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الملخص التنفيذي

تعانــي اليمــن، ســيما مناطــق الجنــوب وأجــزاء مــن المناطــق الوســطى التــي تمثــل اليــوم عمقــا جغرافيــا لجماعــة 
الحوثــي المســلحة، مــن تصاعــٍد فــي جرائــم االختطــاف منــذ ســنوات مــا بعــد ســقوط النظــام الحاكــم عــام 2011، 
ــي  ــة مــن عــدم االســتقرار، بلغــت أْوجهــا بســيطرة ميليشــيات الحوث ــن فــي مرحل ــك الحي ــذ ذل ودخــول البــاد من
وبعــض المجوعــات المســلحة المواليــة للرئيــس الســابق »علــي عبــدهللا صالــح« علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء 

فــي 21 أيلــول )ســبتمبر( مــن عــام 2014.

ويرصــد هــذا التقريــر، الــذي أعــده المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان، ومقــره جنيــف، بالتعــاون مــع 
التحالــف اليمنــي لحقــوق اإلنســان )تحالــف ريــاح الســام( الــذي يضــم عــدداً مــن المنظمــات الحقوقيــة واإلنســانية  
ــة للرئيــس  ــد ميليشــيات الحوثــي والمجموعــات المســلحة الموالي ــى ي ــة، حــاالت االختطــاف فــي اليمــن عل اليمني
»صالــح«، ومــا يتبعهــا مــن انتهــاكات كاســتخدام المختطفيــن دروعــاً بشــرية أو إخفاؤهــم قســرياً، فــي المــدة منــذ 
تمــوز )حزيــران( 2014م ، أي منــذ بــدء توجــه تلــك الميليشــيات للســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء ومــا رافقهــا 
ــهدت  ــي ش ــرة الت ــي الفت ــر، وه ــذا التقري ــداد ه ــخ إع ــى تاري ــان، وحت ــوق اإلنس ــاكات حق ــي انته ــد ف ــن تصاع م
حمــات اختطــاف وإخفــاء هــي األوســع فــي تاريــخ اليمــن، واســتهدفت الخصــوم السياســيين والعســكريين ونشــطاء 

حقــوق اإلنســان وإعامييــن، ال يــزال بعضهــم رهــن االختفــاء القســري حتــى اللحظــة.

وتأتــي أهميــة هــذا التقريــر مــن كونــه أول تقريــر يتنــاول قضيــة االختطــاف واإلخفــاء القســري فــي اليمــن خــال 
ــة،  ــة يمني ــي 17 محافظ ــب وف ــة الجوان ــمول لكاف ــل والش ــن التفصي ــيء م ــف بش ــداث العن ــى أح ــل عل ــام كام ع
وباالســتناد إلــى أرقــام وإحصائيــات دقيقــة وموثقــة فــي ظــروف دقيقــة ومعقــدة وســرد وصفــي للوقائــع واألحــداث 
ــر  ــذا التقري ــت إصــدار ه ــي لتوقي ــد الزمن ــن البع ــان، فضــا ع ــهود العي ــم أو ش ــا أو أهاليه ــا الضحاي ــا رواه كم
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ــون األول )ديســمبر(  ــن كان ــذي يصــادف الـــ 10 م ــوق اإلنســان ال ــي لحق ــوم العالم ــال بالي ــع االحتف ــن م بالتزام
2015م، وقــرب جلســات الحــوار اليمنــي فــي جنيــف، والتــي ال بــد مــن أن تعالــج أوضــاع المختطفيــن والمخفييــن 

قســراً وتنهــي معاناتهــم.

واالختطــاف، بالمعنــى المقصــود فــي التقريــر، يشــمل تلــك الحــاالت التــي تقــوم فيهــا مجموعــات مســلحة ال تتبــع 
ألجهــزة الدولــة الرســمية، بحرمــان شــخص مــن حّريتــه قســراً. وفيمــا عّرفــت »االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
األشــخاص مــن االختفــاء القســري« فــي مادتهــا الثانيــة، اإلخفــاء القســري، بأنــه حرمــان أشــخاص مــن حريتــه 
ــون بإذنهــا. إال أن المــادة  ــة أو أشــخاص يتصرف ــو الدول ــره أو مــكان وجــوده، ويمارســه موظف ــاء مصي مــع إخف
)7( مــن ميثــاق رومــا الناظــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وّســعت مــن هــذا المفهــوم، ليشــمل الفعــل نفســه حتــى 
لــو قامــت بــه منظمــات أو مجموعــات أخــرى غيــر الدولــة. واعتبــر ميثــاق رومــا أن هــذا الفعــل يشــكل »جريمــة 

ضــد اإلنســانية« ال تســقط بالتقــادم.

ولعــل أســوأ مــا فــي جريمتــي »االختطــاف« و »اإلخفــاء القســري« لألشــخاص، أنهمــا تمثــان »عذابــاً مســتمرا« 
للضحايــا المباشــرين لاختطــاف أو اإلخفــاء القســري، ولعائاتهــم، التــي تتأرجــح بيــن حالــة مــن اليقيــن وعــدم 
اليقيــن، خصوصــاً فــي حالــة »اإلخفــاء القســري«، حيــث ال تــدري العائــات مــا إذا كان أبناؤهــا مــا زالــوا أحيــاًء 
أم صــاروا فــي عــداد األمــوات، ومــا هــي ظروفهــم وكيــف يعيشــون إذا مــا كانــوا أحيــاء. يُضــاف إلــى ذلــك أن 
اإلخفــاء القســري هــو خطــوة فــي طريــق عــدم المحاكمــة العادلــة للشــخص، وعــدم توفيــر الحمايــة القانونيــة لــه، 
وانتهــاك حقــه فــي التواصــل مــع عائلتــه، باإلضافــة إلــى أنــه يكــون أكثــر عرضــة للتعذيــب، كــون الجهــات التــي 

اختطفتــه بعيــدة عــن أعيــن الرقابــة.

ــي اليمــن خــال  ــاول جريمــة االختطــاف ف ــي يتن ــر حقوق ــر -وهــو أول تقري ــد لوحــظ مــن خــال هــذا التقري وق
الســنتين األخيرتيــن، ومــا يتبعهــا مــن جرائــم، ال ســيما اإلخفــاء القســري، بشــكل يشــمل جميــع محافظــات 
الجمهوريــة- أن حــاالت االختطــاف واإلخفــاء القســري التــي قامــت وتقــوم بهــا هــذه الميليشــيات المســلحة تمثــل 
توجهــاً عامــاً لديهــا، إذ تتــوزع هــذه الحــاالت علــى كامــل األراضــي اليمنيــة التــي تقــع تحــت ســيطرتها، وطــوال 
المــدة التــي تمــارس فيهــا هــذه الســيطرة، وهــي تحمــل فــي معظمهــا صبغــة طائفيــة. وبلغــت حــاالت االختطــاف 
واإلخفــاء القســري ذروتهــا أواخــر آذار )مــارس( 2015م بعــد إعــان »قــوات التحالــف العربــي« حربهــا ضــد 
مــن وصفتهــم باالنقابيــن فــي اليمــن، حيــث وصــل عــدد المختطفيــن خــال األســبوع األول مــن ذلــك اإلعــان 

ــم إخفاؤهــم قســرياً. ــة 1000 مختطــف معظمهــم ت قراب

ــم  ــى حج ــا إل ــان، أن يلفت ــوق اإلنس ــي لحق ــف اليمن ــان، والتحال ــوق اإلنس ــطي لحق ــد األورومتوس ــود المرص وي
التحديــات والصعوبــات التــي واجهــت إعــداد هــذا التقريــر علــى مــدى المــدة الماضيــة، وال ســيما المخاطــر األمنيــة 
التــي تعــرض لهــا الباحثــون الميدانيــون الذيــن عملــوا فــي ظــروف اســتثنائية وتنقلــوا مــن مــكان إلــى أخــر تحــت 
قصــف الطائــرات والدبابــات والمدفعيــات ومختلــف أنــواع األســلحة فــي رحلــة البحــث عــن المعلومــة التــي مــن 
شــأنها أن تكشــف عــن مصيــر مخفــي قســرا أو تســهم فــي الضغــط لإلفــراج عــن مخطــوف أو محتجــز خــارج 
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إطــار القانــون أو علــى األقــل إيصــال صوتــه إلــى العالــم، وكان مــن بيــن المشــاكل والمعوقــات التــي اعترضــت 
عمــل الفريــق هــو تــردد أهالــي الضحايــا بــل ورفــض بعضهــم اإلدالء بــأي معلومــات عــن أبنائهــم المختطفيــن 
ــي  ــم، والت ــل األطــراف المســؤولة عــن اختطــاف أبنائه ــن قب ــية التعــرض ألي خطــر م ــن قســرا، خش والمخفيي

تفــرض حالــة مــن التعتيــم الكبيــر علــى انتهاكاتهــا.

وألجــل جمــع المعلومــات الوافيــة والدقيقــة لهــذا التقريــر، تــم توزيــع فريــق البحــث الميدانــي علــى الميــدان بحســب 
مناطــق ســكنهم، واالعتمــاد علــى مقابــات األهالــي وشــهود العيــان كمصــدر لجمــع المعلومــات، باإلضافــة إلــى 
تلقــي باغــات أهالــي الضحايــا إمــا بشــكل مباشــر أو عبــر االتصــال الهاتفــي بأعضــاء الفريــق، ثــم جــرى التحقــق 
ــن  ــد م ــا للتأك ــا وتحليله ــات ببعضه ــة المعلوم ــا ومقارن ــة عنه ــات الوافي ــى حــدة وأخــذ المعلوم ــة عل ــن كل حال م
مــدى مصداقيتهــا. كمــا اســتعان الفريــق فــي عمليــة التوثيــق إلــى جانــب كاميــرا الفيديــو والتصويــر الفوتوغرافــي، 

بمجموعــة شــهادات للمختطفيــن الذيــن تــم االفــراج عنهــم. 

ونجــدد األمــل مــن خــال هــذا التقريــر، بــأن تأخــذ العدالــة مجراهــا فــي اليمــن، وبــأن يكــون للمجتمــع الدولــي، وعلــى 
رأســه مجلــس األمــن واألطــراف الفاعلــة ذات العاقــة باليمــن، دور حقيقــي وفاعــل، لوقــف هــذا العــذاب المســتمر 

والجــرح النــازف، ومحاســبة المســؤولين عــن هــذه األفعــال التــي ينــدى لهــا جبيــن اإلنســانية، وتقديمهــم للعدالــة.
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جرائم االختطاف في اليمن؛ إحصاءات كّلية

خــال الفتــرة الممتــدة مــن تمــوز )يوليــو( 2014م وحتــى 
الميدانــي  فريقنــا  وثّــق  2015م،  )أكتوبــر(  األول  تشــرين 
)7049( حالــة اختطــاف، مــن ضمنهــا )1910( حالــة إختفــاء 
قســري، قامــت بهــا ميليشــيات جماعــة الحوثــي بالتعــاون مــع 
ــح«،  ــدهللا صال ــي عب ــابق »عل ــس الس ــة للرئي ــوات الموالي الق

توزعــت علــى 17 محافظــة يمنيـّـة. ومــن هــؤالء، أُفــرج الحقــاً وعلــى مــدار المــدة الماضيــة عــن )4571( 
ــى اللحظــة. ــيات حت ــي قبضــة الميليش ــاً ف ــاً يمني ــزال )2478( مختطف ــا ال ي ــم، فيم منه

معظــم أولئــك الذيــن يتــم اختطافهــم مــن قبــل ميليشــيات الحوثــي والمجموعــات المســلحة المواليــة للرئيس 
صالــح، هــم إمــا مــن الرمــوز والنشــطاء المعارضيــن لســيطرة الحوثييــن علــى اليمــن، ومــا يعتبرونــه 
»انقابــاً علــى شــرعية الرئيــس هــادي«، أو مــن أعضــاء ورمــوز »حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح«، 
وهــو حــزب ســنّي معــروف بقربــه مــن جماعــة »اإلخــوان المســلمين«، إضافــة إلــى حقوقييــن وأكاديميين 

وإعامييــن ممــن يوثقــون انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي اليمــن.

