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الضوء على جريمة  إلقاء  إلى  والحريات«  للحقوق  الذي تصدره منظمة »سام  التقرير  ويهدف هذا 
العسكرية  الشرطة  سجن  في  المدنيين  والمخَتطفين  المعتقلين  من  العديد  بقتل  تتمثل  مروعة 
بصنعاء، الذي تشرف عليه جماعة الحوثي المسلحة، إما جراء قصف قوات التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية السعودية، والتي من المفترض أنها تعلم بوجود سجناء داخل السجن، أو جراء إطالق 

النار المباشر من قبل حراس السجن من جماعة الحوثي على المعتقلين والمختطفين فيه.

مقدمة:
أولى  بدأت  األمد  طويلة  حربا  اليمنيون  يعاني 

شراراتها عام 2004، على شكل تمرد في مناطق 

رقعتها  واتسعت  شماال  صعدة  بمحافظة  نائية 

 ،2014 أراضي الجمهورية عام  تدريجيا لتشمل كل 

حين سيطرت مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، 

وتتدخل المملكة العربية السعودية واإلمارات في 

الحرب في مارس 2015 بطلب من الرئيس الشرعي 

عبدربه منصور هادي حين أعلنت عمليات عاصفة 

في  للحكم  الشرعية  السلطة  إعادة  بهدف  الحزم 

للمبادرة  وفقا  االنتقالي  المسار  واستعادة  صنعاء 

الخليجية.

من  أكثر  طالت  الشرعية  استعادة  حرب  أن  غير 

منشغلة  التحالف  دول  وبدت  اليمنيين  احتمال 

المعلن،  عن هدفها  بعيدة  أخرى  أهداف  بتحقيق 

العديد  أثر كبير في حدوث  الصراع  وقد كان لهذا 

المدنيين في مختلف  التي طالت  االنتهاكات  من 

المناطق في اليمن، وخاصة تلك التي تسيطر عليها 

مليشيا الحوثي، حيث أدت الصراعات العسكرية بين 

الطرفين إلى مقتل االالف من المدنيين العزل من 

العشوائية  المدفعية  والقذائف  الصواريخ  خالل 

بالسكان،  مأهولة  مدن  على  تطلق  كانت  التي 

فضال عن استخدام مليشيا الحوثي لأللغام األرضية 

المحظورة في أحكام ومواثيق القانون الدولي.

أطراف  من  المرتكبة  الممارسات  تتوقف  ولم 

الصراع في اليمن عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل 

المدنيين،  من  لآلالف  التعسفية  االعتقاالت 

وتعرض  منهم  للمئات  القسري  لإلخفاء  باإلضافة 

العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة 

الالإنسانية الحاطة بالكرامة.
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يقع سجن الشرطة العسكرية في شارع مأرب شمال أمانة العاصمة 
والنسيج،  الغزل  مصنع  بجوار  شعوب  مديرية  في  وبالتحديد  صنعاء،  في 
وتمتد مساحته على حوالي 6 كم تقريبا، ويحيط به عدد من المنازل من ثالثة 

اتجاهات، باستثناء االتجاه الغربي.
ويتألف السجن من ثالثة طوابق؛ طابق أرضي )بدروم( فيه ثالث زنازين صغيرة، 
وخمس غرف كبيرة، وغرفتين متوسطتا االتساع، باإلضافة إلى طابقين علويين 

يتكون كل دور منها من خمس غرف واسعة، وغرفة متوسطة االتساع.
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افتتاح السجن من قبل جماعة الحوثي وبدء نقل األسرى والمعتقلين إليه

وإلى   ،2017 عام  من  سبتمبر  شهر  أواخر  في 

الطابق األول من سجن الشرطة العسكري، تم نقل 

كانوا مخفيين قسريا  الذين  مجموعة من األسرى 

جنوب  الواقعة  »حّدة«  بمنطقة  منازل  أقبية  في 

العاصمة صنعاء، ويقدر عددهم بحوالي 100 أسير 

معظمهم من محافظة تعز والمحافظات الجنوبية. 

أو  بالزيارة  المختطفين  لهؤالء  يسمح  يكن  لم 

إرسال  طلب  حدود  في  إال  ذويهم  مع  التواصل 

حواالت مالية لهم، وكان البعض منهم قد مر على 

احتجازه عامان وأكثر قبل نقلهم إلى سجن الشرطة 

العسكرية.

وفي الـ21 والـ22 من أكتوبر/تشرين األول من ذات 

العام، تم نقل ما يزيد عن )59( معتقاًل من السجن 

المركزي بصنعاء إلى سجن الشرطة العسكرية، حيث 

والطابق  للمعتقلين  األرضي  الطابق  تخصيص  تم 

الثاني من المعتقل خصص لألسرى وتوالت عمليات 

عمران  سجن  من  العسكرية  الشرطة  إلى  النقل 

خالل  السجون  من  وغيرها  بصنعاء،  هبرة  وسجن 

لألسرى  كسجن  حديثا  تهيئته  ورغم  قصيرة،  مدة 

في  المعتقلين  أعداد  وصلت  فقد  والمعتقلين، 

نهاية شهر نوفمبر 2017، أي بعد شهرين فقط من 

منهم  وأسيرا،  215 معتقال  إلى  استخدامه  إعادة 

)البدروم(، و120  الطابق األرضي  65 معتقال في 

 6 -منهم  أسيرًا  و30  األول،  الطابق  في  معتقال 

جرحى- في الطابق الثاني.
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ما الذي جرى داخل سجن الشرطة العسكرية؟ شهادات ووقائع

