظم بقیة البالد.

كانت ُعمان الدولة العربیة الوحیدة في منطقة الخلیج التي لم تنضم إلى العملیات العسكریة التي تقودھا السعودیة واإلمارات ضد
قوات الحوثیین. في تقریر عام 2017، ذكر فریق خبراء األمم المتحدة المعني بالیمن بالتفصیل نقل األسلحة من ُعمان عبر

المھرة إلى األراضي الواقعة تحت سیطرة الحوثیین وحلفائھم. بحلول أواخر 2017، بدأت السعودیة بنشر قواتھا في محافظة
المھرة وسیطرت في نوفمبر/تشرین الثاني على مطار الغیضة.

منذ 2016 على األقل، دعمت الحكومتان الیمنیة والسعودیة وحدة أمنیة تسمى "الشرطة العسكریة" في محافظة المھرة. حاولت
اإلمارات دون جدوى إنشاء ما یُسمى بـ"قوات النخبة المھریة"، على غرار الوحدات التي أنشأتھا في محافظتي حضرموت

وشبوة كجزء من "جھودھا لمكافحة اإلرھاب" في الیمن، والتي أدت إلى انتھاكات جسیمة.

أشار فریق الخبراء األممي المعني بالیمن في 2018 إلى أن السعودیة نشرت "اللواء 123 مشاة" في الغیضة في نوفمبر/
تشرین الثاني 2017 لتحسین األمن على طول ھذا الطریق الذي یُعد طریق اإلمداد الرئیسي، والطریق الرئیسي لحركة المرور التجاریة وغیرھا. تحدث المحتجزون السابقون وعائالت المحتجزین والنشطاء في

المھرة مرارا وتكرارا عن "الشرطة العسكریة" و"القوات الخاصة"، والتحالف بقیادة السعودیة والقوات الیمنیة المدعومة من السعودیة، باعتبارھم المسؤولین عن االنتھاكات الموثقة. استخدم الیمنیون الذین قابلتھم
ھیومن رایتس ووتش كلمتي "السعودیة" و"التحالف" كمترادفین لوصف قوات األمن في المھرة.

في بدایة مایو/أیار 2018، نّظم الزعماء المحلیین الیمنیین في المھرة مظاھرات سلمیة ضد وجود القوات السعودیة، وفي النھایة شكلوا مجموعة أطلقوا علیھا "اللجنة المنظمة لالعتصام السلمي". زعمت وسائل
إعالم موالیة للسعودیة وصحیفة "اإلندبندنت" البریطانیة أن الحكومة العمانیة قدمت دعما مالیا للجنة.

أثناء مظاھرة في نوفمبر/تشرین الثاني 2018، قامت القوات الیمنیة الموالیة للسعودیة بتفریق المتظاھرین في منطقة األنفاق في المھرة بالرصاص الحي، حسبما أخبرت لجنة االعتصام ھیومن رایتس ووتش. قال
أربعة مسؤولین من الحكومة الیمنیة المعترف بھا دولیا للرئیس عبد ربھ منصور ھادي، ونشطاء، وتقاریر صحفیة محلیة في روایات غیر مؤكدة، إن القوات الیمنیة المتحالفة مع السعودیة قتلت متظاھَرْین اثنین

على األقل وأصابت آخر خالل ذلك االحتجاج.

في أبریل/نیسان وأغسطس/آب 2019، نفذت الطائرات الحربیة السعودیة غارات جویة على نقاط التفتیش التي أقامھا سكان المھرة، وفقا لسكان وتقاریر صحفیة محلیة. لم ترد أنباء عن سقوط ضحایا. في 17
فبرایر/شباط 2020، اندلعت اشتباكات بعد أن منع السكان دخول القوات السعودیة في منطقة "فوجیت" في مدیریة شحن، وفقا لوسائل إعالم محلیة. أفادت رسالة من المتحدث باسم لجنة االعتصام لـ ھیومن رایتس

ووتش بإصابة متظاھر واحد على األقل. بحسب المتحدث باسم التحالف بقیادة السعودیة، أصیب بعض أفراد قوات األمن الحكومیة في االشتباكات.