جديــر بالذكــر، أن االختطــاف يعنــي حرمــان شــخص مــن حّريتــه قســراً مــن خــال أفــراد أو مجموعــات مســلحة 
ال تتبــع ألجهــزة الدولــة الرســمية، حيــث أن األصــل فــي القبــض )االعتقــال( أنــه ال يتــم إال بأمــر مــن الســلطات 
القضائيــة، أمــا إذا حــدث مــن قبــل فــرد أو جماعــة فيكــون »جريمــة اختطــاف«، وفــي اليمــن قانــون خــاص لهــذا 
ــذي نصــت  ــم االختطــاف، وال ــم )24( لســنة 1998م بشــأن مكافحــة جرائ ــم وهــو القانــون رق النــوع مــن الجرائ
المــادة )5( منــه علــى معاقبــة كل مــن يحتجــز أي شــخص كرهينــة وذلــك بغيــة التأثيــر علــى الســلطات العامــة فــي 

أدائهــا ألعمالهــا أو الحصــول علــى منفعــة أو مزيــة مــن أي نــوع لــه أو لغيــره.

جدول رقم )1(: العدد اإلجمالي للمختطفين في اليمن والمفرج عنهم والباقين في السجون

الباقون رهن الخطف أو االختفاءإجمالي المفرج عنهمإجمالي المختفين قسراإجمالي المختطفين

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

7049%1001910%27457164.84%247835.15%

ال يزال )2478( مختطفاً يمنياً في قبضة 
ميليشيا الحوثي وصالح حتى اللحظة
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التوزيع الجغرافي لالختطافات

تصــدرت أمانــة العاصمــة »صنعــاء« قائمــة المحافظــات اليمنيــة 
التــي شــهدت حمــات اعتقــال وخطــف لمعارضــي جماعــة الحوثــي 
ــع )1255(  ــك بواق ــح«، وذل ــي صال ــابق »عل ــس الس ــوات الرئي وق
ــر نقطــة  ــل أكب ــا تمث ــى كونه ــك إل ــن إرجــاع ذل ــة خطــف. ويمك حال
ريــن إليهــا مــن  تجمــع لليمنييــن ليــس مــن ســكانها فقــط، بــل مــن المهجَّ

محافظــة صعــدة جــراء الحــروب الســتة بيــن الدولــة وجماعــة الحوثييــن، وكذلــك النازحيــن مــن محافظــة عمــران 
وأجــزاء مــن محافظــة صنعــاء عقــب ســقوطهما فــي يــد ميليشــيات الجماعــة فــي العــام المنصــرم وكذلــك محافظــات 
)تعــز، الحديــدة، إب، مــأرب( وغيرهــا مــن المحافظــات اليمنيــة التــي ال زالــت تشــهد مواجهــات مســلحة حتــى هــذه 

اللحظــة. 

ــوا  ــن بلغ ــن، الذي ــدد المختطفي ــث ع ــن حي ــة، م ــة العاصم ــد أمان ــة بع ــة الثاني ــاء المرتب ــة صنع ــت محافظ واحتل
)796( مختطفــاً، وهــو مــا يُعــزى إلــى التقــارب الجغرافــي بينهــا وبيــن »أمانــة العاصمــة«، باإلضافــة إلــى الثقــل 
القبلــي لمعارضــي جماعــة الحوثــي وحليفهــا »صالــح« ســيما فــي األجــزاء الشــمالية، حيــث تقــع قبيلتــا »أرحــب« 
و«همــدان«، األمــر الــذي يشــكل فــي حــد ذاتــه قلقــا كبيــراً لــدى الجماعــة وحليفهــا مــن ردة فعــل القبيلتيــن اللتيــن 

ســجلتا أعلــى نســبة مــن ضحايــا االختطــاف واالختفــاء قســري علــى مســتوى محافظــة صنعــاء.

ورغــم التبايــن الكبيــر فــي التركيبتيــن »الجغرافيــة« و«االجتماعيــة« وحتــى »الســيكلوجية« لمحافظتــي 
ــن  ــث عــدد المخطوفي ــن حي ــة م ــة الثالث ــا المرتب ــا احتلت ــاً، إال أنهم ــدة« جنوب ــران« شــماالً و«الحدي »عم
ــة  ــدل )530( حال ــن، بمع ــي اليم ــس الســابق ف ــي والرئي ــن قســراً داخــل ســجون جماعــة الحوث والمختفي

 بلغ عدد المختطفين 1255
 في محافظة أمانة العاصمة

لوحدها
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خطــف فــي كل محافظــة. وأتــت محافظــة »عــدن« فــي المرتبــة الرابعــة بواقــع )514( حالــة خطــف، تليها 
محافظــة »إب« بـــ )495( مخطوفــاً، فمحافظــة »الضالــع« التــي ُســجلت فيهــا )456( حالــة اختطــاف ثــم 
محافظــة »لحــج« بمعــدل )450( حالــة خطــف، وجميعهــا محافظــات جنوبيــة، باســتثناء محافظــة »إب« 

كونهــا تنــدرج ضمــن مــا تســمى بالمناطــق الوســطى التــي تربــط شــمال اليمــن بجنوبــه.

محافظــة ذمــار التــي تعــد أحــد أهــم معاقــل »المذهــب الزيــدي« فــي اليمــن طالتهــا هــي األخــرى حمــات الخطــف 
ــن 17  ــن بي ــة م ــة الثامن ــت المرتب ــد احتل ــابق، وق ــس الس ــة للرئي ــوات الموالي ــي والق ــة الحوث ــا جماع ــي نفذته الت

محافظــة يمنيــة، وذلــك بواقــع )401( حالــة اختطــاف، تليهــا محافظــة البيضــاء بعــدد )341( مخطوفــاً. 

جدول رقم )2(: توزيع االختطافات على المحافظات اليمنية

باقونمفرج عنهماختطافاسم المحافظةم

1255982273أمانة العاصمة1

796410386صنعاء2

530400130عمران3

530390140الحديدة4

514198316عدن5

49540095إب6

456225231الضالع7

450298152لحج8

40132378ذمار9

341159182البيضاء10

31028723شبوة11

23015476حجة12

224100124مأرب13

214100114تعز14

15050100الجوف15

1037528صعدة16

502030أبين17

704945712478االجمـــــــــــــــــــــــــــالي
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فئات خاصة من المختطفين

اســتهدفت جرائــم االختطــاف لمجموعــات الحوثــي والقــوات المواليــة للرئيــس صالــح مجموعــات عريضــة مــن 
اليمنييــن المعارضيــن لســيطرتهم علــى البــاد و«االنقــاب علــى الرئيــس الشــرعي عبــد ربــه منصــور هــادي«، 
وشــملت هــذه االختطافــات حتــى األطفــال والنســاء وذوي االحتياجــات الخاصــة، وتركــزت أيضاً علــى اإلعاميين 
واألكاديمييــن يبــدو لمنــع تأثيرهــم علــى النــاس ونقلهــم لصــورة مــا يجــري مــن انتهــاكات. وفيمــا يلــي نعــرض 

لبعــض الفئــات الخاصــة التــي اســتهدفتها جماعــات الحوثــي وقــوات »صالــح« باالختطــاف واإلخفــاء:

1. األطفال:

ال يــكاد يمــر يــوم دون اإلعــان عــن اختفــاء أو فقــدان طفــل ســيما داخــل العواصــم والمــدن الرئيســية التــي تخضــع 
ــل الميليشــيات المســلحة التابعــة لجماعــة  ــة مــن قب للســيطرة الكامل
الحوثــي والرئيــس الســابق، ومــن المجمــوع العــام للمختطفيــن، 
تمكنــت طواقمنــا مــن توثيــق )263( حالــة خطــف أو إخفــاء تعــرض 
ــا  ــي يغطيه ــدة الت ــي الم ــهراً وه ــال 16 ش ــون خ ــال يمني ــا أطف له

التقرير، منذ قبيل سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء. 

وادعــى بعــض أوليــاء األمــور أن جماعــة الحوثــي وحليفهــا مــن القــوات المواليــة للرئيــس الســابق قامــت باختطاف 
أطفالهــم والــزج بهــم فــي جبهــات القتــال المختلفــة دون موافقــة أهاليهــم. أحــد أوليــاء األمــور )نحتفــظ باســمه(، 
وهــو أحــد ســكان حــي الجامعــة بالعاصمــة صنعــاء، قــال فــي شــهادته لنــا إن مســلحين مــن جماعــة الحوثــي مــن 
نفــس الحــي قامــوا باختطــاف نجلــه عامــر )15 عامــاً( ثــم اقتــادوه إلــى مدينــة تعــز وزّجــوا بــه فــي حربهــم ضــد 

المقاومــة الشــعبية هنــاك، والتــي وقــع فــي أســرها بعــد أســبوعين علــى وصولــه. 

ــح  ــي وصال ــيات الحوث ــت ميليش ــر، قام ــاك خطي ــي انته وف
ــم  ــال اختطافه ــن خ ــن م ــال كرهائ ــض األطف ــتخدام بع باس
واحتجازهــم أليــام فــي محاولــة للضغــط علــى آبائهــم أو أحــد 
أقاربهــم إمــا لتســليم أنفســهم لتلــك الميليشــيات أو الكــف عــن 
أو إلجبارهــم علــى إعــان موقــف رافــض  معارضتهــم 
الســعودية  المملكــة  تقودهــا  التــي  الحــزم«  ل«عاصفــة 

»الستعادة الشرعية الدستورية في اليمن«.

 اختطفت ميليشيا الحوثي
 وصالح 263 طفالً على األقل

خالل 16 شهراً

 بعض األطفال
 استُخدموا كرهائن للضغط

على أحد أقاربهم لتسليم نفسه
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»إب«،  مدينــة  مــن  )14عامــا(  الواصلــي  أنــس   الطفــل 
هــو أحــد أولئــك الضحايا الذيــن اختطفتهم ميليشــيات الحوثــي واحتجزتهم كرهائن. 
وفــي شــهادة »أســامة الواصلــي«، الشــقيق األكبــر للطفــل »أنــس«، ذكــر أن تلــك 
الميليشــيات داهمــت منزلهــم فــي 11 نيســان )إبريــل( 2015م، وذلــك الختطــاف 
والــده، ولمــا لــم يكــن الوالــد موجــوداً فــي البيــت، قامــوا باختطــاف طفلــه »أنــس« 
ــده  ــن تســليم وال ــى حي ــي بالمحافظــة إل ــى إدارة البحــث الجنائ ــى مبن ــادوه إل واقت
لنفســه، ثــم أفرجــوا عنــه بعــد احتجــازه أســبوعاً كامــاً، وذلــك بموجــب وســاطة 
قبليــة، بينمــا ظــل والــد الطفــل مطــارداً مــن قبــل الميليشــيات حتــى اختطفتــه بعــد 

أربعــة أشــهر، فــي 13 آب )أغســطس( 2015م.

ــل »ياســين محمــد عبــدهللا الماخــذي« )15عامــاً(  كمــا تعــرض الطف
مــن محافظــة عمــران لنفــس االنتهــاك، حيــث اختطفــه مســلحون حوثيــون مســاء 
ــه،  ــة قــرب منزل ــع المــواد الغذائي ــة( لبي االثنيــن 25/8/2014م مــن داخــل )بقّال
ــت  ــي كان ــي الت ــة الحوث ــكار جماع ــة وأف ــده لسياس ــبب معارضــة وال ــك بس وذل
تســيطر علــى المحافظــة، بحســب مــا أفــاد والــده »عبــد هللا الماخــذي«، والــذي 
اختطفتــه الميليشــيات صبــاح اليــوم التالــي بعــد إطــاق ســراح نجلــه، ثــم أفرجــت 

عنــه فــي وقــت الحــق.

وفــي عصــر الثاثــاء 23 كانــون الثانــي )ديســمبر( 2014م قــام مســلحون حوثيــون باختطــاف الطفــل »عبــد 

ــرة  ــارع القاه ــي ش ــدي« ف ــارة »الحاش ــل عم ــكنية داخ ــقتهم الس ــام ش ــد اقتح ــاً(، بع ــع« )16 عام ــه نكي اإلل
بالعاصمــة صنعــاء. وحســب روايــة أحــد أقــارب الطفــل »نكيــع«، فــإن عشــرات المســلحين الحوثييــن حاصــروا 
ــو  ــع«، وه ــن نكي ــن »محس ــاً ع ــقق بحث ــن الش ــدد م ــش ع ــوا بتفتي ــم قام ــوم ث ــك الي ــي ذل ــدي« ف ــارة »الحاش عم
ــي لجماعــة  ــيخ »فيصــل الشــريف« الموال ــال الش ــي باغتي ــة الحوث ــه جماع ــه«، وتتهم ــد اإلل ــل »عب ــقيق الطف ش
الحوثــي، وعندمــا فشــلوا فــي العثــور عليــه اقتــادوا الطفــل »عبــد اإللــه« واحتجــزوه كرهينــة حتــى تســليم شــقيقه 
 لنفســه، ثــم أُفــرج عنــه بعــد أيــام بوســاطة قبليــة، فيمــا ال يــزال شــقيقه مطلوبــاً ومطــارداً مــن قبــل الميليشــيات.
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2. اختطاف النساء:

فضــاً عــن الحمايــة الخاصــة التــي ينبغــي أن تتمتــع بهــا النســاء وفــق القانونــي الدولــي، فإنهــن فــي اليمــن، بقــدر 
مــا يواجهــن مــن قيــود مجتمعيــة تصــادر بعــض حقوقهــن وحرياتهــن، ســيما فــي المناطــق الريفيــة )الباديــة(، إال 
أن ثمــة أعــراف قبليــة تجــّرم المســاس بهــن تحــت أي مبــرر، ويعــد اختطــاف المــرأة أو التعــدي عليهــا بالضــرب 

فــي العــرف اليمنــي »عيبــاً أســود«.