شهادة أحد جيران مبنى السجن. 1

على  القاطنين  من  عيان  شهود  أحد  أفاد 

مقربة من معسكر الشرطة العسكرية، لفريق 

)تحتفظ  والحريات  للحقوق  سام  منظمة 

المنظمة باسمه وشهادته(، أنه وفي حوالي 

الثالثاء  يوم  ليل  من  عشر  الثانية  الساعة 

لطيران  مكثفًا  تحليقًا  سمع   2017/12/12

بدقائق  وبعدها  األمانة،  أجواء  في  التحالف 

أحد  استهدف  عنيف  انفجار  صوت  سمع 

المباني داخل مقر الشرطة العسكرية، والذي 

المخصص  المبنى  استهدف  صاروخ  أنه  تبين 

لألسرى والمعتقلين. 

التي  الغارات  عدد  فإن  الشاهد  وبحسب 

استهدفت مقر الشرطة العسكرية آنذاك كان 

حوالي 6 غارات.

شهادة من داخل السجن. 2

حول ذات الواقعة، حصلت منظمة سام على 

محتجزين  كانوا  الذين  األشخاص  أحد  إفادة 

قال  حيث  قصفه،  لحظة  السجن  مقر  داخل 

المنظمة  )وتحتفظ  للمنظمة  شهادته  في 

باسمه وشهادته(:

 2017/12/12 الموافق  الثالثاء  يوم  في 

تفاجأنا  الليل،  منتصف  من   12:00 الساعة 

فيه،  محتجزين  كنا  الذي  المبنى  يهز  بانفجار 

تساقطت  حيث  جدا،  قريبا  االنفجار  وكان 

جميع نوافذ الغرف فوق رؤوس نزالء المبنى 

ولم يبق غير الشبابيك الخارجية. وهرع جميع 

من  ابوبها  انكسرت  التي  الغرف  في  النزالء 

بالسجن  الخاصة  الممرات  الى  القصف  شدة 

لالحتماء. 
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ويكمل: »حاولنا مساعدة الجرحى لكن تتابع الضربات حال دون ذلك، وبعد الضربة الرابعة خرج النزالء من 
المبنى عدا غرفة واحدة في الطابق الثاني كان بابها مغلقًا على السجناء فيها ولم يتمكنوا من فتحه، 
وبينما كان السجناء هاربين إلى داخل المعسكر المجاور للمبنى تم استهدافهم بضربة خامسة، وكان 

سبقها ضربة بصاروخ لم ينفجر بداخل الشماسي وسط العمارة. 
ضحيتها  راح  سادسة  بغارة  ضربهم  تم  للهروب  المعسكر  سور  تسلق  يحاولون  السجناء  كان  وبعدما 
مجموعة منهم، وبعد ذلك تم ضرب غارة أخيرة ّيعتقد أنها في العمارة، لم نعرف في أي مكان بالضبط«.

األمنيات التابعة للحوثيين كانت تطارد الناجين من السجناء الذين هربوا في الشوارع بالرصاص، حيث تم 
إلقاء القبض على البعض ونقلهم إلى دكاكين مجاورة للمعسكر ومن ثم إلى السجن المركزي.

وكان بعض المحققين لحظة القصف في الطابق 

بعض  مع  بالتحقيق  يقومون  المقر  من  الثاني 

غرفهم  إلى  المعتقلين  أعادوا  أنهم  غير  النزالء، 

بعد وقوع الضربة األولى والذوا بالفرار إلى خارج 

المبنى«.

وأضاف: »تفاجأنا بالضربة الثانية إلى داخل الغرفة 

أنها  الغريب  لكن  البدروم،  من  الشرقية  الجنوبية 

وحفرة  النافذة،  في  صغيرة  فتحة  إال  ُتحدث  لم 

لم  صاروخًا  كان  ربما   - الغرفة  أرضية  في  صغيرة 

ينفجر-. وحاول النزالء بعد ذلك كسر باب البدروم 

أن  دون  الدرج  على  ينزل  الثالث  بالصاروخ  وإذ 

الباب  المعتقلون  كسر  أن  وبعد  ثم  أيضًا،  ينفجر 

حاولوا الخروج ففاجأهم حراس السجن )األمنّيات( 

بإطالق الرصاص عليهم، وقد علمنا أن النزالء في 

الطابق األول والثاني حاولوا األمر ذاته وتم إطالق 

الرصاص عليهم لمنعهم من الخروج والهروب من 

كان  وبينما  اللحظات  تلك  وفي  الطيران،  قصف 

الخروج  يحاولون  الدرج  وعلى  األبواب  عند  النزالء 

نزل الصاروخ الرابع وراح ضحيته مجموعة من النزالء 

في البدروم والطابق األول«.
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زيارة فريق سام لمقر الشرطة العسكرية

في  والحريات  للحقوق  سام  منظمة  فريق  قام 
بصنعاء  العسكرية  الشرطة  مقر  إلى  بزيارة  صنعاء 
وقوع  بعد  أي   ،2017/12/15 الخميس  يوم 
مدير  هناك  والتقى  أيام،  بثالثة  القصف  حادثة 
شؤون  ومسؤول  تراب«،  »بأبو  المكني  السجن 
المكنى  المرتضى«  القادر  »عبد  السيد  األسرى 
الذي  المبنى  على  الفريق  واطلع  هالل«،  »بأبو 
لألسرى  كان مخصصا  والذي  لالستهداف  تعرض 

