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مقدمة

ــة الصــراع  ــذ بداي ــادل األســرى من ــة لتب ــر عملي ــر/ تشــرين األول 2020 شــهد اليمــن أكب فــي 15 أكتوب

ــة الصليــب األحمــر واألمــم  المســتمر فــي عامــه الســادس، حيــث شــملت العمليــة التــي تمــت برعاي

المتحــدة إطــاق ســراح 1061 أســيًرا، منهــم 670 مــن جماعــة الحوثــي، و391 مــن القــوات التابعــة 

للحكومــة اليمنيــة، بمــا فــي ذلــك 15 جندًيــا ســعودًيا و4 جنــود ســودانيين. 

العاصمــة  فــي  المتحــدة  األمــم  رعتهــا  التــي  اتفاقيــة ســتوكهولم  إطــار  فــي  التبــادل  أتــت عمليــة 

ــي تقضــي  ــون األول 2018، والت ــي 13 ديســمبر/ كان ــة وجماعــة الحوث ــن الحكومــة اليمني الســويدية بي

بحــل الوضــع فــي محافظــة الحديــدة، وإجــراء تفاهمــات حــول الوضــع اإلنســاني فــي محافظــة تعــز، 

فضــًا عــن تبــادل حوالــي 15 ألــف أســيرٍ ومعتقــٍل لــدى أطــراف النــزاع، وهكــذا جــاءت عمليــة التبــادل 

ــذ االتفــاق. ــى مــن مراحــل تنفي ــة أول هــذه كمرحل
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جــاء فــي البنــد األول فــي اتفــاق التبــادل الموقــع مــن الطرفيــن مــا يلــي »تــم االتفــاق علــى إطــاق ســراح 

جميــع األســرى والمعتقليــن والمفقوديــن والمحتجزيــن تعســفيًا والمخفييــن قســريًا والموضوعيــن 

تحــت اإلقامــة الجبريــة علــى ذمــة األحــداث لــدى جميــع األطــراف بــدون أي اســتثناءات أو شــروط وذلــك 

بهــدف حــل القضيــة بشــكٍل كامــل ونهائــي«.

بــدا مــن خــال متابعــة المرصــد األورومتوســطي لمجريــات عمليــة تبــادل األســرى، أّن عــدًدا كبيــًرا مــن 

األســرى الذيــن أفرجــت عنهــم جماعــة الحوثــي يعانــون مــن آثــار تعذيــب واضحــة، فمنهــم مــن ظهــر 

علــى كرســي متحــرك، ومنهــم مــن ظهــر متكئــًا علــى عــكازات، األمــر الــذي أشــار إلــى تعّرضهــم إلــى 

انتهــاكات واســعة وخطيــرة داخــل األســر.

ــر يســلط المرصــد األورومتوســطي الضــوء علــى االنتهــاكات الخطيــرة التــي تعــرض  فــي هــذا التقري

لهــا األســرى المفــرج عنهــم مــن الســجون التابعــة لجماعــة الحوثــي، إذ يســتعرض مجموعــة مــن 

الشــهادات حصــل عليهــا مــن عــدد مــن هــؤالء األســرى مــن خــال مقابــات أجراهــا الفريــق الميدانــي 

التابــع لألورومتوســطي، كمــا ســيتطرق إلــى األوضــاع العامــة للســجون التابعــة لجماعــة الحوثــي، 

والممارســات التــي ترتكبهــا الجماعــة بحــق المعتقليــن لديهــا، ثــم ســيبرز الجانــب القانونــي لهــذه 

االنتهــاكات فــي إطــار القوانيــن والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة.
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األوضاع العامة للسجون التابعة لجماعة الحوثي

تؤكــد العديــد مــن التقاريــر أّن الحوثييــن يديــرون حوالــي 203 ســجنًا منهــا 78 ســجنًا رســميًا و125 

ســريًا، إضافــًة إلــى اســتحداث ســجون ســرية خاصــة موجــودة داخــل أقبيــة المؤسســات الحكوميــة 

ــوزارات واإلدارات العامــة. ــة كال ــاٍن مدني كالمواقــع العســكرية، وأخــرى موجــودة فــي مب

إضافــة إلــى ذلــك توّزعــت العديــد مــن الســجون التابعــة لجماعــة الحوثــي فــي مراكــز غيــر رســمية 

وغيــر مخصصــة لاحتجــاز، ومنهــا المبانــي الســكنية والمــدارس والجامعــات، وكلهــا أماكــن ال تتوفــر 

فيهــا أدنــى المعاييــر الدوليــة والوطنيــة الــازم توفرهــا فــي أماكــن االحتجــاز، فيمــا يتعلــق بالنظافــة، 

والتهويــة الجيــدة، وتأميــن الرعايــة الصحيــة الضروريــة، فضــًا عــن نقــص شــديد فــي المــاء والكهربــاء 

والمســتلزمات األساســية.

احتــوت أجــزاء واســعة مــن المناطــق التابعــة لســيطرة الحوثييــن علــى ســجون ومعتقــات عامــة 

بحقهــم  ومــورس  للجماعــة،  المناهضيــن  والناشــطين  المعارضيــن  آالف  فيهــا  ُأخفــي  وســرية، 
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مختلــف أنــواع التعذيــب واالنتهــاكات الخطيــرة، حيــث يعــد إنشــاء الســجون مــن األولويــات عنــد كل 

توســع يقــوم بــه الحوثيــون، إذ تتزايــد فــي المناطــق الجديــدة أعــداد الســجون، ويقــوم الحوثيــون بنقــل 

ــة بــدون أوامــر قضائيــة. ــى أماكــن ســرية ومجهول الســجناء مــن مراكــز الشــرطة إل

ــا حــول  ــي، فمــع تفشــي جائحــة كورون ــة داخــل ســجون جماعــة الحوث فيمــا يتعلــق باألوضــاع الصحي

العالــم، وصــل الفيــروس أيًضــا إلــى اليمــن، وانتشــر داخــل المعتقــات التــي تديرهــا الجماعــة، ما شــّكل 

تهديــًدا حقيقًيــا لحيــاة اآلالف مــن المعتقليــن. وفــق عــدد مــن التقاريــر المحليــة، تفشــى فيــروس 

ــا بشــكٍل كبيــر فــي ثاثــة معتقــات أساســية فــي صنعــاء؛ وهــي الســجن السياســي وســجن  كورون

هبــرة والســجن المركــزي، وهــي أصــًا غيــر صالحــة ألن تكــون مركــزًا لاعتقــال أو الحجــز الفتقارهــا 

ألدنــى المواصفــات والمعاييــر القانونيــة للســجون، فضــًا عــن انتشــاره فــي باقــي الســجون وأماكــن 

االحتجــاز.

باإلضافــة إلــى فيــروس كورونــا، شــكلت األوضــاع الصحيــة الســيئة التــي تعانــي منهــا ســجون الحوثــي 

خطــرًا كبيــرًا علــى المعتقليــن الذيــن يعانــون مــن أوضــاٍع صحيــة خطيــرة، خاصــًة أولئــك الذيــن يعانــون 

مــن أمــراض مســتعصية ومزمنــة كاألمــراض الصدريــة وأمــراض الــدم، وبــرزت كذلــك أمــراض أخــرى 

خطيــرة داخــل الســجون كالتهــاب الكبــد المناعــي وأمــراض الكلــى وااللتهابــات فــي الجهــاز التنفســي 

والكوليــرا والحساســية والجــرب وغيرهــا مــن األمــراض الســارية والمعديــة.
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أشكال التعذيب داخل سجون الحوثي

تمــارس جماعــة الحوثــي انتهــاكات وحشــية بحــق آالف المعتقليــن الذيــن يقبعــون داخــل ســجونها 

العامــة والســرية فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرتها.

تنّوعــت أشــكال وصنــوف التعذيــب وتعــّددت مــن جســدي ومعنــوي، ولعــّل أبــرز مــا اعتمدتــه جماعــة 

الحوثــي فــي التعذيــب الجســدي كان الضــرب الشــديد بــأدوات غليظــة وأعقــاب البنــادق، والتعليــق مــن 

ــد مــن المابــس، واســتخدام مــواد حارقــة  ــة، والضــرب بالســوط بعــد التجري ــدي لســاعات طويل األي

كيمائيــة خــال التعذيــب، والتــي أدت بدورهــا إلــى عاهــات مســتديمة مترافقــة مــع آثــار صحيــة مدّمــرة، 

فضــًا عــن وفــاة العشــرات تحــت التعذيــب خصوصــًا بســبب الضــرب علــى الــرأس وبالهــراوات 

والحــروق الحامضيــة الشــديدة.
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أمــا أنــواع التعذيــب النفســي فتمثلــت فــي الترهيب والضغط على المعتقليــن إلجبارهم على االعتراف 

واإلقــرار بتهــم لــم يقترفوهــا، باإلضافــة إلــى عزلهــم في ســجون انفراديــة ومصادرة المابــس واألدوية 

الخاصــة بهــم، والشــتم والتهديــد بإيــذاء عائاتهــم فــي الخــارج، وحرمانهــم مــن الرعايــة الطبيــة، وابتــزاز 

أهلهــم لإلفــراج عنهــم. باإلضافــة إلــى الممارســات غيــر اإلنســانية واالعتــداءات الجنســية واإلهانــات 

علــى أنواعهــا، فأغلــب المفــرج عنهــم يعانــون مــن مشــاكل نفســية غيــر قابلــة للشــفاء فــي المــدى 

المنظــور وبحاجــة لعمليــات تأهيــل طويلــة األمــد. 
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ــي للمرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان مجموعــة مــن المقابــات مــع  ــق الميدان أجــرى الفري

األســرى المفــرج عنهــم مــن ســجون الحوثــي فــي صفقــة التبــادل األخيــرة، ووّثــق إفاداتهــم فيمــا 

يتعلــق بظــروف االعتقــال واالنتهــاكات التــي تعّرضــوا لهــا فــي الســجون الحوثــي إلــى أن تــم اإلفــراج 

ــادل. عنهــم فــي صفقــة التب

أجــرى فريــق المرصــد األورومتوســطي 13 مقابلــة مــع األســرى المفــرج عنهــم مــن ســجون الحوثــي 

فــي صفقــة التبــادل، بينهــم 3 صحفييــن.

يســتعرض هــذا التقريــر تفاصيــل اإلفــادات التــي حصــل عليهــا فريق المرصد األورومتوســطي لبعض 

األســرى المفــرج عنهــم علــى النحــو اآلتي:

شهادات األسرى المفرج عنهم

من سجون الحوثي في صفقة التبادل
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»محمــد عبــد الوهــاب«، 24 عامــًا، مــن محافظــة صنعــاء قــال للمرصــد األورومتوســطي: »فــي يــوم 

الخميــس الموافــق 4 أكتوبر/تشــرين األول 2016 وبالتحديــد عنــد الســاعة الثالثــة عصــرًا، بينمــا كنــت 

أتواجــد فــي حفــل زفــاف ألحــد أصدقائــي، جــاءت ســيارة صغيــرة كســيارات األجــرة العموميــة، ارتجــل 

منهــا 4 أشــخاص ملثميــن ومســلحين ببنــادق مــن نــوع كاشــينكوف ويحملــون علــى صدورهــم قنابل 

ومخــازن للســاح معبئــة بالرصــاص، اعترضــوا طريقــي ثــم ســألوني عــن اســمي، وفــي اللحظــة التــي 

لمحــت فيهــا شــعار الحوثييــن علــى الســاح حاولــت الهــروب منهــم، لكــن فــي تلــك اللحظــة كانــوا قــد 

اعتقلونــي وقامــوا بتعصيــب يــدي وعينــي ووضعونــي فــي الســيارة وانهالــوا علــّي بالضــرب المبــرح 

بأيديهــم وبأعقــاب البنــادق. اســتمروا بالضــرب إلــى أن وصلــت إلــى البحــث الجنائــي، حيــث وضعونــي 

فــي زنزانــة انفراديــة مظلمــة تحــت األرض«.