ولــم تشــهد االختطافــات التــي قامــت وتقــوم بهــا قــوات »الحوثــي« و«صالــح« اســتهدافاً فعليــاً للنســاء باالختطــاف، 
إال فــي )4 حــاالت(، ثــاث منهــا فــي العاصمــة صنعــاء وحالــة واحــدة فــي مدينــة إب، وقــد تعــذر علــى فريقنــا 
توثيــق تفاصيــل تلــك الحــاالت، نتيجــة رفــض أهالــي الضحايــا اإلدالء بــأي معلومــات خشــية مــا أســماه البعــض 

منهــم »المعيــرة« بمعنــى الفضيحــة بيــن النــاس، لحساســية هــذه المســائل فــي الثقافــة اليمنيــة.

غيــر أن حالــة واحــدة مــن تلــك الحــاالت تناولتهــا وســائل اإلعــام لمــا تحملــه مــن أبعــاد سياســية والقــت اســتنكارا 
شــديدا فــي المجتمــع اليمنــي، ففــي صبــاح األحــد 9 آب )أغســطس( 2015 م، وبينمــا كانــت 3 نســاء مــن القياديــات 
النســوية لـــ »حــزب اإلصــاح« فــي اجتمــاع للحــزب فــي شــارع الربــاط وســط العاصمــة صنعــاء، هــن » أمــة 
ــميرة  ــزب »س ــي الح ــان ف ــة، والقياديّت ــة العاصم ــي أمان ــزب ف ــوي بالح ــاع النس ــة القط ــاج« رئيس ــام الح الس
ــي  ــن ف ــن، واحتجزته ــح باختطافه ــي وصال ــيات الحوث ــن ميليش ــة م ــت مجموع ــة«، قام ــة حرب ــعور، وفاطم الش
قســم شــرطة »الجديــري« بأمانــة العاصمــة. وفــي مســاء نفــس اليــوم، أقدمــت المجموعــة ذاتهــا علــى اختطــاف 
ــة نســائية أمــام  ــة احتجاجي ــي وقف ــاء مشــاركتها ف ــات الحــزب أيضــاً، أثن »ذكــرى الســنيدار« وهــي إحــدى قيادي

القســم للمطالبــة بإطــاق ســراح زمياتهــن المحتجــزات فــي نفــس المــكان.

وفــي شــهادتها حــول االختطــاف، قالــت »ســميرة الشــعور« إن الميليشــيا اقتادتهــن تحــت التهديــد إلــى قســم شــرطة 
الجديــري بأمانــة العاصمــة، وهنــاك جــرى احتجازهــن داخــل غرفــة مغلقــة، ومنعــن مــن التواصــل مــع أهاليهــن 

إلباغهــن باالختطــاف، بحجــة وجــود أوامــر عليــا بعــدم الســماح لهــن بــأي اتصــال.

ــم  ــا لديه ــرون وجدون ــوا ينك ــم كان ــوم أنه ــك الي ــد عصــر ذل ــا بع ــد اتضــح لن ــا: »لق وتواصــل »الشــعور« حديثه
فــي القســم كلمــا جــاء أحــد ليســأل عنــا، وفجــأة ســمعنا صــراخ »ذكــرى الســنيدار« وهــي تتشــاجر مــع 
ــادت  ــى ن ــة حت ــة الحراس ــن غرف ــت م ــا أن اقترب ــم وم ــى القس ــن الدخــول إل ــا م ــوا منعه ــن حاول ــيات الذي المليش
عليهــا »أمــة الســام« لتكشــف لهــا عــن مــكان تواجدنــا، ولوالهــا لمــا عــرف أهلنــا عــن مــكان تواجدنــا 
شــيئاً وألصبحنــا فــي عــداد المفقوديــن«. وأضافــت »الشــعور«: »بعــد الوقفــة االحتجاجيــة ومــا شــكلته 
ــا«.  ــراج عن ــم اإلف ــم ت ــدث ث ــا ح ــر بم ــت محض ــائية وكتب ــرطة النس ــاءت الش ــيات ج ــى الميليش ــط عل ــن ضغ  م



13

3. اختطاف ذوي االحتياجات الخاصة

ســجل فريقنــا 3 حــاالت اختطــاف ارتكبتهــا ميليشــيات الحوثــي والقــوات المواليــة للرئيــس الســابق بحــق 
مواطنيــن يمنييــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. حيــث قامــت مليشــيات الحوثــي ظهــر األحــد 21 أيلــول 
ــاء  ــاء أثن ــة صنع ــي العاصم ــي« ف ــتين الغرب ــارع »الس ــط ش ــن وس ــف م ــل كفي ــف رج ــبتمبر( 2014م بخط )س
ــا  ــه فيه ــزت حريت ــي احتج ــران الت ــة عم ــى مدين ــه إل ــم اقتادت ــح، ث ــة مذب ــي منطق ــن ف ــه الكائ ــى منزل ــه إل توجه
ــاء اجتياحهــم للعاصمــة. ــال ضدهــم أثن ــي القت ــق معــه بتهمــة المشــاركة ف ــة بعــد التحقي ــام متتالي ــر مــن 3 أي  ألكث

وتلقــى الفريــق باغــا مــن أهالــي )محمــد إســماعيل( مــن أبنــاء »ملحــان« بقريــة الشــرف عزلــة البشماســية، مفادها 
أن ميليشــيات الحوثــي وصالــح بمحافظــة الحديــدة قامــت باختطــاف ابنهــم المذكــور، والــذي يعانــي مــن »اختــال 

عقلــي«، مــن منطقــة »الكــدن«، وقامــت بضربــه بشــكل مبــرح بتهمــة التجســس لصالــح »التحالــف العربــي«.

وفــي محافظــة ذمــار، أكــد مصــدر طبــي بمستشــفى »ذمــار العــام« أن مــن بيــن المختطفيــن الذيــن اســتخدمتهم 
ميليشــيات الحوثــي وصالــح دروعــاً بشــرية فيمــا صــار يطلــق عليهــا »حديقــة المــوت« – هــران، الشــاب »عبــد 
ــرق  ــث انتشــلته ف ــة، حي ــة حركي ــي مــن إعاق ــذي يعان ــا(، وال ــي« )21 عام ــد راجــح الضبيان ــد أحم ــم محم الكري

اإلســعاف التابعــة للمستشــفى ضمــن عشــرات الجرحــى مــن تحــت األنقــاض. 

أقــارب  أحــد  ــي وأفــاد  ــيات الحوث ــأن ميليش ــي« ب »الضبيان
اختطفــت  كانــت  داخــل وصالــح  مــن  الكريــم«  »عبــد  نجلهــم 
العــام«  »ذمــار  بعــد أن كان نقــل إليهــا للعــاج بعــد مستشــفى 
حيــث تعرضــه لحــادث مــروري  نصفــي،  بشــلل  أدى إلصابتــه 
لجهــة  اقتيــاده  باغــاً جــرى  هنــاك  أن  بدعــوى  مجهولــة، 

مقدمــاً ضــده. وفــي أثنــاء اختطافــه، تعــرض »الضبيانــي« للتعذيــب مــن قبــل خاطفيــه، حيــث كانــوا يضربونــه بأعقــاب 
البنــادق علــى صــدره، وتعمــدوا إطــاق الرصــاص قــرب رأســه، وذلــك قبــل نقلــه إلــى مدرســة الشــرطة حيــث جــرى 

بشــرية. دروعــاً  آخريــن  مختطفيــن  مــع  اســتخدامه 

اختُطف عبد الكريم الضبياني، وهو يعاني 
من إعاقة حركية، وتعرض للتعذيب، ثم 

جرى استخدامه كدرع بشري
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4. اختطاف األكاديميين

تشــير اإلحصائيــات التــي جمعهــا فريقنــا إلــى أن مــا نســبته %65 مــن إجمالــي المختطفيــن لــدى ميليشــيات الحوثــي 
والرئيــس »صالــح« هــم مــن حملــة الشــهادات أو طــاب الجامعــات، حيــث يشــكل هــؤالء الكتلــة األهــم واألكبــر 
مــن قــادة ونشــطاء المعاَرضــة المناهضــة لســيطرة جماعــة الحوثــي علــى البــاد. وعلــى صعيــد األكاديمييــن مــن 
أســاتذة الجامعــات، ســجل فريقنــا 12 حالــة جــرى فيهــا اختطــاف أكاديمييــن جامعييــن، علــى خلفيــة معارضتهــم 

لمــا يســمونه »االنقــاب علــى الشــرعية«. 

ففــي صبــاح يــوم األحــد 23 آب )أغســطس( 2015م أقدمــت ميليشــيات تابعــة لجماعــة الحوثــي علــى اختطــاف 
5 أســاتذة مــن داخــل حــرم جامعــة صنعــاء الحكوميــة، بينهــم »محمــد الظاهــري«، رئيــس نقابــة أعضــاء هيئــة 
ــان  ــة، هــم »عدن ــة آخــرون مــن مدّرســي الجامع ــا، وأربع ــوم السياســية فيه ــة وأســتاذ العل ــي الجامع ــس ف التدري

ــح الحماســي«. ــي ســيف كليــب«، و«صال ــه«، و »عل ــد هللا الفقي المقطــري« و »عب

وفــي بيــان لهــا حــول الحادثــة، قالــت نقابــة أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة صنعــاء »إن مجاميــع مســلحة تتبــع 
الحركــة الحوثيــة، قامــت باقتحــام الحــرم الجامعــي، بكليــة التجــارة واالقتصــاد، واعتــدت بالضــرب علــى عــدد 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس أثنــاء تنفيذهــم وقفــة احتجاجيــة تضامنيــة مــع زميلهــم المختطــف، مــن قبــل الحركــة 

الحوثيــة المســلحة، منــذ أكثــر مــن أربعــة أشــهر، الزميــل الدكتــور عبدالمجيــد المخافــي«.

ــة  ــل حادث ــي 9 آب )أغســطس( 2015م، أي قب ــن ف ــن آخري ــت 4 أكاديميي ــد اختطف ــي ق ــت ميليشــيات الحوث وكان
ــة  ــارك بجامع ــتاذ المش ــول«، األس ــرزاق األش ــد ال ــم »عب ــط، وه ــبوعين فق ــة بأس ــن الخمس ــاف األكاديميي اختط
صنعــاء، و«عبــد هللا صالــح الســماوي« رئيــس قســم علــم األمــراض بكليــة الطــب بالجامعــة، و«محمــد العديــل« 

ــة بجامعــة عمــران، و«محمــد البكــري« أســتاذ االقتصــاد والمصــارف. رئيــس قســم اللغــة العربي

وفــي 11 أيــار )مايــو( 2015م اختطفــت ميليشــيات الحوثــي وصالــح كا مــن »عبــد الجليــل ســعيد الحميــري«، 
دكتــوراة فــي التخطيــط، وفــي  18 نيســان )ابريــل( 2015، اختطفــت »عبــد المجيــد المخافــي«، أســتاذ االقتصــاد 

فــي كليــة التجــارة بجامعــة صنعــاء، ومــا زال هــذا األســتاذان رهــن االختطــاف واإلخفــاء حتــى اللحظــة.

وكانــت ميليشــيات الحوثــي قــد اختطفــت الدكتــور عبــدهللا أحمــد يحيــى الذيفانــي، أســتاذ أصــول التربيــة بجامعــة تعــز 
ورئيــس »التكتــل المجتمعــي للســلم األهلــي« بالمحافظــة، فــي 10 حزيــران )يوليــو( 2015م، وذلــك عنــد خروجــه 
مــن صــاة الجمعــة عائــدا الــى منزلــه فــي منطقــة »الجحمليــة« بمحافظــة تعــز، وبقــي فــي االحتجــاز لخمســة أيــام.
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5. اختطاف اإلعالميين:

منــذ ســيطرتها علــى محافظــة »عمــران« فــي آب »يوليــو« 2014، وضعــت جماعــة الحوثــي وقــوات »صالــح« 
اإلعامييــن والصحفييــن الذيــن يوثقــون أو يكتبــون فــي مــا يتعــارض وسياســاتها أو انتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان 
فــي دائــرة االســتهداف المباشــر، بشــكل خــاص مــن خــال اختطــاف هــؤالء أو تعذيبهــم وإخفائهــم قســرياً. وكان 

شــهرا كانــون الثانــي )ينايــر( وشــباط )فبرايــر( مــن عــام 2015م 
ــك بتســجيل  ــي اليمــن، وذل ــن ف ــن واإلعاميي ــى الصحفيي األشــد عل
ــوات  ــة اختطــاف تعــرض لهــا مصــورون ومراســلو قن »34« حال

وصحــف محليــة ودوليــة فقــط فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء. 

