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مقدمة
ــي  ــاء ف ــة صنع ــى العاصم ــي واســتيالؤها عل ــالب جماعــة الحوث شــكل انق
تاريــخ 21 أيلول/ســبتمبر 2014 عالمــة فارقــة فــي مجريــات األحــداث في 
اليمــن، وكان االنقــالب إيذانــا بتصــدع الدولــة وانهيــار الســلطات فــي البلــد، 
ــوال ومتســارع. ــالب بشــكل مت ــد االنق ــلبية بع ــد تسلســلت األحــداث الس فق

ولتعزيــز ســطوتها علــى مقاليــد الحكــم ســارعت جماعــة الحوثــي باالســتيالء 
علــى مؤسســات الدولــة المدنيــة والعســكرية وفــرض ميليشــياتها علــى 
ــع،  ــر واق ــرض أم ــم لف ــيطرة والتحك ــرض الس ــة بغ ــآت الدول ــع منش جمي
وحرصــاً علــى عــدم انفجــار الوضــع وبرعايــة األمــم المتحــدة وقـّـع الفرقــاء 
ــلم  ــاق الس ــى اتف ــي عل ــة الحوث ــم جماع ــن فيه ــن، بم ــي اليم ــيون ف السياس
والشــراكة، فــي دار الرئاســة اليمنيــة، فــي 22 أيلول/ســبتمبر 2014.

اســتغّل الحوثيــون الوضــع الهــش الــذي وصلــت إليــه الدولــة، بتعــاون 
ــح،  ــدهللا صال ــي عب ــابق عل ــس الس ــة للرئي ــكرية الموالي ــوات العس ــع الق م
حيــث شــكلوا معــاً حلفــاً سياســياً وعســكرياً، وقامــوا باالســتيالء علــى 
الثاني/ينايــر  كانــون   19 تاريــخ  وفــي  الشــمالية،  المحافظــات  بعــض 
2015 هاجمــت مليشــيا الحوثــي منــزل الرئيــس هــادي فــي العاصمــة 
صنعــاء، وحاصــروا القصــر الجمهــوري، الــذي كان يقيــم فيــه رئيــس 
الجبريــة. اإلقامــة  الجمهوريــة  رئيــس  علــى  وفرضــوا  الــوزراء، 
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ضوئــه  وفــي  الدســتوري،  اإلعــالن  اســموه  بيانــاً  الحوثيــون  أعلــن  نفســه  العــام  مــن  شــباط/فبراير   6 وفــي 
إال  البــالد،  قيــادة  مــن  الحوثــي  علــي  محمــد  بقيــادة  الثوريــة  اللجنــة  وتمكيــن  البرلمــان،  حــل  بإعــالن  قامــوا 
لحــل  رفضــه  أعلــن  صالــح  الســابق  الرئيــس  حــزب  العــام،  الشــعبي  المؤتمــر  للحوثييــن،  الجديــد  الحليــف  أن 
 2015 شــباط/فبراير   21 تاريــخ  وفــي  اإلعــالن،  بنــود  بقيــة  فــي  الحوثــي  جماعــة  مــع  وتماهــى  البرلمــان، 
تمكــن الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي مــن الفــرار إلــى عــدن وإعالنهــا عاصمــة مؤقتــة وإدارة البــالد منهــا.

وشــّن الحوثيــون حملــة عســكرية لمالحقــة الرئيــس هــادي، مدعوميــن بقــوات عســكرية مواليــة للرئيــس الســابق صالــح، 
واســتولوا علــى أجــزاء واســعة مــن محافظــة عدن، ممــا اضطر الرئيس هــادي لمغــادرة مدينة عدن، متجها صوب ســلطنة 
عمــان ومنهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي فجــر 26 آذار/مــارس 2015 تــم اإلعــالن عــن بــدء عمليــة عاصفــة 
الحــزم التــي أطلقهــا التحالــف مــن 10 دول تقــوده الســعودية وذلــك الســتعادة الشــرعية فــي البلــد وإنهاء االنقــالب الحوثي.

وبــدأت العمليــة بقصــف جــوي كثيــف علــى المواقــع التابعــة لجماعــة الحوثــي والقــوات المواليــة لصالــح فــي مختلــف 
محافظــات اليمــن، وعلــى إثرهــا قامــت جماعــة الحوثــي فــي مناطــق ســيطرتها باعتقــال وإخفــاء المئــات مــن 
المواطنيــن ممــن يؤيــدون التحالــف، حســب زعــم الجماعــة، والــزّج بهــم إلــى جانــب المئــات ممــن اعتقلــوا ســابقاً مــن 
المعارضيــن النقــالب جماعــة الحوثــي المســلحة علــى الدولــة، وقــد حولــت جماعــة الحوثــي بيــوت بعــض المعارضيــن 
التــي اســتولت عليهــا بعــد االنقــالب وبعــض مبانــي منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى ســجون ومعتقــالت ســرية.

ــه  ــف تكوينات ــن ضع ــم م ــى الرغ ــي عل ــش اليمن كان للجي
ــم  ــد انقس ــداث، فق ــك األح ــي تل ــوظ ف ــليحه دور ملح وتس
الجيــش اليمنــي بعــد االحتجاجــات الشــعبية المناهضــة 
لحكــم الرئيــس الســابق علــي عبــدهللا صالــح عــام 2011، 
ــد الثــورة  فيمــا عــرف شــعبياً بثــورة فبرايــر، بيــن مــن أيّ
ضــد نظــام حكــم الرئيــس الســابق صالــح وبيــن مــن 
وقــف مــع نظامــه وكانــوا هــم األكثــر عــددا وتســليحا 
وتدريبــا. وقــد اندمــج هــذا الفصيــل مــن الجيــش مــع 
ــابق  ــس الس ــن الرئي ــة م ــي بموافق ــة الحوث ــيا جماع مليش
صالــح، وظهــر هــذا االندمــاج جليــا بعــد ســيطرة الجماعــة 
ــي 21 أيلول/ســبتمبر 2014.  ــى العاصمــة صنعــاء ف عل

ــام 2012  ــي ع ــادى ف ــه منصــور ه ــس عبدرب ــاد الرئي ق
عمليــة هيكلــة الجيــش، التــي أدت إلــى مزيــد مــن إضعــاف 
وتشــتت وحــدات الجيــش، الــذي أعلــن تأييــده الحتجاجــات 
ــك الوحــدات العســكرية أيضــا  ــر، ومعظــم تل ــورة فبراي ث
أعلنــت رفضهــا النقــالب جماعــة الحوثــي ومســاندتها 
ــح  ــاح مليشــيا الحوثــي وقــوات صال للشــرعية، ومــع اجتي
ــم  ــقوط معظ ــات وس ــض المحافظ ــاء وبع ــة صنع للعاصم

المناطــق العســكرية بيدهــم، تجمعــت تلك الوحــدات المتبقية 
مــن الجيــش مــع بعــض األفــراد والقيــادات العســكرية 
ــي  ــة الحوث ــالب جماع ــرعية والرافضــة النق ــدة للش المؤي
فــي محافظــة مــأرب ومنطقــة العبــر التابعــة لمحافظــة 
حضرمــوت، وكانــوا عامــل صــد كبيــر لمنــع تقــدم مليشــيا 
الحوثــي وقــوات صالــح نحــو المناطق الشــرقية مــن اليمن.

ــذه  ــن ه ــئت م ــعودية أُنش ــادة الس ــف بقي ــاعدة التحال وبمس
الوحــدات نــواة جيــش جديــد يديــن بالــوالء للشــرعية 
الدســتورية فــي اليمــن ولكنــه كان جيشــا بريــا فقــط، 
خاليــا مــن القــوات البحريــة والجويــة ويفتقــر إلــى الســالح 
الثقيــل، ســمي بالجيــش الوطنــي اليمنــي،  وانضمــت إليــه 
معظــم فصائــل ومكونــات المقاومــة الشــعبية، الذيــن كانــوا 
عبــارة عــن خليــط مــن العســكريين والمدنييــن، الذيــن 
ــي  ــة الحوث ــالب جماع ــوف ضــد انق ــالح للوق ــوا الس حمل
المســلحة، وتمكــن الجيــش الوطنــي مــن بســط نفــوذه علــى 
ــد اســتولت عليهــا  ــت ق ــي كان ــة الت بعــض المناطــق اليمني
ــح  ــابق صال ــس الس ــوات الرئي ــي وق ــة الحوث ــابقا جماع س
ــة. ــة اليمني ــن الجمهوري ــب المناطــق الشــرقية م ــى جان إل
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ــي  ــة الت ــوات األمني ــب الق ــى جان ــي، إل ــش الوطن الجي
أُنشــئت الحقــا مارســت صالحياتهــا علــى مناطــق 
ُزج  ومعتقــالت،  ســجون  إنشــاء  ومنهــا  نفوذهــا، 
فــي تلــك الســجون بأســرى مــن مقاتلــي جماعــة 
القتــال،  تــم أســرهم مــن جبهــات  الذيــن  الحوثــي 
إلــى  باإلضافــة  جنائييــن  مســجونين  جانــب  إلــى 
أنهــم  الشــرعية  الســلطة  تزعــم  مدنييــن  أفــراد 
ــي. ــة الحوث ــح جماع ــل لصال ــة تعم ــر تخريبي عناص

عاصفــة  بــدء  مــن  العــام  ونصــف  عــام  وخــالل 
الحــزم فــي 26 آذار/مــارس 2015 و إلــى بدايــة 
شــهر أيلول/ســبتمبر 2016 تمكنــت القــوات المواليــة 
للشــرعية )جيــش وطنــي، مقاومــة شــعبية، ومقاومــة 
التحالــف  مــن  وبحــري  جــوي  وبدعــم  جنوبيــة( 
ــزاء  ــدن وأج ــن ع ــن م ــراج الحوثيي ــن إخ ــي م العرب
ــع،  ــة )لحــج، الضال ــن المحافظــات الجنوبي واســعة م
ــن(، وتوقفــت تلــك القــوات فــي حــدود  شــبوة، وأبي
تمكنــت  كمــا  البيضــاء،  تعــز ومحافظــة  محافظــة 
ــى  ــة للشــرعية مــن الســيطرة عل ــوات أخــرى موالي ق
أجــزاء واســعة مــن محافظتــي مــأرب والجــوف.

وفــي 7 كانــون الثاني/ينايــر 2017 تحركــت قــوات 
مدعومــة مــن التحالــف وبالــذات مــن دولــة اإلمــارات 

ــي  ــف العرب ــي التحال ــعودية ف ــاس للس ــريك األس الش
البحــر  الُمطلّــة علــى  المناطــق والمــدن  الســتعادة 
ــك القــوات مــن الســيطرة علــى  األحمــر، وتمكنــت تل
مــدن الشــريط الســاحلي فــي منطقــة ذبــاب ببــاب 
المنــدب حتــى توقفــت على تخــوم مدينة الحديــدة مطلع 
حزيران/يونيــو 2018، بوســاطة أمميــة انتهت بتوقيع 
اتفاقيــة ســتوكهولم فــي 13 كانــون األول/ديســمبر 
2018 بيــن الشــرعية وجماعة الحوثــي )أنصار هللا(.

بدعــم مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــرزت فصائــل 
ــارات وال تخضــع  ــة اإلم ــوالء لدول ــن بال مســلحة تدي
بشــكل كامــل لقيــادة وزارة الدفــاع الشــرعية، مشــكلة 
ــوب  ــن النفصــال جن ــن الداعي ــض االنفصاليي ــن بع م
اليمــن وهــي قــوات مــا يســمى اإلســناد والدعــم، التــي 
ــزام  ــه الح ــق علي ــا، يطل ــون منه ــم مك ــتهرت باس اش
والشــبوانية  الحضرميــة  النخــب  وقــوات  األمنــي، 
ــي  ــس االنتقال ــكرية للمجل ــوى العس ــك الق ــلمت تل وس
ــار/ ــخ 11 أي ــن عــن نفســة بتاري ــذي أعل ــي ال الجنوب

مايــو 2017 كيانــا سياســيا يســعى نحــو انفصــال 
جنــوب اليمــن عــن شــماله، وســاهمت دولــة اإلمــارات 
ــى  ــي عل ــم فعل ــي كحاك ــس االنتقال ــرض المجل ــي ف ف
الجنوبيــة. المحافظــات  وبعــض  عــدن  محافظــة 

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

7

اليمن: قتلى تحت التعذيب



وبعــد إعــالن اإلمــارات انســحاب قواتهــا مــن اليمــن فــي 8 شــباط/فبراير 2020، أوكلــت 
ــتخدمت  ــث اس ــي، حي ــس االنتقال ــوات المجل ــى ق ــا إل ــرف عليه ــت تش ــي كان ــجون الت ــع الس جمي
ــع  ــت تتب ــي كان ــمية الت ــجون الرس ــي الس ــس االنتقال ــوات المجل ــا ق ــن بعده ــارات وم ــوات اإلم ق
ــك  ــى ســجون ومعتقــالت، وتضــم تل ــة إل ــي الحكومي ــل بعــض المبان ــى تحوي ــة إل ــة، باإلضاف الدول
الســجون معتقليــن مدنييــن مــن تيــارات اإلســالم السياســي، التــي تكــّن لهــم دولــة اإلمــارات 
إلــى بعــض المعارضيــن السياســيين والعســكرين والناشــطين ضــد سياســة  العــداء، إضافــة 
التشــطير وضــد إضعــاف الحكومــة الشــرعية فــي مناطــق الجنــوب، التــي تمارســها دولــة 
االمــارات منــذ العمليــات األولــى لعاصفــة الحــزم، كمــا ضمــت تلــك الســجون أيضــا بعــض 
العســكريين الذيــن وقعــوا فــي األســر أثنــاء عمليــة االنقــالب العســكري، الــذي حــدث فــي 
ــخ 10 آب/أغســطس 2019.     ــي ضــد الحكومــة الشــرعية بتاري ــس االنتقال ــل المجل عــدن، مــن قب

بعــد أن تصــدع التحالــف الــذي كان قائمــا بيــن الرئيــس الســابق صالــح وبيــن جماعة الحوثــي، واتهام 
جماعــة الحوثــي لصالــح بالخيانــة ووصفهــم لــه بالمليشــيات، وكان هــذا فــي آب/أغســطس 2017، 
وتطــور الخــالف بينهمــا بشــكل ســريع إلــى أن وصــل إلــى اشــتباكات مســلحة فــي تشــرين الثانــي/
نوفمبر2017، انتهت بقتل صالح في 3 كانون األول/ديســمبر2017، وانســحاب قائد حرســه وهو 
ابــن شــقيقه العميــد طــارق صالــح، الــذي أعادتــه اإلمــارات إلــى المشــهد العســكري ودعمتــه بصورة 
مطلقــة ليعيــد بنــاء قــوات الحرس الجمهــوري الموالية لصالح، باســم حراس الجمهوريــة وكونت منه 
عــدة الويــة ومكنتهــم مــن نصــب معســكراتهم فــي مدينــة المخــا، علــى ســاحل البحــر األحمــر، بقيــادة 
العميــد طــارق، وتلــك القــوات تديــن بالــوالء المطلق لإلمــارات وال تعتــرف بشــرعية الرئيس هادي.

وفــي ســبيل الســيطرة المطلقــة علــى الســاحل الغربــي وّحــدت اإلمــارات الفصائــل العســكرية التــي 
تقاتــل فــي الســاحل الغربــي )قــوات العمالقــة، قــوات ألويــة تهامــة، ألويــة حــراس الجمهوريــة( فــي 
كيــان عســكري واحــد يســمى القــوات المشــتركة ويدين لهــا بالوالء تحت قيــادة العميد طــارق صالح، 
وتســير القــوات المشــتركة علــى نفــس العقيــدة األمنيــة اإلماراتيــة، فأنشــأت الســجون والمعتقــالت 
فــي مناطــق ســيطرتها وزّجــت بالمدنييــن المعارضيــن للسياســة التشــطيرية لدولــة اإلمــارات التــي 
تمارســها فــي اليمــن وأيضــا اعتقــال بعــض الناشــطين من التيــار السياســي اإلســالمي، باإلضافة إلى 
بعــض العســكريين مــن القــوات المشــتركة الذيــن يشــّكون بوالئهــم وبالــذات مــن القــوات التهاميــة.

التحالــف  وتدخــل  االنقــالب  أعقبــت  التــي  الفوضــى  حالــة  القاعــدة  تنظيــم  اســتغل  وقــد 
علــى  حكمــه  وفــرض  اليمــن  فــي  مناطــق  عــدة  علــى  فاســتولى  عســكريا  العربــي 
والبيضــاء. شــبوة  محافظــة  مديريــات  وبعــض  المــكال  كمدينــة  المناطــق  تلــك 

فــي شــهر نيســان/أبريل 2016 اســتطاعت قــوات مواليــة للشــرعية ومدعومــة مــن التحالــف 
ــة  ــن إزاح ــف م ــة للتحال ــوات موالي ــام 2017 اســتطاعت ق ــي ع ــكال، وف ــة الم ــتعادة مدين ــن اس م
مســلحي القاعــدة مــن معظــم المناطــق التــي كانــوا مســيطرين عليهــا فــي محافظتــي شــبوة وأبيــن، 
وتقلّــص نفــوذ القاعــدة بشــكل كبيــر وصــار محــدودا فــي مناطــق صغيــرة مــن محافظــة البيضــاء.
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التنظيمــات  مــن  غيــره  مثــل  القاعــدة  وتنظيــم 
ــلطته  ــيخ س ــى ترس ــل عل ــلحة، يعم ــل المس والفصائ
فــي المناطــق التــي اســتولى عليهــا، حيــث أنشــأ 
نفــوذه  مناطــق  فــي  ومعتقــالت  ســجون  عــدة 
أو  لــه  أعــداء  يراهــم  ومــن  خصومــه  ليعتقــل 
يشــك فــي والئهــم ويظــن أنهــم عمــالء ألعدائــه.

