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ــة انتهــاك متعلقــة بالقتــل خــارج القانــون يف اليمــن  وثقــت منظمــة ســام للحقــوق والحريــات عــدد )150( حال
خــال فتــرة التقريــر لعــام 2016 باإلضافــة إلــى بعــض الحــاالت يف ذات الســياق مــن عــام 2015 ، توزعــت االنتهــاكات 

بيــن عــدد مــن املحافظــات اليمنيــة ، ووثقــت يف هــذا التقريــر ىلع ثاثــة أنــواع :  

أواًل اإلعدامات امليدانية: 
وقد بلغت عدد )74( حالة فزعت محافظة إب بـ 17 حالًة تليها محافظة البيضاء بعدد 9 حاالت. 

ثانيًا املوت تحت التعذيب: 
وثقت سام عدد )58( منها عشر حاالت يف محافظة الحديدة لوحدها.

ثالثًا الدروع البشرية: 
حيث وثقت املنظمة عدد )18( حالة 11 حالة منها  يف محافظة ذمار. 

ــرح  ــن الضــرب املب ــا والتــي رصدتهــا املنظمــة بي ــب املســتخدمة ضــد الضحاي تعــددت اشــكال ووســائل التعذي
واملنــع مــن الطعــام واســتخدام الــكاب البوليســية والتعذيــب بالصدمــات الكهربائيــة ، شــملت هــذه االنتهــاكات 

ــاء وأكاديمييــن.  ــد مــن الناشــطين السياســيين واالجتماعييــن واملهنييــن مــن صحفييــن وأطب العدي

ــبة )%4(  ــة بنس ــات مجهول ــبة )93%(  وجه ــح بنس ــي وصال ــيات الحوث ــن مليش ــة بي ــات املنتهك ــددت الجه تع
ــبة )%1(.  ــة بنس ــات اإلرهابي ــبة )2%( والجماع ــرعية بنس ــة الش والحكوم

ــون هــي مناطــق خاضعــة لســيطرة مليشــيا  ــل خــارج القان ــع القت ــجلت فيهــا وقائ ــي ُس ــب املحافظــات الت أغل
الحوثــي وقــوات صالــح وال توجــد فيهــا مواجهــات مســلحة مثــل محافظــة ذمــار والحديــدة و إب ، هــذا األمــر ينفــي 
ــر اشــتباكات  ــن أو أنهــم ســقطوا إث ــة للحوثيي ــب املقاومــة املســلحة املناوئ ــوا مــن جان ــا كان ذريعــة أن الضحاي

بينيــة أو يف حالــة اختــال أمنــي.

امللخص التنفيذي
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ــراف  ــدى األط ــة ل ــة ممنهج ــود سياس ــن وج ــف ع ــه تكش ــواردة في ــاكات ال ــى أن االنته ــر إل ــي التقري انته
املنتهكــة يف تعذيــب الضحايــا املدنييــن خاصــة مليشــيا الحوثــي وقــوات صالــح باإلضافــة إلــى تشــكيات 
عســكرية تابعــة للحكومــة منهــا قــوات النخبــة الحضرميــة يف محافظــة حضرمــوت وقــوات الحــزام األمنــي 

ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. يف عــدن واللتيــن تتبعــان بوالئهمــا لدول
أوصــى التقريــر بعــدة توصيــات أهمهــا دعــوة األمــم املتحــدة واملجتمــع الدولــي للضغــط ىلع جميــع األطراف 

بوقــف هــذا الشــكل مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا املعتقلون .
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املعلومــات والبيانــات الــواردة يف التقريــر تــم رصدهــا وجمعهــا وتوثيقهــا مــن قبــل فريــق الرصــد امليدانــي 
العامــل مــع منظمــة ســام للحقــوق والحريــات وهــو فريــق محتــرف ومــدرب ىلع رصــد انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان أثنــاء النزاعــات املســلحة وفــق اآلليــات واملعاييــر الدوليــة .

كمــا يتواجــد فريــق املنظمــة يف عــدة محافظــات ، ويعمــل ىلع مراقبــة ورصــد اإلنتهــاكات يف ظــروف 
ــى  ــك يجعــل الوصــول ال بالغــة التعقيــد وشــديدة الصعوبــة وخصوصــا يف مناطــق الصــراع الســاخنة ، ذل
كثيــر مــن الحــاالت أمــر تكتنفــه صعوبــة بالغــة خاصــة ىلع مســتوى الســامة واألمــن الشــخصي للراصديــن.