وبلــغ اســتهداف ميليشــيات الحوثــي وصالــح لإلعامييــن حــد اســتخدام بعضهــم دروعــاً بشــرية، كمــا حصــل فــي 
ــو(  ــار )ماي ــس 21 أيّ ــوم الخمي ــي ي ــي« ف ــف العرب ــران »التحال ــذي اســتهدفه طي ــار، وال ــة ذم ــل هــران بمدين جب
ــة  ــكري بمدين ــع العس ــي الموق ــن ف ــن المختطفي ــدد م ــع ع ــح وض ــي وصال ــوات الحوث ــدت ق ــث تعم 2015م، حي
»ذمــار« مــن أجــل منــع طائــرات التحالــف مــن قصفــه. وقــد أدى القصــف حينهــا إلــى مقتــل 12 مــن المختطفيــن، 
ــل«،  ــد هللا قاب ــي »عب ــي( الصحف ــاح اليمن ــزب اإلص ــن ح ــة م ب ــة )مقرَّ ــهيل« الفضائي ــاة »س ــل قن ــم مراس بينه
ــن نجــا زميلهــم »حســين العيســي« مــن  ــة »يوســف العيــزري«، فــي حي ــاة »يمــن شــباب« الفضائي ومراســل قن

القصــف، وأصيــب بجــروح بالغــة فــي أجــزاء متفرقــة مــن جســده.

يوسف العيزري – صحفي اختطفته ميليشيا الحوثي وقُتل في قصف السجن بذمار

وكان اختطــاف الصحفييــن الثاثــة )العيــزري، وقابــل، والعيســي( علــى يــد ميليشــيات الحوثــي قــد جــرى صبــاح 
األربعــاء 20/5/2015م أثنــاء مرورهــم مــن نقطــة تفتيــش أمــام مبنــى جامعــة »ذمــار«، بعــد أن وردت أســماؤهم 
ــة« لجماعــة  ــة األمني ــاغ صــادر عــن »اللجن ــي ب ــك ف ــن، وذل ــن كمطلوبي ــاً آخري ــاً ونشــاطاً حقوقي و 15 صحفي

34 حالة اختطاف تعرض لها مصورون 
ومراسلون صحفيون خالل شهري كانون 

الثاني وشباط 2015
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ــع تواصــل اجتماعــي  ــى مواق ــث مــواد عل ــة الحــزم« وب ــي بمحافظــة »ذمــار«، بتهمــة تأييدهــم ل«عاصف الحوث
تدعــو للثــورة علــى جماعــة الحوثــي.

ــد قامــت فجــر  ــح« ق ــد هللا صال ــي عب ــة للرئيــس الســابق »عل ــوات الموالي ــي والق وكانــت ميليشــيات الحوث
ــة  ــة مختلف ــي وســائل إعامي ــون ف ــن يعمل ــو( 2015م باختطــاف تســعة صحفيي ــران )يوني ــاء 9 حزي الثاث
بالعاصمــة صنعــاء، وأودعتهــم ســجن قســم شــرطة »الجديــري«، ثــم نقلتهــم بعــد ذلــك إلــى ســجن البحــث 
الجنائــي )وحــدة مكافحــة اإلرهــاب( فــي أمانــة العاصمــة، قبــل أن تقتادهــم إلــى جهــة مجهولــة أواخــر شــهر 

رمضــان الماضــي، بحســب مــا أفــاد أهالــي بعضهــم.

جدول )3( : يبين التوزيع الفئوي لضحايا االختطاف في المحافظات اليمنية

مخطوفون ناشطون**مخطوفون إعاميونمخطوفون سياسيون*اسم املحافظة

60272124أمانة العاصمة1

350668محافظة صنعاء2

236788محافظة عمران3

45493محافظة تعز4

21019115محافظة إب5

180359محافظة الضالع6

214270محافظة عدن7

210260محافظة لحج8

2015محافظة أبين9

160249محافظة شبوة10

205784محافظة الحديدة11

1131156محافظة ذمار12

121565محافظة حجة13

74210محافظة صعدة14

90112محافظة الجوف15

192430محافظة البيضاء16

3022148988االجمـــــــــــــــــــــــــــالي***

* مخطوفون سياسيون: أي شخص ينتمي أو يُدَّعى أنه ينتمي ألحد األحزاب اليمنية، أو اختطف بناء على ممارسة حقوق سياسية.
** مخطوفون ناشطون: أي شخص اعتقل على خلفية العمل الحقوقي أو تقديم المساعدات للمدنيين وطاب الجامعات وأفراد النقابات التي قامت بنشاطات ضد الحوثيين.

*** اإلجمالي: هذه القوائم ال تشمل بالطبع كل من تم اختطافهم والبالغ عددهم بالمجموع )7049( كما ُذكر سابقاً، فهناك اختطافات أخرى طالت مدنيين لم يقوموا بأي أنشطة 
)إما اختطفوا كرهائن أو كنوع من االنتقام بحق منطقة معينة(، وأفراد المقاومة الشعبية، واألكاديميين...
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من االختطاف حتى اإلفراج أو اإلخفاء؛ عذاٌب مستمر

ــح«  ــد هللا صال ــي عب ــة للرئيــس المعــزل »عل ــوات الموالي ــي والق ــوم فيهــا ميليشــيات الحوث ــي تق ــذ اللحظــة الت من
ــن  ــراٌت م ــرياً، عش ــى قس ــى يُخف ــا، أو حت ــراحه فيه ــق س ــي يُطل ــة الت ــك اللحظ ــى تل ــا، إل ــخص م ــاف ش باختط
االنتهــاكات تُمــارس، تبــدأ مــن الكيفيــة التــي يجــري فيهــا االعتقــال، إلــى األماكــن التــي يــودع فيهــا المختطَفــون 
ــق  ــم وف ــل جرائ ــاكات تمث ــا انته ــي كله ــاء القســري، وه ــى اإلخف ــب، إل ــى التعذي ــي يعيشــونها، إل والظــروف الت

ــي اإلنســاني. ــون الدول ــق القان ــم ضــد اإلنســانية« وف ــد »جرائ ــي، وتع ــي اليمن ــون الوطن القان

أواًل: كيف يتم االختطاف

1. تشــير اإلحصــاءات التــي جمعناهــا وتشــمل الوقائــع الموثقــة لحــاالت االختطــاف إلــى أن )4851( 
مختطــف، مــن مجمــوع  )7049( حالــة اختطــاف، أي مــا نســبته %69 من إجمالي عــدد المخطوفين، 
ــرات  ــم أو مق ــل منازله ــن داخ ــابق م ــس الس ــة للرئي ــوات الموالي ــي والق ــيات الحوث ــم ميليش اقتادته
عملهــم، وبالطبــع دون أي إذن قضائــي، أو تبييــن ســبب االختطــاف. وفــي بعــض الحــاالت، بحســب 
شــهادات مختطفيــن أفــرج عنهــم الحقــاً، تــم نهــب محتويــات بعــض البيــوت والمحــات حيــن جــرت 

عمليــة االختطــاف، أو العبــث بالمحتويــات أو تدميــر شــيء منهــا.

2. قامــت ميليشــيات الحوثــي وصالــح باختطــاف )1417( آخريــن مــن خــال نقــاط التفتيــش المســتحدثة داخــل 
شــوارع وأحيــاء العواصــم والمــدن الرئيســة وعنــد مداخــل المحافظــات، حيــث قامــت تلــك الميليشــيات بتعميــم 
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أســماء المطلوبيــن لديهــا مــن جميــع محافظــات الجمهوريــة علــى تلــك النقــاط، بحيــث يجــري احتجازهــم بعــد 
مطابقــة البيانــات بمــا هــو موجــود فــي البطاقــات الشــخصية للمــاّرة مــن مختلــف المحافظــات.

3. أمــا الطريــق الثالــث واألكثــر تطرفــاً لاختطــاف، فهــو مــن خــال احتجــاز الرهائــن، ففــي بعــض الحــاالت 
وبحســب الباغــات المســجلة لــدى فريقنــا، قامــت ميليشــيات جماعــة الحوثــي والقــوات الموالية للرئيس الســابق 
باحتجــاز مدنييــن أبريــاء كرهائــن بعــد عجزهــا عــن الوصــول إلــى بعــض أقاربهــم المطلوبيــن، وذلــك علــى 
غــرار مــا حــدث مــع »محمــد عبدالوهــاب األنســي«، نجــل األميــن العــام ل«حــزب التجمــع اليمنــي لإلصاح« 
الــذي جــرى احتجــازه مــع بعــض أقاربــه الذيــن ال عاقــة لهــم ب«حــزب اإلصــاح« كرهائــن، وكذلــك نجــل 
ــذي اختطــف  ــاري، وال ــز جب ــد العزي ــام« عب ــة لحــزب »المؤتمــر الشــعبي الع ــة البرلماني ــس الكتل ــب رئي نائ
مــن منزلــه بمدينــة »ذمــار« للضغــط علــى والــده المتواجــد ضمــن الوفــد الحكومــي »المؤيــد للشــرعية« فــي 
العاصمــة الســعودية الريــاض. وقــد ســبق أن ذكرنــا بعــض النمــاذج األخــرى التــي جــرى احتجازهــا كرهائــن 

عنــد حديثنــا عــن »اختطــاف األطفــال«.

ثانيًا: أين يتم احتجاز المختطفين؟

ــة التــي تســيطر عليهــا فــي مختلــف المحافظــات  تســتخدم ميليشــيا الحوثــي والقــوات المعاونــة لهــا ســجون الدول
ــى  ــة عل ــق األمني ــرطة والمناط ــام الش ــة بأقس ــة« الخاص ــجون »االحتياطي ــن، كالس ــاظ بالمختطفي ــة لاحتف اليمني
مســتوى المديريــات، مــروراً بالســجون »المركزيــة« وســجون »البحــث« علــى مســتوى كل محافظــة، وانتهــاء 
بزنازيــن جهــازي »األمــن السياســي« و »األمــن القومــي« التــي كانــت تســتخدم إبــان حكــم النظــام الســابق لمــا 

ــن«. ــن واإلرهابيي ــار المجرمي يعــرف ب«كب

كمــا رصدنــا قيــام ميليشــيات الحوثــي وصالــح باســتخدام أماكــن مدنيــة كأماكــن اعتقــال بيــن فينــة وأخــرى، ومنهــا 
االســتاد الرياضــي فــي محافظتــي »إب« و«عمــران«، وحدائــق الصالــح ومدرســة أروى ونــادي الصقــر بمدينــة 
ــن  ــدا ع ــار«. ع ــة »ذم ــة بمدين ــر دار الضياف ــى مق ــة إل ــدة«، باإلضاف ــة »الحدي ــاط بمدين ــادي الضب ــز«، ون »تع
المجمعــات الحكوميــة فــي كل مــن »أبيــن« و »شــبوة«، و«البيضــاء«. ووردت بعــض الباغــات والشــكاوى التــي 
تلقاهــا الفريــق، تفيــد بــأن منــازل رجــال أعمــال وقيــادات عليــا فــي الدولــة بينهــا منــزل الرئيــس هــادي واللــواء 
األحمــر، ال زالــت تســتخدم حتــى اللحظــة كســجون، خاصــة فــي العاصمــة صنعــاء، ولــم يتســن لنــا التأكــد منهــا 

بشــكل مباشــر حيــث مــا تــزال معظــم تلــك األماكــن تحــت ســيطرة الميليشــيات.
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ثالثًا: احتجاز المختطفين في أماكن عسكرية الستخدامهم دروعًا بشرية

ــي  ــي، عــن أن ميليشــيات الحوث ــق البحــث الميدان ــا لفري ــوا به ــي شــهادات أدل ــرج عنهــم، ف ــون أف كشــف مختطف
ــض  ــتخدام بع ــا باس ــن تواجده ــا وأماك ــى مقراته ــي عل ــف العرب ــكرية للتحال ــة العس ــد العملي ــدأت بع ــح، ب وصال
المواقــع العســكرية التــي تســيطر عليهــا كســجون للمعارضيــن الذيــن تقــوم باختطافهــم، أي أنهــا جعلــت مــن هــؤالء 

المختطفيــن دروعــاً بشــرية لمنــع قــوات التحالــف مــن قصــف تلــك المقــرات.