خــالل 6 ســنوات مــن الحــروب والصراعــات وجدت 
ــة  ــى بقع ــك الســالح وتســيطر عل عــدة أطــراف تمتل
جغرافيــة مــن األرض وتــرى لنفســها الحق في إنشــاء 
الســجون والمعتقــالت والــزج بالمعارضيــن لهــا ومــن 
يختلفــون معهــا إلــى غياهــب تلك الســجون وممارســة 
المعتقليــن  علــى  والقهــر  التعذيــب  أنــواع  أبشــع 
والمســجونين لديهــا، دون خــوف مــن حســيب أو 
رقيــب، خصوصــاً مــع ضعــف الدولــة وغيابهــا.

لقــد قُتــل معتقلــون مــن شــدة التعذيــب وقســاوته، 
شــاركت  اليمــن  فــي  الصــراع  أطــراف  وجميــع 
فــي تعذيــب معتقليهــا، وكان لــكل طــرف نصيــب 
ــة. ــب متفاوت ــن بنس ــب ولك ــت التعذي ــل تح ــن قُت مم

ــة التــي  ورغــم الظــروف الصعبــة والمخاطــر األمني
تكتنــف العمــل الحقوقــي فــي الميــدان ســعت منظمــة 
رايتــس رادار عبــر راصديهــا الموجوديــن فــي معظم 
المحافظــات اليمنيــة إلــى رصــد وتوثيــق جرائــم 
القتــل تحــت التعذيــب داخــل الســجون التــي مورســت 
ــن  ــة م ــرة الزمني ــالل الفت ــراف، خ ــع األط ــن جمي م
أيلول/ســبتمبر 2014 وحتــى كانــون الثاني/ديســمبر 
2020،  والتــي تضمنهــا هذا التقريــر، لتعرض على 
ــا،  ــام عموم ــرأي الع ــي وال ــي والدول ــع المحل المجتم
حتــى ال تضيــع حقــوق الضحايــا أو يفلــت الجنــاة مــن 
العقــاب، مــع العلــم أن هــذا التقريــر ال يشــمل جميــع 
حــاالت القتــل تحــت التعذيــب، خــالل فتــرة الرصــد، 
فالتقريــر يشــمل فقــط الحــاالت التــي تمكنــت المنظمــة 
مــن الوصــول إليهــا واســتطاعت رصدهــا وتوثيقهــا.
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اســتهل التقريــر بمقدمــة كان ال بــد منهــا لمعرفــة تسلســل األحــداث فــي اليمــن، 
نهايــة كانــون  بيــن أيلول/ســبتمبر 2014 وحتــى  التقريــر الواقعــة مــا  خــال فتــرة 
األول/ديســمبر 2020، ولمعرفــة خلفيــة وأســباب تشــكل األطــراف المتصارعــة 

فــي اليمــن، التــي مارســت االنتهــاكات وتضمنهــا هــذا التقريــر.

الملخص التنفيذي



التعذيــب وأهدافــه 	  التقريــر تعريــف  كمــا تضمــن 
وآثــاره، حيــث عــرف التعذيــب وفقــاً لما عرفتــه المادة 
األولــى مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984.

وأشــار التقريــر إلــى المنهجيــة التــي اتبعتهــا المنظمــة 	 
فــي إعــداد هذا التقرير وفقــاً للمعايير الدولية، المعمول 
بهــا فــي المنظمــات الدوليــة والمحليــة، وذلــك بالتحقق 
المعلومــات  مــن صحــة ومصداقيــة  واالســتقصاء 
والبيانــات وإجــراء مقابــالت مــع الشــهود ومــع أقرباء 
ــة وغيرهــا.  ــر طبي ــات وتقاري ــا وجمــع البيان الضحاي

ــر التكييــف القانونــي لالنتهــاكات 	  كمــا أوضــح التقري
الســجون  داخــل  التعذيــب  تحــت  بالقتــل  المتعلقــة 
داخــل  المتعمــد  الطبــي  واإلهمــال  والمعتقــالت، 
المعتقليــن،  مــوت  إلــى  يفضــى  الــذي  الســجون، 
وتوصيــف تلــك االنتهــاكات وفقــاً للقوانيــن والمواثيــق 
والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ووفقــاً 
للتوصيــف القانونــي فــي الدســتور والقوانيــن اليمنيــة.

وطــرق 	  أســاليب  إلــى  التقريــر  تطــرق  كمــا 
الســجون  داخــل  اســتُخدمت  التــي  التعذيــب 
معتقليــن. قتــل  عنهــا  نتــج  والمعتقــالت، 

وكــون القتــل تحــت التعذيــب، موضــوع التقريــر، 	 
رئيســية،  أقســام  ثالثــة  إلــى  تقســيمه  تــم  فقــد 
ــي: ــل، ه ــن القت ــواع م ــر 3 أن ــن التقري ــث تضم حي

القتل تحت التعذيب داخل السجون.. 1

القتل باإلهمال الطبي المتعمد داخل السجون.. 2

وفاة المعتقلين بعد اإلفراج عنهم، بفترة وجيزة نتيجة . 3
التعذيب داخل السجون أو اإلهمال الطبي المتعمد.

النــوع األول )القتــل تحــت التعذيــب داخــل الســجون(: 
 271 االنتهــاكات  مــن  النــوع  هــذا  حــاالت  بلغــت 
وهــي  الســجون،  داخــل  التعذيــب  تحــت  قتــل  حالــة 
مــا تمكنــت المنظمــة مــن توثيقــه ورصــده، وتتــوزع 
.)1( رقــم  الشــكل  بحســب  المنتِهكــة  األطــراف  بيــن 

مليشــيا جماعــة الحوثــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى، 	 

حيــث ارتكبــت 205 حالــة قتــل تحــت التعذيــب.

ــلحة 	  ــكيالت المس ــاءت التش ــة ج ــة الثاني ــي المرتب وف
بهــا  ويقصــد  اإلمــارات،  دولــة  مــن  المدعومــة 
التــي  األمنيــة  والوحــدات  العســكرية  التشــكيالت 
وزارتــي  إطــار  خــارج  وإنشــاؤها  تشــكيلها  تــم 
وال  الشــرعية،  الحكومــة  فــي  والداخليــة  الدفــاع 
تخضــع لقــرارات وتوجيهــات الحكومــة والرئيــس 
هــادي، والمدعومــة مــن دولــة اإلمــارات، وهــي 
ــة  ــوات النخــب الحضرمي ــي، ق ــوات الحــزام األمن )ق
حــراس  االنتقالــي،  المجلــس  وتتبــع  والشــبوانية 
الجمهوريــة، ألويــة العمالقــة، وكتائــب أبــو العبــاس( 
التعذيــب. تحــت  قتــل  حالــة   55 ارتكبــت  وقــد 

القاعــدة، 	  تنظيــم  يأتــي  الثالثــة  المرتبــة  وفــي 
التعذيــب. تحــت  قتــل  حــاالت   7 ارتكــب  حيــث 

أمــا فــي المرتبــة الرابعة فقــد جاءت ســلطات الحكومة 	 
الشرعية، حيث ارتكبت 4 حاالت قتل تحت التعذيب.

تحــت 	  للقتــل  الجغرافــي  النطــاق  مــن حيــث  أمــا 
التعذيــب، داخــل الســجون: فقــد جــاءت محافظــة 
ــى، حيــث وقــع فيهــا 43  ــة األول ــدة فــي المرتب الحدي
ــة العاصمــة فــي  ــم أمان ــل تحــت التعذيــب، ث ــة قت حال
التعذيــب،  تحــت  قتــل  38 حالــة  الثانيــة  المرتبــة 
ــت  ــا وقع ــدن، ففيه ــة ع ــة محافظ ــة الثالث ــي المرتب ف
المرتبــة  وفــي  التعذيــب،  تحــت  قتــل  حالــة   33
حالــة   32 فيهــا  وقعــت  إب،  محافظــة  الرابعــة 
قتــل تحــت التعذيــب، ثــم بقيــة المحافظــات، كمــا 
.)2( رقــم  الشــكل  فــي  ومفصلــة  موضحــة  هــي 

تحــت 	  للقتــل  االجتماعــي  النــوع  حيــث  مــن  أمــا 
للرجــال  كان  فقــد  الســجون:  داخــل  التعذيــب 
ــب،  ــت التعذي ــل تح ــة قت ــر 258 حال ــب األكب النصي
ثــم األطفــال 10 حــاالت، ثــم النســاء 3 حــاالت 
.)3( رقــم  للشــكل  وفقــاً  التعذيــب،  تحــت  قتــل 

وحــاالت 	  وقائــع  مــن  حالــة   16 التقريــر  أورد 
ــالت. ــب داخــل الســجون والمعتق ــل تحــت التعذي القت
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حاالت القتل نتيجة 
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بحسب الجهة 
المتسببة 

النوع الثاني )القتل داخل السجون بسبب اإلهمال الطبي المتعمد(:	 

بلــغ عــدد الضحايــا فــي هــذا النوع من االنتهــاكات 28 حالة قتل باإلهمــال الطبي المتعمد داخل الســجون، توزعت بين 	 
جهتين فقط، 25 حالة ارتكبتها مليشيا الحوثي، و 3 حاالت ارتكبتها التشكيالت المسلحة المدعومة من دولة اإلمارات.

جــاءت 	  فقــد  المتعمــد:  الطبــي  اإلهمــال  بســبب  الســجون  داخــل  للقتــل  الجغرافــي  النطــاق  حيــث  مــن  أمــا 
أمانــة العاصمــة صنعــاء فــي المرتبــة األولــى، حيــث وقعــت فيهــا 8 حــاالت، ثــم محافظــة إب 4 حــاالت، 
.)5( رقــم  للشــكل  وفقــاً  المحافظــات،  بقيــة  ثــم  منهمــا،  لــكل  حــاالت   3 وعمــران  عــدن  محافظتــا  ثــم 

العمريــة، 	  الفئــة  بحســب  االنتهــاكات،  مــن  النــوع  هــذا  يوضــح   )6( رقــم  الشــكل  أن  كمــا 
فيــه. وقعــت  الــذي  العــام  بحســب  االنتهــاكات،  مــن  النــوع  هــذا  يوضــح   )7( رقــم  والشــكل 
الســجون. داخــل  المتعمــد  الطبــي  باإلهمــال  للقتــل  وحــاالت  وقائــع   5 التقريــر  أورد 
بعــد  المعتقليــن  )وفــاة  التقريــر  تضمنهــا  التــي  االنتهــاكات  مــن  الثالــث  النــوع 
المتعمــد(: الطبــي  اإلهمــال  أو  التعذيــب  بســبب  وجيــزة  بفتــرة  عنهــم  اإلفــراج 
بلــغ هــذا النــوع مــن االنتهــاكات 35 حالــة وفــاة، وهــي مــا تمكنــت المنظمــة مــن رصدهــا وتوثيقهــا، وتوزعــت 
ــان. ــة اإلمــارات حالت ــة، والتشــكيالت المســلحة المدعومــة مــن دول ــي 33 حال ــط، همــا جماعــة الحوث ــن فق ــى جهتي عل
جــاءت  فقــد  وجيــزة:  بفتــرة  عنهــم  اإلفــراج  بعــد  المعتقليــن  لوفــاة  الجغرافــي  النطــاق  حيــث  مــن  أمــا 
 6 وإب،  تعــز  محافظتــا  تلتهــا  حــاالت،   9 فيهــا  وقعــت  حيــث  األولــى،  المرتبــة  فــي  العاصمــة  أمانــة 
.)9( رقــم  للشــكل  وفقــاً  المحافظــات،  بقيــة  ثــم  حــاالت،   4 عمــران  محافظــة  ثــم  منهمــا،  لــكل  حــاالت 
وجيــزة.  بفتــرة  عنهــم  اإلفــراج  بعــد  معتقليــن  وفــاة  وحــاالت  وقائــع   9 التقريــر  أورد  كمــا 
األمــم  منظمــة  وإلــى  اليمــن،  فــي  الصــراع  أطــراف  إلــى  موجهــة  بتوصيــات  التقريــر  واختتــم 
وإلــى  اإلنســان،  بحقــوق  المهتمــة  والدوليــة  واإلقليميــة  المحليــة  المنظمــات  وإلــى  المتحــدة، 
الســجون. داخــل  التعذيــب،  تحــت  قتلــوا  الذيــن  الضحايــا  وذوي  وأهالــي  عنهــم  المفــرج  المعتقليــن 
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منهجية التقرير:
ــّد هــذا التقريــر عــن القتــل تحــت التعذيــب داخــل المعتقــالت واإلهمــال الطبــي   يُع
المتعمــد الــذي كان ســبباً فــي وفــاة بعــض المعتقليــن داخــل الســجون فــي اليمــن مــن 
أهــم التقاريــر النوعيــة المتخصصــة، إذ يســلط الضــوء علــى بشــاعة فعــل القتــل تحت 
التعذيــب الــذي يتعــرض لــه الضحايــا داخــل المعتقــالت وأثنــاء االختفــاء القســري 
فــي معتقــالت وســجون أطــراف النــزاع فــي اليمــن، خــالل الفتــرة الزمنيــة للتقريــر، 
ــمبر 2020. ــون األول/ديس ــة كان ــى نهاي ــبتمبر 2014 وحت ــن أيلول/س ــدة م الممت

المنظمــة ســلكت فــي إعــداد هــذا التقريــر المنهجيــة المتبعــة فــي مختِلــف المنظمــات 
خطــوات.. بعــدة  التقريــر  إعــداد  مــّر  حيــث  العالــم،  فــي  الدوليــة  الحقوقيــة 

ــة 	  ــع لمنظم ــي التاب ــق الميدان ــد والتوثي ــق الرص ــد فري ــى: تواج ــوة األول الخط
رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان فــي 19 محافظــة يمنيــة والتنســيق مــع شــركائها 
مــن المنظمــات الحقوقيــة العاملــة فــي الســاحة اليمنيــة، أعقــب ذلــك قيــام الفريــق 
ــة،  ــب داخــل الســجون المختلف ــل تحــت التعذي ــق لحــاالت القت بالرصــد والتوثي
وكذلــك حــاالت المــوت بعــد الخــروج من الســجن بفتــرة قصيرة، وكذلــك حاالت 
اإلهمــال الطبــي المتعمــد الــذي أدى إلــى وفــاة بعــض المعتقليــن داخــل الســجون، 
بعــد ذلــك تــم التحقــق واالســتقصاء مــن صحــة ومصداقيــة المعلومــات والبيانــات 
التــي تــم رصدهــا وجمعهــا والتوصــل إليهــا، وجمــع وثائــق وأدلــة تثبــت صحــة 
ــر رســمية  ــاة ووثائــق رســمية وغي ــة وشــهادات وف ــر طبي وقوعهــا، مــن تقاري
وإجــراء مقابــالت مــع بعــض أقربــاء الضحايــا الذيــن قتلــوا تحــت التعذيــب أو 
الذيــن توفــوا بعــد اإلفــراج عنهــم متأثريــن بالتعذيــب الــذي تعرضــوا لــه داخــل 
المعتقــالت، أو الذيــن توفــوا داخــل المعتقــالت والســجون بســبب اإلهمــال الطبي 
المتعمــد ومقابــالت مــع شــهود علــى وقائــع االنتهــاكات التــي تضمنهــا التقريــر.

الخطــوة الثانيــة: تشــكيل فريــق متخصــص لتحليــل ودراســة مــا توصــل 	 
ــا  ــن صحته ــد م ــات والتأك ــات وبيان ــن معلوم ــق م ــق الرصــد والتوثي ــه فري إلي
وســالمتها وأدلــة وقوعهــا ومطابقتهــا للمعاييــر القانونيــة والدوليــة، المتعــارف 
عليهــا فــي مثــل هــذه االنتهــاكات، ثــم وضعهــا فــي شــكل قاعــدة بيانــات، ومــن 
ثــم فرزهــا وتحليلهــا وفــق الموضوعــات األساســية التــي شــملها التقريــر.

الخطــوة الثالثــة: تحريــر موضوعــات التقريــر ومراجعتهــا مــن قبــل حقوقييــن 	 
متخصصيــن، ثــم إخراجــه اإلخــراج النهائــي بالصــورة التــي هــو عليهــا.
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اإلطار القانوني
تعــد جرائــم التعذيــب مــن أفظــع وأبشــع االنتهــاكات 
التــي يرتكبهــا اإلنســان ضــد أخيــه اإلنســان، كونهــا 
تفقــد الضحيــة آدميتــه وكرامتــه وإنســانيته وحقــه فــي 
والمواثيــق  المحليــة  القوانيــن  أجمعــت  وقــد  الحيــاة، 
علــى  والعمــل  حظرهــا  علــى  الدوليــة  والمعاهــدات 
الحــد منهــا مــن خــالل تجريمهــا ومســاءلة القائميــن 
ــا  ــا واعتباره ــي ارتكابه ــببين ف ــن والمتس ــا واآلمري عليه
تســقط  ال  اإلنســانية،  ضــد  وجرائــم  حــرب  جرائــم 
بشــكل  تســتخدم  ظاهــرة  أصبحــت  كونهــا  بالتقــادم، 
ممنهــج ومنظــم فــي الــدول واألنظمــة المســتبدة التــي 
مناوئيهــا. وقمــع  بالقــوة  ســلطتها  فــرض  تحــاول 

ــن  ــي اليم ــراً ف ــون قس ــون والمخفي ــرض المعتقل ــد تع وق
ألبشــع أنــواع التعذيــب والــذي غالبــاً مــا ينتــج عنــه القتــل 
تحــت التعذيــب والعاهــات المســتديمة التــي يتعــرض 
ــع  ــد ومن ــي المتعم ــال الطب ــك اإلهم ــة، وكذل ــا الضحي له
ــه  ــور حالت ــى تده ــؤدي إل ــا ي ــل، مم ــة عــن المعتق األدوي
الصحيــة التــي تفضــي إلــى وفــاة الضحيــة داخــل الســجن.