والمعتقلين، وسجل فريقنا المالحظات التالية:
التحالف  طيران  قبل  من  المستهدف  المبنى   -
أرضي، وهو يقع على  مكون من طابقين وطابق 
مساحة 20 متر مربع تقريبا بجوار البوابة الشمالية 
شبه  بشكل  ر  ُدمِّ وقد  العسكرية،  الشرطة  لمقر 
تطاير  مع  استهدفته،  التي  الغارات  بفعل  كامل 
على  ونوافذه  المبنى  حجارة  من  واسعة  أجزاء 

مساحة واسعة من األرض المحيطة.
للمبنى شاهد دمارًا  المنظمة  - عند دخول فريق 
الثاني  الطابق  في  وخاصة  المبنى  داخل  واسعًا 
الفريق  الحظ  كما  بصاروخين،  اسُتهدف  الذي 
سقوط جزء من سقف إحدى الغرف داخلها، وهي 
الشرقية  الجنوبية  الناحية  من  تقع  التي  الغرفة 
عليها  حصل  التي  المعلومات  وبحسب  للمبنى، 
فريق المنظمة فقد كان داخل هذه الغرفة حوالي 

9 أسرى كلهم أطفال. 
أنه  الحظ  األرضي  للطابق  الفريق  معاينة  عند   -
تعرض لصاروٍخ أدى الى تدمير جزء واسع منه من 
بقايا  الفريق  والحظ  والشرقية،  الجنوبية  الناحية 

فرشات ومالبس كانت متناثرة على طول وعرض 
المبنى.  

الناحية  إلى  اتجه  المبنى  من  الفريق  خروج  بعد   -
الشرقية منه وشاهد حفرة بعمق 5-6 أمتار على 
المستهَدف،  المبنى  من  مترا   )25( حوالي  بعد 
الحفرة  وبجانبها بقع دم ومالبس متناثرة، وهذه 
قبل  من  بصاروخ  المكان  استهداف  عن  ناتجة 
طيران التحالف وهو ما أسقط العديد من القتلى 
تم  الذين  والمعتقلين  األسرى  من  والجرحى 
استهدافهم أثناء هروبهم من المبنى بعد قصفه. 
- شاهد الفريق حفرة أخرى تبعد عن الحفرة األولى 
والمبنى حوالي )200( متر تقريبا، وتقع الى جانب 
الحفرة  عمق  وبنفس  للمعسكر،  الشرقي  السور 
األولى، وهي ناتجة عن استهداف المكان بصاروخ 
األسرى  هروب  أثناء  التحالف  طيران  قبل  من 
والمعتقلين باتجاه السور للنجاة من حراس السجن 
ومن القصف، وقد أدى هذا القصف إلى سقوط 

قتلى وجرحى أيضًا. 
المعسكر  داخل  مهدمة  مباني  الفريق  شاهد   -

نتيجة استهداف سابق من قبل طيران التحالف.   
- بعد خروج الفريق من المبنى شاهد أضرارا متفاوتة 
المعسكر،  من  القريبة  المواطنين  بمنازل  لحقت 
حيث تضررت نوافذ بعض المنازل وأبواب المحالت 

التجارية المجاورة تضررت بشكل كبير.
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االنتقال إلى المستشفى العسكري وتلقي 
إفادات المصابين

قام فريق منظمة سام للحقوق والحريات بجولة ميدانية داخل المستشفى العسكري وأجرى 
مقابالت مع المصابين المتواجدين داخل المستشفى، وحصل على إفادات بعضهم.

أحمد عمر أحمد الشطاف، من مواليد عام 1981، وكان تم اعتقاله بتاريخ 2016/10/3م 
أثناء خروجه من مدرسة الشروق بمنطقة حزيز جنوب العاصمة. وقد أصيب جراء قصف سجن 
الشرطة العسكرية إصابة بالغة، حيث عانى من حروق في وجهه مع وجود شظايا في عينيه 
الممرض لفريق سام-، فيما لم تستطع أسرته  وأنحاء متفرقة من جسده -بحسب ما ذكر 

الحديث معه لصعوبة وضعه الصحي.
وفي مقابلة أجراها فريق منظمة سام مع أقارب الضحية الشطاف الذين كانوا في زيارة له، 

قال أحد أقاربه في شهادته:
تابعه لمليشيات الحوثي مع ولده  »عندما خرج أحمد من مدرسة الشروق اعترضته سيارة 
البالغ من العمر ست سنوات في منطقة دار سلم، حيث كان عائدًا من المدرسة، واختطفوه 
مع ولده إلى منطقة الحرة، وهناك استطاع أحمد أن يدفع بولده للهرب إلى بيت أخواله 

الذي كان قريبا من السيارة التي توقفت أثناء االعتقال«.
وأضاف: »بقي أحمد مخفيًا بشكل قسري لمدة شهرين، ال نعلم مكانه وال نعرف حالته، بعد 
ذلك ُسمح له بأن يجري اتصاال معنا لمدة خمس دقائق، وبعدها انقطعت أخباره، ثم اتصل 
بعد سته أشهر من داخل السجن الذي كان فيه، وهو سجن زين العابدين، والتقيناه لمدة 
عشر دقائق، حيث كانت حالته الصحية متدهورة وآثار التعب واإلرهاق على جسده ووجهه، 