ــي اإلنســاني: »اســتغال وجــود أو  ــح »اســتخدام المدنييــن دروعــاً بشــرية«، وفــق القانــون الدول ويعنــي مصطل
حــركات للمدنييــن لجعــل بعــض النقــاط أو المناطــق أو القــوات العســكرية فــي مأمــن مــن الهجمــات العســكرية، 
ــع، يعــد هــذا الفعــل أمــراً  ــات العســكرية«. وبالطب ــي العملي ــام بمســاعدة مباشــرة ف ــى القي ــن عل ــار المدنيي أو إجب
محظــوراً بموجــب القانــون الدولــي، والــذي يلــزم ببــذل كل جهــد لحمايــة المدنييــن الذيــن ال يشــاركون فــي القتــال 

وإبعادهــم عــن أي خطــر، فضــاً عــن وضعهــم فــي مواجهــة الخطــر المباشــر.

وقــد ذكــر المختطفــون المفــرج عنهــم، أن مــن هــذه المقــرات التــي جــرى اســتخدام المدنييــن فيهــا دروعــاً بشــرية: 
مقــر المنطقــة العســكرية الخامســة »الفرقــة األولــى مــدرع« ســابقاً، ومخــازن األســلحة فــي جبــل نقــم، ومنطقــة 
ــد فــي محافظــة عــدن  ــد العســكرية فــي محافظــة لحــج، وجبــل حدي عطــان فــي العاصمــة صنعــاء، وقاعــدة العن
جنــوب البــاد، وجبــل هــران بمحافظــة ذمــار شــرق اليمــن ومنــزل اللــواء علــي محســن األحمــر بمنطقــة حــدة 

جنــوب العاصمــة صنعــاء ونــادي الضبــاط بمدينــة الحديــدة.

وبــرز مــن بيــن كل تلــك األماكــن إســم »حديقــة ومتنــزه هــران« بمدينــة ذمــار، الــذي حولتهــا الميليشــيات إلــى 
ثكنــة عســكرية، فكانــت هدفــاً لضربــات طيــران التحالــف العربــي الــذي قصــف المــكان فــي يــوم الخميــس 21 
أيــار )مايــو( 2015، وأســفر عــن ســقوط )12( قتيــاً وُجــرح أخريــن مــن المخطوفيــن المحتجزيــن بداخلــه والذيــن 

اســتخدموا كــدروع بشــرية بينهــم ناشــطون سياســيون وإعاميــون.

وعــن تفاصيــل ذلــك، أفــاد »حســين العيســي« وهــو إعامــي وأحــد الناجيــن مــن 
تلــك الواقعــة حيــث كان مختطفــاً حينهــا، أنــه وبعــد أن تــم اختطافــه واثنيــن مــن 
ــل ميليشــيات  ــن قب ــزري( م ــل و يوســف العي ــد هللا قاب ــن )عب ــه اإلعاميي زمائ
الحوثــي وأفــراد مــن قــوات الحــرس الجمهــوري المواليــة لنجــل الرئيــس الســابق 
»صالــح«، مــن أمــام مبنــى جامعــة »ذمــار«، وجــرى اقتيادهــم إلــى جبــل 

»هــران«، بحجــة أن هنــاك باغــاً مقدَّمــاً ضدهــم.

ويضيــف »العيســي«: »فــي عصــر اليــوم نفســه قامــت ميليشــيات الحوثــي بنقلنــا 
إلــى مبــاٍن حكوميــة فــي جبــل هران، وكنا نســمع عــن تخزين كميات من األســلحة 
بداخلهــا، ممــا جعلنــا نعيــش فــي قلــق وتوتــر طــوال الليــل، وزاد ذلــك عنــد ظهــر 
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اليــوم التالــي حينمــا تفاجأنــا بتحليــق كثيــف لطيــران »التحالــف العربــي« فــوق 
تلــك المبانــي التــي تــم الــزج بنــا داخلهــا. وحاولنــا االســتغاثة بحراســة المبانــي 
مــن المليشــيات فلــم يجبنــا أحــد، وأدركنــا حينهــا أنهــم يســتخدموننا دروعــا 
بشــرية، ومــا هــي إال لحظــات حتــى ســمعنا تحليــق طيــران »التحالــف العربــي« 
ــع  فــوق المــكان وفجــأة فتحــت إحــدى الطائــرات حاجــز الصــوت فشــعر الجمي
بالرعــب، ثــم قصــف المــكان ولــم أفــق إال علــى يــد أحــد المســعفين القادميــن مــن 

مستشــفى ذمــار العــام وهــو ينتشــلني مــن بيــن الــركام«.

ويؤكــد »العيســى« علــى أن ميليشــيا الحوثــي كانــت تعلــم بإمكانيــة قصــف المــكان، حيــث يقــول: »جــاء ولــدي أحمــد 
ــم  ــه ومعه ــن في ــا مختطفي ــذي كن ــكان ال ــى الم ــه إل ــد أخوال ــع أح م
مابــس وطعــام لــي وســألوا الحــرس عنــي فقالــوا لهمــا ال يوجــد أحــد 
بهــذا االســم، وطلبــوا منهمــا مغــادرة المــكان فــوراً قبــل أن تقصفــه 

الطائرات«. وهو ما حصل بالفعل، يضيف »العيسي«.

ــي  ــع أهال ــه ومن ــح بتطويق ــي وصال ــف، قامــت ميليشــيات الحوث ــرات التحال ــل طائ ــن قب ــكان م ــد قصــف الم وبع
الضحايــا المختطفيــن وطواقــم الصليــب األحمــر مــن الوصــول إلــى موقــع القصــف النتشــال الجثــث، والتــي ظــل 

بعضهــا تحــت األنقــاض لخمســة أيــام، طبقــا للباغــات المقدمــة مــن أهالــي الضحايــا.

والــدة الصحفــي »عبــدهللا قابــل« الــذي قُتــل فــي القصــف، تحدثــت لفريــق الرصد 
ــة مــن  ــات بعــد القصــف مــن مصــادر مقرب بمحافظــة ذمــار عــن تلقيهــم تطمين
قيــادات حوثيــة وأجهــزة األمــن المواليــة للرئيــس الســابق بالمحافظــة تقــول 
ــاً معــه، فــي إحــدى  ــذي كان مختطف ــه »العيــزري« ال إنهــم رأوا عبــد هللا وزميل
المستشــفيات، فيمــا قالــت مصــادر أخــرى لهــم إنــه جــرى نقــل نجلهــم إلــى ســجن 
آخــر بعــد نجاتــه وزميلــه مــن القصــف. وتضيــف: »بعــد خمســة أيــام مــن حصار 
الحوثييــن وأفــراد الحــرس الجمهــوري لجبــل هــران ومنــع وصــول أي شــخص 
ــل  ــى الجب ــول إل ــر بالدخ ــب األحم ــن الصلي ــق م ــماح لفري ــم الس ــكان ت ــى الم إل
وانتشــال باقــي الجثــث المدفونــة تحــت الــركام، وقبــل غــروب شــمس اليــوم نفســه 

تــم انتشــال جثــة ابنــي عبــد هللا التــي لــم نتعــرف عليهــا إال بصعوبــة«.

فائــز الضبيانــي )39( عامــا، كان معتقــاً فــي »ذمــار« حيــن جــرى قصــف الســجن الــذي كان محتجــزا فيــه مــن 
قبــل ميليشــيات الحوثــي، وهــو مــن الناجيــن القائــل مــن القصــف، أكــد فــي مقابلــة معــه أنــه كذلــك وعــدد مــن 
المخطوفيــن الذيــن كانــوا معــه فــي الســجن اســتُخدموا كــدروع بشــرية فــي مدرســة تدريــب الشــرطة العســكرية 
بمدينــة ذمــار فــي 21 مايــو 2015م، ليجــري قصــف الســجن مــن قبــل قــوات التحالــف أثنــاء تواجدهــم فيــه، مــا 

خلّــف قتلــى وجرحــى، فيمــا تمكــن هــو وثاثــة آخريــن مــن الهــرب بعــد إصابتهــم بصــورة طفيفــة.

يؤكد العيسي على أن ميليشيا الحوثي 
كانت تعلم باحتمالية قصف السجن أثناء 

تواجد المختَطفين فيه.
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جدول)4( يبين أماكن االحتجاز  التي استهدفها طيران التحالف اثناء تواجد مخطوفين داخلها

احداث مرافقة أخرىعدد الضحاياالتاريخالمحافظةالموقع العسكريم

ال يزال مصير البعض مجهوال21/5/201512ًذمارحديقة ومتنزه “هران”1

شوهدت جثث لضحايا في المكان24/5/20157ذمارمدرسة الشرطة2

شاهد عيان من الناجين تحدث عن 15 16/6/201515تعزمدرسة أروى للبنات3
قتياً

فرار مخطوفين ومصير آخرين ما زال 26/7/20151تعزمدرسة الصراري
مجهوالً

فرار العشرات من المخطوفين6/5/201510لحجقاعدة العند الجوية4

فرار عدد من المخطوفين22/10/201500األمانةمنزل اللواء األحمر5

فرار عدد من المخطوفين16/8/201500الحديدةنادي الضباط6

45اإلجمالي

جديــر بالتنويــه، أن مــن واجــب قــوات »التحالــف العربــي« أن تأخــذ اســتخدام قــوات الحوثــي وصالــح 
للمدنييــن دروعــاً بشــرية بعيــن االعتبــار، مــا يؤكــد علــى ضــرورة عــدم اســتهداف المناطــق التــي يعتقــد 
ولــم  بالمدنييــن  إلــى اإلضــرار  كانــت ســتؤدي  كانــت عســكرية، طالمــا  لــو  فيهــا حتــى  مدنييــن  تواجــد 
جــرى  كان  لــو  حتــى  النطــاق،  هــذا  خــارج  المدنييــن  قتــل  إن  مطلقــة.  عســكرية  هنــاك ضــرورة  يكــن 
ــدا. ــة كان متعم ــي حال ــرب ف ــة ح ــى لجريم ــد يرق ــي، وق ــر قانون ــاً غي ــل فع ــرية، يمث ــاً بش ــتخدامهم دروع  اس
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ــا  ــن فيه ــاز المختطفي ــم احتج ــي يت ــة والخاصــة(، الت ــض الســجون )العام ــارة بع ــن زي ــا م ــن أعضــاء فريقن تمّك
ــى  ــر إل ــة، وتفتق ــر مؤهل ــا غي ــت زيارته ــي تم ــز الت ــن الحج ــم أماك ــا أن معظ ــد فريقن ــاء، ووج ــة صنع بالعاصم

المعاييــر األساســية المطلوبــة لســامة وصحــة الســجناء، وال ســيما 
ــة  ــورة بأمان ــحن احتياطــي الث ــاء، وس ــي بصنع ــجن الحرب ــي الس ف
العاصمــة، والســجن الخــاص فــي منطقــة التحريــر. ولفــت أعضــاء 
الفريــق إلــى أنهــم الحظــوا أن زوايــا غــرف وممــرات بعــض تلــك 

السجون تكتظ بأكوام القمامة والنفايات التي تكّوم عليها البعوض والحشرات الناقلة لألمراض واألوبئة. 

ــجون  ــض الس ــي بع ــاه ف ــح إن دورات المي ــي وصال ــيا الحوث ــجون ميليش ــن س ــم م ــرج عنه ــون أُف ــال مختطف وق
اســتخدمت بــكل مــا فيهــا مــن مخلفــات وقــاذورات كزنازيــن انفراديــة فــي بعــض الحــاالت، حيــث تــم حجــز بعــض 

المختطفيــن فيهــا ألســابيع بعــد حبــس المــاء عنهــا تمامــاً. 

وســّجل الفريــق 3 حــاالت توفــي فيهــا مختطفــون بعــد خروجهــم مــن ســجون ميليشــيا الحوثــي وصالــح بمــدة 
قصيــرة، منهــا حالــة الشــاب »منيــر القدســي«، الــذي اختطفتــه الميليشــيات مطلــع أيـّـار )مايــو( 2015م مــن محطة 
»الحجاجــي للمشــتقات النفطيــة«، والتــي يعمــل فيهــا، بمدينــة »الحديــدة«. وبحســب عائلــة »القدســي«، توفــي ابنهم 
بعــد أيــام مــن اإلفــراج عنــه، متأثــرا بوعكــة صحيــة ألّمــت بــه خــال فتــرة احتجــازه مــن قبــل ميليشــيات الحوثــي 
وصالــح، داخــل ســجن األمــن السياســي بمدينــة »الحديــدة«. ولــدى توجــه فريقنــا للمستشــفى لاطــاع أكثــر علــى 
الملــف الطبــي للشــاب »المقدســي«، امتنــع األطبــاء عــن اإلدالء بــأي معلومــات. وفهــم الفريــق أنهــم تلقــوا تهديــداً 

مــن مشــرف جماعــة الحوثــي بالمنطقــة مــن اإلدالء بأيــة معلومــات.