المعتقــالت والســجون  فــي  التعذيــب  القتــل تحــت  إن 
جريمــة تعاقــب عليهــا القوانيــن المحليــة والدوليــة وهــي 
ــال  ــا أن اإلهم ــادم، كم ــي ال تســقط بالتق ــم الت ــن الجرائ م
الطبــي المتعمــد الــذي ينتــج عنــه وفــاة الضحيــة تعــد 
جريمــة وانتهــاكاً صارخــاً لإلعــالن العالمــي لحقــوق 
 )5( المــادة  فــي  جــاء  الــذي   ،1948 لعــام  اإلنســان 

منــه “ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة 
ــة”. ــة بالكرام ــية، الحاّط ــة القاس ــانية أو العقوب ــال إنس ال

ــي  ــد الدول ــن العه ــادة )7( م ــص الم ــي ن ــاء ف ــك ج وكذل
 1966 لعــام  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
وكــذا القواعــد النموذجيــة لمعاملــة الســجناء 1955، 
ــن  ــخاص م ــة األش ــأن حماي ــدة بش ــم المتح ــالن األم وإع
ــة أو  ــروب المعامل ــن ض ــره م ــدي وغي ــرض الجس التع
ــام 1975،  ــة لع ــانية المهين ــال إنس ــية وال ــة القاس العقوب
ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  واتفاقيــة 
 ،1984 لعــام  والقاســية  إنســانية  الــال  المعاملــة 
ومجموعــة مبــادئ االحتجــاز لعــام 1988، والمبــادئ 
ــي عــام 1990. ــة الســجناء الصــادر ف األساســية لمعامل

ــم الحــرب  ــد مــن جرائ ــب يُع ــل تحــت التعذي كمــا أن القت
التــي صنفهــا القانــون الدولــي فــي الفقــرة )أ( مــن الجرائــم 
ــاص  ــن اختص ــا ضم ــوص عليه ــانية المنص ــد اإلنس ض
ــام  ــن نظ ــادة )7( م ــاً للم ــة وفق ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
تحــت  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  رومــا 
مســمى جرائــم الحــرب الفقــرة )أ( االنتهــاكات الجســيمة 
التفاقيــة جنيــف الصــادرة فــي 12 أغســطس 1949، 
ــة،  م ــال عــدة مجرَّ ــن أفع ــة األشــخاص م ــة بحماي المتعلق
منهــا الفقــرة )2( التعذيــب أو المعاملــة الــال إنســانية.

التشــريعات المحليــة وفــي مقدمتهــا الدســتور اليمنــي، 
حيــث أكــد علــى مناهضــة التعذيــب وحظــره بــكل أنواعــه 
ــد نــص فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )48(  وأشــكاله، فق
مــن الدســتور علــى حظــر التعذيــب جســدياً أو نفســياً أو 
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معنويــاً وحظرت القســر علــى االعتراف، وجــاءت الفقرة 
)هـــ( مــن نفــس المــادة وجعلــت جريمــة التعذيب الجســدي 
جريمــة ال تســقط بالتقــادم، حيــث تقــول تلــك الفقــرة “يحدد 
ــرات هــذه  ــرة مــن فق ــف أي فق ــاب مــن يخال ــون عق القان
ــض المناســب عــن األضــرار  ــا يحــدد التعوي ــادة، كم الم
التــي قــد تلحــق بالشــخص جــراء المخالفــة، ويعتبــر 
التعذيــب الجســدي جريمــة ال تســقط بالتقــادم، يعاقــب 
عليهــا كل مــن يمارســها أو يأمــر بهــا أو يشــارك فيهــا”.

وجــاءت نصــوص قانــون العقوبــات اليمنــي رقــم )12( 
التعذيــب،  حظــر  علــى  أيضــاً  مؤكــدة   1994 لعــام 
ــوان )إســاءات اســتعمال  ــاً تحــت عن ــه فرع وخصــص ل
الوظيفــة(، حيــث قضــت المــادة )166( مــن قانــون 
مــدة ال  بالحبــس  يعاقــب  أن  اليمنــي علــى  العقوبــات 
تزيــد علــى عشــر ســنوات كل موظــف عــام عــذب أثنــاء 
تأديــة وظيفتــه أو اســتعمل القــوة أو التهديــد بنفســه أو 
بواســطة غيــره مــع متهــم أو شــاهد أو خبيــر لحملــه 
بأقــوال  اإلدالء  علــى  أو  بجريمــة  االعتــراف  علــى 
بحــق  إخــالل  دون  وذلــك  شــأنها،  فــي  معلومــات  أو 
األرش. أو  الديــة  أو  القصــاص  فــي  عليــه  المجنــي 

ــم )13(  ــة رق ــون اإلجــراءات الجزائي ــك قان كمــا أكــد ذل
لســنة 1994 فــي المــادة )6( منــه علــى حظــر التعذيــب، 
ــب  ــر تعذي ــه “يحظ ــا نص ــادة بم ــك الم ــت تل ــث قض حي
المتهــم أو معاملتــه بطريقــة غيــر إنســانية أو إيــذاؤه 
إلــخ”.  ... لقســره علــى االعتــراف  أو معنويــاً  بدنيــاً 

تنظيــم  بشــأن   1991 لســنة   )48( رقــم  القانــون 
الســجون أفــرد الفصــل الخامــس منــه تحــت عنــوان 
)الرعايــة الصحيــة للمســجونين(، والمــادة )23( منــه 
تقــول “يجــب علــى إدارة الســجن أن تهتــم بمراعــاة 
ــى عــالج الســجناء  الصحــة العامــة داخــل الســجن وتتول
وتوفيــر الرعايــة الصحيــة والوقائيــة لهــم وتعييــن أطبــاء 
متخصصيــن، بالتنســيق مــع وزارة الصحــة العامــة”، كما 
ــون أن إرشــادات  ــس القان ــادة )24( مــن نف ــرت الم اعتب
ــة  ــة والوقائي ــب الصحي ــي الجوان ــاء ف ومالحظــات األطب
والعالجيــة والغذائيــة للمســجونين ُملزمــة إلدارة الســجن.

الجمهوريــة اليمنيــة أحــد أعضــاء المجتمــع الدولــي، 
أكــد دســتورها فــي المــادة )6( منــه العمــل بميثــاق 
اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  واإلعــالن  المتحــدة  األمــم 
وقواعــد القانــون الدولــي المعتــرف بهــا بصــورة عامــة.

ــات  ــدة اتفاقي ــي ع ــة طــرف ف ــة اليمني ــا أن الجمهوري كم
اتفاقيــة  منهــا  اإلنســاني،  الدولــي  بالقانــون  تتعلــق 
ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــب، والعه ــة التعذي مناهض
حمايــة  بشــأن  جنيــف  واتفاقيــة  والسياســية،  المدنيــة 
واتفاقيــة  الحــرب،  وقــت  فــي  المدنييــن  األشــخاص 
القســري. اإلخفــاء  مــن  األشــخاص  جميــع  حمايــة 

وكــون الجمهورية اليمنيــة قد صادقت على تلك االتفاقيات 
والمعاهــدات والصكــوك الدوليــة المتعلقــة باحتــرام مبادئ 
حقــوق اإلنســان بشــكل عــام والقانــون الدولــي اإلنســاني 
)قانــون الحــرب( وقواعــد القانــون الدولــي العرفــي، 
فإنهــا ملزمــة باحتــرام تلــك االتفاقيــات الدوليــة وتطبيقهــا.

ــة  ــراف المتصارع ــع األط ــى جمي ــب عل ــا يتوج ــو م وه
فــي اليمــن، بمــا فيهــا الجماعــات المســلحة غيــر النظاميــة 
ــوق اإلنســان  ــة بحق ــادئ متعلق ــن مب ــا ورد م ــزام بم االلت
بشــكل عــام وباتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بشــكل خــاص.

وفــي ضــوء تلــك المعاهــدات واالتفاقيــات واإلعــالن 
العالمــي لحقــوق اإلنســان بشــكل عــام وقبلهــا أحــكام 
ــب  ــر التعذي ــة بحظ ــة، المتعلق ــن اليمني ــتور والقواني الدس
بشــكل خــاص والمتعلقــة بالحقــوق والحريــات بشــكل 
ــاكات  ــي لالنته ــف القانون ــف والتوصي ــا بالتكيي ــام قمن ع
المتضمنــة فــي هــذا التقريــر، المتعلقــة بالقتــل تحــت 
ــي  ــبب ف ــذي تس ــد ال ــي المتعم ــال الطب ــب واإلهم التعذي
المختلفــة،  الســجون  داخــل  المعتقليــن  بعــض  وفــاة 
اليمــن. فــي  المتصارعــة  األطــراف  ارتكبتهــا  التــي 
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تعريف التعذيب:

وفقــاً التفاقيــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984: فــي 	 
ــل  ــه: أي عم ــب بأن ــا، عــرف التعذي ــى منه ــادة األول الم
ــاً،  ــم أو عــذاب شــديد، جســدياً كان أم عقلي ــه أل ــج عن ينت
ــذا  ــن ه ــا، بقصــد الحصــول م ــداً بشــخص م يلحــق عم
ــات أو  ــى معلوم ــث، عل ــخص ثال ــن ش ــخص، أو م الش
علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه 
ــه أو  ــث أو تخويف ــخص ثال ــو أو ش ــه ه ــه ارتكب ــي أن ف
إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق 
ــباب،  ــن األس ــبب م ــذاب ألي س ــم أو الع ــذا األل ــل ه مث
ــه  ــه، أو يحــرض علي ــاً كان نوع ــز أي ــى التميي ــوم عل يق
رســمي  موظــف  عنــه  يســكت  أو  عليــه  يوافــق  أو 
الرســمية.  بصفتــه  يتصــرف  آخــر  شــخص  أي  أو 

وهذا التعريف يحظى باإلجماع.

ــود 	  ــبب مقص ــو تس ــب: ه ــي للتعذي ــف الدول ــا التعري أم
لمعانــاة جســدية أو نفســية بشــكل منظــم أو عفــوي، 
ــم أو  ــون لوحده ــر، يفعل ــد شــخص واحــد أو أكث ــى ي عل
بأوامــر مــن ســلطة مــا، مــن أجــل إجبــار شــخص آخــر 
لتزويدهــم بمعلومــات أو شــهادات أو أي شــيء آخــر.

التعذيب



أهداف التعذيب:
يمكن استخالص أهداف التعذيب على النحو اآلتي:

الحصــول علــى . 1 هــو  التعذيــب  هــدف الســتخدام  أهــم  إن  المعلومــة:  الحصــول علــى 
معلومــات تتعلــق باألمــور الجنائيــة أو السياســية أو العســكرية أو غيرهــا مــن األمــور.

الترهيــب: ويهــدف إلــى نشــر الرعــب وترهيــب اآلخريــن، مــن خــالل جعــل أســاليب التعذيب . 2
معروفــة لــدى الجمهــور ومــن ثــم منعهم من القيام بــأي عمل أو فعل ال تقبله الســلطة الحاكمة.

تســتعمل . 3 الطريقــة  وهــذه  معنوياتــه:  وتكســير  الضحيــة  تحطيــم 
الضحيــة. نفســيات  وتحطيــم  القــدرة  بعــدم  والشــعور  الرعــب  لتوليــد 

واتجاهاتــه . 4 أفــكاره  عــن  بالتخلــي  المعتقــل  إقنــاع  هنــا  والهــدف  التلقيــن: 
والهــدف  الســجان،  لــدى  مقبولــة  جديــدة  واتجاهــات  أفــكار  وتبنــي  الســابقة 
الدمــاغ. غســل  عمليــة  فــي  يحــدث  كمــا  الــوالء،  تغييــر  هــو  لذلــك  النهائــي 
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أثار التعذيب:
اآلثــار الجســدية للتعذيــب: هنــاك آثار جســدية عديدة، مثل النوبات والصــداع وآالم العضالت . 	

والعظــام والقــدم وفقــدان الســمع والشــلل الكلــي أو الجزئــي وفقــدان البصــر أو ضعفــه وآالم 
األسنان وآالم البطن وأمراض القلب واألوعية الدموية وإصابات الجهاز التنفسي والعصبي.

واألرق . 	 الكوابيــس  وكثــرة  التركيــز  صعوبــة  فــي  تكمــن  للتعذيــب:  النفســية  اآلثــار 
والهلوســة وفقــدان الذاكــرة والشــعور بالتعــب واإلرهــاق المســتمر واإلحبــاط النفســي 
المجتمــع  تجــاه  والعدوانيــة  الجنســية،  القــدرة  وضعــف  واالكتئــاب  المســتمر  والقلــق 
والمخــاوف المرضيــة، باإلضافــة إلــى بعــض االضطرابــات والمشــاكل النفســية األخــرى. 



أساليب وطرق التعذيب:
يتعــرض المعتقلــون والمخفيــون قســراً فــي الســجون 
والمعتقــالت المختلفــة التابعــة لألطــراف المتصارعــة 
وبخاصــة  والنفســي،  الجســدي  للتعذيــب  اليمــن  فــي 
مــع  التحقيــق  وأثنــاء  القســري  االختفــاء  فتــرة  فــي 
الضحايــا، إلجبارهــم تحــت التعذيــب بــاإلدالء بمعلومــات 
ــون. ــم المحقق ــه منه ــا يطلب ــم، بم ــرارات منه ــزاع إق وانت

تنوعــت أســاليب التعذيــب وتعــددت بــل ابتكــر الجــالدون 
طرقــا وأســاليب جديــدة فــي التعذيــب، إال أن أهــم أســاليب 
ســراحهم  أطلــق  معتقليــن  لشــهادات  وفقــاً  التعذيــب 
تنوعــت مــا بيــن الضــرب بالســياط واألســالك الكهربائيــة 
أو األدوات الغليظــة، الوخــز بــاألدوات الحــادة، غــرز 
ــة  اإلبــر أو الدبابيــس تحــت األظافــر وفــي منطقــة الركب
ــت  ــو مثب ــه وه ــن رجلي ــل م ــف، ســحل المعتق ــي األن وف
مــن يديــه، ممــا يتســبب فــي تمزيــق األعصــاب واإلصابــة 
بالشــلل، إجبــار المعتقــل علــى شــرب ميــاه الصــرف 
الصحــي، التعليــق مــن اليديــن أليــام وليــال، الصعــق 
ــه  ــاء ووصل ــل م ــي برمي ــل ف ــع المعتق ــاء، وض بالكهرب
بالكهربــاء، نــزع أظافــر اليديــن والرجليــن، الكــي بالنــار 
ــي  ــل ف ــة المعتق ــم، تعري ــن الجس ــة م ــن متفرق ــي أماك ف
أيــام البــرد القــارس ورشــه بالمــاء البــارد طــوال الليــل، 
المنــع مــن الطعــام والشــراب لفتــرات طويلــة، حبــس 
المعتقليــن فــي خزانــات ميــاه فارغــة أيــام الحــر الشــديد، 
التهديــد بالتصفيــة وإيهامهــم بإعدامهــم رميــاً بالرصــاص.

داخــل  بالرصــاص  رميــاً  قتلهــا  تــم  حــاالت  وهنــاك 
المعتقــل، التحــرش واالعتــداء الجنســي، الضــرب المبرح 
فــي جميــع أجــزاء الجســم إلــى حــد إصابــة الضحيــة 
ــل  ــن األرج ــق م ــرة، التعلي ــدان الذاك ــي وفق ــلل الكل بالش
لســاعات طويلــة، وضــع المعتقــل فــي زنازيــن انفراديــة 
مظلمــة ألســابيع وأشــهر، ممــا ينتــج عنــه ضعــف وفقــدان 

لفتــرات  معيــن  فــي وضــع  المعتقــل  البصــر، جعــل 
ــى قائمــاً أو فــي وضــع القرفصــاء. ــل أن يبق ــة، مث طويل

وأصنــاف تعذيــب أخــرى متنوعــة وخطــرة، أفضــت 
إلــى مــوت الضحيــة تحــت التعذيــب، وبعضهــا أدت 
بفتــرة  ســراحه  إطــالق  بعــد  الضحيــة  مــوت  إلــى 
تــؤدي  قــد  والتــي  التعذيــب  أســاليب  ومــن  قصيــرة، 
ــن  ــد لبعــض المعتقلي ــي المتعم ــال الطب ــاة اإلهم ــى الوف ال
ــؤدي  ــا ي ــم، مم ــالج عنه ــة والع ــع األدوي ــى ومن المرض
إلــى تدهــور حالتهــم الصحيــة وتفضــي إلــى المــوت.