وأضــاف »بعــد إيداعــي فــي الزنزانــة االنفراديــة بــدأوا فــي نفــس اليــوم التحقيــق معــي، وظــل هــذا األمــر 

مســتمرًا علــى مــدار شــهرين كامليــن، حيــث تعرضــت خــال التحقيــق لكافــة أشــكال التعذيــب. كان 

الضــرب المبــرح علــى كافــة أعضــاء جســدي أكثــر مــا تعرضــت لــه أثنــاء التحقيــق، األمــر الــذي أدى إلــى 

انهيــاري بالكامــل ودخولــي فــي حــاالت إغمــاء متكــررة، وعلــى إثــره كان يتــم نقلــي دائمــًا إلــى مستشــفى 

الكويــت. بعــد ذلــك تــم تحويلــي إلــى ســجون األمــن السياســي، حيــث قضيــت مــدة ســجني هنــاك. 

وضعونــي فــي زنزانــة انفراديــة ضيقــة للغايــة بالــكاد كانــت تتســع لشــخص، ولكــن وضعــوا فيهــا 4 

أشــخاص، إذ لــم يكــن بمقــدور أحــد منــا االســتلقاء، وكنــا نضظــر للوقــوف أو الجلــوس بحيــث يكــون 

لــكل شــخص مــا يعــادل شــبًرا )وحــدة قيــاس طولــي تســاوي 5 أصابــع( أو شــبرين. كانــت الزنزانــة 

ــي مــن الظلمــة المســتمرة. كانــت أعمــدة  ــا نعان ــى الهــواء النظيــف وضــوء الشــمس، وكن تفتقــر إل

الغرفــة تتــآكل مــن شــدة الرطوبــة، وكان الطعــام الــذي يحضــروه لنــا بالــكاد يكفــي لبقائنــا أحيــاًء. 

كنــت أتعــرض يوميــًا للتعذيــب بشــتى الطــرق؛ منهــا الضــرب المبــرح بالعصــي والهــراوات، والضــرب 

الســريع علــى منطقــة محــددة فــي جســدي، مــا يــؤدي إلــى فقــدان الوعــي، فضــًا عــن إصابتــي بالعديــد 

محمد عبد الوهاب
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مــن األمــراض؛ ومنهــا التهابــات فــي أعصــاب األطــراف، وبواســير، وقرحــة فــي المعدة، حيث ُشــخصت 

حالتــي بأننــي بحاجــة إلــى طبيــب دمــاغ وأعصــاب. فــي ذلــك الوقــت تــم عرضــي علــى المحكمــة التابعــة 

لجماعــة الحوثــي، حيــث اســتمرت محاكمتــي لـــ 27 جلســة، ووجهــت إلــّي العديــد مــن االتهامــات بســبب 

نشــاطي علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، وكان أبــرز تلــك االتهامــات التخابــر مــع دول أجنبيــة، ومــن 

ثــم ُحكــم علــّي باإلعــدام. بعــد ذلــك نقلونــي إلــى ســجن جماعــي يفتقــر ألدنــى معاييــر الصحــة، حيــث كان 

الســجن يحتــوي علــى حمــام واحــد لاســتخدام الجماعــي، ويفتقــر للتهويــة وضــوء الشــمس«.

وأكمــل »فــي 15 أكتوبر/تشــرين األول 2020، ُأفــرج عنــي فــي إطــار صفقــة تبــادل األســرى برعايــة 

الصليــب األحمــر. وبعــد اإلفــراج تحّدثــت لبعــض وســائل اإلعــام عــن معاناتنــا فــي ســجون الحوثــي، 

لكنــي تلقّيــت علــى أثــر ذلــك تهديــدات بالقتــل مــن جماعــة الحوثــي حــال ظهــوري علــى وســائل اإلعــام 

مــرة أخــرى«. 

»ماجد الجوداوي«، 29 عامًا، من منطقة »ظاع همدان« في صنعاء قال للمرصد األورومتوسطي: 

»فــي يــوم األربعــاء الموافــق 19 أكتوبر/تشــرين األول 2016 وعنــد الســاعة الخامســة فجــرًا، بينمــا 

ــوا  كنــت خارجــًا مــن المســجد بعــد تأديتــي صــاة الفجــر، اعترضنــي ملثمــون ترجلــوا مــن ســيارة وكان

يحملون أســلحة، حيث اقتربوا مني وســألوني عن اســمي فأجبتهم، ثم طلبوا مني أن أركب الســيارة، 

وعندمــا ســألتهم عــن الوجهــة أجابنــي أحدهــم »إلــى المجمــع الحكومــي« وأشــهر الســاح فــي وجهــي، 

وأخبرنــي أّنــه فــي حــال لــم أنّفــذ األمــر فســيتم قتلــي فــي الحــال. ركبــت الســيارة معهــم بالقــوة وعصبــوا 

عينــاي وقيــدوا يــداي، وفتشــوني وصــادروا هاتفــي المحمــول. أثنــاء ذلــك أخبرتهــم أننــي أحتــاج بعــض 

الدقائــق إلخبــار أهلــي عــن مكانــي مــن خــال مكالمــة هاتفيــة، إال أنهــم رفضــوا ذلــك قائليــن »ال داعــي 

لذلــك ســتعود إلــى أهلــك بعــد أن نطــرح عليــك بعــض األســئلة«. بعــد ذلــك حّققــوا معــي، وأثنــاء فتــرة 

التحقيــق تــم ضربــي بشــكل مبــرح للغايــة، وهــددوا بتصفيتــي فــي حــال لــم أعتــرف بالتهــم الموجهــة 

إلــّي. كانــت مرحلــة التحقيــق تعتمــد علــى اإلكــراه علــى االعتــراف عبــر التعذيــب والتهديــد«.

ماجد الجوداوي



14 »تمنيت الموت«.. معاناة األسرى المفرج عنهم من سجون جماعة الحوثي في اليمن

وأضــاف »بعــد ذلــك وضعونــي فــي الســجن. وبعــد مــرور عــام مــن ذلــك التاريــخ تــم عرضــي علــى 

وتفجيــر  العــام،  األمــن  زعزعــة  تهمــة؛ منهــا   44 مــن  بأكثــر  اتهــام  لــي الئحــة  المحكمــة، ووجهــت 

المســاجد، والتخابــر والرصــد، وحكــم علــّي باإلعــدام. قضيــت فــي الســجن مــدة 4 ســنوات، حيــث ســمح 

لــي خــال ذلــك باالتصــال بعائلتــي وإخبارهــم عــن مكانــي، وســمحوا لعائلتــي بزيارتــي بعــد ســنة وثاثــة 

أشــهر لمــدة 5 دقائــق«.

وأكمــل »الســجن الــذي أودعونــي فيــه كان عبــارة عــن مبنــى مــن كتــل اســمنتية لــه العديــد مــن األبــواب 

المدرعــة يبلــغ ســمكها حوالــي 10 ســم، وال يوجــد أي مــكان للتهويــة ســوى نافــذة بحجــم شــبر ونصــف 

ــر، ويوضــع بداخلهــا نحــو 45 معتقــًلا، وتوجــد  ــا 6×4 مت ــت تقريب ــة. مســاحة الغــرف كان فــي كل زنزان

أيًضــا زنازيــن انفراديــة صغيــرة جــًدا بمســاحة متــر× متــر. الســجن الــذي كنــت فيــه ال توجــد فيــه إنــارة 

إال مــن خــال نافــذة صغيــرة أو مــن خــال مصبــاح كان يســمح لنــا بإنارتــه لمــدة 7 ســاعات فقــط فــي 

اليــوم، وباقــي الســاعات كنــا نقبــع فــي ظــام دامــس. لــم يكــن ُيســمح لنــا بدخــول دورة الميــاه ســوى 

ثــاث مــرات فــي اليــوم، وكان الســّجانون ال يســمحون لنــا بالبقــاء داخــل دورة الميــاه أكثــر مــن دقيقــة 

ونصــف، ومــن يتأخــر يتعــرض للــركل بالبســاطير العســكرية وُيجبــر علــى الزحــف مــن الحمــام إلــى 

الزنزانــة، كمــا لــم يكــن يســمح لنــا باالســتحمام إال مــرة أســبوعيًا وتغســيل الــرأس فقــط. المعاملــة 

ــا،  ــا بالعديــد مــن األمــراض، حيــث تفشــى الجــرب فيمــا بينن المهينــة والظــروف القاســية تســببت لن

وعانــى الكثيــر منــا مــن أمــراض المســالك البوليــة والكلــى، وضعــف البصــر، والتهابــات األعصــاب 

بســبب الضــرب المبــرح علــى أطرافنــا تحديــدًا. اســتمر األمــر كذلــك حتــى تــم اإلفــراج عنــي فــي صفقــة 

التبــادل التــي جــرت فــي أكتوبــر 2020«.

»بكــر حســين« )اســم مســتعار(، 40 عامــًا، مــن محافظــة صنعــاء قــال للمرصــد األورومتوســطي: 

»بتاريــخ 6 يوليــو/ تمــوز 2016 تعّرضــت لاختطــاف مــن أمــام منزلــي عندمــا اســتوقفتني ســيارة 

بداخلهــا 4 مســلحين تحّججــوا باالستفســار عــن عنــوان معيــن، ثــم فجــأة أشــهر أحدهــم الســاح 

بكر حسين )اسم مستعار(
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ــم قــام بعصــب  ــى األرض، ث ــي بالجلــوس عل ــه. أمرن ــم أمــري ب ــكل مــا يت ــّي أن أنصــاع ل ــي أن عل وأخبرن

عينــاي ووضــع األصفــاد بيــدي، ثــم ركبــت معهــم فــي الســيارة وذهبــوا بــي إلــى الســجن. تنقلــت خــال 

تلــك الفتــرة لعــدة ســجون فــي صنعــاء؛ وهــي الســجن السياســي، والســجن القومــي، والســجن 

الوقائــي والســجن المركــزي. تــم التحقيــق معــي فــي هــذه الســجون بطريقــة وحشــية، فقــد كانــوا 

يبللــون جســدي بالمــاء ثــم يباشــرون بصعقــي بالكهربــاء فــي المناطــق الحساســة مــن جســدي، كمــا 

ُشــبحت لليــاٍل متواصلــة مــن قدمــاي، وظــل تهديــدي قائمــًا بأذيــة أهلــي وزوجتــي وأوالدي، وكانــوا 

يلطموننــي علــى وجهــي بأحذيتهــم ويركلــون جســدي. ســجنت لمــدة 4 ســنوات وثمانيــة أشــهر، كانــت 

البدايــة حينمــا تــم وضعــي فــي زنزانــة انفراديــة ال يوجــد فيهــا أي إنــارة أو تهويــة، كنــت أصــارع الظــام 

حتــى كــدت أن أجــن، لــم أكــن أرى النــور أو أشــتم الهــواء النظيــف بســبب رائحــة العفــن والرطوبــة 

والقــاذورات والفضــات، إال مــن خــال الدقائــق التــي أتلقــى فيهــا وجبــات طعامــي مــن الســّجان والــذي 

ــارة عــن عــدس فــي الفطــور وأرز فــي الغــداء والعشــاء«.  كان عب

وأضــاف »بعــد ذلــك تــم نقلــي إلــى الســجن الجماعــي، حيــث كانــت مســاحة الغرفــة فيــه 2×3 متــر 

تحــوي مــا يقــارب 15-20 معتقــًلا فيهــا. كانــت المســاحة للشــخص الواحــد ضيقــة للغايــة، لدرجــة أّن 

المعتقــل يجــد صعوبــة بالغــة إذا أراد أن يبــدل جهــة االســتلقاء مــن اليميــن إلــى اليســار أو العكــس، 

إذ كان ذلــك يتطلــب مــن المعتقــل الوقــوف واالســتلقاء مــن جديــد فــي مســاحته الضيقــة. 