وبشــكل عــام، يشــكو أهالــي المختطفيــن مــن صعوبــة كبيــرة فــي اســتخراج تقاريــر طبيــة عــن الحالــة الصحيــة 
ــيات  ــيطرة الميليش ــة س ــات، نتيج ــجون والمعتق ــض الس ــن بع ــم م ــور خروجه ــة ف ــم المنيّ ــن وافته ــم الذي ألبنائه
المســلّحة علــى معظــم المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة، وممارســتهم شــتى أنــواع الضغوطــات علــى الطواقــم 

ــة عــن هكــذا حــاالت. ــر طبي ــة دون إصــدار أي تقاري ــة للمستشــفيات للحيلول ــة واإلداري الطبي

ــل ميليشــيا  ــذي اختطــف مــن قب ــي »عبدالرحمــن معوضــة«، ال ــان همــا للناشــط الحقوق ــان األخريت الحالت
ــه  ــرج عن ــة وأف ــه الصحي ــورت حالت ــم تده ــر( 2015، ث ــباط )فبراي ــوم 7 ش ــة ي ــة العاصم ــي بأمان الحوث
بعــد قرابــة أســبوعين، فــي 24 شــباط )فبرايــر(، ليُتوفــى بعدهــا بأســبوع واحــد فقــط، وذلــك فــي مستشــفى 
»جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا«، إثــر تفاقــم حالتــه الصحيــة داخــل الســجن. فيمــا تتمثــل الحالــة الثانيــة بوفــاة 
»محمــد دحــان الجماعــي« بمحافظــة إب، وذلــك بعــد 10 أيــام فقــط مــن خروجــه مــن ســجون الميليشــيات، 
التــي كانــت اختطفتــه فــي 3 أيلــول )ســبتمبر( 2015 مــن منزلــه بمدينــة إب، ومكــث فــي الســجن 10 أيــام، 

 زار فريقنا بعض السجون التي يُحتجز
فيها المختَطفون، وقال إنها تفتقر إلى 

المعايير األساسية لسالمة وصحة 
المختَطفين
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تعــرض خالهــا للتعذيب-حســب أحــد أقاربــه-، والــذي قــال إن الجهــات الطبيــة المعنيــة، رفضــت إخضــاع 
جثــة قريبــه »الجماعــي« لفحــص الطــب الشــرعي، تحــت تهديــد الميليشــيات.

خامسًا: إخفاء المختطفين قسريًا

ويقصــد بإخفــاء المختطفيــن قســرياً فــي هــذا التقريــر، قيــام المجموعــات المســلحة باختطــاف الشــخص ثــم اقتيــاده 
إلــى مــكان مجهــول وعــدم الكشــف عــن مصيــره أو إنــكار وجــوده لديهــا عنــد الســؤال عنــه، ويدخــل ضمــن ذلــك 
المختطفــون الذيــن تــم نقلهــم مــن مــكان معلــوم إلــى آخــر مجهــول وكذلــك مــن تــم احتجازهــم لمــدة زمنيــة محــددة 
ــه  ــه عن ــك ودون أن يعــرف أهل ــاغ عــن ذل ــن دون اإلب ــة لك ــى داخــل ســجون معلوم داخــل ســجون ســرية أو حت

شيئاً)1( .

وضمــن هــذا التعريــف، وثّــق باحثونــا الميدانيــون )1910( حالــة إخفــاء قســري وقعــت فــي  17محافظــة 
وحتــى    2014 )يوليــو(  تمــوز  مــن  الفتــرة  خــال  يمنيــة 
الذيــن  هــؤالء  بيــن  ومــن  2015م.  )أكتوبــر(  األول  تشــرين 
اليمنيــة،  الدولــة  فــي  مســؤولون  قســرياً  إخفاؤهــم  جــرى 
وشــخصيات اجتماعيــة وقبليــة معروفــة، ونشــطاء سياســيون، 
مــا  ومؤيــدي  رمــوز  مــن  معظمهــم  وإعاميــون،  وحقوقيــون 

ــك  ــرز أولئ ــن أب ــق. وم ــا الفري ــي تلقّاه ــات الت ــب الباغ ــلمية«، حس ــبابية الس ــر الش ــورة »11 فبراي ــرف بث تع
ــود  ــواء »محم ــي الل ــاع اليمن ــر الدف ــح وزي ــي وصال ــيات الحوث ــل ميليش ــن قب ــرياً م ــم قس ــرى إخفاؤه ــن ج الذي
ــان«.  ــد قحط ــاح »محم ــي لإلص ــع اليمن ــزب التجم ــي ح ــادي ف ــب« والقي ــل رج ــد »فيص ــي«، والعقي  الصبيح

وتعيــش عائلــة المختفيــن قســرياً وأصدقاؤهــم بألــم نفســي عظيــم ومســتمر، خصوصــاً مــع عــدم وجــود أي أثــر 
ــد  ــى قي ــون عل ــوا ال يزال ــا إذا كان ــى عــدم معرفتهــم بم ــر أبنائهــم أو آبائهــم أو أمهاتهــم، أو حت ــى مصي يدلهــم عل
الحيــاة أم ال، وإن كانــوا كذلــك فأيــن يحتجــزون، وكيــف يعيشــون، ومــا هــي ظــروف احتجازهــم، ومــا مــن حــل 

أمــام هــذه العائــات إال االنتظــار الــذي ال يُعــرف أمــده، وترقّــب خبــٍر مــن هنــا أو هنــاك.

يكــون  قــد  والذيــن  أبنائهــم،  زيــارة  مــن  منعهــم  وكــذا  إخفاؤهــم  تــم  الذيــن  المختطفيــن  أهالــي  ويشــكو 
يعرفــون  ال  أنهــم  فيهــا،  اختطفــوا  التــي  الثيــاب  نفــس  فــي  وهــم  الســجون  داخــل  شــهور  عليهــم  مــر 
ال؟ أم  الحيــاة  قيــد  علــى  يزالــون  مــا  كانــوا  إذا  ومــا  والنفســي  الصحــي  أبنائهــم  وضــع  عــن   شــيئاً 

 1910 حالة إخفاء قسري
 قامت بها ميليشيا الحوثي
وصالح خالل 16 شهراً

1  هــذا التحديــد مســتمد مــن اإلعــان العاملــي بشــأن حاميــة جميــع األشــخاص مــن اإلخفــاء القــري، والــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قرارهــا رقــم 133(/47( بتاريــخ 18 
ديســمرب 1992م. ومــن اتفاقيــة حاميــة جميــع األشــخاص مــن اإلخفــاء القــري املوقعــة عــام )2006(، وميثــاق رومــا الناظــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف العــام 2002.
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تقــول شــقيقة الصحفــي أكــرم الوليــدي )25 عامــا(، والــذي كان يعمــل محــرراً 
صحفيــاً فــي موقــع »الربيــع نــت« اإلخبــاري بأمانــة العاصمــة صنعــاء: »منــذ 
اختطــف الحوثيــون أخــي مــع 8 صحفييــن مــن العاصمــة صنعــاء فــي 9 حزيران 
ــار، خصوصــا  ــة اخب ــه أي ــه أو نســمع عن ــم نتمكــن مــن رؤيت )يونيــو( 2015م ل
بعــد أن نقلــوه أواخــر شــهر رمضــان مــن ســجن البحــث الجنائــي بأمانــة العاصمة 

إلــى مــكان مجهــول ال نعلــم عنــه شــيئاً«.

ــاً كوســيلة  ــاء القســري أحيان ــات واإلخف ــح« االختطاف ــس الســابق »صال ــي والرئي وتســتخدم ميليشــيات الحوث
ــدة« عــن  ــي محافظــات »لحــج«، و«إب« و«الحدي ــن ف ــي مختطفي ــاد أهال ــث أف ــوال، حي ــب األم ــزاز وجل ابت
مطالبتهــم بدفــع مبالــغ ماليــة تتــراوح بيــن )100.000- 200.000( لاير يمنــي )465 –930$( مقابــل اإلفــراج 

عــن أبنائهــم المختطفيــن أو معرفــة مصيرهــم.

جدول رقم )5(: إجمالي حاالت اإلختفاء القسري في اليمن منذ يوليو 2014م

عدد المخفييناملحافظة
381أمانة العاصمة1

214محافظة صنعاء2

150محافظة عدن3

110محافظة مأرب4

103محافظة عمران5

103محافظة البيضاء6

101محافظة لحج7

99محافظة الحديدة8

98محافظة تعز9

95محافظة إب10

93محافظة شبوة11

83محافظة الجوف12

79محافظة ذمار13

77محافظة الضالع14

62محافظة حجة15

40محافظة صعدة16

22محافظة أبين17

1910االجمـــــــــــــــــــــــــــالي



25



26

جدول رقم )6(: قائمة بأسماء مختفين قسرياً مّر على إخفائهم أكثر من 3 – 10 أشهر

تاريخ االختطافالصفةالعمراالسمم
1/2/2015مدرس26محمد يعقوب1
1/2/2015مدرس23يوسف يعقوب2
4/5/2015قيادي إصاحي60محمد محمد قحطان3
4/7/2015رجل أعمال37محمد عبدالوهاب األنسي4
6/9/2015صحافي29أكرم صالح الوليدي5
6/9/2015صحافي35توفيق المنصوري6
6/9/2015صحافي26حارث صالح صالح حميد7
6/9/2015صحافي34حسن عناب8
6/9/2015صحافي25عبدالخالق احمد عبدة عمران9
6/9/2015صحافي26عصام امين بالغيث10
6/9/2015صحافيعازبهشام احمد صالح طرموم11
6/9/2015صحافيعازبهشام عبدالملك اليوسفي12
6/9/2015صحافي24هيثم عبدالرحمن الشهاب13
7/6/2015صحافي28إبرهيم محمد المجذوب14
6/4/2015صحافيمتزوجوحيد الصوفي15
29/06/2015مزارعإسماعيل صالح الرمادي16

3/8/2015عقيد بالجيش42يحيى صالح علي العيزري17

11/4/2015ناشط سياسيابراهيم محي الدين

2/8/2015ناشط سياسيحامد محمود منصر األهنومي19
9/4/2015مدير جمعية36فؤاد نعمان شريان العواضي20
27/12/2014إمام جامعسلطان الفرح21
26/8/2015خطيب جامع35أحمد قاسم حسن الجابري22
17/6/2015إعامي30ماهر محمد إسماعيل هبة23

مــا بموجــب اتفاقيــة خاصــة وضعــت لتجريمــه، وهــي »االتفاقيــة  جديــر بالذكــر، أن اإلخفــاء القســري يعــّد مجرَّ
الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري«، والتــي اعتمــدت فــي العــام 2006م . كمــا نصــت المادة 
الســابعة لميثــاق رومــا األساســي الناظــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علــى أن »االختفــاء القســري لألشــخاص« إذا 
رتكــب بشــكل واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، فإنــه يمثــل »جريمــة 
ضــد اإلنســانية«. وباعتبــاره كذلــك، فــإن جريمــة »اإلخفــاء القســري« ال تخضــع لقانــون التقــادم، بمــا يعنــي أن 
محاســبة مــن قــام باقترافهــا تبقــى مفتوحــة إلــى أن تتــم، وهــي تعطــي أســر الضحايــا الحــق فــي طلــب التعويــض، 

ومعرفــة الحقيقــة حــول مصيــر أبنائهــم المختفيــن مهمــا طــال الزمــن.
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سادسًا: تعذيب المختطفين

يعــد »التعذيــب« محظــوراً بشــكل مطلــق فــي القانــون الوطنــي والدولــي، حيــث يهــدف التعذيــب إلى إفناء شــخصية 
الضحيــة وإنــكار الكرامــة الكامنــة لــدى الكائــن البشــري، وهــو يعــد أحــد أحــط األفعــال التــي يرتكبهــا البشــر فــي 
ــزال أعمــال التعذيــب وغيرهــا مــن ضــروب وأشــكال ســوء  ــك، ال ت ــي اإلنســان. ومــع ذل حــق إخوانهــم مــن بن
المعاملــة هــي الســائدة داخــل أماكــن االحتجــاز التابعــة لجماعــة الحوثــي وقــوات صالــح بالعاصمــة صنعــاء وعــدد 
مــن المحافظــات المجــاورة، حيــث بلــغ عــدد الحــاالت التــي تعرضــت للتعذيــب وتمكنـّـا مــن توثيقهــا )1077( حالــة 

موزعــة علــى المحافظــات اليمنيــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )7 (.