بعــض  عنهــم  المفــرج  المعتقليــن  بعــض  ذكــر  وقــد 
أســاليب التعذيــب التــي تعرضــوا لهــا أو شــاهدوها داخــل 
المعتقــالت والســجون، منهــم المعتقــل المفــرج عنــه مــن 
ــد  ــادر الجني ــد الق ــور عب ــي الدكت ــة الحوث ــجون جماع س
ــم  ــى جرائ ــى بهــا كشــاهد حــّي عل ــي أدل فــي شــهادته الت
التعذيــب وأســاليبها فــي نــدوة أقامهــا مركــز المعلومــات 
ــة  ــب جريم ــوان )التعذي ــان، بعن ــوق اإلنس ــل لحق والتأهي
العصــر(، وقــد أقيمــت النــدوة عبــر تقنيــة االتصــال 
ــو 2020،  ــوم 26 حزيران/يوني ــي ي ــي المباشــر ف المرئ
فــي ذكــرى اليــوم الدولــي لمســاندة ضحايــا التعذيــب.

وتلــك األســاليب والطــرق نتــج عنها قتل بعــض المعتقلين.

وقــد تنــوع ذلــك القتــل مــا بيــن قتــل داخــل الســجون 
الطبــي  اإلهمــال  بســبب  القتــل  أو  التعذيــب،  بســبب 
داخــل  للمعتقــل  التعذيــب  مــن  نــوع  وهــو  المتعمــد، 
المعتقــل  عــن  اإلفــراج  بعــد  المــوت  أو  الســجون، 
ــي  ــال الطب ــب أو اإلهم ــج عــن التعذي ــزة، نات ــرة وجي بفت
ــجن. ــل الس ــة داخ ــد الضحي ــورس ض ــذي م ــد ال المتعم

لهــا  يتعــرض  التــي  الصحيــة  الظــروف  وحــول 
المعتقلــون فــي الســجون وتــؤدي الــى إصابتهــم بعــدة 
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أمــراض وبعــض المعتقليــن قــد يموتــون بســبب تلــك األمــراض ســواء داخــل 
المعتقــل أو بعــد إطــالق ســراحهم بفتــرة وجيــزة نتيجــة مضاعفــات تلــك االمــراض، 
ســألنا الطبيــب )ح.ع( وهــو طبيــب مختــص يعمــل فــي مستشــفى حكومــي يقــع 
فــي مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي وعالــج عــدداً مــن نــزالء ســجن جهــاز 
األمــن السياســي والمخابــرات التابــع للجماعــة عندمــا كانــت تأتــي بهــم أطقــم 
ــالً: ــب قائ ــاد الطبي ــه، فأف ــل في ــذي يعم ــفى ال ــى المستش ــاز إل ــع الجه ــكرية تتب عس

الصحــة 	  علــى  كبيــرة  مخاطــر  لــه  مغلقــة  غرفــة  فــي  المعتقــل  احتجــاز 
الرئــوي  كالســل  التنفســي  الجهــاز  بأمــراض  اإلصابــة  إمكانيــة  وبالــذات 
وحاليــا وبــاء كورونــا ويــؤدي ذلــك إلــى انتقــال تلــك األمــراض بســهولة 
فيهــا.  المحتجزيــن  كثــرة  بســبب  وازدحامهــا  الغــرف  الكتظــاظ  نظــراً 

ــاً مــا يكــون العــالج الطبــي داخــل الســجون غيــر كاٍف، حيــث يتــم تأخيــر 	  غالب
العــالج أو منعــه أو حجبــه بشــكٍل متعمــد، كمــا ال يُعطــى الســجناء عنــد 
فحصهــم عــادةً إال مســكنات لأللــم التــي ال تســتلزم وصفــة طبيــة ودون أي 
ــوي بســبب عــدم  ــون للفشــل الُكل ــك، يتعــرض المعتقل ــة، نتيجــة لذل متابعــة طبي
تلقيهــم المعالجــة الصحيــة الالزمــة واســتخدامهم المهدئــات والمســكنات لفتــرات 
طويلــة، عــالوة علــى ذلــك ال يســمح للســجناء بالذهــاب إلــى دورات الميــاه ممــا 
يتســبب باحتقــان البــول وهــو مــا يــؤدي إلــى ترســب الحصــوات فــي الكليتيــن.

إن بقــاء المحتجــز داخــل غــرف معتمــة دون التعــرض للشــمس يتســبب بفقــدان 	 
فيتاميــن )د( الــذي يســبب فــي نقــص حــاد لــدور الجهــاز المناعــي وزيــادة 
فــرص اإلصابــة بالعديــد مــن المشــاكل الصحيــة، كمــا يتســبب بهشاشــة العظــام.

ويســاهم بشــكل كبيــر عــدم وجــود الغــذاء المتــوازن، ممــا يجعــل صحــة المحتجز 	 
عرضــة للخطــر وقــد يكــون تعريــض صحــة المحتجــز للخطــر كوســيلة النتــزاع 
االعتــراف والضغــط عليــه مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات التــي يطلبونهــا 
وهــو أســلوب جــرت العــادة والعمــل بــه لــدى األجهــزة األمنيــة القمعيــة.

كوســيلة 	  يســتخدم  طويلــة  لفتــرات  المحتجــز  علــى  النفســي  الضغــط 
الجهــاز  بأمــراض  اإلصابــة  حــاالت  فــي  الوفــاة  يســبب  قــد  للتعذيــب 
الــدم. ضغــط  وارتفــاع  القلــب  عضــالت  هبــوط  إلــى  ويــؤدي  الــدوري 
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التابعة  المختلفة  والمعتقالت  السجون  داخل  التعذيب  تحت  القتل  يعد 
ألطراف الصراع في اليمن االنتهاك األبرز واألكثر عدداً لنوعية قتل 
المعتقلين داخل السجون، حيث بلغ ما تم رصده وتوثيقه من قبل المنظمة، 
من الحاالت التي استطاعت المنظمة الوصول إليها 271 حالة قتل تحت 
التعذيب داخل السجون، موزعة بين األطراف المتصارعة في اليمن.

حالة قتل تحت التعذيب داخل 
السجون موزعة بين األطراف 

المتصارعة 

271

أواًل:
القتل تحت التعذيب داخل السجون
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في المرتبة األولى: . 	
جــاءت جماعــة الحوثــي، حيــث ارتكبــت 205 حالــة قتــل تحــت التعذيــب فــي المحافظــات الواقعــة 

تحــت ســيطرتها.

في المرتبة الثانية:. 	
ــدات  ــكرية والوح ــكيالت العس ــا التش ــارات، يقصــد به ــة اإلم ــن دول ــة م ــلحة مدعوم ــكيالت مس تش
األمنيــة التــي تــم تشــكيلها وإنشــاؤها خــارج إطــار وازرتــي الدفــاع والداخليــة فــي الحكومــة الشــرعية 
وال تخضــع لقــرارات وتوجيهــات الحكومــة والرئيــس هــادي، ومدعومــة مــن دولــة اإلمــارات، وهــي 
ــع  ــة والشــبوانية وتتب ــوات النخــب الحضرمي ــي، ق ــوات الحــزام األمن ــة )ق ــل المســلحة التالي الفصائ
المجلــس االنتقالــي، حــراس الجمهوريــة، ألويــة العمالقــة، وكتائــب أبــي العبــاس(، وهــذه الفصائــل 
ــت  ــة تح ــات الواقع ــي المحافظ ــب ف ــت التعذي ــل تح ــة قت ــت 55 حال ــكرية ارتكب ــكيالت العس والتش

ســيطرتها.

منهــا 41 حالــة قتــل تحــت التعذيــب، قامــت بهــا تشــكيالت مســلحة تتبــع المجلــس االنتقالــي، و 14 
حالــة قتــل قامــت بهــا ألويــة العمالقــة وكتائــب أبــي العبــاس.

في المرتبة الثالثة:. 	
جاء تنظيم القاعدة، حيث ارتكبت عناصره 7 حاالت قتل تحت التعذيب.

وفــي المرتبــة الرابعــة: حــاالت القتــل تحــت التعذيــب فــي المحافظــات الواقعــة تحت ســيطرة الحكومة 
الشــرعية، وهــي 4 حــاالت قتل. 

20555
07

04
المناطق الواقعة 

تحت سيطرة الحكومة 
الشرعية

جماعة الحوثي

تنظيم القاعدة

التشكيالت المسلحة 
المدعومة من دولة 

االمارات

الشكل رقم )1(

عدد حاالت القتل تحت التعذيب 
داخل السجون خالل فترة التقرير 

بحسب الجهات المنتهكة
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 القتل تحت التعذيب داخل السجون
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33
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05

ذمار

38
امانة العاصمة

المعتقــالت  فــي  التعذيــب  تحــت  القتــل  كان ضحايــا  فقــد  الجغرافــي:  النطــاق  بحســب  االنتهــاكات  توزيــع  أمــا 
ســيطرة  تحــت  الواقعــة  المناطــق  ثــم  الحوثــي،  جماعــة  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  فــي  الواقعــة 
الشــرعية. الحكومــة  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  المناطــق  ثــم  اإلمــارات،  دولــة  مــن  مدعومــة  مســلحة  تشــكيالت 

الشكل رقم )2(



2581003 نساءأطفالالرجال

القتلى تحت التعذيب من حيث النوع االجتماعي:

القتلى من الرجال هم العدد األكبر 258 حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي الحاالت 	 
التي تم رصدها وتوثيقها في التقرير.

األطفال الذين قتلوا تحت التعذيب بلغ عددهم 10 حاالت قتل تحت التعذيب.	 
أما النساء فقد تم رصد 3 حاالت قتل تحت التعذيب.	 

التــي  الحــاالت  مــن  المنظمــة  قبــل  مــن  وتوثيقــة  رصــدة  تــم  مــا  بلــغ 
تحــت  قتــل  حالــة   )271( عــدد  إليهــا  الوصــول  المنظمــة  اســتطاعت 
التعذيــب داخــل الســجون موزعــة بيــن األطــراف المتصارعــة فــي اليمــن

في المرتبة األولى: محافظة الحديدة، بمركزها مدينة الحديدة وبعض مديرياتها الواقعة تحت سيطرة 
جماعة الحوثي، بواقع 43 حالة قتل تحت التعذيب.

تلتها في المرتبة الثانية: أمانة العاصمة صنعاء 38 حالة قتل تحت التعذيب.
في المرتبة الثالثة: محافظة عدن 33 حالة قتل تحت التعذيب. 
في المرتبة الرابعة: محافظة إب 32 حالة قتل تحت التعذيب.

وفي المرتبة الخامسة: محافظة تعز 26 حالة قتل تحت التعذيب.

الشكل رقم )3(

إجمالي عدد القتلى تحت 
التعذيب، داخل السجون، 
بحسب النوع االجتماعي.
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وقائع وحاالت..
قتلى تحت التعذيب داخل 

السجون



الضحية: محمد محمود مسعد العماد.. 	
العمر: 28 سنة.

الحالة االجتماعية: متزوج.
المهنة: جندي. 

المنطقة: محافظة حجة.

في يوم الجمعة 20 نيســان/إبريل 2018، بعد خطبة الجمعة قامت عناصر حوثية بترديد الصرخة، حســب 
طقوســهم، فاعتــرض محمــد محمــود مســعد العماد علــى ترديد شــعار الصرخة في الجامع، وفــي عصر ذلك 
اليوم تم اختطافه واقتياده إلى سجن األمن السياسي في مدينة حجة، ومنعوا عنه الزيارة أو التواصل بأهله.
أســرته  إبــالغ  تــم   2018 نيســان/إبريل   27 يــوم  فــي  وتحديــداً  أيــام  ســبعة  وبعــد 
والــده  قبــل  مــن  جثتــه  اســتالم  وعنــد  وانتحــر،  نفســه  شــنق  أنــه  زاعميــن  بوفاتــه، 
جســده. وبقيــة  اليســرى  ذراعــه  فــي  تعذيــب  وآثــار  اليمنــى  يــده  فــي  كســرا  فيــه  وجــد 

الضحية: علي محمد عبده جميل. . 	
العمر: 42 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج.
المهنة: سمكري سيارات. 

المنطقة: أمانة العاصمة صنعاء.
فــي يــوم الجمعــة 31 آب/أغســطس 2018 وأثنــاء مــا كان علــي محمــد عبــده جميــل أمــام البقالــة التــي أمــام 
منزلــه، الكائــن فــي شــارع صخــر، قــرب منــزل الرئيــس الســابق علــي عبــدهللا صالــح، بعــد صــالة الجمعة، 
جــاء طقــم مســلح تابــع لمليشــيا الحوثــي وعليــه مســلحون بــزي مدنــي، أخــذوه واقتــادوه إلــى جهــة مجهولــة.
أبلغــوا   2018 أيلول/ســبتمبر   4 الثالثــاء  يــوم  فــي  تحديــداً  إخفائــه،  مــن  أيــام  وبعــد 
زايــد. مستشــفى  فــي  جثتــه  وأن  الســجن،  فــي  انتحــر  أنــه  زاعميــن  توفــي،  أنــه  أســرته 
تــم عــرض جثــة الضحيــة علــى الطبيــب الشــرعي، بنــاًء علــى طلــب وكيــل النيابــة المناوبــة برقــم 
ــم  ــام برق ــب الع ــب النائ ــف إدارة الطــب الشــرعي بمكت ــخ 12 أيلول/ســبتمبر 2018 وتكلي )568( وتاري
)491( وتاريــخ 18 أيلول/ســبتمبر/2018. أثبــت التقريــر الطبــي الصــادر عــن الطبيــب الشــرعي 
بمكتــب النائــب العــام وجــود كدمــات وســحجات متعــددة فــي جســم الضحيــة، ناتجــة عــن اإلصابــة بــأداة 
ــة  ــه لإلصاب ــن تعرض ــا تبي ــي، كم ــار كهربائ ــق بتي ــة صع ــة نتيج ــه لإلصاب ــة، وتعرض ــة، أو رض صلب
بــأداة صلبــة فــي الــرأس، ممــا نتــج عنهــا حــدوث نزيــف دمــوي دماغــي، كان ســبباً فــي وفاتــه.

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

26

اليمن: قتلى تحت التعذيب



الضحية: يحيى حسين معضيب. . 	
العمر: 50 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج.
المهنة: مزارع.

المنطقة: محافظة حجة.
في يوم 9 شباط/فبراير 2018 جاءت حملة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي إلى منطقة مستبأ بمحافظة حجة، 
بينمــا كان يحيــى حســين معضيــب خارجــاً مــن بيتــه لرعــي األغنــام، تــم اســتدعاؤه، وعنــد اقترابه مــن الطقم 
التابــع لمليشــيا الحوثــي تــم إطــالق رصاصــة أصابــت كتفه، وتم ســحبه ونقله علــى الطقم إلى جهــة مجهولة.

مشــاهدة  وعنــد  توفــي،  أنــه  أســرته  أبلغــوا   2018 آذار/مــارس   11 يــوم  وفــي 
جســمه. كامــل  فــي  وكدمــات  حروقــا  تعذيــب،  آثــار  عليهــا  وجــدوا  جثتــه 

الضحية: مسعود يحيى مسعود البكيلي. . 	
العمر: 33 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
المهنة: عامل.

العنوان: محافظة حجة.
فــي 23 تشــرين األول/أكتوبــر 2017 تــم اختطــاف مســعود يحيــى مســعود البكيلــي مــن منزلــه فــي منطقــة 
ــة، المدعــو كاتــب باطــل  ــي فــي المنطق ــل مشــرف جماعــة الحوث ــل الميــري بمحافظــة حجــة، مــن قب بكي
وتــم اقتيــاده إلــى مــكان مجهــول، وبعــد البحــث عنــه مــن قبــل والــده، عبــر وســاطة أخبــروه أنــه فــي ســجن 
ــه  ــم يُســمح ل ــده بزيارتــه لمــدة ربــع ســاعة، ومــن بعدهــا ل األمــن السياســي بمحافظــة حجــة، وســمح لوال
برؤيــة ولــده إال بعــد أن أبلغــوه أنــه فــي ثالجــة الموتــى بمستشــفى حجــة، بعــد عــام مــن تاريــخ اختطافــه.
ــم  ــداه، وأنه ــرت ي ــى ُكس ــب حت ــرض للتعذي ــه تع ــعود، فإن ــع مس ــالً م ــن كان معتق ــهادات م ــب ش وبحس
الحيــاة.   يفــارق  أن  قبــل  عليــه،  مغمــى  وهــو  ورأوه  التعذيــب،  أثنــاء  صراخــه  يســمعون  كانــوا 
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الضحية: عبدالغني عايض جهالن الدعاني. . 	
العمر: 40 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
المهنة: جندي.

المنطقة: محافظة عمران.
ــض  ــي عاي ــد الغن ــال عب ــي باعتق ــيا الحوث ــة لمليش ــت عناصــر تابع ــو 2017 قام ــوم 30 تموز/يولي ــي ي ف
جهــالن الّدعانــي، فــي قريــة دعــان بمحافظــة عمــران، بتهمــة وجــود شــكوى ضــده مــن ابــن عمــه 
ــي  ــي ف ــة الحوث ــة لجماع ــة التابع ــة الثوري ــمى باللجن ــا يس ــاء م ــد أعض ــو أح ــذي ه ــالن، ال ــم جه إبراهي
ــح.  ــدهللا صال ــي عب ــابق عل ــس الس ــع للرئي ــوري، التاب ــرس الجمه ــي الح ــط ف ــد وضاب ــل يزي ــة جب مديري
تــم  وقــد  زراعيــة،  أرض  علــى  عمــه  وابــن  الضحيــة  بيــن  خــالف  الشــكوى  ســبب  وأن 
عمــران. مدينــة  فــي  الحوثــي  لجماعــة  التابعــة  الســرية  الســجون  أحــد  فــي  عبدالغنــي  إخفــاء 
المستشــفى  إلــى  الضحيــة  إيصــال  تــم   2017 األول/أكتوبــر  تشــرين   14 يــوم  وفــي 
واضحــة. تعذيــب  آثــار  جســمه  وعلــى  هامــدة  جثــة  وهــو  عمــران  بمدينــة  العســكري 
عايــض  الغنــي  عبــد  أســرة  إبــالغ  تــم   2017 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   25 يــوم  وفــي 
الجثــة. الســتالم  للحضــور  يزيــد  جبــل  بمديريــة  الثوريــة  اللجنــة  رئيــس  قبــل  مــن 

الضحية: حسين علي العصيمي. . 	
العمر: 55 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
المهنة: ضابط.