وأكمــل »لــم يســمح لــي أن أتواصــل مــع أهلــي إال بعــد مــرور عــام كامــل علــى اختطافــي، ولــم أعــرض 

خالهــا علــى المحكمــة، وظلــت تبريــرات ســجني أننــي مرتــزق أعمــل لصالــح أجنــدة خارجيــة وتابــع 

لتنظيــم »الدولــة اإلســامية« )داعــش(. لــم يتــم الســماح لــي بتوكيــل محــاٍم رغــم طلبــي المتكــرر بذلــك 

فــي محاولــة منــي للحصــول علــى أبســط حقوقــي. تضاعفــت معاناتــي كونــي مريــض بالقلــب وأصبــت 

خــال الســجن بالبواســير وجرثومــة المعــدة ونوبــات مــن آالم الكلــى. ظــل األمــر كذلــك إلــى أن تــم 

اإلفــراج عنــي فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2020 مــن خــال صفقــة تبــادل األســرى«. 
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»علي ســائد« اســم مســتعار، 42 عامًا، من محافظة صنعاء قال للمرصد األورومتوســطي »بتاريخ 

3 أكتوبــر/ تشــرين األول 2016، وبالتحديــد فــي تمــام الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرًا بينمــا كنــت خارجًا 

مــن مقــر عملــي فــي بنــك ســبأ وأثنــاء ركوبــي ســيارتي جــاء رجــال وحاولــوا فتــح بــاب الســيارة، وعندمــا 

شــعرت بالخــوف ألّن هــؤالء الرجــال غيــر مألوفيــن بالنســبة لــي، حاولــت الهــرب والفــرار بســيارتي، وإذ 

بوابــل مــن الرصــاص يطلــق علــى الســيارة، وكان لديهــم ســيارتين األولــى ســيارة مــن نوع »النــد كروزر« 

والثانيــة مــن نــوع »هايلوكــس« كانتــا متواجدتيــن فــي الجهــة األخــرى لســيارتي ولذلــك لــم يســتطيعوا 

اللحــاق بــي. اســتطعت الهــرب ثــم توجهــت نحــو منزلــي، وعنــد وصولــي بالقــرب مــن البيــت ذهبــت إلــى 

قســم الشــرطة لإلبــاغ عــن الحادثــة، وبينمــا أنــا فــي القســم قــال لــي مديــر القســم بــأن أنتظــر فــي 

إحــدى الغــرف فــي القســم، وعندمــا طــال انتظــاري طلبــت منــه أن أخــرج إلــى البيــت علــى أن أعــود إلــى 

ــة  ــى هــذه الحال ــوع. ظللــت عل ــي أن الخــروج ممن ــي، فرفــض ذلــك وأبلغن ــوا ب القســم فــي حــال اتصل

ــر  ــى دخلــت مجموعــة مســلحة مــن مدنييــن وملثميــن قســم الشــرطة فجــأة، واتجهــوا نحــو مدي حت

القســم، وهــو بــدوره قــام بالتأشــير نحــوي. قامــوا بااللتفــاف حولــي ومعهــم أســلحة ومسدســات 

شــخصية ووجهــوا لــي ســؤااًل: لمــاذا هربــت منــا؟ فأخبرتهــم أننــي ال أعرفهــم ومــن الطبيعــي أن أهــرب 

لحمايــة نفســي. اختطفونــي مــن القســم واقتادونــي معهــم علــى مــرأى ومســمع مــن مديــر القســم 

وأفــراد القســم، حاولــت ســؤالهم عــن الســبب ولكنهــم لــم يجيبونــي إطاقــا وأخــذوا كل مــا كان معــي 

مــن أمــوال وهواتــف وبطاقــات شــخصية ووظيفيــة ومفاتيــح الســيارة وســاعة يدويــة وكل مــا معــي 

مــن متعلقــات شــخصية، وعصبــوا عينــاي داخــل الســيارة، وقّيــدوا يــداي إلــى خلــف ظهــري واقتادونــي 

إلــى جهــة مجهولــة وصلنــا إليهــا قــرب المغــرب. لــدى وصولنــا أجبرونــي علــى البصــم علــى عــدة أوراق 

)حوالــي ثمانــي أوراق(، إذ قــال لــي الشــخص الــذي أكرهنــي علــى البصــم أنــي أبصــم علــى ممتلكاتــي التــي 

كانــت معــي، حيــث أخذوهــا منــي بمــا فيهــا الســيارة، ثــم طرحونــي فــي مــكان ال أعلمــه مغمــى العينيــن 

مكبــل اليديــن. بقيــت علــى هــذه الحالــة إلــى أن أخذونــي وأنــا علــى نفــس حالتــي وأدخلونــي فيمــا بعــد إلــى 

علي سائد )اسم مستعار(
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زنزانــة صغيــره انفراديــة ووضعونــي بداخلهــا وحيــدًا. تــم إخفائــي مــدة خمســة أشــهر متواصلــة دون 

علــم والــداي أو زوجتــي أو أحــٌد مــن أقاربــي، وتــم التحقيــق معــي خــال تلــك الفتــرة«.

وتابــع »خــال فتــرة ســجني لــم أعــرض علــى المحكمــة، ولــم يتــم توكيــل محــاٍم لــي، ووجهــت لــي العديــد 

مــن االتهامــات ومنهــا تأييــد »الشــرعية« وانتمائــي السياســي. ســجنت لمــدة 4 ســنوات ســمحوا لــي 

خالهــا بالتواصــل مــع األهــل لمــدة ســنة وتســعة أشــهر فقــط أثنــاء ســجني فــي الســجن السياســي، 

وبعــد نقلــي مــن السياســي تــم إغــاق الزيــارات حتــى تــم خرجــت نهايــة الســنة الرابعــة. خــال ســجني 

بالســياط  يتــم جلــدي بشــدة وضربــي ضرًبــا مبرًحــا  تعرضــت للعديــد مــن االنتهــاكات، حيــث كان 

والكابــات الكهربائيــة والهــراوات، حتــى أن آثــار التعذيــب مــا تــزال واضحــة علــى جســدي رغــم محاولتــي 

إزالتهــا باســتخدام المراهــم والعاجــات. كذلــك كانــوا ينهالــون علــي باللطــم واللكــم والدعــس علــى 

جســمي ورأســي ووجهــي حتــى كاد أنفــي أن يتهشــم، وتــم تقييــد يــدّي وقدمــّي وشــبحي. جلســت مقيــد 

القدميــن قرابــة ثاثــة أشــهر، فضــًا عــن حرمانــي مــن دورة الميــاه إال فــي أوقــات قليلــة ومحــددة مــن 

قبلهــم، كمــا لــم يمنحونــي الرعايــة الصحيــة ولــم يعطونــي أي أدويــة كنــت أطلبهــا أو أحتاجهــا. عندمــا 

كان يشــتد بــي المــرض، كل مــا كانــوا يفعلونــه هــو إعطائــي قــرص مســكن فقــط بعــد عنــاٍء وتعــب. 

عانيــت مــن ألــٍم حــاد أســفل عمــودي الفقــري، فقــد كان يؤلمنــي وأجــزاء مــن ظهــري نتيجــة الضــرب 

والجلــوس أربــع ســنوات دون حركــة أو رياضــة، باإلضافــة إلــى التهابــات شــديدة فــي الكلــى وترســب 

األمــاح بســبب عــدم توفــر دورة ميــاه وبســبب تلــوث ميــاه الشــرب، كمــا ازداد ضعــف النظــر عنــدي«. 

وأكمــل »تــم إخفائــي وحرمانــي مــن زوجتــي ووالــداي وإخوانــي وجميــع أهلــي مــدة الخمســة أشــهرٍ 

األولــى، ثــم تــم إخفائــي مــرة أخــرى مــدة ســنتين وحرمانــي مــن أهلــي ومــن زيارتهــم حتــى خرجــت. فــي 

الكثيــر مــن األحيــان كانــوا يمارســون التعذيــب النفســي بحقنــا، كأْن يقولــوا بأننــا فــي مرمــى ضــرب 

الطائــرات وقــد نتعــرض للقصــف فــي أي لحظــة، وكانــوا يتعمــدون إبــاغ ذوينــا بمعلومــات كاذبــة لبــث 

الخــوف والذعــر فيهــم، كنفــي وجودنــا فــي الســجن، أو قصــف المــكان الــذي نتواجــد فيــه. ظــل التعذيــب 

ــرى فــي أكتوبــر/ ــادل األســــــ الجســدي والنفســي مســتمرًا إلــى أن تــم اإلفــراج عنــي فــي صفقــة تبـــــــــــ

تشــرين األول 2020.
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أكرم حسن )اسم مستعار(

»أكــرم حســن« )اســم مســتعار(، 28 عامــًا، مــن محافظــة مــأرب قــال للمرصــد األورومتوســطي: »فــي 

يــوم الجمعــة الموافــق 16 ســبتمبر/ أيلــول 2016 وعنــد الســاعة الحاديــة عشــرة وعشــرون دقيقــة، 

بينمــا كنــت خارجــًا مــن ســوق »بعثــر« فــي شــارع مــأرب بالعاصمــة صنعــاء، اعتــرض بــاص أبيــض 

الســيارة التــي كنــت بداخلهــا أنــا واثنيــن مــن أشــقائي، وخــرج مــن الســيارة مســلحون ملثمــون يحملــون 

أســلحة رشاشــة، وقامــوا بتوجيــه األســلحة إلينــا، ثــم قيــدوا يــدّي إلى الخلــف وعصبوا عينــّي ووضعوني 

فــي ســيارتهم وأخذونــي إلــى مــكان مجهــول. بعــد انتهــاء فتــرة التحقيــق التــي امتــدت ألســبوعين، تــم 

عرضــي علــى المحكمــة وتوجيــه العديــد مــن التهــم إلــّي، ومنهــا تأييــد الحكومــة، والتخابــر مــع التحالــف، 

وصــدر فــي حقــي حكمــًا باإلعــدام اســتنادًا إلــى هــذه التهــم. خــال فتــرة احتجــازي عانيــت مــن العديــد 

مــن االنتهــاكات، إذ تعرضــت للضــرب الشــديد فــي كافــة أنحــاء جســدي، وتــم تعليقــي بالســقف أليــاٍم 

عــدة، وتــم تقيــدي مــن أقدامــي لمــدة تتجــاوز 3 أشــهر، فضــًا عــن اإلهانــة والســب. بعــد تســعة أشــهر 

مــن هــذه المعاملــة أصبــت ببدايــة فشــل كلــوي، ومكثــت أعانــي لمــدة عشــرة أيــام، حيــث كنــت أطالــب 

ــارة المستشــفى، حيــث  بعرضــي علــى دكتــور، إال أنهــم لــم يســتجيبوا لــي. بعــد ذلــك ســمحوا لــي بزي

مكثــت فيــه 14 يومــًا، وغســلت فيــه الكلــى 3 مــرات. بســبب حالتــي الصحيــة المتدهــورة طلــب الدكتــور 

عــاج )مغذيــات -إبــر( لكنهــم لــم يحضــروا لــي شــيئًا منهــا، ولــم يســمحوا لــي باالتصــال بأهلــي لكــي 

يوفــروا العــاج. بعــد ثاثــة أســابيع تدهــورت حالتــي مــن شــدة األلــم لدرجــة أنــي تمّنيــت المــوت حينهــا، 

وطلبــت منهــم أن يســمحوا لــي بالتواصــل مــع عائلتــي لتأميــن العــاج فســمحوا لــي بذلــك وعملــوا 

أهلــي علــى توفيــر العــاج االزم لحالتــي«.