يف كل حالــة ىلع حــدة تــم التحقيــق وأخــذ املعلومــات الوافيــة عنهــا ومقارنــة املعلومــات وتحليلهــا 
للتثبــت مــن مصداقيتهــا كمــا اســتعان الفريــق يف عمليــة الرصــد والتوثيــق بالتصويــر الفوتوغــرايف الــي 

جانــب شــهادة أقــارب الضحايــا أنفســهم. 

ــي  ــرعي الت ــب الش ــر الطبي ــة تقري ــا خاص ــة للضحاي ــات الطبي ــى امللف ــول إل ــة ىلع الوص ــت املنظم حرص
تحــدد أســباب الوفــاة يف الحــاالت املمكنــة والحصــول ىلع صــور منهــا  ، كمــا تواصلــت مــع أهالــي الضحايــا 
تلفونيــا وأصدقائهــم والســماع منهــم عــن أســباب الوفــاة ومابســاتها إضافــة إلــى توثيــق بعــض الحــاالت 

بواســطة الفيديــو.

املعلومــات واألرقــام الــواردة يف هــذا التقريــر ال تعكــس كل الحقيقــة ىلع األرض وال حتــى نســبة مئويــة 
منهــا، لكننــا نســتطيع التأكيــد أن املعلومــات والبيانــات الــواردة يف التقريــر وثقــت عينــات يمكــن اعتبارهــا 
دالــة ىلع الواقــع، هــي كل مــا اســتطعنا الوصــول إليــه والتحقــق منــه، لكنهــا – لألســف الشــديد - ليســت 

كل مــا حــدث.

7 قتل متوحش



اإلطار القانوني

ــة الخاصــة بحقــوق  ــن الدولي ــق والقواني ــون انتهــاكا للمواثي ــل خــارج القان ــال القت تشــكل أعم
اإلنســان ، والتــي تؤكــد ىلع الحــق يف الحيــاة كأحــد أهــم الحقــوق األساســية لإلنســان ، حيــث 
نصــت املــادة )3( مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ىلع أنــه » لــكل فــرد الحــق يف الحيــاة 
والحريــة ويف األمــان ىلع شــخصه » وأكــدت املــادة )6( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــكل إنســان وىلع  ــه )...حــق مــازم ل ــاة ووصــف بأن ــة والسياســية ىلع الحــق يف الحي املدني
القانــون أن يحمــي هــذا الحــق وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا( ، ولكــي ال يحــرم الفــرد 
مــن حياتــه تعســفا جرمــت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة نفســها تطبيــق عقوبــة اإلعــدام بحــق 
ــورة  ــد خط ــم األش ــد الجرائ ــدرج يف بن ــي تن ــم الت ــك الجرائ ــى تل ــة -حت ــة جريم ــن بأي املدنيي
ويقصــد بهــا جرائــم تتعلــق باألمــن القومــي وترتكــب أثنــاء الحــروب - إال بمقتضــى حكــم نهائــي 

صــادر مــن محكمــة مختصــة.
ــون التــي  ــل خــارج القان ــي أي شــكل مــن أشــكال القت ــون الدول ــق جــرم القان مــن هــذا املنطل
تتــم بعيــدا عــن ســاحة القضــاء ،ودون منــح الشــخص الحــق يف تلقــي الدفــاع املائــم ومعرفــة 
التهــم املوجهــة اليــه ، كمــا أكــد املبــدأ األول مــن مبــادئ املنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات 
ــا  ــي اعتمده ــة والت ــدام دون محاكم ــفي واإلع ــدام التعس ــون واإلع ــاق القان ــارج نط ــدام خ اإلع

ــو 1989، املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي يف قــراره 1989/65 املــؤرخ يف 24 آيار/ماي
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إن املمارســين لعمليــات االعــدام خــارج القانــون واإلعــدام التعســفي دون محاكمــة يجــب معاقبتهــم 
ــع  ــون جمي ــة وجــاء يف نــص املــادة »تحظــر الحكومــات بموجــب القان ــن الداخلي بموجــب القواني
ــل  ــات ، وتكف ــدام دون محاكم ــفي واالع ــدام التعس ــون واالع ــاق القان ــارج نط ــدام خ ــات اإلع عملي
ــات مناســبة  ــة ، ويعاقــب عليهــا بعقوب ــم بموجــب قوانينهــا الجنائي ــات جرائ ــار هــذه العملي اعتب
ــد  ــة الحــرب أو التهدي ــك حال ــة االســتثنائية ،بمــا يف ذل ــذرع بالحال تراعــى خطواتهــا، وال يجــوز الت
بالحــرب أو عــدم االســتقرار السياســي الداخلــي أو أيــة حالــة طــوارئ عامــة أخــرى« وجــاء يف املــادة 
ايضــا  »وال يجــوز تنفيــذ عمليــات اإلعــدام هــذه أيــا كانــت الظــروف ، حتــى يف الظــروف التــي تضــم 
ــورة  ــوة بص ــتخدام الق ــة اس ــي وحال ــلح الداخل ــزاع املس ــاالت الن ــر ح ــال ال الحص ــبيل املث ىلع س
مفرطــة أو مخالفــة للقانــون مــن قبــل موظــف عمومــي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية ....«