في سبتمبر/أیلول 2018، أفادت تقاریر أن حكومة الرئیس ھادي أصدرت مذكرة اعتقال بحق علي بن سالم الحریزي، وكیل محافظة المھرة السابق وأحد مؤسسي لجنة االعتصام. قال الحریزي، الذي لم یُقبض
علیھ، لـ ھیومن رایتس ووتش إن الحكومة اتھمتھ بزعزعة استقرار المنطقة بدعواتھ لالحتجاج ضد القوات التي تقودھا السعودیة.

االعتقال التعسفي والتعذیب

قال ثالثة محتجزین سابقین إن القوات المحلیة الیمنیة التي یُشرف علیھا ضباط سعودیون أساءت إلیھم وعذبتھم داخل مرفق احتجاز في مطار الغیضة، حیث تعّرضوا للضرب والصدمات الكھربائیة والتھدیدات
بإیذاء أفراد أسرھم. قال المحتجزون الثالثة السابقون إنھم اتُھموا بوجود صالت لھم مع "حزب هللا" اللبناني وصالت مع قطر، التي تمر بأزمة دبلوماسیة طویلة مع السعودیة واإلمارات منذ یونیو/حزیران 2017.

استُخِدمت أسماء مستعارة لجمیع األشخاص الذین أجرینا معھم مقابالت لحمایتھم.

قال محتجز سابق، "باسم"، وھو صحفي، إن القوات الیمنیة المحلیة المتحالفة مع السعودیة احتجزتھ في أوائل یولیو/تموز 2019 لمدة شھرین تقریبا في الغیضة. قال إنھم نقلوه إلى مقر البحث الجنائي لبضع
ساعات، ثم إلى المطار، وسلموه لقوات األمن الیمنیة وقائدھم سعودي. قال إن خاطفیھ الیمنیین و"بموافقة الضباط السعودیین"، أبقوه معصوب العینین وضربوه وعذبوه بالصدمات الكھربائیة، وھددوا بنقلھ إلى

سجن في الریاض:

أجبرني رجال األمن السعودیین والیمنیین على التوقیع على تعھد بعدم القیام بعمل صحفي في المھرة وعدم التواصل مع حزب هللا الشیعي "المتحالف مع إیران" أو قطر أو ُعمان. كنت غاضبا. أضربت
عن الطعام لمدة أسبوع كامل وطالبت بتسلیمي للنیابة العامة، لكن في النھایة أجبروني على تناول الطعام. في ھذه المرحلة، أدركت أنني كنت في سجن یدیره الجیش السعودي في مطار الغیضة المدني

وسمعت رجال یصرخ من األلم تحت التعذیب في الغرفة المجاورة. بعد بضعة أیام، نقلوني إلى سجن آخر في قاعدة عسكریة مجھولة. في ھذا السجن، لم یكن ھناك أي سّجان یمني. ال أحد أبدا. كانوا جمیعا
یتحدثون بلھجات سعودیة.

قال باسم إن المحققین أخبروه أنھ إذا لم یعترف بصلتھ المزعومة بحزب هللا في لبنان وقطر، والحوثیین وأجھزة المخابرات العمانیة، سوف یقطعون رأس شقیقھ األصغر، الذي اعتقلوه أیضا. قال باسم إنھ نقل فیما
بعد إلى عدة مراكز احتجاز: "لم یكن لدي طعام كاٍف، وكانت الزنزانة األخیرة التي كنت فیھا متسخة كمكب للنفایات". قال إنھ تمّكن من الفرار في أواخر أغسطس/آب بعدما حفر نفق تحت جدار الحاویة التي كان

محبوسا فیھا.