وأضــاف »كان ال يفتــح لنــا الحمــام إال 3 مــرات فــي اليــوم ولمــدة 3 إلــى 4 دقائــق، كنــا نعانــي بشــدة 

أثنــاء االســتحمام وغســل المابــس بمــاء مــن األســاس متســخ وملــوث، كمــا ُمنعنــا مــن إدخــال 

المابــس، وُمنعنــا مــن رؤيــة الشــمس لفتــرة طويلــة، لــم يســمح لنــا بالحصــول علــى حقنــا فــي 

التعليــم وإكمــال دراســتنا، ومنعنــا مــن األقــام والكتــب وحتــى الــورق. كان الســجن يقــع فــي أمانــة 
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العاصمــة -حــدة - الحــي السياســي، وهــو عبــارة عــن قبــو تحــت األرض وطابقيــن فــوق األرض، لــه إنــارة 

ضعيفــة جــدًا وأغلــب المعتقليــن يعانــون مــن ضعــف فــي البصــر بســبب قلــة اإلضــاءة، وال مجــال 

ألي تهويــة ســوى نافــذة فــي الســقف مســاحتها ال يتجــاوز شــبر× بشــبر. يصــل عــدد المعتقليــن فــي 

الغرفــة إلــى 23 معتقــًلا فــي حيــن أن الغرفــة فــي األســاس ال تكفــي ســوى 16 شــخصًا فقــط. خرجــت 

فــي صفقــة التبــادل فــي أكتوبر/تشــرين األول 2020، ولكــن مــا زلــت ماحًقــا ومهــدًدا بالمســاس 

ــي«. بشــخصي وعائلت

»إبراهيــم غنــدري«، 40 عامــًا، مــن محافظــة الحديــدة قال للمرصد األورومتوســطي: »في يوم الثاثاء 

الموافــق 5 أبريل/نيســان 2016 وعنــد الســاعة الســابعة صباحــًا، داهــم مســلحون مــن جماعة الحوثي 

ــا و9  منزلــي، ورّوعــوا زوجتــي وأطفالــي. فــي ذلــك الوقــت لــم أكــن فــي البيــت فأخــذوا طفلــّي )12 عاًم

أعــوام( واقتادوهمــا إلــى »الطقــم« )ســيارة مــن نــوع تويوتــا وعلــى ظهرهــا رشــاش( واقتــادوا كذلــك 

أبــي وجــاري لنفــس الســيارة. عندمــا وصلــت المنــزل أمســكوا بــي، وانهالــوا علــّي بالضــرب بالعصــي 

وأعقــاب البنــادق إلــى أن تســببوا لــي باأللــم الشــديد فــي رأســي وكاد أن يغمــى علــّي. أطلقــوا ســراح 

الجميــع )أبــي وجــاري وطفلــّي( ثــم عصبــوا عينــّي ووضعونــي داخــل الســيارة العســكرية. بعــد ذلــك 

وصلــت إلــى ســجن فــي منطقــة الزيديــة شــمال شــرقي الحديــدة، وكان الســجن عبــارة عــن مبنــى 

لمؤسســة خيريــة، ويضــم نحــو 20 معتقــًلا. فــي صبــاح اليــوم الثانــي بــدأ عناصــر مــن جماعــة الحوثــي 

بالتحقيــق معــي، وشــتموني خــال التحقيــق بألفــاظ نابيــة وأوصــاف قبيحــة، وضربونــي بشــكل مبــرح 

علــى مختلــف أجــزاء جســدي وخصوًصــا الوجــه. تعمــدوا إهانتــي لإلجبــاري علــى االعتــراف علــى ادعــاءات 

لــم أرتكبهــا، حتــى فقــدت الوعــي وانهــار جســدي«. 

وأضــاف »ســجنت لنحــو 5 ســنوات لــم أعــرض خالهــا علــى أي محكمــة، ولــم ُيســمح لي بتوكيــل محاٍم، 

وكانــت تهمتــي خــال هــذه المــدة أننــي كنــت ناشــطًا سياســيًا. خــال هــذه المــدة اســتخدم الســجانون 

والمحققــون كل طــرق التعذيــب مــن ضــرب بالكوابــل وربــط األيــدي مع األقدام من الخلف باســتخدام 

إبراهيم غندري
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الجنازيــر. ُحرمــت مــن األدويــة وحتــى المســكنات رغــم حاجتــي وطلبــي المتكــرر لهــا بســبب األلــم الــذي 

كنــت أعانيــه. قضيــت نحــو 5 ســنوات فــي غرفــة مغلقــة تمامــًا ال يصلهــا أي إضــاءة أو تهويــة أو 

أشــعة شــمس، وكان يبلــغ مســاحتها 4×4 متــر وتضــم أكثــر مــن 25 معتقــًلا. كنــت والمعتقليــن 

نشــعر أننــا ُنشــوى مــن شــدة الحــر ونتصبــب عرقــًا مــن ضيــق المــكان والحــرارة واالكتظــاظ فــي فصــل 

الصيــف. لــم يســمحوا لنــا باســتخدام الحمــام إال لفتــرة وجيــزة ال تتجــاوز الدقيقتيــن ولـــ 3 مــرات خــال 

اليــوم والليلــة. لــم يســمحوا لــي بالتواصــل مــع عائلتــي إال بعــد مــرور 8 أشــهر علــى اعتقالــي. ظللــت 

أعانــي حتــى ُأفــرج عنــي فــي صفقــة تبــادل األســرى فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2020«. 

ــد جعفــر« )اســم مســتعار(، 24 عامــًا، مــن محافظــة صنعــاء قــال للمرصــد األورومتوســطي:  »خال

»فــي يــوم الثاثــاء الموافــق 14 يونيــو/ حزيــران 2016 وعنــد تمــام الســاعة الثانيــة مــن بعــد منتصــف 

الليــل، اقتحمــت مجموعــة ملثمــة مــن مســلحي جماعــة الحوثــي منزلــي وكســروا البــاب وانقســموا إلــى 

قســمين؛ قســم منهــم ظــل عنــد مدخــل البــاب وقســم منهــم دخــل إلــى البيــت. ســلبوا كل مقتنيــات 

المنــزل الثمينــة ومــن ثــم ســألوني عــن مــكان وجــود األمــوال. أخــذوا الكثيــر مــن الممتلــكات الموجــودة 

فــي المنــزل، ولــم يبقــوا أي شــيء علــى حالــه، لــم يكترثــوا لوجــود النســاء أو األطفــال. بعــد ذلــك عصبــوا 

عينــّي وكبلــوا يــدّي وطلبــوا منــي االنصيــاع ألوامرهــم دون إحــداث أي ضجيــج، وفــي حــال محاولتــي 

الهــروب ســيتم تصفيتــي فــي الحــال دون تــردد«.

وأضــاف »أخذونــي إلــى منــزل وبــدأوا التحقيــق معــي هنــاك. أثنــاء التحقيــق تعرضــت للضــرب بالعصــا 

علــى رأســي وكل مناطــق جســدي، وتــم شــبحي وصعقــي بالكهربــاء بشــكٍل متكــرر فــي مناطــق 

حساســة فــي جســدي، وظللــت هكــذا إلــى أن تــم عرضــي علــى المحكمــة، حيــث حضــرت منها جلســتين، 

ووجهــت لــي العديــد مــن التهــم؛ مثــل التخابــر، ومناهضــة جماعــة الحوثــي ومناصــرة الشــرعية، ولــم 

يصــدر حكــم بحقــي. ُســجنت مــا يقــارب الـــ 4 ســنوات، بــدأت بالتحقيــق معــي فــي أحــد المنــازل، ومــن ثــم 

ُنقلــت إلــى األمــن السياســي، وبعدهــا معســكر األمــن المركــزي. كان الســجن عبــارة عــن غــرف معتمــة 

خالد جعفر )اسم مستعار(
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ال يصــل إليهــا اإلضــاءة وال يوجــد بهــا أي تهويــة، رائحــة الرطوبــة قويــة جــدًا. كل هــذه الســجون علــى 

اختافهــا إال أّن العامــل المشــترك فيهــا هــو ضيــق المســاحة واالكتظــاظ، فبالــكاد تتســع للموجديــن 

بهــا. كنــا نتفــق علــى النــوم بنــاء علــى مجموعــات، بحيــث تقــف مجموعــة وتنــام مجموعــة أخــرى حتــى 

نســتطيع أن نحصــل علــى قــدر كاٍف مــن المســاحة التــي تؤهــل الشــخص منــا أن ينــام علــى ظهــره 

وليــس علــى جنبــه. كانــوا يعتمــدون الفــول واألرز وطبيــخ البــازالء فــي وجبــات الطعــام خــال اإلفطــار 

والغــداء والعشــاء. قضيــت 4 ســنوات بالســجن أنتظــر أن يصــدر فــي حقــي حكمــًا إلــى أن تــم االفــراج 

عنــي فــي صفقــة التبــادل فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2020«.

»معــاذ األحمــدي« اســم مســتعار، 40 عامــًا، مــن محافظــة صنعــاء قــال للمرصــد األورومتوســطي 

مــن ســيارة عنــد مدخــل  نزولــي  وأثنــاء   2017 الثانــي  يناير/كانــون   30 الموافــق  اإلثنيــن  يــوم  »فــي 

الشــارع المــؤدي إلــى منزلــي تفاجــأت بمجموعــة مــن مســلحي الحوثــي يترصــدون لــي خلــف الســيارة، 

وكانــوا يســتقلون ســيارة مــن نــوع »تويوتــا« عليهــا رشــاش، كانــت المجموعــة تتألــف مــن نحــو 5 

أشــخاص ملثميــن ومدججيــن بالســاح، وكان المســؤول عنهــم ينادونــه بأبــو أحمــد. عنــد نزولــي مــن 

الســيارة ألقــوا القبــض علــّي وأخــذوا هاتفــي وجميــع الوثائــق التــي بحوزتــي، وبعدهــا نقلونــي إلــى قســم 

شــرطة »الســنينة«. عصبــوا عينــاي وقيــدوا يــداي باألصفــاد، ووضعونــي فــي غرفــة وأغلقــوا علــّي بــاب 

الغرفــة«.