كمــا يحظــر القانــون الدولــي بصــورة تامــة التعذيــب واملعاملــة القاســية ،ويقصــد بالتعذيــب هنــا 
ــية  ــة القاس ــة أو العقوب ــروب املعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض ــاء يف اتفاقي ــا ج كل م
ــديا كان  ــديد ، جس ــذاب ش ــم أو ع ــه أل ــج عن ــل ينت ــأي عم ــرف ب ــة »واملع ــانية أو املهين أو الاإنس
ــث ىلع  ــخص ثال ــخص أو ش ــذا الش ــن ه ــول م ــد الحص ــا بقص ــخص م ــدا بش ــق عم ــا ، يلح أو عقلي
معلومــات أو ىلع  اعترافــات أو معاقبتــه ىلع عمــل ارتكبــه أو يشــتبه يف انــه ارتكبــه ....« ، كمــا 
ــا أو  ــواء بدني ــديدة س ــاة ش ــديد أو معان ــم ش ــاق أل ــد إلح ــه » تعم ــب بأن ــا التعذي ــاق روم ــرف ميث ع

ــا، بشــخص موجــود تحــت إشــراف املتهــم أو ســيطرته«  عقلي

كذلــك فــإن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ال تجيــز التــذرع )بــأي ظــروف اســتثنائية( أيــا كانــت ســواء 
ــة  ــي أو حال ــد بالحــرب أو عــدم اســتقرار سياســي داخل ــة حــرب أو تهدي ــت هــذه الظــروف حال أكان
ــى  ــب( اســتنادًا إل ــة القاســية والتعذي ــع أشــكاله ،التشــويه، املعامل ــل بجمي طــوارئ ، ويجــرم )القت
املــادة )3( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 م والتــي صــدرت بشــأن حمايــة املدنييــن يف 
زمــن الحــرب والتــي تتعلــق  بـــ )االعتــداء ىلع الحيــاة والســامة املدنيــة( ، وقــد اعتبــرت اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة والبرتوكــول اإلضــايف انتهــاك مــا نصــت عليــه االتفاقيــة ،مخالفــة جســيمة 
ــا ورد يف  ــة كم ــام كافي ــة اته ــرت أدل ــال اذا تواف ــذه االفع ــل ه ــراف مث ــة باقت ــتوجب املاحق تس

ــادة )147(. ــص للم الن

ــك  ــو 1998م تل ــد 17 تموز-يولي ــة املعتم ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــا األساس ــام روم ــر نظ اعتب
املخالفــات الجســيمة كالقتــل والتعذيــب جرائــم حــرب تســتوجب معاقبــة مقترفيهــا أمــام محكمــة 

ــات الدوليــة إســتنادًا للمــادة )8( مــن النظــام األساســي للمحكمــة. الجناي
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ــوات  ــي والق ــيا الحوث ــتها مليش ــي مارس ــائل الت ــن الوس ــر م ــام الكثي ــة س ــت منظم وثق
ــي  ــزول امليدان ــالل الن ــن خ ــم ،فم ــن له ــن املناوئي ــل املدنيي ــح يف قت ــة لصال املوالي

ــة:- ــق التالي ــن الحقائ ــد يتبي ــتمارات الرص ــهود واس ــوال الش ــل أق وتحلي

- االدوات املستخدمة يف القتل:
تنوعــت بيــن االعــدام بالرصــاص، التعذيــب بــاالت حــادة مفضيــة الــى املــوت يف الغالــب، 

االعتــداء ىلع مواضــع حساســة مــن الجســد.

- الفئات التي شملتها االنتهاكات:
شــملت االنتهــاكات املوثقــة يف هــذا التقريــر فئــات متعــددة مــن الضحايــا النشــطاء 
السياســيين ووجهــاء املجتمــع واإلعامييــن واألكاديمييــن ومجموعــات متفرقــة مــن 

املهنييــن.