قال "حسن"، صحفي آخر، إن رجاال یمنیین مسلحین وُمقنَّعین اختطفوه من غرفتھ بالفندق في الغیضة في منتصف یولیو/تموز 2019 وأخذوه بالسیارة إلى مركز احتجاز البحث الجنائي، ثم إلى سجن المطار،
وأخیرا إلى مكان لم یتمكن من تحدیده. قال إنھ طوال فترة اعتقالھ، الذي استمر أكثر من شھر، عذّبھ آسروه بالصدمات الكھربائیة، وضربوه بشكل متكرر. بعد اإلفراج عنھ، حاول الحصول على لقطات كامیرا

مراقبة من الفندق، لكنھ علم من موظفي االستقبال ھناك أن المسلحین الذین اختطفوه قد تخلصوا من الفیدیو لمنع التعرف علیھم.

قال "فاروق''، أحد المتظاھرین الذین انضموا إلى اعتصامات االحتجاج على الوجود السعودي في المھرة، إن قوات األمن الیمنیة اعتقلتھ في یونیو/حزیران 2019 أثناء مروره قرب المطار. استُجِوب في مركز
االحتجاز ھناك، أوال من قبل القوات الیمنیة الموالیة للسعودیة، ثم من قبل ضابط سعودي. قال:

استُجِوبت في غرفة من قبل أحد أفراد الجیش السعودي، وعرفت أنھ سعودي من ثیابھ العسكریة ولھجتھ. أخبرني الضابط نفسھ أنھ سعودي. أخبرني أیضا أن في الغرفة كامیرا تُصّورني ویمكنھم
مشاھدتي مباشرة في الریاض. قال إنھم یعرفون من أكون ألنھم صّوروني في المظاھرات وتعرفوا على وجھي. حاولوا إجباري على التوقیع على تعھد بأنني، وأي شخص من عائلتي مثل أشقائي، لن
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نشارك في أي أنشطة مناھضة للتحالف. رفضت التوقیع ألنھ، كما قلت لھم، كانت مظاھراتنا سلمیة. أساء الضابط لي بالكالم. أخذوا ھاتفي عند البوابة لذا لم أستطع االتصال بأسرتي طوال ذلك الوقت لمدة
ساعتین إلى ثالث ساعات.

أبلغ مصدر مقرب من الجماعات القبلیة البارزة في المھرة ھیومن رایتس ووتش عن حالة قام فیھا حراس عمانیون في منطقة شحن بالمھرة، بالقرب من الحدود العمانیة، باعتقال رجل یمني تعسفیا في سبتمبر/أیلول
2019 بعد أن رفض لالنضمام إلى الجھود المعادیة للسعودیة في المھرة. أفرجت السلطات العمانیة عنھ بعد عشرة أیام. نفت عمان مزاعم عن أي انتھاكات من قبل القوات العمانیة في رد مكتوب إلى ھیومن رایتس

ووتش، ونفت أیضا وجود أي قوات عمانیة تعمل في الیمن.

االختفاء القسري ونقل األشخاص غیر القانوني من الیمن

قال أربعة مسؤولین حكومیین یمنیین، وثالثة أقارب للمحتجزین، وسبعة نشطاء، إن السعودیة احتجزت تعسفا ثم نقلت بشكل غیر قانوني خمسة محتجزین یمنیین على األقل إلى السعودیة.

قالت والدة أحد المحتجزین إن الشرطة العسكریة الیمنیة اعتقلت ابنھا في یونیو/حزیران 2019 في مطار الغیضة عندما ذھب إلى ھناك للتسجیل والعثور على عمل كحارس، ونقلوه الحقا إلى سجن في أبھا،
عاصمة منطقة عسیر في السعودیة. قالت إنھا لم تعرف عنھ شيء لمدة ثالثة أشھر، واكتشفت مكانھ فقط عندما اتصل بھا من السعودیة وأخبرھا بموقعھ. ال زال ابنھا رھن االحتجاز دون تھمة.

قالت أّم أخرى لـ ھیومن رایتس ووتش إن قوات األمن الیمنیة احتجزت زوجھا وابنیھما في الغیضة في یونیو/حزیران 2019، ثم نقلھم مسؤولون سعودیون إلى سجن في أبھا. قالت إنھا عِلمت بموقع زوجھا
وأوالدھا فقط بعد أن اتصلوا بھا من سجن أبھا بعد خمسة أشھر. ال یزال الثالثة رھن االحتجاز دون تھمة.
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