ــد مــن التهــم  ــي العدي ــي. ُوجهــت ل ــم توكيــل محــاٍم ل ــى المحكمــة وت وأضــاف »بعــد ذلــك ُعرضــت عل

ومنهــا االشــتراك فــي عصابــات وزعزعــت األمــن فــي صنعــاء، والتعــاون مــع العــدو. بلغــت مــدة 

ســجني مــا يقــارب الـــ 3 ســنوات وعشــرة أشــهر، كانــت بدايتهــا 10 و20 يوًمــا فــي البحــث الجنائــي، 

وباقــي المــدة بعدهــا كانــت فــي ســجن األمــن السياســي. لــم يســمحوا لــي بالتواصــل مــع أهلــي إال 

بعــد مــرور 4 أشــهر.

معاذ األحمدي )اسم مستعار(
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وأكمــل »الضــرب كان لغــة الحــوار لديهــم، كانــوا يضربوننــا علــى وجوهنــا ألتفــه األســباب، وكنــا نعلــق 

ــا بدخــول الحمــام إال ثــاث مــرات فــي  ــم يكــن يســمح لن ــة، ل ــا لســاعات متواصل بالســقف مــن أرجلن

اليــوم، ولــم يســمح لنــا بإدخــال المابــس التــي نحتاجهــا. خــال فتــرة الســجن احتجــت إلــى عمليــة 

جراحيــة فــي عمــودي الفقــري والــذي كنــت أعانــي مــن آالٍم فيــه بســبب التعذيــب الــذي كنــت أتعــرض 

لــه والمتمثــل بتعليقــي فــي الســقف مــن قدمــاي لســاعاٍت طويلــة، إال أن طلــب إجــراء العمليــة ُرفــض 

بشــكٍل قطعــي مــن إدارة الســجن، حيــث رفضــوا تحويلــي إلــى المستشــفى. كانــت سياســة الســجن 

منــع جميــع األدويــة والعاجــات للمرضــى مهمــا كانــت الظــروف الصحيــة التــي يعانــي منهــا الســجين. 

ــر/ تشــرين األول  ــادل فــي أكتوب ــم اإلفــراج عنــي فــي صفقــة التب ــى أن ت اســتمريت علــى هــذا الحــال إل

.2020

»عصــام الزندانــي«، 34 عامــًا، مــن محافظــة صنعــاء قــال للمرصــد األورومتوســطي: »بتاريــخ 21 

أكتوبــر/ تشــرين األول 2015 وعنــد الســاعة السادســة صباحــًا، داهمــت قــوات كبيــرة مــن األمــن 

التابــع لجماعــة الحوثــي البنايــة التــي أســكن بهــا وصعــدوا علــى أســطح البنايــات المجــاورة. كانــت 

القــوة تتألــف مــن 3 ســيارات مدرعــة وبــاص يحمــل مجنــدات، حيــث فّتشــوا كل البيــوت فــي العمــارة، 

وهــددوا زوجتــي باالعتقــال وإجهــاض جنينهــا، واعتــدوا علــى أمــي بالضــرب. صــادروا جميــع الهواتــف 

والوثائــق وجهــاز الابتــوب الخــاص بــي وكل متعلقاتــي الشــخصية، كمــا كســروا بعــض أثــاث المنــزل. 

أخــذوا والــدي بعــد تقييــده، ومــن ثــم أخذونــي أنــا وأخــي، ثــم فتشــوا البيــت مــرة أخــرى، وصــادروا أجهــزة 

أخــي الهاتفيــة وكاميــرات يملكهــا بصفتــه مهندًســا، ومنعــوا أي شــخص مــن دخــول المنطقــة التــي 

نقطــن فيهــا«. 

وأضــاف »أخذونــي إلــى األمــن السياســي، وأثنــاء اقتيــادي ضربونــي علــى وجهــي وهددونــي بالتصفيــة 

الجســدية ووضعونــي فــي زنزانــة مظلمــة حتــى وقــت الظهيــرة، ثــم أخرجونــي إلــى ســاحة خارجيــة حتــى 

وقــت العصــر، وبعدهــا أعادونــي إلــى الزنزانــة المظلمــة، ومــن ثــم إلــى غرفــة التحقيــق. ســألوني عــن 

عصام الزنداني
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بياناتــي الشــخصية وأجبــت عليهــا، ثــم بــدأوا يوجهــون لــي االتهامــات، وســألوني إذا كنــت أملــك أســلحة 

فأجبتهــم بأنــي مــدرس وال أملــك أي أســلحة وال أجيــد اســتخدامها أصــًا. أثنــاء التحقيــق كانــت يــداي 

مربوطتــان للخلــف، واســتمر التحقيــق معــي حتــى الســاعة التاســعة مســاء، وكل التهــم التــي وجهــت 

لــي كانــت تتعلــق بالتمويــل والتخطيــط ألعمــال مســلحة وكلهــا أمــور ال عاقــة لــي بهــا. كنــت أتعــرض 

أثنــاء التحقيــق للضــرب والــركل علــى المؤخــرة واألعضــاء الحساســة، باإلضافــة إلــى الضــرب علــى 

الوجــه والــرأس، وكل هــذا كان بالتزامــن مــع إغمــاض العينيــن وتقييــد األيــدي، فضــًا عــن منعــي مــن 

ــا مغمــض العينيــن، ولغايــة اآلن ال  شــرب المــاء. فــي التحقيــق أجبــرت علــى التوقيــع علــى أوراق وأن

أعــرف مــا هــي هــذه األوراق«. 

ــة شــديدة الظلمــة، وال يعــرف اإلنســان فيهــا الليــل مــن  وأكمــل »ســجنت لمــدة 5 اعــوام فــي زنزان

النهــار إال إذا ســمحوا بوصــل الكهربــاء أحيانــًا. كان معــي معتقــل آخــر فــي الزنزانــة الضيقــة جــدًا، تقريبــًا 

مســاحتها 120×180 ســم، وكانــوا يســمحون لنــا بالذهــاب للحمــام 4 مــرات فــي اليــوم. بعــد شــهرين 

نقلونــا إلــى زنزانــة أخــرى، وبعــد 4 أشــهر إلــى زنزانــة جماعيــة تضــم حوالــي 20 معتقــًلا علــى الرغــم 

مــن أن مســاحتها ال تتجــاوز 5×5 متــر، وكانــت دورة الميــاه بعيــدة حتــى أّن بعــض الســجناء كانــوا 

يضطــرون لقضــاء حاجاتهــم فــي أكيــاس النايلــون. بعــد ذلــك ُنقلنــا إلــى زنزانــة أخــرى مزدحمــة، وكنــا 

نتعــرض العتــداءات جســدية متكــررة مــن ضــرب وتعليــق وحرمــان مــن المــاء واألكل والزيــارات. بقينــا 

لمــدة 6 أشــهر والقيــود الحديديــة الثقيلــة فــي أقدامنــا، وكانــت حركتنــا صعبــة جــدًا.

وتابــع »تعرضــت لضــرب شــديد علــى الــرأس وتقدمــت بطلب للعاج في المستشــفى لكن تم رفضه، 

وبــرزت لــدي مشــاكل فــي األذن وأمــراض جلديــة وفطريــة داخــل الســجن. كانــت أجــواء المعتقــل حــارة 

جــًدا وال يوجــد فــي الزنزانــة ســوى 3 نوافــذ صغيــرة فــي األعلــى، وكانــت مغلقــة بقضبــان مــن الحديــد. 

داخــل الزنزانــة كنــا ال تســتطيع الحركــة لاكتظــاظ الشــديد، مــا ســبب لنــا آالمــًا فــي المفاصــل. أصيــب 

عــدد مــن الســجناء نتيجــة الضغــط النفســي بمشــاكل علــى المســتوى العقلــي وصلــت حــد الجنــون 

عنــد البعــض. كمــا ســّبب التعذيــب الشــديد إعاقــات جســدية عنــد بعــض المعتقليــن مثــل الشــلل 

وفقــدان البصــر، باإلضافــة لمشــاكل صحيــة متعــددة ومزمنــة. خــال فتــرة ســجني كان أهلــي يحاولون 
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اإلفــراج عنــي، وأنفقــوا فــي ســبيل ذلــك نحــو 25 ألــف دوالر، ولكــن فــي النهايــة تــم اإلفــراج عنــي فــي 

صفقــة تبــادل األســرى فــي أكتوبر/تشــرين األول 2020«. 

»خالــد حيــدر«، 43 عامــًا، مــن مديريــة مناخــة فــي محافظــة صنعــاء قــال للمرصــد األورومتوســطي: 

»بتاريــخ 22 فبراير/شــباط 2016 وعنــد تمــام الســاعة 11 صباحــًا بينمــا كنــت متواجــدًا فــي ســوق مناخة، 

اقتــرب منــي 5 عناصــر ملثميــن وبلبــاس مدنــي، وأشــهروا أســلحتهم نحــوي وهددونــي بالتصفيــة فــي 

حــال فكــرت فــي الهــرب، ثــم اختطفونــي وصــادروا هاتفــي المحمــول ومنعونــي مــن االتصــال بــأي 

أحــد مــن أفــراد عائلتــي. مكثــت 8 أشــهر مــن لحظــة االعتقــال وحتــى تاريــخ 31 أكتوبــر/ تشــرين األول 

2016 فــي زنزانــة انفراديــة فــي مــكاٍن مجهــول ال أعرفــه، كمــا كانــت عائلتــي ال تعــرف شــيًئا عــن 

مــكان احتجــازي. خــال فتــرة االحتجــاز تعرضــت لكافــة أشــكال التعذيــب الجســدي والنفســي، مــن 

ضــرب بأســاك الكهربــاء علــى كافــة أعضــاء الجســم، وكذلــك الضــرب بالهــراوات والــركل باألقــدام، 

باإلضافــة إلــى التعليــق فــي الســقف مــن األقــدام لســاعات طويلــة، فضــًا عــن الضــرب علــى الوجــه 

مــع الســب والشــتم والتهديــد طــوال الوقــت. أثنــاء فتــرة التحقيــق كان وجهــي مغطــى طيلــة الوقــت 

دون أن أعــرف المحقــق الــذي كان يحقــق معــي أو المــكان الــذي كنــت متواجــدًا فيــه«.

وأضــاف »بعــد ذلــك تــم نقلــي إلــى بيــوت مخصصــة لاحتجــاز، ثــم ُنقلــت بعدهــا إلــى ســجن األمــن 

المركــزي. بعــد ســنتين ونصــف تقريبــا ُعرضــت علــى المحكمــة، التــي وجهــت لــي تهمــًا عــدة وهــي؛ 

الجماعــة، وتحشــيد  تحــركات مســلحي  الحوثــي، ورصــد  التحالــف ضــد جماعــة  قــوات  التخابــر مــع 

الجبهــات ضدهــم، والتــورط فــي تفجيــرات، واالنتمــاء لتنظيمــات إرهابيــة«.