المنطقة: محافظة الجوف.
حســين علــي العصيمــي قائــد اللــواء 161 مشــاة، تابــع للجيــش الوطنــي للحكومــة الشــرعية، تحــرك فــي 
ــوم الخميــس 19 آذار/مــارس 2020، متجهــاً إلــى جبهــة الســليلة، بمنطقــة خــب والشــعف فــي  ــاح ي صب
ــل مليشــيا  ــن قب ــن م ــوه لكمي ــة الســليلة تعــرض هــو ومرافق ــى جبه ــه إل ــاء وصول محافظــة الجــوف، وأثن
الحوثــي وتعــرض طقمــه إلطــالق نــار مباشــر، قُتــل علــى إثــره 4 مــن مرافقيــه، وُجــرح العصيمــي فــي 
ــه. ــن مــن مرافقي ــم أســره و 4 آخري ــي، ث ــات تابعــة لمليشــيا الحوث ــه بثــالث عرب ــه وتمــت محاصرت رجل
للحكومــة  التابــع  الوطنــي  الجيــش  بيــن  أســرى  تبــادل  صفقــة  تمــت   2020 أيار/مايــو   23 وفــي 
علــى  التبــادل،  صفقــة  ضمــن  مــن  العصيمــي  اســم  وكان  الحوثــي  جماعــة  وبيــن  الشــرعية 
عــرض  وعنــد  هامــدة،  جثــة  الضحيــة  ســلموا  الحوثــي  جماعــة  ولكــن  جريــح،  أنــه  أســاس 
التعذيــب. تحــت  قتــل  وأنــه  تعذيــب  آثــار  جســمه  علــى  وجــد  الشــرعي  الطبيــب  علــى  الجثــة 
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الضحية: مجلي عبد هللا حسين فرحان. . 	
العمر: 53 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
المهنة: مدير دائرة التعليم بمحافظة صعدة ـ 

المنطقة: محافظة صعدة.
فــي الســاعة الخامســة عصــراً مــن يــوم األحــد 4 تشــرين األول/أكتوبــر 2015 داهمــت مجموعــة مســلحة 
منــزل مجلــي عبــدهللا حســين فرحــان، بقيــادة المدعــو حيــدر صبــر وآخريــن مــن بيــت الصيلمــي، علــى 
متــن ســيارة )فيتــارا( وعنــد وصولهــم إلــى بــاب منــزل مجلــي، طرقــوا البــاب، خــرج إليهــم، فأخبــروه أنــه 
مطلــوب وعليــه أن يجــاوب المدعــو ابــو عامــر المشــرف األمنــي لجماعــة الحوثــي فــي مدينــة صعــدة، 
فحــاول االســتئذان منهــم لتغييــر مالبســه إال أنهــم رفضــوا وأخــذوه معهــم، وتــم اقتيــاده إلــى جهــة مجهولــة.
حيــث  للتعذيــب،  تعــرض  مجلــي  أن  عنهــم  مفــرج  معتقلــون  أكــده  مــا  بحســب 
للتعذيــب  تعــرض  أنــه  وأوضحــوا  بصنعــاء،  القومــي  األمــن  ســجن  فــي  بــه  التقــوا 
صعــدة.  ســجون  فــي  كان  عندمــا  عليــه  وقــع  األشــد  التعذيــب  أن  إال  الســجن  فــي 
مشــرف  قبــل  مــن  بأســرته،  االتصــال  عنــد   ،2017 أيار/مايــو   4 تاريــخ  حتــى  مخفيــاً  وظــل 
الــذي  جرفــان،  الــرب  عبــد  طــه  أبــو  المدعــو  بصنعــاء،  القومــي  األمــن  فــي  الحوثــي  جماعــة 
مستشــفى  ثالجــة  فــي  جثتــه  وأن  لجلطــة،  تعرضــه  نتيجــة  توفــي  قــد  مجلــي  بــأن  أبلغهــم 
فيهــا. دفــن  حيــث  صعــدة،  إلــى  بهــا  وتوجهــت  جثتــه  أســرته  اســتلمت  بصنعــاء،  الشــرطة 

 

الضحية: صادق قائد فرحان علي الحيدري. . 	
العمر: 43 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
المهنة: مدرس.

المنطقة: محافظة تعز.
في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم االثنين 11 تموز/يوليو 2016 جاء طقمان عليهما عناصر مسلحة، 
تابعــة لجماعــة الحوثــي، بقيــادة شــخص يدعــى أبــو رعــد، إلــى منــزل صــادق قائــد فرحــان علــي الحيدري، 
بمنطقــة صالــة بمدينــة تعــز، وأخــذوه بالقــوة مــن أمــام أطفالــه وزوجتــه وقامــوا باقتيــاده إلــى جهــة مجهولة.
ظــل  تعــز،  بمدينــة  صالــة  منطقــة  فــي  األمجــاد  مــدارس  أنهــا  بعــد  فيمــا  أســرته  عرفــت 
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بمحافظــة  الحوبــان  منطقــة  فــي  الصالــح  مدينــة  ســجن  إلــى  نقلــوه  ثــم  أيــام،  ثالثــة  مــدة  فيهــا 
ذمــار. محافظــة  فــي  الســرية  الســجون  أحــد  إلــى  نقلــوه  ثــم  فتــرة،  فيــه  واســتمر  تعــز، 
وعرفــت أســرته بنقلــه عنــد اتصالــه بهــم وإخبارهــم أنــه فــي ســجن بذمــار، ال يعــرف أيــن مكانــه 
بالتحديــد، حيــث كان يتصــل بهــم مــن أحــد الهواتــف، ثــم أُخــذ منــه، وأخبرهــم صاحــب الهاتــف 
ــي،  ــب الُكريم ــة، جن ــي بقال ــا ف ــم أن يضعوه ــيء عليه ــا أو أي ش ــوه مصروف ــدوا أن يعط ــم إذا يري بأنه
ــادق  ــه، أمُّ ص ــرته بزيارت ــن أس ــخص م ــماح ألي ش ــوا الس ــار، ورفض ــي ذم ــة ف ــفى طيب ــوار مستش ج
ــه.  ــماع صوت ــى س ــه أو حت ــا بزيارت ــماح له ــر الس ــت تنتظ ــا كان ــه، حينم ــن اختطاف ــام م ــد ع ــت بع توفي
بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم وكانوا مع صادق في الســجن بمحافظة ذمار، في شــهاداتهم أكدوا لشــقيق 
صادق أنه في أحد األيام تم إخراجه إلى خارج زنازين السجن وضربوه ضربا مبرحا وأعادوه إلى السجن 
ســحبا، إلــى درجــة أنــه لــم يســتطع أن ينــام ال على ظهــره وال على بطنه من شــدة التعذيب الــذي تعرض له.
غيبوبــة  حالــة  فــي  وهــو  العــام  ذمــار  مستشــفى  إلــى  نقلــه  تــم   2018 نيســان/أبريل   29 وفــي 
ــدوا أن  ــفى ووج ــي المستش ــه ف ــة ل ــعة مقطعي ــل أش ــم عم ــث ت ــدم، حي ــط ال ــي ضغ ــاع ف ــة وارتف دماغي
لديــه نزيفــا فــي الدمــاغ، وبقــي بالمستشــفى فــي العنايــة المركــزة، إال أنــه توفــي يــوم 8 أيــار/
.2018 أيار/مايــو   12 العــام رقــم )397( وتاريــخ  لتقريــر مستشــفى ذمــار  2018، وفقــاً  مايــو 

الضحية: بندر أحمد عيضة شتان. . 	
العمر: 38 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
المهنة: عامل. 

العنوان: محافظة صعدة. 
عناصــر  جــاءت   2017 األول/أكتوبــر  تشــرين   21 الســبت،  يــوم  مســاء  الســابعة  الســاعة  عنــد 
مســلحة تابعــة لجماعــة الحوثــي علــى متــن طقــم إلــى قريــة نعمــان بمنطقــة الحشــوة فــي محافظــة 
فــي  المصليــن  أن  إال  المســجد  إمــام  اعتقــال  وحاولــوا  القريــة  مســجد  اقتحمــت  حيــث  صعــدة، 
ــدر  ــم بن ــرج إليه ــن فخ ــى المصلي ــار عل ــالق الن ــلحون بإط ــر المس ــه، فباش ــن اعتقال ــم م ــجد منعوه المس
ــم،  ــول وإخفائه ــكان مجه ــى م ــم إل ــم واقتياده ــوا باعتقاله ــم قام ــر، ث ــده وشــخص آخ ــد عيضــة ووال أحم
وفــي اليــوم الثانــي ُوجــد بنــدر جثــة هامــدة وهــو مكبــل بالسالســل فــي مستشــفى الســالم بصعــدة.
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الضحية: أحمد صالح حسين الوهاشي. . 		
العمر: 34 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
المهنة: ميكانيكي سيارات. 
العنوان: محافظة البيضاء.

ــح حســين  ــي أحمــد صال ــر 2017 اختطفــت عناصــر تابعــة لمليشــيا الحوث ــي 15 تشــرين األول/أكتوب ف
الوهاشــي مــن بيتــه فــي قريــة مذوقيــن بمحافظــة البيضــاء، وتم اقتيــاده إلى مــكان مجهول وتم إخفاؤه قســراً.
ــع  ــي بالتواصــل م ــيا الحوث ــت مليش ــرة قام ــد فت ــرا، وبع ــه أث ــدوا ل ــم يج ــه، فل ــت أســرته تبحــث عن وظل
ــم اإلفــراج  ــن أكــدت شــهادات ســجناء ت ــه شــنق نفســه فــي الســجن، فــي حي ــارب أحمــد وأخبروهــم أن أق
عنهــم أنهــم كانــوا يســمعون أصــوات تعذيــب َطــول الليــل فــي ســجن هبــرة، بأمانــة العاصمــة صنعــاء، 
فــي 28 تشــرين األول/أكتوبــر 2017، ثــم شــاهدوا ســيارة إســعاف وهــي تغــادر الســجن وعليهــا 
ــر. ــي الظه ــب ف ــار تعذي ــا آث ــاهد عليه ــد ش ــة أحم ــد غســل جث ــه عن ــد الشــهود أن ــر أح ــد، وذك ــة أحم جث
ماليــة،  مبالــغ  دفــع  بعــد  وفاتــه،  مــن  يومــاً  عشــرين  بعــد  الجثــة  اســتلمت  قــد  أســرته  وكانــت 
بذلــك. لهــم  تســمح  لــم  الحوثــي  مليشــيا  أن  إال  الشــرعي  الطبيــب  الجثــة علــى  بعــرض  وطالبــت 

 الضحية: وليد علي قاسم اإلبّي. . 		
العمر: 26 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج.
العنوان: أمانة العاصمة صنعاء. 

علــي  وليــد  كان   2016 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   12 فــي  مســاء،  الثامنــة  الســاعة  حوالــي  عنــد 
قاســم اإلبّــي عائــداً هــو وزوجتــه إلــى منزلــه، فقــد كان حديــث الــزواج بهــا، وعنــد وصولــه إلــى 
بــاب منزلــه قامــت عناصــر مســلحة تابعــة لمليشــيا الحوثــي باعتقالــه واقتيــاده إلــى ســجن البحــث 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين   15 فــي  وتحديــداً  أيــام  ثالثــة  وبعــد  صنعــاء،  العاصمــة  بأمانــة  الجنائــي 
2016 تــم إبــالغ أســرته بــأن ولدهــم انتحــر داخــل ســجن البحــث الجنائــي، وأنــه أطلــق عيــارا 
ــت. ــفى الكوي ــة مستش ــي ثالج ــه ف ــس، وأن جثت ــكري الحب ــه عس ــدس يملك ــن مس ــه م ــى رأس ــا عل ناري
الشــرعي  الطبيــب  علــى  ابنــه  جثــة  عــرض  وليــد  والــد  وطلــب  حينــه،  فــي  النيابــة  إبــالغ  وتــم 
وتشــريح الجثــة لمعرفــة ســب الوفــاة، وتــم عــرض الجثــة علــى الطبيــب الشــرعي والــذي أثبــت 
فــي تقريــره رقــم )888( بتاريــخ 12 كانــون األول/ديســمبر 2016، المكــون مــن ســبع صفحــات، 
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ــه. ــى أخمــص قدمي ــد، مــن رأســه إل ــع أنحــاء جســم ولي ــي جمي ــب وحشــية ف ــار تعذي ــه وجــود آث ــت في أثب
وأكــد تقريــر الطبيــب الشــرعي تعــرض وليــد إلــى عنــف خارجــي شــديد قبــل حــدوث الوفــاة، وأن اآلثــار 
ــة بجســم أو أجســام  ــات وســحجات تنشــأ مــن اإلصاب ــارة عــن كدم ــن الســفليين عب ــي الطرفي الموجــودة ف
ــق الجســم باســتخدام أداة  ــاء تعلي ــن أثن ــن واإلليتي ــن والســاقين والفخذي ــد القدمي ــة وراّضــة، بســبب جل صلب
صلبــة أو نحــو ذلــك مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو الــال إنســانية أو المهينــة، وأن اإلصابــات الرضيــة 
ــة عامــة، ــي بصف ــب البدن ــد تنشــأ عــن التعذي ــي ق ــة الت ــواع اإلصاب ــد مــن أن ــة تع ــي جســم الضحي ــي ف الت
التفاصيــل. مــن  الكثيــر  الطبــي  التقريــر  تضّمــن  كمــا 

الضحية: سرحان صالح يسلم بو شمل. . 		
العمر: 32 سنة. 

الحالة االجتماعية: عازب. 
المنطقة: محافظة شبوة.

ــة  ــبوانية المدعوم ــة الش ــن النخب ــاءت عناصــر م ــر 2018 ج ــرين األول/أكتوب ــاء 3 تش ــوم األربع ــي ي ف
ــة بمحافظــة  ــة ميفع ــي منطق ــه ف ــو شــمل مــن منزل ــح يســلم ب ــارات وأخــذوا ســرحان صال ــة اإلم مــن دول
ــن  ــرحان م ــراح س ــالق س ــم إط ــه، وت ــغ عن ــذي أبل ــه، ال ــد جيران ــه وأح ــجار بين ــدوث ش ــد ح ــبوة، بع ش
ــه،  ــادت اعتقال ــوم وأع ــس الي ــاء نف ــة مس ــرة ثاني ــة م ــر النخب ــادت عناص ــم ع ــبوانية، ث ــة الش ــل النخب قب
ــاة  ــة الشــبوانية حتــى فــارق الحي ــه فــي الســجن التابــع لمــا يســمى بقــوات النخب ــم تعذيب دون أي تهمــة، وت
مســاء األحــد 7 تشــرين األول/أكتوبــر 2018، ومنعــت قــوات النخبــة أســرته مــن مشــاهدة جثتــه، 
حيــث تــم غســل الجثــة وتكفينهــا، ثــم ســمح ألوالده فقــط برؤيــة جثتــه، بعــد ضغــط مــن قبــل المواطنيــن. 
الحراســة  تحــت  منطقتــه،  وأبنــاء  أهلــه  قبــل  مــن  عليــه  الصــالة  وتمــت 
الشــبوانية. النخبــة  لقــوات  تابعــة  عناصــر  قبــل  مــن  المشــددة، 

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

32

اليمن: قتلى تحت التعذيب



الضحية: حسين مروان العيدروس. . 		
العمر: 20 سنة. 

الحالة االجتماعية: عازب. 
المهنة: طالب.

المنطقة: محافظة عدن.
 

خرجــوا  الذيــن  الشــباب  مــن  مجموعــة  مظاهــرة، ضمــن  فــي  العيــدروس  مــروان  حســين  خــرج 
للمطالبــة بخدمــة الكهربــاء، مــع عــدد مــن المواطنيــن فــي مدينــة إنمــاء الســكنية بمحافظــة عــدن. 
وتــم اعتقــال حســين مــع 12 شــاباً، مــن قبــل عناصــر تابعــة لمليشــيا المجلــس االنتقالــي المدعــوم مــن دولــة 
اإلمــارات، وتــم إيداعهــم ســجن البحــث الجنائــي بمدينــة عــدن وســجون أخــرى تابعــة للمجلــس االنتقالــي.
حســين بقي مغيبا عن أهله 12 يوماً، وبعدها علموا أنه في ســجن البحث الجنائي عندما ســمحوا له باالتصال 
بأســرته ليطمئنهم، وبعد اتصاله ألســرته بيوم واحد تفاجأ أهله باتصال يطلب منهم الحضور الســتالم جثته.
ومــن  جســمه  مــن  متفرقــة  أنحــاء  فــي  تعذيــب  آثــار  عليــه  الحظــوا  الجثــة  اســتالم  وعنــد 
جســمه. وبقيــة  وجهــه  علــى  بالكهربــاء  وصعــق  حــادة  بــآالت  ضــرب  آثــار  ضمنهــا 
كمــا أوضحــت أســرته أن ابنهــا القتيــل أخبرهــم عنــد اتصالــه الهاتفــي أن 5 مــن عناصــر التحقيــق فــي إدارة 
البحــث الجنائــي مارســوا ضــده شــتى أنــواع التعذيــب، ضــرب مبــرح بأســالك كهربائيــة ودعس ببيــادات، و 
يُعتقــد أن التعذيــب كان أشــد عقــب ذلــك االتصــال، حتى فارق الحيــاة، وذلك فــي 13 حزيران/يونيو 2020.