حيث تعرض لتعذيب بالصعق الكهربائي كما فهمنا منه.
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وأثناء استهداف سجن الشرطة العسكرية أصيب أحمد إصابة بالغة بحروق في 
وجهه مع وجود شظايا في عينيه وفي أنحاء متفرقة من جسده، كما أصيب 
برصاصة من الخلف في أسفل ظهره، يبدو أنها كانت بفعل الحوثيين، كما أجريت 
له أربع عمليات، حيث تقطعت أمعاؤه، وحالته صعبة جدا، ومليشيا الحوثي ال 

تزال ترفض اإلفراج عنه دون أن نعرف السبب«.

آخر  كان هناك شخص  أحمد  الجريح  وبجانب 
على السرير رقم )10(، وفهم فريق المنظمة 
أنه مجهول الهوية حيث لم يتعرف عليه أحد 

بسبب تغير معالمه جراء اإلصابة. 
هناك  إن  سام  لفريق  الممرضين  أحد  وقال 
التعرف عليهما حيث  يتم  آخرين لم  شخصين 

أن وضعهما الصحي صعب جدا.
والحظ الفريق أن غرف العناية المركزة كانت 
مليئة بجرحى الحوثيين الذين أتو من جبهات 
القتال في نهم وغيرها، حيث كان معظمهم 
إما في حالة موت سريري أو فاقدين معظم 

أعضائهم أو في حاله حرجة. 
من  العديد  المنظمة  فريق  شاهد  كما 
الجرحى في حديقة المشفى وكانت إصابات 

معظمهم في األرجل واأليدي.
الممرضين  من  عددًا  المنظمة  فريق  وسأل 
وجود  عن  للجرحى  المرافقين  واألهالي 
الذين أصيبوا  المشفى من  آخرين في  جرحى 
في واقعة القصف، فأفادوا بأن هناك جرحى 
إرجاعهم  ثم  عالجهم  وتم  وصلوا  قد  كانوا 

إلى السجن المركزي.
مجهولة  جثث  بوجود  المنظمة  فريق  وعلم 
الموظف  وحين سؤال  الموتى،  ثالجات  في 
المسؤول عن جثة نجم الدين الجعفري، وهو 
أحد ضحايا قصف السجن حيث عثر عليه جثة 

هامدة تحت األنقاض بعد 9 أيام من الواقعة، 
ثالجات  غرفة  إلى  بالدخول  للفريق  سمح 
التعرف على إحدى  الموتى إن كان يمكنهم 
الجثث. غير أنهم شاهدوا 4 جثث ملقاة على 
أرضية الغرفة وقد مزقت الشظايا أجسادهم، 
ولم يتمكنوا من التعرف على أي منهم لتغير 
لها  تعرضوا  التي  اإلصابات  جراء  معالمهم 
الشرطة  استهدف مقر  الذي  القصف  نتيجة 

العسكرية. 
في  العاملين  الموظفين  أحد  وقال 
كثيرة  وأشالء  جثثًا  هناك  إن  المستشفى 
وصلت المستشفى من السجن جراء القصف 
تستطع  لم  لكن  المباشر  النار  إطالق  أو 
منهم،  قليل  عدد  سوى  قبول  المستشفى 
ألن الثالجة كانت مليئة أيضا بقتلى الحوثيين 

من جبهات قتالية مختلفة. 
وأضاف الموظف أن هناك 12 جثة من ضحايا 
الواقعة تم التعرف عليهم من قبل أهاليهم، 
حزب  في  القيادي   - القطوي  محمد  منهم 
إب-،  محافظة  إلى  والمنتمي  االصالح 
وعلمت سام أن الحوثيين رفضوا تسليم جثث 
حوثيين  ألسرى  تبادل  عملية  في  إال  هؤالء 
في  األسرى  أحد  جثة  تقبع  حيث  لجثث،  أو 
الثالجة منذ عام ويرفض الحوثيون تسليمها.
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مذابح األطفال: 
سام في زيارة لمستشفى الثورة، حيث كل شيء مراقب

رصدت منظمة سام مقتل ما يقارب من تسعة أطفال في حادثة قصف السجن وما تالها من إطالق النار 
من قبل الحوثيين على األسرى الذين حاولوا الفرار.

وكان أحد هؤالء األطفال األسرى الذين ُقتلوا في القصف الحارث عمران، ويبلغ من العمر سبعة عشر 
استهدفت غرفة  األطفال، وقد  أخرى من  الغرف مع مجموعة  إحدى  عاما، حيث كان معتقاًل في 

األطفال تلك بصورة مباشرة بأحد الصواريخ، ما أدى إلى مقتل األطفال جميعًا وتحولهم الى أشالء.