وأكمــل »أثنــاء احتجــازي حرمــت مــن العــاج والــدواء، وخاصــًة عــاج المعــدة التــي كنــت أعانــي مــن 

آالٍم فيهــا، باإلضافــة إلــى الحرمــان مــن دخــول الحمــام، األمــر الــذي أثــر علــى صحــة الكلــى والمثانــة 

والمســالك البوليــة لــدي، كمــا أننــي كنــت أعانــي مــن آالم فــي العمــود الفقــري مــن آثــار التعليــق، 

خالــــد حيـــدر
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ــا نتعــرض للبــرد الشــديد  ــا، وكن ــه لن ــوا يقدمون ــر األكل الملــوث الــذي كان وأعانــي مــن القولــون مــن أث

دون أي مراعــاة لظروفنــا الصحيــة. بقيــت فــي ســجون األمــن المركــزي إلــى أن تمــت صفقــة التبــادل 

فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2020«.

»هشــام طرمــوم«، صحفــي فــي »المركــز اإلعامــي للثــورة اليمنيــة«، قــال للمرصــد األورومتوســطي: 

»فــي يــوم 9 يونيــو/ حزيــران 2015، تعرضــت لاختطــاف مــع زمائــي الصحفييــن الثمانيــة الذيــن كانــوا 

متواجديــن معــي فــي شــقة بإحــدى فنــادق العاصمــة صنعــاء للعمــل هنــاك بســبب انقطــاع التيــار 

الكهربائــي المتكــرر عــن أحيــاء صنعــاء، حيــث اقتحمــت قــوة مؤلفــة مــن نحــو 20 مســلًحا يرتــدون 

الــزي المدنــي الشــقة عنــد الســاعة الثانيــة مــن بعــد منتصــف الليــل. وفــور دخولهــم تــم تقييــد حركتنــا 

وتفتيــش الغرفــة، وصــادروا أموالنــا وأوراقنــا الثبوتيــة وهواتفنــا النقالــة وأجهــزة الــاب تــوب الخاصــة 

بنــا، وســألونا عــن ســبب تواجدنــا فــي تلــك اللحظــة فــي الفنــدق، ووجهــوا اتهامــات لنــا بأننــا نعمــل ضــد 

الوطــن ونعمــل علــى زعزعــة االســتقرار. أخذونــا بالســيارات التــي كانــت أمــام الفنــدق إلــى أحــد المراكــز 

التــي تســيطر عليهــا جماعــة الحوثــي. تــم منعنــا مــن التواصــل فيمــا بيننــا وكانــت ســيارات الشــرطة 

وبعــض الســيارات العســكرية ترافقنــا. عنــد وصولنــا لمركــز الحصبــة تــم تقســيمنا إلــى مجموعتيــن 

جــزء بقــي فــي مركــز الحصبــة، وقســم آخــر - وأنــا منهــم- اقتيــد إلــى قســم »الشــهيد األحمــر«. ُوضعنــا 

فــي غرفــة ضيقــة جــًدا ال يوجــد بهــا دورة ميــاه، وبقينــا إلــى اليــوم التالــي دون طعــام أو مــاء.

فــي ظهيــرة اليــوم التالــي وضعونــا فــي غرفــة عامــة أنــا وزمائــي الثاثــة الذيــن كانــوا معــي فــي نفــس 

القســم، وكانــت الغرفــة متســخة جــدا وال يوجــد مــاء فــي دورة الميــاه، ومــن ثــم جــاء أحــد الموظفيــن 

فــي القســم وقــال لنــا أنتــم ال تتبعــون لنــا بــل تتبعــون لشــخص يدعــى »أبــو أكــرم« وهــو أحــد قيــادات 

الحوثــي، وقــال لنــا المحقــق أنتــم خــارج ســلطتنا. مكثنــا فــي الســجن 4 أيــام وتــم التحقيق معنا بشــكل 

روتينــي كأســئلة تتعلــق بالمعلومــات الشــخصية والعمــل والنشــاطات التــي نمارســها، وبعدهــا تــم 

هشام طرموم
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نقلنــا لســجن البحــث الجنائــي وتحديــدًا وحــدة مكافحــة اإلرهــاب بتاريــخ 12 يونيــو/ حزيــران 2015، حيــث 

تــم تفتيشــنا هنــاك بشــكل دقيــق وتــم تجريدنــا مــن مابســنا وأعطونــا مابــس متســخة، ثــم وضعونــا 

فــي غرفــة ال يوجــد بهــا أي خدمــات أو أغطيــة أو فــرش. كان يســمح لنــا بدخــول دورة الميــاه مرتيــن فــي 

اليــوم فقــط. كان األكل عبــارة عــن وجبــة واحــد يومًيــا )الغــداء( ولــم تكــن تكفــي لجميــع المعتقليــن.

وأضــاف »تــم إدخالــي لغرفــة التحقيــق في ســجن البحث الجنائي وبدأ المحققون باألســئلة الشــخصية 

ومــن ثــم بــدأ الســؤال عــن ممولنــا ومــن يقــوم بــإدارة الملــف اإلعامــي ومــا هي السياســة التــي نتبعها، 

وأثنــاء ســؤالي كان يتــم ضربــي علــى بطنــي ورقبتــي األمــر الــذي أفقدنــي وعيــي، ومــن ثــم قامــوا بإيقاظــي 

ومواصلــة الضــرب مــع العلــم أن أعينــي كانــت معصوبــة، وكانــوا يهددونــي بصعقــي بالكهربــاء بعــد 

أن وضعونــي علــى كرســي الكهربــاء، كمــا كان يتــم إجبــاري علــى الوقــوف علــى قــدم واحــدة لســاعات، 

وكانــوا يضربونــي بشــدة فــي كل مــرة أحــاول الوقــوف معتــدًلا، كمــا تــم إغراقــي بالمــاء حيــث بقيــت 

ــدي  ــم تهدي ــق معــي ت ــاء التحقي ــى هــذا الحــال. أثن ــة عل ــة كامل ــى أن أمضيــت ليل أرتعــش لســاعات إل

بــأن مصيــري ســيكون مثــل مصيــر صحفييــن قضيــا داخــل الســجون. هّددنــا المحققــون بوضعنــا 

ــى  ــذي أدى إل ــران التحالــف، األمــر ال ــي يتــم قصفهــا بشــكل مســتمر مــن طي فــي مخــازن الســاح الت

تدهــور حالتنــا النفســية ألننــا ال نعلــم مــا هــو مصيرنــا بعــد مــا رأينــاه مــن هــول التعذيــب والتهديــدات 

المســتمرة مــن المحققيــن«.

وأكمــل »بتاريــخ 12 يوليــو/ تمــوز 2015، تــم نقلــي إلــى زنزانــة أخــرى يوجــد بهــا 2 من زمائــي، وطوال تلك 

الفتــرة كنــا مخفييــن قســرًيا ال نعلــم مــا هــو الوقــت وال نســتطيع التواصــل مــع ذوينــا أو محــام. فــي 

شــهر رمضــان كان يتــم منحنــا فترتيــن لدخــول دورات الميــاه، وفــي بعــض األحيــان كان يقتصــر األمــر 

علــى الســماح لنــا بالذهــاب مــرة واحــدة، وكان يمنــع علينــا الحديــث داخــل الزنزانــة ومــن يخالــف ذلــك 

يتعــرض للتعذيــب الشــديد، كمــا تــم حرماننــا مــن رؤيــة الشــمس أو الخــروج إلــى ســاحات الســجن. 

بعدهــا تــم نقلنــا إلــى ســجن الثــورة، ووضعنــا فــي زنزانــة انفراديــة تحــت األرض. كانــوا يمنعــون عنــا 

الميــاه الصالحــة للشــرب ويقدمــون بــدًلا منهــا ميــاه ملوثــة، مــا ســّبب لــي مضاعفــات مرضيــة أعانــي 

ــا مــن  ــا كصحفييــن فــي غرفــة واحــدة وبقين ــم جمعن ــا ت ــوم تقريًب ــى هــذه اللحظــة. بعــد 20 ي منهــا إل
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تاريــخ 13 يوليــو/ تمــوز 2015 إلــى 16 مــارس/ آذار 2016 مخفييــن بشــكل قســري، وطــوال تلــك الفتــرة 

لــم نقابــل أي أحــد. فــي 24 مايــو/ أّيــار 2016 ُنقلنــا إلــى جهــاز األمــن السياســي، حيــث مكثنــا 4 ســنوات 

ونصــف، وبتاريــخ 4 يونيو/حزيــران 2016، تــم اقتيــادي للتحقيــق مــع العلــم أننــي كنــت مضرًبــا عــن 

الطعــام فــي ذلــك الوقــت احتجاًجــا علــى الظــروف التــي نمــر بهــا، ولــم أســتطع مواصلــة التحقيــق 

حيــث فقــدت وعيــي، وتــم نقلــي إلــى الوحــدة الصحيــة ومكثــت هنــاك أســبوًعا دون أن يكــون هنــاك 

أي متابعــة طبيــة جــادة. كانــت أول زيــارة لعائلتــي فــي شــهر ســبتمبر/ أيلــول 2016، إذ تــم منعنــا مــن 

الحديــث عــن التحقيــق أو مجريــات األمــور مــع عوائلنــا وكانــت القــوى األمنيــة تحاصرنــا بشــكل مخيــف. 

تــم تحويلنــا للمحاكمــة بعــد 3 ســنوات مــن االختطــاف حيــث حرمنــا مــن االلتقــاء بمحامينــا طــوال فتــرة 

المحاكمــة، وتــم الحكــم علينــا بالبــراءة أنــا وزمائــي الصحفييــن لكــن لــم يتــم تطبيــق الحكــم، بــل ظلــت 

ســلطات الحوثــي تماطــل فــي إطــاق ســراحنا إلــى أن تمــت صفقــة تبــادل األســرى فــي أكتوبر/تشــرين 

األول 2020، وحتــى أثنــاء عمليــة التبــادل، كان الحوثيــون يمارســون الضغــط النفســي علينــا بإباغنــا 

أننــا لــن نخــرج فــي الصفقــة، وقبــل خروجنــا مــن الســجن، اســتدعيت أنــا وبعــض الزمــاء وُأجبرنــا علــى 

توقيــع التــزام بعــد العــودة لممارســة عملنــا الصحفــي. خرجنــا ولكــن لألســف تــم الحكــم علــى 4 زمــاء 

آخريــن باإلعــدام«.

»هيثــم الشــهاب«، صحفــي فــي صحيفــة وموقــع »األهالــي«، قــال للمرصــد األورومتوســطي: »بينمــا 

كنــت أمــارس عملــي كصحفــي فــي أحــد الفنــادق لوجــود التيــار الكهربائــي هنــاك، داهمتنــا مجموعــة مــن 

األشــخاص يرتــدون زيــا مدنًيــا، كان بحوزتهــم أســلحة متنوعــة، عرفــوا عــن أنهــم مــن جماعــة الحوثــي. 