الضحية: عمار سلطان ياسر. . 		
العمر: 24 سنة. 

الحالة االجتماعية: عازب. 
المهنة: عامل.

المنطقة: محافظة عدن.
فــي منتصــف شــهر أيار/مايــو 2019 اعتقــل عمار ســلطان ياســر من قبل أفــراد من اللــواء 20 التابع لقوات 
الحــزام األمنــي فــي حــّي البــادري بمنطقــة كريتــر بمحافظــة عدن، الــذي يعمل تحت إمــرة المجلــس االنتقالي 
المدعــوم مــن دولــة اإلمــارات، بتهمــة ســرقة ســيارات، وتعــرض خــالل فتــرة اعتقالــه ألنــواع مــن التعذيب.
ابنهــا  أن  عمــار  أســرة  إبــالغ  تــم   2019 أيار/مايــو   31 الجمعــة  يــوم  وفــي 
انتحــر. عمــار  أن  النوبــي  إمــام  العقيــد   20 اللــواء  قائــد  وأخبرهــم  توفــي، 
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الضحية: محمد صالح فضل النوم. . 		
العمر: 35 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج.
المهنة: موظف في مؤسسة الكهرباء.

 المنطقة: محافظة عدن.
 

بتاريــخ 13 تمــوز/ يوليــو 2016 قامــت قــوات أمنيــة تشــرف عليهــا دولــة اإلمــارات باعتقــال مواطنين، من 
بينهــم محمــد صالــح فضــل النــوم، الــذي تــم اعتقالــه مــن أمــام منزلــه بمنطقــة المنصــورة فــي محافظــة عدن، 
وظــل محمــد مخفيــاً قســرياً وال تعلم أســرته مــكان اعتقاله، من يــوم اعتقاله وحتــى 6 حزيران/يونيو 2018.
أســرة محمــد فوجئــت بنشــر صــور لــه ميتاً، بعد نحــو عامين من اعتقاله وإخفائه قســرياً، من قبــل تلك القوات 
األمنيــة، فقــد أفــادت أســرته أنهــا فوجئــت بنشــر صــور ابنهــا ميتــاً وعليهــا آثــار تعذيــب، مــن قبــل مجهــول.

الضحية: محمد مهدي يسلم. . 		
العمر: 23 سنة. 

المهنة: عامل.
المنطقة: محافظة لحج.

وتصفيــات  عنــف  أعمــال   2019 آب/أغســطس  شــهر  مــن  العاشــر  فــي  شــهدت  عــدن  مدينــة 
أنصــار  مــن  لهــا  المناوئيــن  ضــد  االنتقالــي  للمجلــس  تابعــة  عناصــر  بهــا  قامــت  واســعة 
عــدن.  محافظــة  علــى  االنتقالــي  المجلــس  مليشــيا  ســيطرة  بعــد  الشــرعية،  الحكومــة 
لقــوات  تابــع  ســجن  فــي  وإيداعــه  األحــداث  تلــك  فــي  اعتقالــه  تــم  يســلم  مهــدي  محمــد 
الســجن.  داخــل  لتعذيــب  وتعــرض  اإلمــارات،  دولــة  مــن  المدعــوم  األمنــي  الحــزام 
للــواء  التابعــة  الســجون  أحــد  فــي  محمــد  توفــي   2019 األول/أكتوبــر  تشــرين   1 وفــي 
خلــدون  ابــن  مستشــفى  إلــى  جثتــه  إرســال  وتــم  الســيد،  صالــح  يقــوده  الــذي  الخامــس، 
بوفاتــه.  أســرته  إبــالغ  يتــم  أن  قبــل  يومــاً،   12 لمــدة  هنــاك  وظلــت  لحــج،  محافظــة  فــي 

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

34

اليمن: قتلى تحت التعذيب



منظمــة رايتــس رادار ســجلت شــهادات حيــة لمعتقليــن حالفهم 
الحــظ بالنجــاة مــن المــوت بســبب اإلهمــال الطبــي المتعمــد 
الــذي تعرضــوا لــه أثنــاء إصابتهــم ببعــض األمــراض داخــل 
الســجون، وكــذا توثيــق شــهادات أهالــي معتقليــن لقــوا حتفهــم 
فــي الســجون والمعتقــالت نتيجــة اإلهمــال الطبــي المتعمــد.

وذكــروا أوضاعــاً بائســة ومؤلمــة للمعتقليــن داخــل تلــك 
الســجون، لــم يــراع فيهــا القائمون والمســئولون على الســجون 
أدنــى حــق مــن حقــوق اإلنســان، حيــث أكــدت تلــك الشــهادات 
أن اإلهمــال الطبــي يســتخدم بشــكل مــدروس، كوســيلة متبعــة 
للتخلــص مــن المعارضين المدنيين عن طريــق القتل البطيء. 

اليمــن،  فــي  والمعتقــالت  الســجون  داخــل  مؤلــم  واقــع 
تكــون  تــكاد  للمعتقليــن  الصحيــة  الرعايــة  بــأن  يشــهد 
الرعايــة  انعــدام  جعــل  مــا  وهــو  منعدمــة،  شــبه 
المعتقليــن. وفــاة  حــاالت  الرتفــاع  ســبباً  الصحيــة 

ثانيَا:
قتلى داخل السجون بسبب 

اإلهمال الطبي المتعمد
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  مظاهر اإلهمال الطبي في السجون والمعتقالت::

قلة العيادات والمراكز الصحية في تلك السجون.	 
مع قلتها فهي تفتقر إلى التجهيزات الطبية الالزمة.	 
غياب البيئة النظيفة والكادر الطبي المؤهل من أطباء مختصين وممرضين.	 
ندرة األجهزة والمعدات الطبية.	 
شحة األدوية والعالجات.	 
كما أن السجون تفتقد إلى وسائل اكتشاف المرض وتشخيصه من معامل تحليل وأقسام لألشعة وغيرها.	 

   تصنيف األمراض التي يعاني منها المعتقلين في السجون والمعتقالت:

ــي وذوي  ــهادات أهال ــذا ش ــم وك ــراج عنه ــد اإلف ــون بع ــا معتقل ــى به ــي أدل ــادات الت ــة واإلف ــر الطبي ــت التقاري أوضح
أثنــاء  الســجون والتــي أصيبــوا بهــا  المعتقلــون والمعتقــالت داخــل  التــي يعانــي منهــا  المعتقليــن أن األمــراض 
االعتقــال، نتيجــة اإلهمــال الطبــي المتعمــد والتعذيــب الوحشــي الــذي تعرضــوا لــه فــي تلــك الســجون، منهــا:

أمراض القلب.	 
أمراض العظام.	 
أمراض الجهاز التنفسي.	 
أمراض جلدية.	 
أمراض الجهاز العصبي.	 
أمراض الجهاز البولي.	 
أمراض العيون واألسنان.	 
سوء الهضم والتسمم الغذائي.	 
أمراض السكري.	 

يعيــش المعتقلــون فــي الســجون أوضاعــاً مأســاوية مــن الناحيــة الصحيــة، فهــم يتعرضــون إلــى أســاليب ممنهجة تســتهدف 
إضعــاف أجســام الكثيريــن منهــم، تتمثــل فــي حرمانهــم مــن الرعايــة الطبيــة الالزمــة، وهــو أســلوب مــن أســاليب القهــر 
واإلذالل والتعذيــب التــي يمارســها القائمــون علــى تلــك الســجون والمعتقــالت التابعة لمختلــف أطراف الصراع فــي اليمن.
ــل  ــة قت ــر 28 حال ــذا التقري ــملها ه ــي ش ــددة الت ــرة المح ــالل الفت ــا، خ ــق الرصــد لديه ــر فري ــت عب ــس رادار وثّق رايت
نتيجــة اإلهمــال الطبــي المتعمــد داخــل الســجون والمعتقــالت المختلفــة، التابعــة ألطــراف الصــراع فــي اليمــن.
بحسب جهات االنتهاكات: جاءت مليشيا الحوثي في المرتبة األولى، بواقع 25 حالة قتل باإلهمال الطبي المتعمد، تلتها 

التشكيالت المسلحة المدعومة من دولة اإلمارات، وهي تشكيالت مسلحة تتبع المجلس االنتقالي، بعدد 3 حاالت قتل 
باإلهمال الطبي المتعمد.
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من حيث النطاق الجغرافي: السجون والمعتقالت الواقعة في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وقع فيها 
أكبر عدد ممن قتل داخل السجون والمعتقالت بسبب اإلهمال الطبي المتعمد الذي مورس من قبل السجانين، وهو نوع 

من أنواع التعذيب.
احتلت أمانة العاصمة المركز األول من حيث عدد حاالت القتل نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد، فقد وقع فيها 8 حاالت.

تليها محافظة إب بعدد 4 حاالت قتل نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد.
وفي المرتبة الثالثة محافظة عمران، حيث وقع فيها 3 حاالت قتل نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد. 

وتساوت معها محافظة عدن، بعدد ضحايا قتل المعتقلين نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد، حيث وقع فيها 3 حاالت، وهي 
المحافظة الوحيدة الواقعة ضمن سيطرة التشكيالت المسلحة المدعومة من دولة اإلمارات، ويقتل في سجونها معتقلون 

بسبب اإلهمال الطبي المتعمد.
أما بقية المحافظات التي قتل في سجونها معتقلون نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد، فجميعها تقع ضمن سيطرة جماعة 

الحوثي، كما هو موضح في الشكل رقم )5(.
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داخــل  المتعمــد  الطبــي 
الســجون خــالل فتــرة التقريــر 
المتســببة  الجهــة  بحســب  28
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السجون خالل فترة التقرير 
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الفئة العمرية 

من 20 عام والي 35 عام 

من 36 عام والى 51 عام 

من 52 عام والى 67 عام
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حاالت القتل نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد داخل 

السجون خالل فترة التقرير حسب الفئة العمرية
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حاالت القتل نتيجة اإلهمال الطبي 
المتعمد داخل السجون خالل فترة 

التقرير بحسب السنة

الســجون:  داخــل  المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال  نتيجــة  المعتقليــن  وفــاة  ســنة  حيــث  مــن 
اإلهمــال  نتيجــة  معتقلــون   8 فيــه  قتــل  حيــث  األولــى،  المرتبــة  فــي   2019 عــام  كان  لقــد 
الطبــي  اإلهمــال  نتيجــة  ضحايــا   6 فيــه  قتــل  حيــث   ،2018 عــام  يليــه  المتعمــد،  الطبــي 
حيــث  الثالثــة،  المرتبــة  فــي   2020 عــام  ويأتــي  والمعتقــالت،  الســجون  داخــل  المتعمــد 
 ،2015،2017  ،2016( األعــوام  فــي  قتلــوا  المعتقليــن  قتلــى  وبقيــة  ضحايــا،   5 فيــه  قتــل 
.)7( رقــم  الشــكل  فــي  موضــح  هــو  كمــا  الترتيــب،  1(، حســب   ،2  ،2  ،4( بواقــع   )2014

القتلــى حســب النــوع االجتماعــي: القتلــى نتيجــة اإلهمــال الطبــي المتعمــد فــي الســجون والمعتقــالت خــالل فتــرة التقريــر، 
المحــددة مــن أيلول/ســبتمبر 2014 إلــى نهايــة العــام 2020، جميعهــم مــن الذكــور، وال يوجــد بينهــم نســاء أو أطفــال.  

الســجون،  داخــل  المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال  نتيجــة  قتلــوا  الذيــن  المعتقليــن  أعمــار  بيانــات  تحليــل  نتيجــة 
عامــا   35 و  عامــا   20 بيــن  مــا  أعمارهــم  الواقــع  المعتقليــن  أن  توضــح   )6( رقــم  الشــكل  فــي  كمــا 
عامــا،   51 و  عامــا   36 بيــن  مــا  أعمارهــم  تتــراوح  مــن  يليهــم  ضحيــة،   13 األكبــر  العــدد  هــم  كانــوا 
4 ضحايــا. وعددهــم  عامــا،   67 و  عامــا   52 بيــن  مــا  أعمارهــم  تقــع  مــن  أخيــرا  و  11 ضحيــة،  وعددهــم 

وهــذه األرقــام توضــح أن مــن قتــل نتيجــة اإلهمــال الطبــي المتعمــد، معظمهــم تقــع أعمارهــم مــا بيــن 20 عامــا و 51 
ــر عرضــة  ــم أكث ــذي جعله ــر ال ــت الســجان، األم ــف وتعن ــة لصل ــدا ومقاوم ــر جل ــة الشــباب، األكث ــن فئ ــم م ــا، وه عام
ــراض  ــالج األم ــال ع ــجان إهم ــتخدم الس ــراض، ويس ــن األم ــر م ــة بكثي ــى اإلصاب ــؤدي إل ــذي ي ــب، ال ــائل التعذي لوس
ــي يوفرهــا أقاربهــم. ــة عنهــم، الت ــع األدوي ــى من ــة إل ــاب، باإلضاف ــواع العق ــوع مــن أن ــون كن ــا المعتقل ــي يصــاب به الت

الشكل رقم )6(

الشكل رقم )7(
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وقائع وحاالت..
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الضحية: خالد محمد الحيث. . 	
العمر: 43 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
العمل: موظف بوزارة الثقافة. 

المنطقة: أمانة العاصمة صنعاء.
فــي  صنعــاء،  العاصمــة  بأمانــة  حزيــز  منطقــة  مــن  اختطافــه  تــم  الحيــث  محمــد  خالــد 
مجهولــة. جهــة  إلــى  اقتيــاده  وتــم  الحوثــي،  مليشــيا  قبــل  مــن   ،2016 شــباط/فبراير   26

ــه  ــزي ومن ــى الســجن المرك ــم إل ــرة، ث ــى ســجن احتياطــي هب ــه إل ــم نقل ــد ت ــن اختطــاف خال ــرة م ــد فت بع
إلــى معتقــل األمــن السياســي، تعــرض خــالل فتــرة االختطــاف واالعتقــال لصنــوف مــن التعذيــب 
ــه  ــى إصابت ــالت، أدت إل ــجون والمعتق ــك الس ــي تل ــتمرة ف ــية المس ــة القاس ــل والمعامل ــي المتواص الوحش
بتليــف الكبــد الوبائــي، وبســبب اإلهمــال الطبــي المتعمــد تدهــورت صحتــه يومــاً بعــد آخــر، حتــى 
ــجون  ــك الس ــى تل ــن عل ــل القائمي ــن قب ــد م ــي المتعم ــال الطب ــة اإلهم ــرة نتيج ــة خط ــى مرحل ــت إل وصل
والمعتقــالت، وأخيــراً تــم إســعافه إلــى مستشــفى آزال بأمانــة العاصمــة صنعــاء، لتنتهــي حياتــه بالوفــاة فيهــا. 

الضحية: توفيق أحمد اللحجي. . 	
العمر: 30 سنة. 

المنطقة: محافظة تعز.
المغينــي  حــارة  مــن  اللحجــي  أحمــد  توفيــق  اختطــاف  تــم   2016 شــباط/فبراير   25 فــي 
مجهولــة. جهــة  إلــى  واقتيــاده  الحوثــي  مليشــيا  قبــل  مــن  تعــز،  لمحافظــة  التابعــة  المخــا  بمدينــة 
وبعــد 6 أشــهر مــن االختطــاف ظهــر أنــه معتقــل فــي ســجن الصالــح بمنطقــة الحوبــان فــي محافظــة تعــز. 
ثــم  إب،  محافظــة  ســجون  أحــد  إلــى  نقلــه  تــم   2016 األول/ديســمبر  كانــون  وفــي 
بعــد  صنعــاء،  العاصمــة  بأمانــة  والمعتقــالت  الســجون  أحــد  إلــى  نقــل  فتــرة  بعــد 
المتعمــد. الطبــي  واإلهمــال  الشــديد  التعذيــب  نتيجــة  الُكلــوي،  بالفشــل  إصابتــه 

اســتدعاؤها  تــم  عندمــا  وفاتــه  بخبــر  والدتــه  تفاجــأت   2018 األول/ديســمبر  كانــون   23 وفــي 
الموتــى. ثالجــة  فــي  أيــام   9 ظلــت  التــي  جثتــه،  دفــن  لحضــور  الحوثــي  مليشــيا  قبــل  مــن 

أســرته طالبت حينها بتســليمهم الجثة إال أن مليشــيا الحوثي رفضوا تســليمها، وقاموا بدفنها خشــية أن يُفتضح 
أمرهــم، فيمــا لــو تــم توثيــق وتصويــر آثــار التعذيــب علــى جســده، وإثبــات حالتــه بتقريــر طبيــب شــرعي.
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الضحية: عبد هللا عبد القوي سالم الحميقاني. . 	
العمر: 38 عاماً. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
العمل: موظف بوزارة الصحة. 