 وفي 17 ديسمبر ٢٠١٧ ذهب فريق منظمة سام 
برفقة إحدى أمهات األطفال إلى ثالجة مستشفى 
الثورة، غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أية 
رفض  حيث  الموتى،  لثالجة  الدخول  أو  معلومة 
أسماء  أي  إعطاء  أو  إدخالهم  الثالجة  موظف 
جرحى  هناك  إن  لهم  وقال  الموجودين،  للقتلى 
يتعاملون  الحوثيين  ولكن  الجوية،  الغارة  من  كثر 
الكثير  أن  حتى  وسري،  أمنى  بشكل  الجرحى  مع 

يعرفون في أي  المستشفى ال  العاملين في  من 
طابق يتواجد الجرحى. بينما بدا أن أحد األشخاص 
يراقب  الحوثي  لجماعة  التابعين  األمن  رجال  من 
تحركات الفريق ويحاول سماع ما يدور بين الفريق 
شاهد  فيما  محادثات.  من  واألهالي  والممرضين 
شاحنة  المستشفى  باب  من  خروجه  أثناء  الفريق 

كبيرة تحمل جثامين قتلى.
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شهادات لمعتقلين
الصليب األحمر أبلغ التحالف بوجود أسرى ومعتقلين في المكان قبل قصفه
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من المهم أن تسجل سام أن الصليب األحمر كان 
والتقى  مرات  عدة  العسكرية  الشرطة  مقر  زار 
بعض  شهادة  بحسب  وذلك  فيه،  بالمعتقلين 
إلتمام صفقة  عنهم  اإلفراج  تم  الذين  المعتقلين 
التبادل التي جرت بين الحوثيين والقوات الحكومية، 
ُأفرج  صحفي  وهو  عجالن،  يوسف  هؤالء:  ومن 
عنه من المبنى المستهدف قبل يومين فقط من 
حادثة القصف، ضمن صفقة التبادل التي جرت بين 
»المقاومة« و«أنصار الله«، حيث أفاد عجالن بأن 
من  نقلهم  تم  الذين  المختطفين  أبلغوا  الحوثيين 
بأن  العسكرية  الشرطة  مقر  إلى  المركزي  السجن 
إلى مقر الشرطة  ُأبلغ بنقلهم  الصليب األحمر قد 

العسكرية.
من  أسبوعين  بعد  األحمر  الصليب  »زارنا  وأضاف: 
نقلنا وأبلغناهم تخوفنا من قصف طيران التحالف 
التحالف  أبلغوا  إنهم  لنا  قالوا  أنهم  إال  للمعتقل، 

بأن المكان يحتوي أسرى ومعتقلين وسيكون في 
مأمن«.

ويؤكد رضوان أبو هدعش هذه اإلفادة، حيث قال 
لفريق المنظمة: »يوم زارنا الصليب األحمر إلى مقر 
في  متواجدون  أننا  أخبرناهم  العسكرية  الشرطة 
تقوم  وقد  للحوثيين  يتبع  معسكر  داخل  معتقل 
قوات التحالف بقصفنا في أي وقت، إال أن المرأة 
أبلغوا  أنهم  المسؤولة في الصليب األحمر أخبرتنا 
المكان سيكون  وأن  المقر،  في  بوجودنا  التحالف 

آمنًا«.
والحريات  للحقوق  سام  منظمة  أن  بالذكر  جدير 
العاصمة  في  األحمر  للصليب  أرسلت  قد  كانت 
رسالة   ،2018 أبريل   19 بتاريخ  صنعاء  اليمنية 
استفسار عن ما إذا كان الصليب قد أرسل للتحالف 

تحذيرا باألمر، لكنها لم تتلقي أي رد.

كما أرسلت المنظمة للتحالف العربي استفسارا لكال من التحالف العربي للقوات المشتركة 
المشتركة  العربي  التحالف  الحوادث بقوات  تقييم  لفريق  ’ واخر    )2018 أكتوبر   28  ( بتاريخ 
بتاريخ ) 29 أكتوبر 2018( ,  عما اذا كان التحالف قد تلقي تحذيرا أن سجن الشرطة المركزي 

بالعاصمة صنعاء يحتوى معتقلين مدنيين  ولكنها لم تتلق ردا 
نص الرسالة الموجهة للتحالف العربي
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السيد رئيس التحالف العربي للقوات المشتركة         المحترم

األخوة أعضاء التحالف العربي للقوات المشتركة                    المحترمون

الموضوع قصف سجن الشرطة العسكري في العاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ 

13 ديسمبر 2017م 

تهديكم منظمة سام للحقوق والحريات، أطيب تحياتها وتتمنى لكم التوفيق في أداء 
أعمالكم على الوجه األمثل، وتود مخاطبتكم بشأن الموضوع المشار إليه أعاله، حيث 
تجمع المنظمة معلومات بشأن الحادث، وحصلت على شهادات شهود عيان من ناجين 
أفادوا في بعض شهاداتهم إلى أن مندوبا من اللجنة الدولية للصليب األحمر زارهم في 
تعرض  الذي  المبنى  في  مدنيين  بوجود  التحالف  أبلغت  اللجنة  أن  لهم  وقال  السجن، 

للقصف من قبل طيران التحالف.
وعليه، فإننا نتمنى أن تزودونا بما لديكم من معلومات حول البالغ المزعوم، وما إذا كان 
التحالف العربي قد تلقى أي تحذير بخصوص وجود معتقلين مدنيين داخل سجن الشرطة 

المركزي في العاصمة صنعاء من اللجنة الدولية للصليب األحمر أو من أي جهة أخرى. 
ونؤكد لكم أن إجابتكم ستنشر »كما هي« في التقرير الذي نعمل على إصداره بخصوص 

هذه الواقعة.