جدول رقم )7(: إجمالي حاالت التعذيب للمختطفين في اليمن

العدداملحافظةم

178أمانة العاصمة1

175محافظة عدن2

96محافظة لحج3

85محافظة الضالع4

82محافظة صنعاء5

64محافظة البيضاء6

61محافظة تعز7

61محافظة مأرب8

53محافظة الحديدة9

40محافظة عمران10

38محافظة الجوف11

33محافظة شبوة12

29محافظة إب13

29محافظة حجة14

27محافظة ذمار15

14محافظة صعدة16

12محافظة أبين17

1077االجمـــــــــــــــــــــــــــالي
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واســتناداً إلــى روايــات بعــض المختطفيــن الذيــن تــم اإلفــراج عنهــم، فقــد تعــرض ويتعــرض العديــد مــن 
المختطفيــن ألشــكال متباينــة مــن التعذيــب، مــن أبرزهــا:

1. الضرب لفترات طويلة.

2. تعليق الشخص في أوضاع جسدية ملتوية.

3. التعذيب بالصدمات الكهربائية.

4. الحرق بالسجائر.

5. صب الماء الساخن على الجسم.

6. اإلخضاع لعمليات إعدام صورية.

7. إضافة إلى التهديد بالقتل واالغتصاب.

ــبب  ــح بس ــي وصال ــة الحوث ــدى جماع ــون ل ــا مختطف ــي فيه ــاالت( توف ــجيل )4 ح ــن تس ــا م ــّن فريقن ــد تمك وق
ــت  ــذي كان ــا(، وال ــري« )35 عام ــوض البش ــح ع ــاب »صال ــي الش ــد توف ــاز: فق ــن االحتج ــل أماك ــب داخ التعذي
ميليشــيات الحوثــي وقــوات مواليــة للرئيــس الســابق صالــح قــد اختطفتــه وثاثــة مــن زمائــه مســاء الخميــس 11/2 
/2015م مــن منطقــة »عصــر« بالعاصمــة صنعــاء، وذلــك أثنــاء خروجهــم فــي مســيرة احتفــاء بالذكــرى الثالثــة 

لمــا يعــرف بثــورة 11 فبرايــر الســلمية، ثــم توفــي بعــد ســاعات داخــل ســجن الميليشــيات. 
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ــت  ــأن الميليشــيات فصل ــوا معــه، ب ــن اختطف ــاء »البشــري« الذي ــه«، وهــو أحــد أصدق ــي طاهــر الفقي ــاد »عل وأف
»البشــري« عنهــم بعــد االختطــاف مباشــرة، ويضيــف: »لــم أره مــرة أخــرى إلــى تلــك اللحظــة التــي أطلــق فيهــا 
ســراحنا فــي الســاعة الثانيــة مــن صبــاح األحــد 14 شــباط )فبرايــر(، بعــد ثاثــة أيــام مــن االختطــاف، وكان فــي 
وضــع صحــي ســيئ للغايــة وال يقــوى علــى الحركــة أو حتــى الوقــوف، بــل لــم يتمكــن مــن الــكام معنــا وهمــس 

لنــا بالقــول: أنــا عطشــان«.

وأضــاف: »ذهبنــا إلــى المستشــفى، حيــث تلقـّـى صالــح بعــض العنايــة الطبيــة األوليــة، وكان هنــاك مجموعــة مــن 
جماعــة الحوثــي موجــودة فــي المستشــفى، وبعضهــم بمابــس عســكرية، وخفنــا مــن أن يقومــوا باختطافنــا مــرة 
ثانيــة، فغادرنــا المستشــفى وعدنــا بالســيارة إلــى المنــزل الــذي يبعــد حوالــي ســاعتين، غيــر أن حالــة »صالــح« 

تدهــورت وتوفــي فــي الطريــق«.

وتعــرض »علــي طاهــر الفقيــه« )34 عامــا( نفســه مــع زميلــه »عبــد الجليــل الصبــاري« )37 عامــا( للتعذيــب 
ــم  ــن التقاه ــديهما حي ــى جس ــوح عل ــديدة الوض ــزال ش ــات ال ت ــب والكدم ــار التعذي ــات وآث ــت عام ــا، وكان أيض
ــن  ــد م ــوم واح ــد ي ــر( 2015م ، بع ــباط )فبراي ــن 15 ش ــاح اإلثني ــة صب ــة العاصم ــق الرصــد بأمان أعضــاء فري

إطــاق ســراحهما.

ــح أجبرتهــم تحــت التعذيــب علــى االعتــراف بأعمــال  ــاد بعــض المفــرج عنهــم أن ميليشــيات الحوثــي وصال وأف
لــم يقومــوا بهــا، أو علــى التوقيــع علــى التزامــات خطيــة تتضمــن التعهــد بعــدم الوقــوف ضدهــا أو االعتــراض 
علــى سياســاتها وممارســاتها، فــي حيــن شــكا البعــض اآلخــر مــن قيــام الميليشــيات ذاتهــا بإجبارهــم علــى اإلدالء 
ــات  ــم للضرب ــا رفضه ــي، يؤكــدون فيه ــة لجماعــة الحوث ــة التابع ــاة المســيرة« الفضائي ــات مســجلة لـ«قن باعتراف

الجويــة التــي ينفذهــا طيــران قــوات التحالــف العربــي فــي اليمــن، كشــرط أساســي لإلفــراج عنهــم.

الناشــط »فــؤاد أحمــد الهمدانــي« )34 عامــا( اختطــف مــن مظاهــرة ســلمية فــي 31 كانــون الثانــي )ينايــر( 2015م 
بالعاصمــة صنعــاء، واحتجــز لمــدة 13 يومــاً نُقــل خالهــا بيــن أربعــة مواقــع مختلفــة، وتعــرض فيهــا للتعذيــب 
ــة  ــا بأمان ــاه فريقن ــن التق ــره حي ــفل ظه ــوح أس ــرة بوض ــزال ظاه ــرة ال ت ــات غائ ــت كدم ــث كان ــرب، حي والض

العاصمــة فــي 14 شــباط )فبرايــر( 2015م.

يقــول »الهمدانــي«: »اقتادونــي علــى متــن طقــم شــرطة عســكرية إلــى قســم شــرطة »الجديــري« ومنــه إلــى قســم 
المعلمــي ثــم عصبــوا عينــّي وكّممــوا فمــي، ونقلونــي إلــى مــكان آخــر أدركــت الحقــاً أنــه منــزل رئيــس الجمهوريــة 
عبــد ربــه منصــور هــادي، والــذي كانــت الميليشــيات قــد ســيطرت عليــه آنــذاك«. وأضــاف فــي شــهادته للفريــق، 
وهــو يجهــش بالبــكاء: »لقــد حققــوا معــي بتهمــة تلقـّـي أمــوال مــن أمريــكا وبعــض رمــوز ثــورة 11 فبرايــر مقابــل 
التحريــض ضــد جماعــة الحوثــي، وطلبــوا منــي االعتــراف بــكل تلــك االتهامــات، وحيــن رفضــت التوقيــع قامــوا 
بلــف ذراعــّي خلــف ظهــري وتكبيلهمــا مــع قدمــّي، ثــم أحنــوا رأســي لألســفل فــوق مقعــد ضيـّـق، وضربونــي علــى 

أردافــي وأســفل ظهــري بعصــا حديديــة حتــى أغمــي علــي مــراراً. وكلمــا اســتيقظت أعــادوا الكــرة«.
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وختــم »الهمدانــي« روايتــه لمــا حــدث معــه بالقــول: »بعــد ســاعات مــن الضــرب المســتمر، وافقــت مكرهــاً علــى 
كتابــة االعترافــات التــي يريدونهــا، وبعــد ذلــك فّكــوا قيــودي، وحّذرونــي مــن تنظيــم مظاهــرات أو االتصــال مــع 
معارضــي الحوثييــن، وأوصلونــي إلــى شــارع »الزبيــري« ثــم ألقــوا بــي علــى الرصيــف وأنــا فــي وضــع صحــي 
ال يســمح لــي حتــى بالتحــرك، فظللــت ملقــى هنــاك حتــى جــاء أحــد المــارة وقــام بمســاعدتي وإيصالــي إلــى بــاب 

منــزل والــدي فــي حــي الجامعــة«.

ــا(،  ــراً بالنســبة للناشــط »مجاهــد الســاللي« )27 عام ــف الوضــع كثي وال يختل
والــذي اختطفتــه ميليشــيات الحوثــي وصالــح بمنطقــة »خبــزة« بمحافظــة 
البيضــاء فــي 24/11/2014م أثنــاء زيــارة كان يقــوم بهــا ضمــن وفــد إعامــي 
وحقوقــي للوقــوف علــى أبــرز االنتهــاكات التــي ترتكبهــا الميليشــيات بحــق أبنــاء 

محافظــة البيضــاء.

يقــول »الســالي«: »وضعونــي فــي زنزانــة انفراديــة خاليــة مــن أي فــراش وذات أرضيــة وجــدران بيضــاء وملســاء، 
ــى  ــْت إل ــة حتــى وصلَ ــك الزنزان ــا داخــل تل ــع تدريجي ــدأت درجــة الحــرارة ترتف ــى إحــدى زواياهــا، وب فاســتلقيت عل
مســتوى شــعرت معــه باالختنــاق، وفجــأة إذا بهــا تتاشــى بشــكل ســريع وشــعرت بالبــرودة التــي بــدأت هــي األخــرى 

تشــتد أكثــر فأكثــر، حتــى كاد جســمي يتجمــد، وحينهــا أدركــت أننــي داخــل واحــدة مــن غــرف التعذيــب«.

ــى أحــر مــن الجمــر جلســة  ــوم عل ــرة اختطافــي وكنــت انتظــر كل ي ــة فت ــة طيل وأضــاف: »اســتمرت هــذه الحال
التحقيــق التــي كنــت أُســتدعى لهــا مــرة كل ثــاث ســاعات، وتســتمر نصــف ســاعة، وذلــك فقــط لكــي أخــرج مــن 

تلــك الغرفــة المميتــة التــي كنــت أمكــث فيهــا«.

ويواصــل »الســالي«: »فــي الليلــة الثالثــة وبينمــا كنــت أتلــوى وأتألــم فــي تلــك الزنزانــة المتقلبــة، إذا بالعســكري 
يفتــح البــاب ويقتادنــي ليــاً ليــس إلــى غرفــة التحقيــق كالعــادة، وإنمــا إلــى الهــواء الطلــق الــذي شــعرت بــه وأنــا 

امشــي معــه رغــم العصابــة المشــدودة علــى عينــي، وفجــأة، دفعنــي 
إلــى مســبح، وبينمــا كنــت أتخبـّـط فــي المــاء أمســك العســكري بيــدي 
ــدار  ــى ج ــة عل ــلة مثبت ــا بسلس ــف وقيّده ــى الخل ــدها إل ــى وش اليمن
المســبح، وفعــل الشــيء ذاتــه مــع اليــد األخــرى حتــى صــار جســدي 
ــة الســوداء مــن  ــزع العصاب ــم ن ــوب، ث ــاء كالمصل ــت وســط الم مثب
عينــي وانصــرف إلــى الجهــة المقابلــة، ومــا هــي إال لحظــات حتــى 

بــدأت أشــعر بــآالم تركــزت فــي كل مفاصــل جســدي الغــارق بيــن المــاء البــارد حتــى العنــق، ومــع كل ثانيــة تمــّر 
كنت أفقد اإلحساس بجسمي، وأشعر بصداع شديد وبقيت على هذه الحالة قرابة خمس ساعات«.