المنطقة: محافظة البيضاء. 
عبــد  باعتقــال  الحوثــي  لمليشــيا  تابعــة  عناصــر  قامــت   2016 شــباط/فبراير   9 فــي 
اقتــادوه  ثــم  البيضــاء،  محافظــة  أســواق  أحــد  مــن  الُحميقانــي،  ســالم  القــوي  عبــد  هللا 
التحالــف.  لطيــران  إحداثيــات  رفــع  بتهمــة  بالمحافظــة،  السياســي  األمــن  ســجن  إلــى 
وتــم إيداعــه زنزانــة انفراديــة ضيقــة، دون مراعــاة لحالتــه الصحيــة، حيــث إنــه كان يعانــي مــن 
ــه،  ــى تدهــور صحت ــب وحشــي، أدى إل ــه تعــرض لتعذي ــن اعتقال ــام م ــد عــدة أي ــب، وبع ــي القل مــرض ف
وتــم نقلــه إلــى مستشــفى الثــورة بالمحافظــة، وبعــد عودتــه مــن المستشــفى إلــى المعتقــل تدهــورت 
ــى. ــده األدن ــي ح ــم ف ــاخ الصحــي المالئ ــر الُمن ــدم توفي ــة وع ــة الالزم ــر األدوي ــدم توفي ــة ع ــه نتيج صحت
حزيــران/  2 فــي  الحيــاة  فــارق  متعمــد  طبــي  وإهمــال  تعذيــب  مــن  لــه  تعــرض  لمــا  ونتيجــة 

لمعرفــة  الشــرعي  الطبيــب  علــى  وعرضهــا  الجثــة  باســتالم  ألســرته  يُســمح  ولــم   2016 يونيــو 
المختصــة. الجهــة  مــن  رســمّي،  دفــن  تصريــح  اســتخراج  مــن  حتــى  ُمنعــت  بــل  الوفــاة،  ســبب 
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الضحية: أحمد محمد سويد. . 	
المنطقة: محافظة تعز.

قبــل  مــن  تعــز،  لمحافظــة  التابعــة  الوازعيــة  منطقــة  فــي  اعتقالــه  تــم  ســويد  محمــد  أحمــد 
بصنعــاء. الحوثــي  جماعــة  ســجون  أحــد  إلــى  باقتيــاده  وقامــوا  الحوثــي،  لمليشــيا  تابعــة  عناصــر 
ــل  ــا جع ــو م ــررة وه ــاء متك ــاالت إغم ــب بح ــل أصي ــب المتواص ــن التعذي ــهر م ــبعة أش ــنة وس ــد س وبع
زمــالءه المعتقليــن يطالبــون إدارة الســجن بإســعافه وتقديــم الرعايــة الطبيــة لــه، ولكــن دون جــدوى.
الســجن  إدارة  علــى  للضغــط  باالحتجــاج  قامــوا  معــه  كانــوا  الذيــن  المعتقليــن  أن  كمــا 
تدهــور  إلــى  أدى  ممــا  أيضــا،  ذلــك  رفضــت  الســجن  إدارة  أن  إال  بإســعافه،  للقيــام 
بإســعافه.  والمطالبــات  االحتجاجــات  زمــالؤه  فكــرر  الســابق،  مــن  أســواء  بشــكل  صحتــه 
ــض  ــفى رف ــاء، إال أن المستش ــدس بصنع ــفى الق ــى مستش ــه إل ــم نقل ــات ت ــوط والمطالب ــك الضغ ــد تل وبع
ــاء،  ــة صنع ــة العاصم ــفى آزال بأمان ــى مستش ــه إل ــم نقل ــرة، فت ــه خط ــبب أن حالت ــة، بس ــتقبال الضحي اس
لتنتهــي حياتــه بالوفــاة نتيجــة التعذيــب الشــديد واإلهمــال الطبــي المتعمــد ذلــك فــي يــوم 20 نوفمبــر 2017م

الضحية: صالح يحيى هادي رعدان. . 	
المنطقة: محافظة عمران.

فــي منتصــف تموز/يوليــو 2016 اختُطــف الضابــط فــي اللــواء 15، العقيــد صالــح يحيــى هــادي 
بالمحافظــة.  المركــزي  الســجن  فــي  إيداعــه  فــي طريــق حــوث بمحافظــة عمــران، وتــم  رعــدان، 
حالتــه  ســاءت  المتعمــد  الطبــي  واإلهمــال  القاســية  والمعاملــة  التعذيــب  مــن  أشــهر  ســتة  وبعــد 
الصحيــة، وبعــد التفــاوض والوســاطات تــم إخراجــه ليتلقــى العــالج، بعــد دفــع كفالــة وحبــس ابنــه 
عبــد الجليــل بــدالً عنــه كرهينــة، وبعــد ثالثــة أشــهر مــن خروجــه مــن المعتقــل وافتــه المنيــة فــي 
ــب  ــة جــراء التعذي ــات بالغ ــن إصاب ــه م ــا ب ــه نتيجــة م ــاذ حيات ــاء عــن إنق ــث عجــز األطب المستشــفى، حي
بالمحافظــة. المركــزي  الســجن  فــي  القــاه  الــذي  المتعمــد،  الطبــي  واإلهمــال  والنفســي  الجســدي 
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ــراج  ــد اإلف ــن بع ــات لمعتقلي ــق حــاالت وفي ــس رادار ســجل ووث ــة رايت ــق الرصــد بمنظم فري
ــة واالســتبيانات  ــت التقاريــر الطبي عنهــم مــن الســجون والمعتقــالت بفتــرة وجيــزة، حيــث بيّن
أنــه تــم أخــذ المعتقليــن إلــى الســجون والمعتقــالت وهــم بصحــة جيــدة، إال أن ســوء المعاملــة 
والتعذيــب النفســي والجســدي أدى إلــى تدهــور حالتهــم الصحيــة تدريجيــاً، إضافــة إلــى 
ــئولين  ــالت والمس ــجون والمعتق ــك الس ــى تل ــن عل ــل القائمي ــن قب ــد م ــي المتعم ــال الطب اإلهم
عليهــا، وحرمــان المعتقليــن مــن الرعايــة الصحيــة ورفــض عرضهــم علــى أطبــاء مختصيــن 
ومنــع األدويــة عنهــم كنــوع مــن العقــاب التعســفي، فهــذا مــا أكــده أهالــي المعتقليــن وذويهــم.

المنظمــة تمكنــت مــن رصــد وتوثيق 35 حالة وفــاة بعد اإلفراج عنهم من الســجون والمعتقالت، 
وقــد تصــدرت مليشــيا الحوثــي المرتبــة األولــى مــن حيــث جهــات االنتهــاك، حيــث بلغ عــدد من 
أفــرج عنهــم مــن ســجون ومعتقــالت مليشــيا الحوثــي وتوفــوا بعــد اإلفــراج عنهــم بفتــرة وجيــزة 
33 حالــة وفــاة مــن إجمالــي العــدد، وحالتا وفاة تســببت بها تشــكيالت مســلحة مدعومــة من دولة 
اإلمــارات، والشــكل رقــم )8( يوضــح الجهــات المتســببة فــي وفــاة المعتقليــن بعد اإلفــراج عنهم.

ثالثًا:
وفاة معتقلين بعد اإلفراج 

عنهم بفترة وجيزة:
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المعتقليــن  وفيــات  حــاالت 
المدنييــن بعــد االفــراج عنهــم 
بحســب الجهــة المتســببة  35

3302
جماعة الحوثي

التشكيالت المسلحة 
المدعومة من دولة 

االمارات

أمــا مــن حيــث النطــاق الجغرافــي لحــاالت وفيــات المعتقليــن المدنييــن بعــد اإلفــراج عنهــم بفتــرة وجيــزة 
ــا تعــز وإب، حيــث  ــة العاصمــة صنعــاء، حيــث وقــع فيهــا 9 حــاالت، تلتهــا محافظت فقــد تصــدرت أمان
وقــع فــي كل منهمــا 6 حــاالت، ثــم تلتهــا محافظــة عمــران، وقعــت فيهــا 4 حــاالت، ثــم محافظــات صنعــاء 
ــم )9(. ــي الشــكل رق ــن ف ــو مبي ــا ه ــة المحافظــات، كم ــم بقي ــا، ث ــي كل منه ــان ف ــدة، حالت وحجــة وصع

الحديدة

المحويت

عدن

ابشبوة

تعز

عمران

حجة

صعدة

صنعاء

أمانة العاصمة

02

09

02
04

02

01

01

06

06
01

01

الشكل رقم )8(

الشكل رقم )9(

حاالت وفيات المعتقلين المدنيين 
بعد اإلفراج عنهم خالل فترة التقرير 

بحسب النطاق الجغرافي
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وقائع وحاالت.. 
وفاة معتقلين بعد اإلفراج 

عنهم بفترة وجيزة
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الضحية: أحمد مبارك أحمد الفلك. . 	
العمر: 47 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
المهنة: صاحب ورشة.

المنطقة: محافظة صعدة.
ــيا  ــن مليش ــت عناصــر مســلحة م ــر 2016 قام ــون الثاني/يناي ــاًء 5 كان ــن الســاعة 9 مس ــوم االثني ــي ي ف
ــرة(،  ــة صغي ــاء عملهــم فــي الورشــة )صندق ــك أثن ــارك أحمــد الفل ــى أوالد أحمــد مب ــي بالتهجــم عل الحوث
ــم  ــون عليه ــدون يتناوب ــتمر المعت ــرب، واس ــم بالض ــداء عليه ــوا باالعت ــدة، وقام ــة صع ــي مدين ــة ف الكائن
ــن بمــاء  ــرش المســلحين المعتدي ــام ب ــارك، فحــاول إنقاذهــم وق ــى و صــل ابوهــم أحمــد مب بالضــرب، حت
بطاريــات وزيــت حــارق، إال أنهــم قامــوا بالقبــض عليــه واختطافــه قســرياً واقتيــاده إلــى مــكان مجهــول.
تعــرض خــالل فتــرة اعتقالــه ألشــد أنــواع التعذيــب، ممــا تســبب باســتئصال كليتــه، ثــم ســاءت 
ضمانــة  بموجــب  إال  العــالج  لتلقــي  بالخــروج  لــه  يُســمح  ولــم  ذلــك،  جــراء  الصحيــة  حالتــه 
بإســعافه  حياتــه  إنقــاذ  أســرته  حاولــت  ذلــك  بعــد  ثــم  بالمحافظــة،  الزراعــة  مكتــب  مديــر  مــن 
.2016 حزيران/يونيــو   26 فــي  فتوفــي  بالفشــل،  بــاءت  محاوالتهــا  أن  إال  صنعــاء  إلــى 
وقــد ذكــر أحــد شــهود العيــان بــأن الضحيــة تعــرض لالختطــاف بعد االعتــداء علــى أوالده بتاريــخ 5 كانون 
الثاني/ينايــر 2016، وتــم اقتيــاده إلــى جهــة مجهولــة، ثــم خــرج وهــو مريــض مقعــد وســافر بــه أقاربــه إلى 
صنعاء لتلقي العالج، لكنه توفي في 26 حزيران/يونيو 2016، وكانت آثار التعذيب واضحة على جسده.
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الضحية: محمد حسن دماج. . 	
العمر: 80 سنة. 

المنطقة: أمانة العاصمة صنعاء.
بعــد انقــالب جماعــة الحوثــي )أنصــار هللا( علــى الســلطة الشــرعية فــي الدولــة واســتيالئها علــى 
ــي  ــس اليمن ــن الرئي ــب م ــا، بطل ــا عربي ــعودية تحالف ــكلت الس ــكرية ش ــة والعس ــة المدني ــات الدول مؤسس
ــة الحــزم( إلنهــاء االنقــالب واســتعادة  ــة عســكرية أســمتها )عاصف ــه منصــور هــادي وشــنت حمل عبدرب
ــات  ــد لعملي ــان تأيي ــي لإلصــالح بي ــع اليمن ــك أصــدر حــزب التجم ــر ذل ــى إث ــن، وعل ــي اليم الشــرعية ف
ــاء  ــادات وأعض ــد قي ــات ض ــة اختطاف ــي حمل ــة الحوث ــنت جماع ــببه ش ــكرية، بس ــزم العس ــة الح عاصف
دمــاج. حســن  محمــد  للحــزب  العليــا  الهيئــة  عضــو  اختطفــوا  مــن  ضمــن  مــن  وكان  الحــزب، 
ففــي يــوم األحــد 5 نيســان/أبريل 2015 اقتحمــت عناصــر مســلحة تابعــة لمليشــيا الحوثــي منــزل 
ــده الحســن، وظــل أربعــة أشــهر  ــوه مــع ول ــي حــّي الروضــة شــمال العاصمــة صنعــاء واختطف دمــاج ف
ــاوز  ــن تج ــم م ــطس 2015، بالرغ ــاء 12 آب/أغس ــوم األربع ــي ي ــه ف ــراج عن ــم اإلف ــى ت ــزاً حت محتج
عمــره الثمانيــن عامــاً لــم يــراع مختطفــوه ِكبــر ســنه، فقــد تعــرض للتعذيــب النفســي والجســدي. 
المــرض  وتصــارع  تتألــم  وظلــت  بانهيــار  فأصيبــت  اعتقالــه  خبــر  زوجتــه  تتحمــل  لــم 
أن  دون   ،2015 نيســان/أبريل   9 فــي  عليــه  كمــداً  تُوفيــت  فقــد  فقــط،  أيــام  أربعــة  لمــدة 
أقاربــه. أحــد  حْســب  الجماعــة،  مســلحي  برفقــة  للحظــات،  ولــو  بزيارتهــا  لزوجهــا  يُســمح 
ــة  ــر لمنظم ــي تقري ــرية، فف ــدروع بش ــن ك ــن المعتقلي ــة م ــع مجموع ــي م ــيا الحوث ــتخدمته مليش ــا اس  كم
العفــو الدوليــة قــال نجــل دمــاج أن والــده اتصــل بــه فــي 18 نيســان/أبريل 2015 وأخبــره بأنــه ُمعتقــل 
فــي مســتودع لألســلحة فــي جبــل نقــم بصنعــاء، الــذي تُشــنُّ عليــه غــارات جويــة مــن قبــل دول التحالــف.
بزيارتــه  ألهلــه  ســّجانوه  يســمح  أن  دون  مــرة،  مــن  أكثــر  تدهــورت  الصحيــة  دمــاج  حالــة 
وظــل  حياتــه  بقيــة  األمــراض  تلــك  الزمتــه  و  العــالج،  لتلقــي  مستشــفى  أقــرب  إلــى  نقلــه  أو 
.2018 األول/ديســمبر  كانــون   20 الخميــس  يــوم  فــي  مــات  أن  الــى  الفــراش  طريــح 
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الضحية: جميل حسن أحمد العميسي. . 	
العمر: 24 سنة. 

الحالة االجتماعية: عازب. 
المهنة: طالب. 

المنطقة: محافظة حجة.
إلــى  العــودة  العُميســي  أحمــد  حســن  جميــل  حــاول   2016 أيلول/ســبتمبر   19 فــي 
رداع،  بنقطــة  عليــه  القبــض  فتــم  مــأرب،  محافظــة  مــن  قادمــاً  حجــة  محافظــة  منطقتــه 
حجــة. بمحافظــة  السياســي  األمــن  معتقــل  إلــى  باقتيــاده  وقامــوا  الحوثــي،  لمليشــيا  التابعــة 
بالتصفيــة  وتهديــده  والتعذيــب  للضــرب  جميــل  تعــرض  السياســي  األمــن  ســجن  فــي 
.2016 األول/ديســمبر  كانــون   18 فــي  الهاتــف،  عبــر  بذلــك  أهلــه  أبلــغ  وقــد  الجســدية، 
ــب. ــر التعذي ــو 2017، وهــو مريــض مــن أث ــخ 3 حزيران/يوني ــي بتاري ــه، وتوف ــراج عن ــم اإلف بعدهــا ت
علــى  بعرضــه  وفاتــه  بعــد  طالبــوا  الضحيــة  أهــل  بــأن  عيــان  شــهود  ذكــر  وقــد 
جثتــه. دفــن  علــى  وأجبروهــم  ذلــك  رفضــوا  الحوثــي  مليشــيا  لكــن  الشــرعي،  الطبيــب 

الضحية: ياسر أحمد عيسى الناشري. . 	
الحالة االجتماعية: عازب.

المهنة: طالب بكلية الهندسة.
المنطقة: محافظة حجة.

عائــداً  الناشــري  عيســى  أحمــد  ياســر  كان   ،2015 األول/ديســمبر  كانــون   15 فــي 
باعتقالــه  الحوثــي  مليشــيا  فقامــت  صنعــاء،  العاصمــة  باتجــاه  حضرمــوت  محافظــة  مــن 
الشــعبية. للمقاومــة  تبعيتــه  الشــتباه  صنعــاء،  لمحافظــة  التابعــة  الحتــارش  منطقــة  فــي 
تــم اقتيــاد ياســر إلــى مــكان مجهــول، وظــل مخفيــاً قســرياً عــن أســرته لمــدة أربعــة أشــهر، وبعــد مشــقة 
ــدة. ــي صحــة جي ــو ف ــاء وه ــة صنع ــة العاصم ــرة بأمان ــي ســجن احتياطــي هب ــد ف ــه ُوج ــي البحــث عن ف
وبعــد مضــي خمســة أشــهر قامــت أســرته بزيارتــه للمــرة الثانيــة ووجــدوا أنــه غيــر قــادر علــى 
الوقــوف والمشــي نتيجــة إصابتــه بشــلل كلّــي، فقــام مســئولو الســجن بنقلــه إلــى مستشــفى القــدس 
ــة  ــدة ثالث ــفى لم ــي المستش ــا ف ــج منه ــل يتعال ــرطانية، ظ ــأورام س ــه ب ــفى بإصابت ــوا إدارة المستش وأوهم
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ــذي  ــر ال ــوم، األم ــد ي ــاً بع ــوراً يوم ــوًء وتده ــزداد س ــة ت ــه الصحي ــل حالت ــا جع ــن، مم ــهر دون تحس أش
جعــل مليشــيا الحوثــي يتواصلــون مــع أســرته طالبيــن منهــم ضمانــة تجاريــة مقابــل اإلفــراج عنــه.
أهله لم يتمكنوا من الحصول على ضمانة تجارية، فطلبوا منهم ضمانة حضورية، وتم اإلفراج عنه وتسليمه 
ألســرته فــي 14 تموز/يوليــو 2016، وبدورهــم قامــوا بإســعافه إلــى مستشــفى جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 
بأمانة العاصمة صنعاء. وبعد شــهر من دخوله المستشــفى توفي، وتحديدا بتاريخ 17 آب/أغســطس 2016.
كمــا  ســرطانية،  أورام  أي  مــن  يعانــي  ال  الضحيــة  أن  الطبيــة  والفحوصــات  التقاريــر  وأوضحــت 
زعمــت إدارة ســجن احتياطــي هبــرة. وأن األورام الظاهــرة علــى جســمه كانــت ناتجــة عــن تلقيــه 
ــه. ــى وفات ــات وصعــق كهربائــي فــي رأســه، أســفر عنهــا وقــوع تقيحــات فــي الدمــاغ أدت إل عــدة ضرب

الضحية: عادل عبد الملك محمد الحسني. . 	
العمر: 41 سنة. 