تفضلوا بقبول فائق االحترام
توفيق الحميدي

رئيس قسم التوثيق
منظمة سام للحقوق والحريات

رسالة منظمة سام للحقوق والحريات لرئيس قوات 
التحالف العربي للقوات المشتركة

تقرير حقوقي الجريمة المشتركة  سجن الشرطة العسكرية بصنعاء
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السيد رئيس فريق تقييم الحوادث بقوات التحالف العربي المشتركة            
المحترم

 األخوة أعضاء فريق تقييم الحوادث              
المحترمون 

الموضوع قصف سجن الشرطة العسكري في العاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ 13 
ديسمبر 2017م

 
أداء  في  التوفيق  لكم  وتتمنى  تحياتها  أطيب  والحريات،  للحقوق  سام  منظمة  تهديكم 
أعمالكم على الوجه األمثل، وتود مخاطبتكم بشأن الموضوع المشار إليه أعاله، حيث تجمع 
المنظمة معلومات بشأن الحادث، وحصلت على شهادات شهود عيان من ناجين أفادوا 
في بعض شهاداتهم إلى أن مندوبا من اللجنة الدولية للصليب األحمر زارهم في السجن، 
وقال لهم أن اللجنة أبلغت التحالف بوجود مدنيين في المبنى الذي تعرض للقصف من 

قبل طيران التحالف.
وعليه، فإننا نتمنى أن تزودونا بما لديكم من معلومات حول البالغ المزعوم، وما إذا كان 
التحالف العربي قد تلقى أي تحذير بخصوص وجود معتقلين مدنيين داخل سجن الشرطة 

المركزي في العاصمة صنعاء من اللجنة الدولية للصليب األحمر أو من أي جهة أخرى. 
ونؤكد لكم أن إجابتكم ستنشر »كما هي« في التقرير الذي نعمل على إصداره بخصوص 

هذه الواقعة.

تفضلوا بقبول فائق االحترام
توفيق الحميدي

رئيس قسم التوثيق.
منظمة سام للحقوق والحريات

رسالة منظمة سام للحقوق والحريات لفريق 
تقييم الحوادث بالتحالف العربي للقوات المشتركة

تقرير حقوقي الجريمة المشتركة سجن الشرطة العسكرية بصنعاء
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الحوثيون يستكملون الجريمة – أطلقوا النار على من يحاول الفرار من قصف التحالف

وسجلت منظمة سام استهداف كثير من المعتقلين 
الذين نجوا من قصف طيران التحالف برصاص قوات 
حيث  المعتقل،  تحرس  كانت  التي  الحوثي  مليشيا 
لمنعهم  الناجين  المعتقلين  النار على  بإطالق  قامت 

من الهرب.
للحقوق  فريق منظمة سام  قام  السياق  وفي هذا 
على  الشهود  بعض  مع  مقابالت  بإجراء  والحريات 
الصنعاني،  حسن  الشاهد  كان  هؤالء  ومن  الواقعة، 
وهو سائق تاكسي، أفاد أنه كان قريبا جدا من المكان 
وأضاف:  التحالف،  قبل  من  السجن  قصف  لحظة 
على  النار  بإطالق  يقومون  الحوثيين  »شاهدت 

معتقلين فارين، والعديد منهم أصيبوا جراء ذلك«.
الحي  سكان  من  وهي  الحارثي  إيمان  الشاهدة  أما 
جرى  الذي  العسكرية  الشرطة  لمبنى  المجاور 
الضربات  تكن  »لم  إفادتها:  في  فقالت  استهدافه 

تحذيرية  ضربات  كانت  أنها  ويبدو  مدمرة،  األولى 
الخوف  شدة  من  أننا  حيث  التحالف،  قوات  من 
والصوت المرعب لم نستطع أن نحدد عدد الصواريخ 
النيران  من  كثيفًا  إطالقًا  سمعنا  كما  سقطت،  التي 
الحوثيين  نسمع  كنا  ومالحقات.  صراخ  وأصوات 
هم  من  نعرف  نكن  لم  لكن  »امسكوهم«  يقولون 
بعض  من  بعدها  وعلمنا  الفارين،  األشخاص  هؤالء 
الجيران أن األشخاص المالحقين كانوا من المعتقلين، 
استطاع  من  على  النار  إطالق  الحوثيون  حاول  حيث 

الفرار منهم«. 
وتفيد الشاهدة فاطمة الريمي وهي من سكان الحي 
ذاته، أنها شاهدت سجناء يفرون والحوثيون يتبعونهم 
بالرصاص. وأضافت: »وجدت أشالء لجثث فوق سطح 

منزلي في اليوم الثاني للواقعة«.

تقرير حقوقي
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شهادات المعتقلين في أحداث السجن المركزي

قام فريق منظمة سام للحقوق والحريات بإجراء مقابالت مع بعض المعتقلين حول أحداث واقعة السجن 
أحد  وهو  الحديدة،  محافظة  من  الطلحي«  فيصل  »طلحة  بـ  المنظمة  فريق  التقى  هؤالء  ومن  المركزي، 
المعتقلين يبلغ من العمر 28 عامًا، تم أسره بتاريخ 4-9-2016، حيث التقى به فريق المنظمة أثناء زيارة السجن 