ــي فشــعرت  ــدام أشــخاص تتحــرك مــن حول ــة مــن عــذاب المســبح شــعرت بأق ــة الثالث ــي الليل ــاً: »ف وأردف قائ

 يقول الساللي: دفعني العسكري
إلى مسبح، وبينما كنت أتخبّط في الماء، 
أمسك بيدي اليمني وشدها إلى الخلف 
وقيّدها بسلسلة مثبتة على جدار المسبح
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ــم الفــم، أدركــت بعــد ســماع أصــوات األنيــن مــن  بالرعــب وانــا مصلــوب داخــل المــاء ومعصــوب العينييــن مكمَّ
ــة السادســة مــن العــذاب فــي المــاء شــعر  حولــي أنهــا لمختطفيــن آخريــن«. ويــروي »الســالي« أنــه وفــي الليل
بــآالم شــديدة فــي ركبتــه التــي كانــت أصيــب بطلــق نــاري فــي مــا يعــرف ب«جمعــة الكرامــة« إبــان الثــورة علــى 
النظــام فــي العــام  2011م، ويضيــف »الســالي«: »كان األلــم يشــتد كلمــا حاولــت تجاهلــه والتغلــب عليــه، ومــرت 
ــه، ســألني عــن طبيعــة  ــه مــا أعاني ــت العســكري وشــرحت ل ــى هــذا الحــال. وحينمــا نادي ــا عل ــة وأن ســاعة كامل
بــاط مــن عينــي، وراح يثنــي ركبتــي حتــى التصــق  اإلصابــة ومتــى كانــت، ثــم اقتادنــي إلــى الزنزانــة، وفــّك الرِّ
ســاقي مــن الجهــة الخلفيــة بمنطقــة الفخــذ، ثــم قــام بتربيــط رجلــي وتقييــد يــدي حتــى ال أفــك الربــاط، وتركنــي 

علــى تلــك الحــال وانصــرف«.

ويختــم »الســالي« حديثــه بالقــول: »لقــد كانــت الزنزانــة ســاخنة جــداً ســاعة الدخــول، لكــن ســرعان مــا تحــول نظــام 
التكييــف وبــدأ البــرد يشــتد تدريجيــاً ويشــتد معــه ألــم ركبتــي، كنــت أتلــّوى مــن شــدة األلــم، وأبكــي كمــا لــو أننــي طفــل، 
ــك  ــى تل ــى المســبح لكــن دون جــدوى، ال أدري كــم قضيــت عل ــي إل ــي متوســا إليهــم أن يعيدون ــكل صوت أناديهــم ب

الحــال، لكننــي اســتيقظت فجــأة وهــو ينعشــونني مــن حالــة إغمــاء أصبــت بهــا، ليقتادونــي بعــد ذلــك إلــى التحقيــق«.

ــة الصحفييــن اليمنييــن فــي بيانهــا الصــادر مســاء األربعــاء 7 أكتوبــر 2015م تحدثــت كذلــك عــن تعــرض  نقاب
عــدد مــن منتســبيها المخطوفيــن لــدى ميليشــيات الحوثــي وصالــح ألعمــال تعذيــب مــن بينهــم محــرر األخبــار فــي 
ــة الســنينة  ــذي اختطــف ظهــر الخميــس 8 أغســطس 2015م مــن منطق ــون »ســهيل« صــاح القاعــدي، ال تلفزي
ــد ســجانيه، فــي قســم شــرطة »الجديري«وســط العاصمــة  ــى ي غــرب العاصمــة صنعــاء وتعــرض للتعذيــب عل

ورفضــت حتــى الســماح للجنــة مكلفــة مــن رئيــس نيابــة شــمال أمانــة العاصمــة بزيارتــه.

ــة  ــي مدرس ــاً ف ــذي كان معتق ــاً(، وال ــي« )39 عام ــي الضبيان ــز ناج ــا »فائ أم
ــل  ــن قب ــي م ــا: »جــرى اعتقال ــه لفريقن ــي إفادت ــال ف ــار، فق ــة ذم الشــرطة بمدين
ميليشــيات الحوثــي بعــد أن وجــدوا معــي أوراق دعائيــة لحفــل إشــهار »التكتــل 
الوطنــي ألبنــاء قبيلــة الحــداء«، وأنزلونــي فــي ســجن ب«ذمــار« بزنزانــة قــذرة 
بحجــم متــر X متريــن ال تســتطيع أن تــرى فيهــا شــيئاً مــن الخــارج وال أن تميــز 
ــي  ــي وعذبن ــق مع ــاء التحقي ــراً أثن ــل خنج ــق يحم ــار. كان المح ــن النه ــل م اللي
بالكهربــاء، وكانــت صالــة التحقيــق مليئــة بأكيــاس البــارود والرصــاص. كانــوا 
يريــدون معرفــة المســؤولين عــن »التكتــل« ومــن يدعمــه. وهددونــي بــأن عندهــم 
وســائل تعذيــب قاســية إذا لــم أكتــب كل شــيء«. ويضيــف »الضبيانــي«: »بقيــت 
فــي الزنزانــة فــي الظــام، البــول واألكل فــي نفــس الزنزانــة وكان األكل متعفــن 
ال يأكلــه إنســان«. وتمكــن »الضبيانــي« مــن الفــرار مــن الســجن بذمــار بعــد أن 

تعــرض الســجن للقصــف مــن قبــل قــوات التحالــف فــي أيّــار )مايــو( 2015. 
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االستنتاجات

تشــير الوقائــع واألحــداث ســالفة الذكــر إلــى اتبــاع ميليشــيات جماعــة الحوثــي والقــوات المواليــة للرئيــس . 1
ــوق  ــاكات حق ــا، وممارســتها النته ــا ومعارضيه ــف ضــد خصومه ــح« العن ــد هللا صال ــي عب الســابق »عل
ــاء  ــذي كان مــن إحــدى صــوره حمــات االختطــاف واإلخف ــاً، وال اإلنســان بشــكل واســع ووحشــي أحيان
القســري والتعذيــب التــي نفذتهــا تلــك الميليشــيات بحــق اآلالف مــن المدنييــن علــى نطــاق واســع مــن اليمــن.

تركــزت حمــات االختطــاف علــى محافظــة أمانــة العاصمــة وصنعــاء ومحافظــات جنــوب اليمــن، والتــي . 2
تمثــل ثقــل المعارضــة لميليشــيات الحوثــي وصالــح، وطالــت االختطافــات األطفــال والنســاء كمــا ذوي 

االحتياجــات الخاصــة، ونالــت اإلعامييــن واألكاديمييــن والنشــطاء المعروفيــن.

أرقــام المختطفيــن والمختفيــن قســراً مــن اإلعامييــن ونشــطاء حقــوق اإلنســان والمعارضيــن المتضمنــة . 3
فــي هــذا التقريــر تكشــف عــن وجــود توجــه لــدى ميليشــيات الحوثــي وصالــح لتكميــم األفــواه ومصــادرة 
كافــة الحريــات وإثــارة الرعــب فــي نفــس مــن يفكــر بمعارضتهــا، وقبــل هــذا وذاك، ربمــا، التخلــص مــن 

الشــهود علــى انتهاكاتهــا وممارســاتها القمعيــة بحــق اليمنييــن.

يعانــي معظــم المختطفيــن لــدى جماعــة الحوثــي وصالــح مــن ظــروف مأســاوية داخــل الســجون، ســواء . 4
مــن حيــث النظافــة العامــة وطبيعــة المــكان، إلــى إجــراءات التحقيــق والتعذيــب القاســي، وحرمــان بعضهم 

مــن الزيــارات العائليــة، إضافــة بالطبــع لإلخفــاء القســري الــذي طــال %16.5 منهــم.

يبــدو مــن خــال رويــات شــهود العيــان أن ميليشــيات الحوثــي وصالــح تعمــدت التصفيــة الجســدية لعــدد . 5
مــن المختطفيــن مــن خــال اســتخدامهم دروعــاً بشــرية لمواجهــة قصــف طيــران »التحالــف العربــي«، أو 

مــن خــال تعذيبهــم حتــى المــوت.

قامــت الميليشــيات بخطــف بعــض األشــخاص واحتجزتهــم كرهائــن للضغــط علــى بعــض أقاربهــم كــي . 6
يســلّموا أنفســهم أو يكفــوا عــن معارضتهــا.

قيــام الميليشــيات باختطــاف العديــد مــن رمــوز مــا يعــرف ب »ثــورة 11 فبرايــر« علــى نظــام الرئيس الســابق . 7
»علــي عبــد هللا صالــح«، يشــي بــأن قواتــه تمــارس نوعــاً مــن االنتقــام ممــن خرجــوا ضــده فــي العــام 2011م.

يظهــر مــن الســرد الوصفــي لعمليــات االختطــاف الــذي ورد علــى لســان بعــض الضحايــا أو أهاليهــم أن . 8
ميليشــيات الحوثــي وصالــح تتعمــد أحيانــاً العنــف وبــث الرعــب خــال مداهمتهــا لمنــازل المختطفيــن أو 

مــن خــال طريقــة اقتيادهــم أمــام أهاليهــم وجيرانهــم.
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ال يــزال عــدد كبيــر مــن المختطفيــن والمختفيــن قســرا لــدى ميليشــيات الحوثــي وصالــح محتجزيــن فــي . 9
مواقــع عســكرية ومخــازن أســلحة قــد تســتهدف مــن قبــل طيــران »التحالــف العربــي«.

تمــارس مجموعــات الحوثــي وصالــح فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا رقابــة كليــة علــى كافــة المرافــق . 10
ــة مــن التعتيــم الكبيــر علــى  لمــا فــي ذلــك المستشــفيات والــوزارات والدوائــر اإلعاميــة، وتفــرض حال
انتهاكاتهــا، وقــد كان ذلــك ظاهــراً مــن خــال صعوبــة الحصــول علــى معلومــات عــن المختطفيــن، وتــردد 

أهالــي الضحايــا فــي اإلدالء بــأي معلومــات عــن أبنائهــم خــوف الماحقــة.

لــم تــوِل أجهــزة األمــم المتحــدة المختلفــة االختطافــات فــي ســجون ميليشــيا الحوثــي وصالــح والتعذيــب . 11
القمعــي واإلخفــاء القســري الممــارس فيهــا اهتمامــاً فعليــاً حتــى اللحظــة، كمــا لــم تولهــا األطــراف اليمنيــة 

المعنيــة بالحــوار األهميــة التــي تســتحقها حتــى اللحظــة.
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التوصيات

إلى المجتمع الدولي:

ندعــو مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، والهيئــات الدوليــة ذات الصلــة، إلــى فتــح تحقيــق . 1
عاجــل وشــفاف فــي كل حــاالت االختطــاف التــي ارتكبــت فــي اليمــن، وال ســيما أعمــال القتــل واســتخدام 
مختطفيــن يمنييــن دروعــاً بشــرية أو تعذيبهــم داخــل ســجون ميليشــيات الحوثــي وصالــح، ومــن ثــم تحويــل 

ملــف هــذه القضايــا إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة باعتبارهــا جرائــم جرائــم ضــد اإلنســانية.

ــى . 2 ــط عل ــى الضغ ــن، إل ــي اليم ــزاع ف ــة بالن ــدول ذات الصل ــة، وال ــدة المختلف ــم المتح ــزة األم ــو أجه ندع
ــذا  ــن وك ــن المدنيي ــي المختطفي ــوري عــن باق ــراج الف ــح لإلف ــة لصال ــوات الموالي ــي والق ميليشــيات الحوث

ــراحهم. ــراً وإطــاق س ــن قس ــن المختفي الكشــف ع

إلى السلطات الرسمية في اليمن:

توجيــه أجهــزة القضــاء المختصــة فــي المحافظــات التــي عــادت فيهــا الســلطات اليمنية الرســمية إلى اســتام . 1
ــدا لمحاكمــات  ــة بشــأنها تمهي مهامهــا، بســرعة فتــح تحقيــق فــي حــاالت الخطــف والتعذيــب وجمــع األدل

عادلــة بحــق مرتكبيهــا مــن كل األطــراف.

ــواع . 1 ــن أن ــوع م ــان عــدم وجــود أي ن ــع تحــت ســيطرتها لضم ــي تق ــى الســجون الت ــة عل ممارســة الرقاب
ــذه الســجون. ــي ه ــة ف ــانية المطلوب ــر الظــروف اإلنس ــن توفي ــد م ــة، والتأك ــال االنتقامي ــب أو األفع التعذي

إلى األطراف المتصارعة في البالد:

ــن . 1 ــة المختطفي ــن كاف ــوري ع ــراج الف ــى االف ــابق إل ــس الس ــة للرئي ــوات الموالي ــي والق ــة الحوث ــو جماع ندع
المدنييــن والكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســرياً وتقديــم التعويــض العــادل عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم. 
والكــف عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان بحــق المدنييــن فــي اليمــن حتــى لــو كانــوا مــن المعارضيــن لجماعــة 

ــح طالمــا مارســوا معارضتهــم بصــورة ســلمية. ــي وصال الحوث

ــة . 2 ــة لحماي ــدات الدولي ــات والمعاه ــررات واالتفاق ــزام بالمق ــرورة االلت ــزاع بض ــراف الن ــع أط ــي جمي نوص
ــن والعســكريين، وأخــذ االحتياطــات  ــن المدنيي ــز بي ــات الحــروب، وضــرورة التميي ــن وتجنيبهــم وي المدنيي

ــة القصــوى. ــم األولوي ــن وســامتهم وحريته ــاء المدنيي ــوم. وإعط ــاء الهج ــة أثن الازم
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