ــا، ومــن  اقتحمــوا المــكان بصــورة مرعبــة، ولــم يبــرزوا أي أمــر اعتقــال، وصــادروا األجهــزة الخاصــة بن

ثــم جلســنا ســاعتين فــي الفنــدق ليتــم اقتيادنــا بعــد ذلــك إلــى قســم شــرطة الحصبــة. فــي القســم 

أوقفونــا لمــدة يوميــن، ثــم انطلقــت رحلــة التحقيــق التــي كانــت تســتمر لســاعات طويلــة، حيــث كنــا 

هيثم الشهاب
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نخضــع للتحقيــق وأعيننــا معصوبــة وأيدينــا وأقدامنــا مقيــدة. مارســوا ضــدي الترهيــب والتهديــد  

ووجهــوا لــي اتهامــًا بأننــي عــدو للدولــة اليمنيــة وأنــي ســبب حصــول العــدوان علــى اليمــن. تــم نقلــي 

بعدهــا إلــى زنزانــة انفراديــة فــي البحــث الجنائــي، حيــث حرمونــي مــن توكيــل محــاٍم أو االلتقــاء بعائلتــي، 

ــراف دون أن أعــرف  ــى االعت ــي عل ــادق، كمــا أجبرون ــي طــوال مــدة االحتجــاز بأعقــاب البن ــوا يضربون كان

مــا هــي االتهامــات التــي وجهــت لــي. بقيــت طــوال هــذه المــدة أتعــرض للضــرب الشــديد والضغــط 

النفســي مــن خــال إخافتــي بمعــدات التعذيــب الكهربائيــة، حيــث كان المحقــق يتعمــد تهديــدي بأنــه 

ســيتم صعقــي فــي حــال عــدم اعترافــي بالتهــم«.

وأضــاف »أثنــاء تواجــدي فــي ســجن البحــث الجنائــي كان يتــم التحقيــق معــي بشــكل مهيــن حيــث كان 

يتــم تهديــدي بالقتــل عبــر إشــهار األســلحة، وكان يتــم توجيــه الشــتائم واأللفــاظ النابيــة لــي. أمــا عــن 

التعذيــب النفســي الــذي كان نــراه فقــد منعنــا مــن الحديــث داخــل الزنزانــة أو حتــى الســام أو االقتــراب، 

ــارة أنكــم بحاجــة للحــرق والقتــل مــن قبــل  ــد عب ــه، كمــا كان يتــم تردي ومــن يخالــف األمــر يتــم معاقبت

أفــراد الحوثــي أثنــاء اقتيادنــا لغــرف التحقيــق والعــودة منهــا.  كنــا نجلــس بــا طعــام أو شــراب أليــام، 

وكان يســمح لنــا بتنــاول وجبــة واحــدة فــي اليــوم وكميتهــا قليلــة جــدًا، حيــث كنــا نــأكل بقايــا طعــام 

الجنــود، إضافــة لحرماننــا مــن األغطيــة والفــراش للنــوم، كمــا كان يتــم منعنــا مــن التعــرض ألشــعة 

الشــمس أو الســير فــي ســاحات الســجن، فضــًا عــن أن دورات الميــاه فــي الســجن كان ال يوجــد بهــا 

مــاء، إضافــًة للرائحــة الكريهــة التــي كانــت تنبعــث داخــل الغرفــة التــي نحتجــز بداخلهــا«.

وأكمــل »فــي إحــدى المــرات التــي كنــت متواجــًدا بهــا فــي غرفــة التحقيــق جاءنــي أحــد العســاكر بملــف 

ألوقــع عليــه، وأثنــاء تفحصــي الملــف وجــدت أنــه ســيتم مصــادرة جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــي، األمــر 

الــذي دفعنــي لرفــض التوقيــع، لكنــه أصــر علــّي وألزمنــي بالتوقيــع علــى 30 ورقــة لــم اقــرأ مضمونهــا 

كانــت تحــوي جــداول وأرقــام ال أدري ماهــي، وقــال لــي ســنحولكم للنيابــة إياكــم أن تنكــروا شــيئا أو 

تعترضــوا، بإمكاننــا أن نحولكــم إلــى أرقــام فــي كشــوفات الموتــى. بعــد ثــاث ســنوات مــن االعتقــال 

تــم تحويلنــا للنيابــة بتهمــة التعــاون مــع جهــات خارجيــة، باإلضافــة التهامنــا بأننــا نســتهدف الجيــش 

واللجــان التابعــة لجماعــة الحوثــي، إضافــًة لتهــم تحريــك الــرأي العــام وزعزعــة االســتقرار، وقــد تــم 
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تحويلنا للمحكمة بتاريخ 10 ســبتمبر/ أيلول 2018 أي بعد ثاث ســنوات وثاثة أشــهر من اختطافنا. 

منعنــا مــن الترافــع أو توكيــل محــام أو حتــى إبــداء أي دفــوع مــن طرفنــا، وحضرنــا 4 جلســات محاكمــة، 

وفــي آخــر جلســتين طلبــوا منــا أن نختــار محامــي للمرافعــة مــن بيــن عــدد معيــن مــن المحاميــن الذيــن 

قامــوا بترشــيحهم وطالبنــا بنقيــب المحاميــن إال أن طلبنــا قوبــل بالرفــض، وفــي نهايــة األمــر تــم 

الحكــم علينــا بالبــراءة بعــد اختطــاف دام 5 ســنوات، إال أن الحكــم لــم يطبــق حتــى تــم اإلفــراج عنــا فــي 

صفقــة التبــادل فــي أكتوبر/تشــرين األول 2020«.

»هشــام اليوســفي«، صحفــي فــي »المركــز اإلعامــي للثــورة اليمنيــة«، قــال للمرصــد األورومتوســطي: 

»بتاريــخ 9 يونيو/حزيــران 2015 تــم إيداعــي فــي قســم شــرطة الحصبــة لمــدة يوميــن بعــد أن تــم 

مداهمــة مــكان تواجــدي بأحــد الفنــادق فــي محافظــة صنعــاء، حيــث اقتحمت عناصر مدنية وعســكرية 

الغرفــة وصــادرت األجهــزة التــي كانــت بحوزتي وفتشــتني بشــكل دقيق. في قســم شــرطة الحصبة لم 

أتعــرض للتحقيــق، فقــط وجهــت لــي أســئلة روتينيــة عــن العمــل، وســبب تواجــدي فــي الفنــدق. بعدهــا 

تــم نقلــي إلــى ســجن البحــث الجنائــي حيــث انطلقــت مــن هنــاك عمليــات التحقيــق وممارســة االنتهــاك 

بحقــي. أثنــاء التحقيــق فــي ســجن البحــث الجنائــي أغمــى علــي بســبب الوضــع النفســي وحرمانــي مــن 

الطعــام ليوميــن، كمــا تــم تهديــدي بنقلــي إلــى مخــازن األســلحة التــي تتعــرض للقصــف بشــكل دوري، 

حيــث كان المحقــق يوهمنــي بأنــه يتصــل بأشــخاص تمهيــًدا لنقلــي لمخــازن األســلحة، وكان يهددنــي 

ــاء بعــد أن  ــدي بالصعــق بالكهرب ــن، فضــًا عــن تهدي ــت بحــوزة المحققي ــي كان ــل باألســلحة الت بالقت

قــام المحققــون بتوصيــل األجهــزة الكهربائيــة. كنــت أتعــرض بشــكل دائــم للتهديــد بأخــذي إلــى مــكان 

يســمى »الورشــة« مــن أجــل اقتــاع أظافــري«.

وأضــاف »تعمــد المحققــون اســتخدام أســاليب الضغــط النفســي مــن خــال الــدوران حولــي بشــكل 

مســتمر والصــراخ بصــوت عالــي وضربــي أثنــاء دورانهــم بأعقــاب البنــادق والهــراوات بشــكل مســتمر، 

األمــر الــذي مــا زلــت أعانــي مــن آثــاره حتــى اليــوم. كان يتــم ركل صــدري ووجهــي مــن قبل أحــد المحققين 

هشام اليوسفي
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كمــا أن الضربــات التــي طالــت ظهــري وقدمــي كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى حالتــي الصحيــة. تــم إجبــاري 

أنــا وزميلــي علــى أداء تماريــن شــاقة وقاســية بســبب حديثــي أنــا وزميلــي عنــد بــث كلمــة »عبــد الملــك 

الحوثــي« )زعيــم جماعــة الحوثــي(، حيــث وضعنــا فــي مــكان تحــت األرض في البرد الشــديد، وكان يطلب 

منــا المحقــق أداء تلــك التماريــن والوقــوف والــدوران بشــكل مفاجــئ، األمــر الــذي أدى إلــى إصابتــي 

بروماتزيــم العظــام بســبب هــذه الممارســات. تهددينــا المســتمر بنقلنــا إلــى مخازن األســلحة أدى إلى 

تدهــور حالتــي النفســية، حيــث فقــدت وعيــي أكثــر مــن مــرة بســبب الضغــط النفســي وتهديــدات القتــل 

والمعاملــة القاســية التــي كنــا نواجههــا، إضافــًة لحرماننــا مــن النــوم أو الحديــث، وضعــف الخدمــات 

الصحيــة واألساســية داخــل غــرف المعتقــات المتعــددة التــي كنــا ننقــل لهــا طــوال فتــرة اختطافنــا. 

كانــت الزنازيــن تفتقــد إلــى أدنــى المقومــات األساســية كاألغطيــة والفــراش، ولــم يكــن يوجــد مــاء فــي 

دورات الميــاه. كنــا ال نســتطيع النــوم بعــد التحقيــق بســبب الضــرب الــذي يســتمر لســاعات، وبســبب 

بــرودة الطقــس وشــدة التعذيــب وعــدم وجــود األغطيــة، األمــر الــذي أدى إلــى تدهــور حالتنــا الصحيــة 

بشــكل خطيــر، وأعانــي اليــوم مــن أمــراض فــي الجهــاز التنفســي نتيجــة لذلــك«.

وأكمــل »فــي إحــدى المــرات طلبــت مــن إدارة الســجن نقلــي للعيــادة الطبية لمراجعة طبيب األســنان 

بسبب وجود تقويم أسنان بحاجة للمراجعة الدورية وبسبب اآلالم التي كان يسببها لي، إال أن إدارة 

الســجن رفضــت طلبــي األمــر الــذي أدى لحــدوث نزيــف فــي فمــي بشــكل مســتمر والتهــاب فــي اللثــة 

وآالم اســتمرت ألشــهر، ُحرمــت بســببها مــن النــوم والتحــدث وأكل الطعــام. بســبب األلــم الشــديد 

اضطــررت إلــى نــزع التقويــم بيــدي األمــر الــذي أدى إلــى مضاعفــة اآلالم، كمــا كان يتــم إعطائــي األدويــة 

الخاطئــة، حيــث ترتــب علــى تناولــي لتلــك الجرعــات مشــاكل صحيــة خطيــرة. مــع تنــوع المحطــات التــي 

كنــا ننقــل لهــا خــال فتــرة اختطافنــا التــي اســتمرت 5 ســنوات ونصــف كنــا نتعــرض فــي كل محطــة 

للتحقيــق والتعذيــب دون االلتفــات ألوضاعنــا الصحيــة، ودون عرضنــا علــى أي جهــة قضائيــة إال بعــد 

ــه لــم يتــم إخــاء ســبيلنا إال فــي  3 ســنوات ونصــف مــن اختطافنــا، وحصلنــا علــى حكــم بالبــراءة إال أّن

صفقــة تبــادل األســرى، وقبــل اإلفــراج، ُأجبرنــا علــى اإلمضــاء علــى تعهــدات بعــدم العــودة إلــى العمــل 

الصحفي«.
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الخلفية القانونية
جــاءت االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة لتحظــر جميــع الممارســات التــي ارتكبتهــا جماعــة الحوثــي بحــق 

األســرى الُمفــرج عنهــم، بــدءًا مــن اعتقالهــم التعســفي، مــرورًا بتوقيفهــم واحتجازهــم فــي أماكــن 

غيــر قانونيــة وعــدم تمكينهــم مــن ممارســة حقهــم فــي الدفــاع القانونــي عــن أنفســهم، وانتهــاًء 

باالنتهــاكات والممارســات التــي كانــت ُترتكــب بحقهــم مــن تعذيــب جســدي ونفســي.