المنطقة: محافظة إب.
لمليشــيا  تابعــة  عناصــر  قامــت   2016 آب/أغســطس   2 فــي  عصــراً  الرابعــة  الســاعة  عنــد 
عــادل  منــزل  ومحاصــرة  إب  محافظــة  فــي  جبلــة،  بمنطقــة  الربــادي،  قريــة  باقتحــام  الحوثــي 
عبدالملــك محمــد الحســني وإلقــاء القبــض عليــه واقتيــاده إلــى معتقــل األمــن السياســي بمدينــة إب.
خمســة  مخفيــاً  وظــل  يريــم.  منطقــة  فــي  معــروف  غيــر  آخــر،  ســجن  إلــى  نقلــه  تــم  بعدهــا 
إصابتــه  إلــى  أدت  القاســي،  التعذيــب  مــن  شــتى  ألنــواع  خاللهــا  تعــرض  يومــاً،  عشــر 
ظهــره  فــي  وإصابــات  والضغــط(  والســكري  الكبــد  وظائــف  وفشــل  )القلــب  أمــراض  بعــدة 
عنــه.  اإلفــراج  تــم  لذلــك  ونتيجــة  وحــرج  ســيء  وضــع صحــي  فــي  جعلــه  مــا  وهــو  وصــدره 
المركــزة  العنايــة  إلــى  إدخالــه  وتــم  إســعافه  حاولــوا  وأســرته،  أهلــه  إلــى  وصولــه  وعنــد 
الحيــاة. فــارق  أنــه  إال  الحرجــة،  الصحيــة  لحالتــه  نظــراً  إب،  بمدينــة  مستشــفى  فــي 
المقاومــة. مــع  بأنــه  اشــتباه  لمجــرد  بــل  ذنــب،  أو  جــرم  دون  ذلــك،  لــكل  تعــرض  لقــد 
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الضحية: صادق عبد هللا أبو عوجاء. . 	
العمر: 53 سنة. 

الحالة االجتماعية: متزوج. 
المهنة: عسكري.

المنطقة: محافظة عمران.
فــي 21 كانــون األول/ديســمبر 2015 تــم اعتقــال صــادق عبــد هللا أبــو عوجــاء مــن قبــل عناصــر 
تابعــة لمليشــيا الحوثــي فــي منطقــة الحتــارش، التابعــة لمحافظــة صنعــاء، أثنــاء عودتــه مــن مدينــة 
األولــى. للمنطقــة  التابــع  مشــاة،   135 اللــواء  فــي  جنديــاً  كونــه  حضرمــوت،  بمحافظــة  ســيئون 
تــم اقتيــاده إلــى الســجن المركــزي بصنعــاء، حيــث تلقــى فيــه أشــد أنــواع التعذيــب، دون مراعــاة لحالتــه 
الصحيــة، فقــد كان يعانــي مــن أمــراض مزمنــة، ممــا تســبب بانهيــار حالتــه الصحيــة، وهــو مــا جعــل شــقيقه 
صالــح أبــو عوجــاء المعيــن وكيــالً لمحافظــة عمــران مــن قبــل جماعــة الحوثــي بالتدخــل لإلفــراج عنــه. 
حياتــه،  إنقــاذ  أســرته  حاولــت  صنعــاء،  العاصمــة  إلــى  ونقلــه  اعتقالــه  مــن  أيــام  ســتة  بعــد 
بصنعــاء.  المركــزي  الســجن  فــي  تعذيــب  مــن  لــه  تعــرض  بمــا  متأثــراً  توفــي  أنــه  إال 

الضحية: أنس علي يحيى مغلس. . 	
العنوان: محافظة الحديدة.

في 17 كانون الثاني/يناير 2019 تم اعتقال أنس علي يحيى مغلس واقتياده إلى جهة غير معروفة، من قبل 
عناصــر تابعــة لمليشــيا الحوثــي، في قرية المغالســة بمنطقة بيــت الفقيه التابعة لمحافظــة الحديدة، تحت مبرر 
االشــتباه، وقد تعرض خالل أســبوعين من االعتقال ألبشــع أنواع التعذيب والتنكيل، أدت الى تدهور صحته.
فــي 2 شــباط/فبراير 2019 تــم اإلفــراج عنــه، وبعــد ثالثــة أيــام مــن اإلفــراج عنــه توفــي متأثــراً بإصابــات 
ــم  ــال، ول ــرة االعتق ــاء فت ــه أثن ــذي تعــرض ل ــب ال ــة مــن جســمه، نتيجــة التعذي ــي أجــزاء متفرق جســيمة ف
ــه. ــتبهوا ب ــم اش ــرته كونه ــم ألس ــوا اعتذاره ــريء، فقدم ــه ب ــم أن ــن له ــد أن تبي ــه إال بع ــراج عن ــم اإلف يت
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الضحية: محمد قائد صالح شاطر. . 	
العمر: 34 سنة. 

المهنة: فنان تشكيلي.
المنطقة: محافظة ذمار. 

ــي جامعــة  ــه ف ــة، متصــدراً دفعت ــة التربي ــة بكلي ــة الفني ــح شــاطر تخــرج مــن قســم التربي ــد صال محمــد قائ
ذمــار، وكانــت لوحــات مشــروع التخــرج التــي رســمها بريشــته تشــير إلــى ظهــور فنــان تشــكيلي كبيــر، 
إال أن ظــروف المحافظــة بشــكل خــاص واليمــن بشــكل عــام لــم تســمح لــه بممارســة هوايتــه وتخصصــه. 
للحصــول  ســعيا  عــدن،  محافظــة  إلــى  ســافر  ثــم  القــات،  بيــع  فــي  للعمــل  لجــأ 
كريمــة. حيــاة  لهــم  ويكفــل  أســرته  ويكفــي  يكفيــه  ومــا  العيــش  لقمــة  علــى 
المناطــق  أبنــاء  علــى  وتتــأزم  تضيــق  األوضــاع  بــدأت  ثــم  وجيــزة،  لفتــرة  عمــل  عــدن  فــي 
أبنــاء  بمالحقــة  اإلمــارات  مــن  المدعومــة  االنتقالــي  مليشــيا  عمــدت  حيــث  الشــمالية، 
وترحيلهــم. العتقالهــم  الســكنية  واألحيــاء  واألســواق  المطاعــم  فــي  الشــمالية  المناطــق 
عليــه  القبــض  تــم  عودتــه  وأثنــاء  محافظتــه،  إلــى  للعــودة  قائــد  محمــد  اضطــر  الــذي  األمــر 
أقســام  أحــد  إلــى  اقتيادهــم  وتــم  معــه  المســافرين  مــن  عــدد  مــع  عــدن،  محافظــة  مدخــل  فــي 
عــدن. مدينــة  داخــل  ســّري  ســجن  إلــى  ومنــه  االنتقالــي،  مليشــيا  عليــه  تســيطر  الــذي  الشــرطة 
خاللهــا  تعــرض  أشــهر،  ثالثــة  لمــدة  الســجن  فــي  المعتقليــن  مــن  معــه  ومــن  محمــد  ظــل 
عليــه  أطلــق  ثــم  بالكهربــاء،  بالصعــق  وتعذيبــه  أظافــره  جميــع  وقلــع  الوحشــي  للتعذيــب 
الكلــوي. بالفشــل  وأصيــب  أمعــاؤه  تعفنــت  العــالج  تلقيــه  ولعــدم  بطنــه،  فــي  الحــّي  الرصــاص 
ولمــا ســاءت حالتــه الصحيــة وشــارف علــى المــوت تــم اإلفــراج عنــه، وعنــد وصولــه إلــى محافظــة ذمــار، 
حاولــت أســرته إســعافه إلــى مستشــفى ذمــار العــام، لكــن األطبــاء عجــزوا عــن إنقــاذ حياتــه، وتوفــي فيــه.

الضحية: بروفيسور عدنان عبد القادر الشرجبي. . 	
المهنة: أكاديمي في كلية اآلداب بجامعة صنعاء. 

المنطقة: أمانة العاصمة صنعاء
فــي 9 أيلول/ســبتمبر 2020 تــم اختطــاف البروفيســور عدنــان عبــد القــادر الشــرجبي، أثنــاء ذهابــه إلــى 
ــاء،  ــة العاصمــة صنع ــي أمان ــي ف ــة لمليشــيا الحوث ــل عناصــر تابع ــاء، مــن قب ــة اآلداب بجامعــة صنع كلي
وقامــوا باقتيــاده إلــى جهــة مجهولــة، وبعــد حوالــي شــهر مــن إخفائــه قســريا قامــوا باقتحــام منزلــه وتفتيشــه.
فــي 6 تشــرين األول/أكتوبــر 2020 تــم اإلفــراج عنــه وحالتــه الصحيــة مزريــة، فحاولــت أســرته إســعافه 
وإنقــاذ حياتــه، إال أنــه فــارق الحيــاة بعد أســبوعين مــن تاريخ اإلفراج عنه، نتيجة التعذيب الجســدي والنفســي 
الــذي تعــرض لــه خــالل فتــرة إخفائــه قســرياً، إضافــة إلــى منعــه مــن تنــاول األدويــة والعالجــات التــي كان 
يســتخدمها لألمــراض المزمنــة التــي يعانــي منهــا، فقد كان يعاني مــن أمراض في القلب واستســقاء في الرئة.

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

51

اليمن: قتلى تحت التعذيب



التوصيات:

إســهاماً مــن المنظمــة ومشــاركة منهــا فــي محاولــة الحــد مــن االنتهــاكات الواقعــة علــى المدنييــن العــزل، مــن مختلــف 
أطــراف الصــراع، داخــل الجمهوريــة اليمنيــة، ال ســيما االنتهــاكات المتعلقــة بجرائــم التعذيــب الوحشــية داخــل الســجون 
والتــي أفضــت إلــى المــوت، وجرائــم القتــل الســلبي باإلهمــال الطبــي المتعمــد، واســتخدام ذلــك عقابــا للمعتقــل، مــن قبــل 
القائميــن علــى الســجون والمعتقــالت، نتــج عنــه مقتــل الكثيــر منهــم، ســواء داخــل المعتقــل أو بعــد اإلفــراج عنهــم بفتــرة 

وجيــزة.

وفــي ســبيل الحــد مــن تلــك الجرائــم واالنتهــاكات فــإن المنظمــة تقــدم مجموعــة مــن التوصيــات إلــى عــدة جهــات، وذلــك 
علــى النحــو اآلتــي:

إلى منظمة األمم المتحدة:

التحــرك العاجــل والســريع للضغــط علــى أطــراف النــزاع فــي اليمــن إليقــاف عمليــات االعتقــاالت واإلخفــاء القســري . 1
والتعســفي للمواطنين.

ــجون . 2 ــل الس ــن داخ ــن الموَدعي ــن المعارضي ــن المدنيي ــن المعتقلي ــراج ع ــن اإلف ــي اليم ــراع ف ــراف الص ــزام أط إل
والمعتقــالت.

إلــزام أطــراف الصــراع بإنشــاء مراكــز وعيــادات صحيــة مؤهلــة بالــكادر الطبــي الــالزم داخــل الســجون والمعتقالت . 3
وتوفيــر األدوات واألجهــزة الطبيــة واألدويــة، ال ســيما أدويــة األمــراض المزمنــة الُمشــار إليهــا فــي التقريــر.

االهتمــام الجــاد والعملــي لفــرض رقابــة حقيقيــة علــى ســجون ومعتقــالت أطــراف النــزاع فــي اليمــن، مــن أجــل الحــد . 4
مــن عــدد ضحايــا القتــل تحــت التعذيــب.

التحقيــق الجــاد والشــفاف فــي قضايــا القتــل تحــت التعذيــب وفــي حــاالت الوفــاة بعــد اإلفراج مــن الســجون والمعتقالت . 5
بفتــرة وجيــزة، وذلــك إنصافــاً للضحايــا وضمــان عــدم إفــالت المتســببين عــن تلــك االنتهاكات مــن العقاب.

ــن أصــدروا . 6 ــك الذي ــي ذل ــا ف ــدي، بم ــي والجس ــب النفس ــاالت التعذي ــن ح ــئولين ع ــتهدف المس ــات تس ــرض عقوب ف
ــاكات. ــك االنته ــام بتل ــر للقي األوام

ــي ســجون . 7 ــن قســرياً ف ــن والمخفيي ــة للمعتقلي ــى األوضــاع الصحي ــوف عل ــق للوق ــة لتقصــي الحقائ ــة دولي ــاد لجن إيف
أطــراف النــزاع فــي اليمــن، فــي ظــل تكــرار وتزايــد حــاالت وفــاة المعتقليــن والمخفييــن قســرياً، بعــد فتــرة وجيــزة 

مــن اإلفــراج عنهــم.
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إلـى أطـراف النـزاع فـي اليمـن )الحكومـة الشـرعية، جماعـة الحوثـي، والتشـكيالت المسـلحة 
المدعومـة مـن دولـة اإلمـارات(:

إخالء سبيل المعتقلين والمخفين قسرياً من السجون والمعتقالت فوراً.. 1

ــى . 2 ــب إل ــى التعذي ــن عل ــببين والقائمي ــة المتس ــب وإحال ــت التعذي ــل تح ــا القت ــي قضاي ــادل ف ــفاف والع ــق الش التحقي
ــن. ــا يمنيي ــون الضحاي ــم ك ــرة لغيره ــوا عب ــاء، ليكون القض

إيقــاف كافــة أســاليب التعذيــب النفســية والجســدية فــي الســجون والمعتقــالت، كــون ذلــك انتهــاكاً للقوانيــن الوطنيــة . 3
والقانــون الدولــي وخرقــاً للمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، التــي تعــد الجمهوريــة اليمنيــة 

طرفــاً فيهــا.

 إلى المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية:

ــة . 1 ــة بحقــوق اإلنســان فــي اليمــن ورصدهــا وتوثيقهــا والعمــل الجــاد، بغي التفاعــل مــع بالغــات االنتهــاكات المتعلق
الحــد منهــا.

التنسيق فيما بينها لتوثيق حاالت االنتهاكات في اليمن والرفع بها إلى أعلى المستويات الدولية والوطنية.. 2

ــة . 3 ــة الكامل ــة الطبي ــن قســرياً الرعاي ــن والمخفيي ــي المعتقلي ــي اليمــن بضــرورة تلق ــزاع ف ــى أطــراف الن الضغــط عل
ــي. ــر القانون فضــالً عــن ضــرورة إنهــاء اعتقالهــم غي

ــة . 4 ــق الدولي ــة والمعاهــدات والمواثي ــة والدولي ــن الوطني ــزام بالقواني ــي اليمــن بااللت ــزاع ف ــى أطــراف الن الضغــط عل
ــم التعذيــب النفســي والجســدي داخــل الســجون. كمرجــع للتعامــل مــع جرائ

العمــل علــى إظهــار وإشــهار المتســببين فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان، المتعلقــة بجرائــم التعذيــب داخــل الســجون . 5
والمعتقــالت، والمطالبــة بتقديــم المســئولين عــن تلــك االنتهــاكات إلــى القضــاء المحلــي والدولــي.

لقـوا حتفهـم بسـبب  الذيـن  وإلـى أهالـي وذوي المعتقليـن  عنهـم  إلـى المعتقليـن المفـرج 
التعذيـب: 

ــهادات . 1 ــالت كش ــي الســجون والمعتق ــن ف ــم المعتقلي ــى زمالئه ــة عل ــب الواقع ــاالت التعذي ــق ح ــى توثي الحــرص عل
ــة.  ــة الممكن ــة الطــرق القانوني ــا بكاف وإثباته

العمــل علــى كشــف وفضــح كافــة االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا زمالؤهــم وشــاهدوا وقائعهــا وذلــك عبــر وســائل . 2
اإلعــالم المختلفــة الوطنيــة والدوليــة وكشــف أســماء القائميــن واآلمريــن بارتــكاب تلــك االنتهــاكات.

ــة عــدم . 3 ــي حال ــم، وف ــوق ذويه ــن لحق ــن المنتهكي ــم م ــي إلنصافه ــى القضــاء الوطن ــا اللجــوء إل ــى أســر الضحاي عل
ــي. ــى القضــاء الدول ــم اللجــوء إل ــم عليه إنصافه
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