المركزي وأفاد بما يلي:
»تم نقلي إلى معسكر الشرطة بعد أحداث السجن المركزي التي كانت في شهر أكتوبر، والتي حصل فيها 
اعتداء من قبل الحوثيين على السجناء وأخذ مجموعة منهم إلى معسكر الشرطة، مكثت هناك مدة حوالي 
المستهدف«. وأضاف: »كان  المبنى  الثاني من  الطابق  المعتقلين، كنا في  شهر ونصف مع مجموعة من 
تحليق طائرات التحالف مكثفا، وكانت الضربات األولى غير مدمرة، كأنها تحذيرية، وأطلق رجال األمن الحوثيون 
النيران علينا ونحن نحاول الهرب من القصف، وكانوا يحاولون قتلنا تحت الضربات الجوية، فقد كان الصاروخ 
الرابع قويا مدمرا أحدث خسائر كثيرة في األرواح وقتل كثيرًا من المعتقلين، وكنت في تلك اللحظات أحاول 
الكمبيوتر  أجهزه  العديد من  الحوثي وفيها  باإلدارة من جماعة  خاصة  غرفة  الهرب دون وعي، حتى دخلت 

والهواتف، ورأيت في األجهزة صورًا إلحداثيات وتحديد مناطق ومنازل معينة »عليها عالمات حمراء«.
مختار علي سعد محمود البكالي، وهو معتقل  من جبهة ميدي ومصاب في العين اليسرى، التقى به فريق 
المنظمة أثناء زيارته للسجن المركزي، وأفاد بأنه في يوم القصف تم نقله من السجن المركزي إلى معسكر 
النار  بإطالق  الحوثين منعوهم  الهروب، ولكن  يحاولون  المعتقلين  كبير من  الشرطة، وقال كان هناك عدد 

عليهم. وأضاف: »نجوت بأعجوبة من رصاص الحوثيين في ذلك اليوم رغم الرصاص والقصف الشديد«.
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الشرطة  سجن  على  المزدوج  الهجوم  ان  نعتقد 
12 ديسمبر  العسكري في العاصمة صنعاء بتاريخ 
مليشيا  وقناصة  التحالف،  طيران  قبل  من   ،2017
خالل  من  القصدية،  شبهة  على  ينطوي  الحوثي 
ما توفر لدينا من قرائن، إال انه ال تبدو أي مالمح 
أطراف  من  أي  قبل  من  جادة  لخطوت  واضحة 
وضع  أو  الواقعة،  مالبسات  في  للتحقيق  النزاع 
تقديرات  االعتبار  بعين  تأخذ  صرامة  أكثر  قواعد 

الضرر المحتمل وقوعه بالمدنيين.
في  أسرى  أو  مدنيين  وجرحى  قتلى  سقوط  إن 
ضربات للتحالف العربي ليس الحادثة الوحيدة فقد 
ذمار جنوب  رصدت حوادث مشابهه في كال من 
صنعاء، حيث قصفت طيران التحالف العربي بتاريخ 
21 مايو 2015، حديقة هران التي راح ضحيتها عدد 
الصحفيان  بينهم  قسرا  المحتجزين  المدنيين  من 
في  العامالن  العيزري،  ويوسف  قابل  عبدالله 
قصف  ثم  اليمنيتين،  شباب  ويمن  سهيل  قناتي 
 30 بتاريخ  الحديدة  محافظة  في  الزيدية  سجن 
أكتوبر 2016، التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيل. 

 ورغم بشاعة تلك الوقائع، وماسببته من آالم، لم 
الضربات  في  ومحايده  شفافة  تحقيقات  أي  ُتْجر 

الماضية  السنوات  الثالث  اليمن خالل  الجوية في 
فيما ال يزال منسوب االنتهاكات في تزايد مستمر، 
النزاع  على  المنطبقة  الحرب  قوانين  أن  رغم 
أو  المتعمدة  الهجمات  تمنع  اليمن  في  المسلح 
العشوائية التي ال تستهدف هدفا عسكريا محددا، 
أو ال تميز بين المدنيين واألهداف العسكرية، وقد 
حدد القانون الدولي أن الهدف يعد غير متناسب 
وغير قانوني متى توقع أن تكون الخسائر البشرية 
العسكرية  المكاسب  من  أكبر  والمادية  المتوقعة 

المرجوة.
على  جاهدة  اليمن  في  المتحاربة  األطراف  تعمل 
العقاب، باستخدام وسائل وأساليب  اإلفالت من 
من  الصادرة  القرارات  عرقلة  منها  متنوعة، 
لجان  تشكيل  إلى  الساعية  الدولية  المؤسسات 
تحقيق  لجان  وتشكيل  ومستقلة،  دولية  تحقيق 
شكلية ال يتوفر فيها عنصر الحياد، وتفتقر للكفاءة 
الفنية الالزمة للقيام بدورها وفقا للمعايير الدولية، 
المنتهكين  على  التستر  محاولة  ذلك  إلى  أضف 
ومحاولة إخفائهم، من خالل منحهم أسماء وكنى 

وهمية.

اإلفالت من العقاب 
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لقد حظرت المادة 83 من اتفاقية جنيف الرابعة 	 
أثناء  معتقالت  بإدارة  تقوم  التي  الدولة  على 
تقيم  بأن  الحاجزة(  )الدولة  المسلحة  النزاعات 
المعتقالت في مناطق معرضة ألخطار الحرب. 