أواًل: االعتقال	 

يحظــر اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان اعتقــال األشــخاص بشــكٍل تعســفي، حيــث نصــت المــادة 

التاســعة منــه علــى »ال يجــوز اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفا«. كمــا يعــد إلقــاء القبــض 

علــى األشــخاص المدنييــن مــن قبــل أشــخاص غيــر مختصيــن مخالفــا للمبــدأ الثانــي مــن مجموعــة 

المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو 

الســجناء التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة والــذي جــاء فيــه:

» ال يجــوز إلقــاء القبــض أو االحتجــاز أو الســجن إال مــع التقيــد الصــارم بأحــكام القانــون وعلــى يــد 

موظفيــن مختصيــن أو أشــخاص مرخــص لهــم بذلــك«.

المعتقــل  الشــخص  أســرة  وســامة  بأمــن  ماّســة  االعتقــال  عمليــة  تكــون  ال  أن  يجــب  كذلــك 

وخصوصيتــه، حيــث نصــت المــادة )17( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

علــى ذلــك قائلــة »اليحــوز تعريــض أي شــخص، علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي، لتدخــل فــي 

ــر قانونيــة تمــس شــرفه أو  ــه أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســاته، وال ألي حمــات غي خصوصيات

ســمعته مــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو المســاس«.

ثانيًا: التوقيف	 

يحظــر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية توقيــف األشــخاص بشــكٍل تعســفي، 

حيــث نصــت المــادة التاســعة منــه علــى »لــكل فــرد حــق فــي الحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه. وال 
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يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا 

القانــون وطبقــا لإلجــراء المقــرر فيــه. يتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف 

لــدى وقوعــه كمــا يتوجــب إباغــه ســريعا بأيــة تهمــة توجــه إليــه«.

كمــا ال يجــوز توقيــف األشــخاص إال بــإذن قضائــي مــن الســلطة المختصــة، وهــذا مــا أكــد عليــه المبــدأ 

الرابــع مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن 

أشــكال االحتجــاز أو الســجناء التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة والــذي جــاء فيــه:

 »ال يتــم أي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن وال يتخــذ أي تدبيــر يمــس حقــوق اإلنســان التــي 

يتمتــع بهــا أي شــخص يتعــرض ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن إال إذا كان ذلــك بأمــر مــن 

ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى أو كان خاضعــا لرقابتهــا الفعليــة«.

ثالثًا: التعذيب	 

يعــد إخضــاع الســجناء والموقوفيــن للتعذيــب مخالفــًا للمادة الخامســة من اإلعــان العالمي لحقوق 

اإلنســان، والــذي نــص علــى: » ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة«.

كمــا نصــت المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاســية أو الاإنســانية أو المهينة على أنه ال يتم التذرع بالظروف االســتثنائية لتعذيب األســخاص، 

حيث جاء فيها: 

»تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة إجــراءات أخــرى لمنــع 

أعمــال التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع الختصاصهــا القضائــي. ال يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية 

أيــا كانــت، ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب أو تهديــدا بالحــرب أو عــدم اســتقرار سياســي داخلــي 

أو أيــة حالــة مــن حــاالت الطــوارئ العامــة األخــرى كمبــرر للتعذيــب. ال يجــوز التــذرع باألوامــر الصــادرة 

عــن موظفيــن أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمبــرر للتعذيــب«.
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رابعًا: ظروف االعتقال	 

الحق في المحاكمة °

يعــد الحــق فــي عــرض الموقوفيــن علــى المحاكــم حقــًا أساســيًا لهــم، حيــث نصت المادة التاســعة من 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى: »يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة 

ــة،  ــا مباشــرة وظائــف قضائي ــى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفيــن المخوليــن قانون ــة، ســريعا، إل جزائي

ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خــال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه«.

كمــا جــاءت المــادة )14( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لتؤكــد علــى حــق 

المتهميــن فــي محاكمــة عادلــة ومنصفــة دون تأخيــر وبشــكل حضــوري وبوجــود مــن يدافــع عنــه، 

ــة  ــدى الفصــل فــي أي حيــث نصــت علــى: »النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، ل

تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر 

منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون«. ونصــت فــي 

البنــد رقــم )3( مــن نفــس المــادة علــى »لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر فــي قضيتــه، وعلــى 

قــدم المســاواة التامــة، بالضمانــات الدنيــا التاليــة:

)ج( أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له.

)د( أن يحاكــم حضوريــا وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره، وأن يخطــر 

بحقــه فــي وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن لــه مــن يدافــع عنــه، وأن تــزوده المحكمــة حكمــا، كلمــا 

كانــت مصلحــة العدالــة تقتضــي ذلــك، بمحــام يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــرا علــى ذلــك إذا كان ال 

يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا األجــر«.

الرعاية الصحية °

يجــب أن توفــر للموقوفيــن والســجناء معاملــة صحيــة الئقــة، حيــث نــص المبــدأ التاســع مــن المبــادئ 

األساســية لمعاملــة الســجناء الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى: »ينبغــي أن توفــر 

للســجناء ســبل الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة المتوفــرة فــي البلــد دون تمييــز علــى أســاس 

وضعهــم القانونــي«. 
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كمــا نصــت المــادة )10( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى: »يعامــل 

جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحتــرم الكرامــة األصيلــة في الشــخص اإلنســاني«.

أوضاع السجون °

نصــت القاعــدة )13( مــن قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء علــى أن تكــون 

الزنزانــة فــي وضــع يراعــى المتطلبــات األساســية، حيــث جــاء فيهــا:

»توَفــر لجميــع الغــرف المعــدة الســتخدام الســجناء، وال ســيما حجــرات النــوم ليــًا، جميــع المتطلبات 

الصحيــة، مــع الحــرص علــى مراعــاة الظــروف المناخيــة، وخصوصــًا مــن حيــث حجــم الهــواء والمســاحة 

الدنيــا المخصصــة لــكل ســجين واإلضــاءة والتدفئــة والتهوية«.

كمــا يعــد اســتخدام الوحــدات الصحيــة حقــًا أصيــًا للســجين، حيــث نصــت القاعــدة )15( مــن القواعــد 

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على: 

»يجــب أن تكــون المراحيــض كافيــة لتمكيــن كل ســجين مــن قضــاء حاجاتــه الطبيعيــة عنــد الضــرورة 

وبصــورة نظيفــة والئقــة«.

ونصــت كذلــك القاعــدة )22( علــى أن يكــون طعــام وشــراب الســجين مطابقيــن للشــروط الصحيــة، 

حيث أكدت على: 

» 1- توفــر إدارة الســجون لــكل ســجين، فــي الســاعات المعتــادة، وجبــة طعــام ذات قيمــة غذائيــة 

كافيــة للحفــاظ علــى صحتــه وقــواه، جيــدة النوعيــة وحســنة اإلعــداد والتقديــم. 2- توفــر لــكل ســجين 

إمكانيــة الحصــول علــى مــاء صالــح للشــرب كلمــا احتــاج إليــه«.

وال يجــوز اســتعمال القيــود واألصفــاد أثنــاء فتــرة الســجن وخاصــة األصفــاد الحــادة، وهــذا مــا أكدتــه 

القاعــة )47( حينمــا نصــت علــى:

»ُيحظــر اســتخدام الساســل واألصفــاد وأدوات التقييــد األخــرى التــي تكــون بطبيعتهــا مهينــة أو 

مؤلمــة«.

كمــا ال يجــوز أن يحــرم الســجناء مــن الزيــارات والتواصــل مــع ذويهــم، وهــو مــا نصــت عليــه القاعــدة 
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)58(: »1- يســمح للســجناء، فــي ظــل الرقابــة الضروريــة، باالتصــال بأســرتهم وأصدقائهــم علــى 

ــي: ــرات منتظمــة علــى النحــو اآلت فت

 )أ( بالمراســلة كتابــًة، وحيثمــا يكــون متاحــًا، باســتخدام وســائل االتصــال والوســائل اإللكترونيــة 

وغيرهــا؛  والرقميــة 

)ب( باستقبال الزيارات. 

 2- حيثما يســمح بالزيارات الزوجية، يطبق هذا الحق دون تمييز، وتتاح للســجينات إمكانية ممارســة 

هــذا الحــق علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال. وتوضــع إجــراءات وتوفــر أماكــن لضمــان إتاحــة فرصــة 

عادلــة ومتســاوية لانتفــاع مــن هــذا الحــق، مــع إيــاء العنايــة الواجبــة للحفــاظ علــى الســامة وصــون 

الكرامة«.
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توصيــــــــــــات
بناًء على ما ورد في هذا التقرير، يوصي المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان باآلتي:

ينبغــي علــى المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فتــح تحقيــق جــدي فــي االنتهــاكات 	 

الموثقــة فــي اليمــن، ال ســيما عمليــات اإلخفــاء القســري والتعذيــب والقتــل خــارج إطــار القانــون، 

ــم تدخــل فــي إطــار عمــل المحكمــة. لمــا تشــكله تلــك األفعــال مــن جرائ

يتوجــب علــى المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 	 

العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة إجــراء زيــارة تقصــي حقائــق إلــى اليمــن، وإعــداد تقريــر 

مفّصــل يرفــع للجهــات المختصــة يوثــق فيــه االنتهــاكات المرتكبــة داخــل الســجون، وخصوًصــا 

الســجون التــي تديرهــا جماعــة الحوثــي.

ينبغــي علــى مجلــس األمــن إرســال لجــان تحقيــق ومتابعــة لمراكــز التوقيــف واالعتقــال الرســمية 	 

والســرية فــي اليمــن للوقــوف علــى حجــم االنتهــاكات وتوثيقهــا تمهيــًدا لتقديــم الجنــاة للمحاكمــة 

العادلــة.

علــى جماعــة الحوثــي اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع المختطفيــن، وكشــف مصيــر 	 

جميــع المختفيــن قســرًيا، والعمــل علــى عودتهــم إلــى ذويهــم دون تقييــد أو تهديــد بالماحقــة.

علــى جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن وقــف كافــة الممارســات التــي تنتهك حقوق اإلنســان ســواء 	 

الماحقــة األمنيــة أو االعتقــاالت غيــر القانونيــة أو اإلخفــاء القســري، والتوصــل لحــل سياســي 

إلنهــاء معانــاة ماييــن اليمنييــن.
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