ونصت المادة 2/5/ج من البروتوكول اإلضافي 	 
الثاني، وهو الملزم في حالة النزاعات المسلحة 
ال  أنه:  على  اليمن،  كالحاصل في  الدولية،  غير 
يجوز أن تجاور أماكن االعتقال واالحتجاز مناطق 
تعرض  عند  األشخاص  إجالء  ويجب  القتال، 
خاصة  بصفة  احتجازهم  أو  اعتقالهم  أماكن 

لألخطار الناجمة عن النزاع المسلح.
كذلك يعد االستخدام المتعمد للمدنيين لجعل 	 

بعض النقاط أو المناطق أو القوات العسكرية 
استخداما  العسكرية،  الهجمات  من  حصينة 

»للدروع البشرية«.
ولقد َحَظَر القانون الدولي اإلنساني استخدام 	 

المحاربة  القوات  وألزم  بشرية،  دروعًا  المدنيين 

ال  الذين  المدنيين  لحماية  جهد  كل  ببذل 
خطر؛  أي  عن  وإبعادهم  القتال  في  يشاركون 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   28 المادة  فنّصت 
على أنه: »ال يجوز استغالل أي شخص محمي 
المناطق  أو  النقط  بعَض  بحيث يجعل وجوُده 
هذه  وتعتبر  الحربية«.  العمليات  عن  بمنأى 
اإلنساني  الدولي  القانون  من  جزءًا  االتفاقية 
األطراف.  لكافة  ملزمة  فإنها  ولذلك  العرفي، 
نطاق  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وحددت 
عنه  ر  معبَّ الحظر  »إن  بقولها:  المادة  هذه 
الدولة  أراضي  على  وينطبق  مطلق  بشكل 
المحتلة،  األراضي  على  ينطبق  مثلما  المحاربة 
المناطق  جانب  إلى  الصغيرة  المواقع  وعلى 

الواسعة«.
البروتوكول 	  من   )7(  51 المادة  نصت  أيضًا 

الدروع  استخدام  حظر  على  األول  اإلضافي 
ه  يوجِّ أن  يجوز  »ال  فيها:  جاء  حيث  البشرية، 

موقف القانون الدولي – جرائم حرب
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المدنيين  السكان  تحركات  النزاع  أطراف 
درء  محاولة  بقصد  المدنيين  األشخاص  أو 
تغطية  أو  العسكرية  األهداف  عن  الهجمات 

العمليات العسكرية«.
جريمة 	  بشرية  دروعًا  المدنيين  استخدام  ويعد 

للمحكمة  األساسي  روما  نظام  بموجب  حرب 
نصت  )ب23-(   )2(8 )المادة  الدولية  الجنائية 
وجود  »استغالل  الحرب:  جرائم  من  أن  على 
متمتعين  آخرين  أشخاص  أو  مدني  شخص 
بحماية إلضفاء الحصانة من العمليات العسكرية 
عسكرية  وحدات  أو  مناطق  أو  نقاط  على 
»المخالفات  من  أيضًا  يعد  ما  وهو  معينة«. 
والقانون  جنيف  اتفاقيات  لمواد  الجسيمة« 

الدولي العرفي.

أماكن 	  في  المعتقلين  استهداف  فإن  كذلك 
أثناء  عليهم  النار  إطالق  أو  بالقصف  االعتقال 
محاولتهم الفرار يمثل مخالفة جسيمة التفاقية 
الثاني،  اإلضافي  والبروتوكول  الرابعة  جنيف 

والقانون الدولي اإلنساني عمومًا. 
الثاني 	  اإلضافي  البروتوكول  نص  حيث 

الملزم  البروتوكول  وهو  جنيف،  التفاقيات 
في  الدولية،  غير  المسلحة  النزاعات  حالة  في 
مادته الرابعة، بعنوان »الضمانات األساسية«، 
على حماية جميع األشخاص الذين ال يشتركون 
الذين يكفون عن االشتراك  أو  بصورة مباشرة 
المعتقلون  )ومنهم  العدائية  األعمال  في 
إبقاء  بعدم  األمر  حظر  ذلك  ومن  بالطبع(، 
أحد على قيد الحياة، أو االعتداء على حياتهم 

وصحتهم وسالمتهم البدنية.
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أوال: التحالف العربي:-

فتح تحقيق جدي في القصف الذي طال سجن الشرطة العسكري في العاصمة صنعاء بتاريخ 12 	 

ديسمبر 2017م   وأدى الى سقوط مدنيين كانوا معتقلين فيه ومحاسبة المتسببين.

تلك 	  بسبب  ممتلكاتهم  تضررت  أو  أصيبوا  أو  قتلوا  الذين  ذويهم  أو  للضحايا  الفوري  التعويض 

الضربات.

من 	  والقريبة  السكانية  المناطق  في  خاصة  االشتباك  وقواعد  األهداف  لبنك  شاملة  مراجعة 

المواقع العسكرية وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

ثانيا: مليشيا الحوثي :-

اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تحتجزهم بصورة غير قانونية من المعارضين السياسيين، 	 

وإيقاف ممارسات التعذيب بحق المعتقلين والمخفيين قسرًا.

الوقف الفوري الستخدام المعتقلين المدنيين كدروع بشرية في أي مواقع منشأة عسكرية.	 

التحقيق في وقائع استخدام المعتقلين دروعا بشرية وتعويض الضحايا عما لحق بهم أو ذويهم 	 

من أضرار مادية أو خسائر في األرواح.

منظمة سام للحقوق والحريات , جنيف 

توصيـــــــــــات
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