- النطاق الجغرايف لالنتهاكات:
ــح يف  ــوات صال ــي وق ــيا الحوث ــيطرة مليش ــت س ــي تح ــق الت ــاكات املناط ــملت االنته ش
املقدمــة تليهــا بعــض املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الشــرعية خاصــة التــي 

ــكا( ــدن وامل ــكرية يف ع ــكيات العس ــض التش ــع بع تتب

- طمس اثار الجريمة:
ــة  ــدم إقام ــم بع ــدات منه ــذ تعه ــي وأخ ــب األهال ــة ىلع ترهي ــات املنتهك ــت الجه عمل
ــل تســليم  ــة مقاب ــغ مالي ــن بأخــذ مبال ــام بعــض املنتهكي أنشــطة للمواســاة أو العــزاء ، ق
الجثــث، وتلقــى األهالــي التهديــدات إذا مــا تحدثــوا إلــى وســائل اإلعــام، وتــم منعهــم مــن 
ــا ، ومنعــت املرافــق الطبيــة  تشــريح الجثــث كمــا ُرفــض اســتخراج شــهادات وفــاة للضحاي
مــن اصدارهــا ، ُمنــع ايضــا إصــدار تصاريــح الدفــن لبعــض الضحايــا، كمــا ُرمــي ببعــض الجثــث 

يف الطرقــات والشــوارع ، وُدفــن بعضهــا مــن دون موافقــة ذوي القتلــى.

التحليل
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- االفالت من العقاب:
ــر وســائل االعــام إال أن ســلطة االمــر الواقــع  ــار االنتهــاكات املروعــة عب برغــم انتشــار أخب
يف صنعــاء لــم تقــم بــأي تحقيقــات جديــة للكشــف عــن املنتهكيــن ، برغــم املطالبــات 
ــة  ــاب وتابع ــازة لانق ــا منح ــم أنه ــي ٌتته ــة والت ــة العام ــام النياب ــة أم ــات املقدم والباغ

ــح. ملليشــيا الحوثــي وقــوات صال
الحظــت منظمــة ســام أن هنالــك سياســة ممنهجــة لإلفــات مــن العقــاب مــن قبــل قيــادة 
مليشــيات الحوثــي ، تتمثــل بإخفــاء األســماء الحقيقيــة للمشــرفين والقــادة األمنييــن 
واملســؤولين امليدانييــن واســتبدالها بـــ »كنــى« وأســماء وهميــة ، خشــية التعــرف عليهم ، 
كمــا تنطبــق تلــك السياســية املمنهجــة يف معتقــات وســجون محافظــات عــدن واملــكا 

والتــي يشــرف عليهــا ضبــاط إماراتيــون يســتخدمون كنــى وهميــة للتعريــف بأنفســهم.

من خالل اإلحصائيات املتوفرة تبين ملنظمة سام التالي :-  
1 - أغلــب املحافظــات التــي ُســجلت فيهــا وقائــع القتــل خــارج القانــون هــي مناطــق خاضعــة 
لســيطرة مليشــيا الحوثــي وقــوات صالــح وال توجــد فيهــا مواجهــات مســلحة مثــل محافظــة 
ذمــار والحديــدة و إب ، هــذا األمــر ينفــي ذريعــة أن الضحايــا كانــوا مــن جانــب املقاومــة 
ــال  ــة اخت ــة أو يف حال ــتباكات بيني ــر اش ــقطوا إث ــم س ــن أو أنه ــة للحوثيي ــلحة املناوئ املس

أمنــي.
2 - أكثــر الضحايــا للقتــل خــارج القانــون تــم تعذيبهــم حتــى املــوت أو تــم وضعهــم كــدروع بشــرية 

يف املواقــع العســكرية رغــم انهــم مدنيون أو نشــطاء سياســيون.
ــي  ــرض أن تحظ ــن املفت ــة كان م ــن مدني ــم يف أماك ــم أو اعتقاله ــم قتله ــا ت ــة الضحاي 3 - بقي

ــة. ــواق العام ــوت واألس ــة كالبي ــة األمني بالحماي
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القتل املتوحش
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- تمــت االعدامــات بالرصــاص دون أي محاكمــات قانونيــة تكفــل فيهــا حــق الدفــاع القانونــي لإلنســان 
، وغالبــا مــا تتــم بأمــر مــن القيــادات امليدانيــة ملليشــيا الحوثــي وقــادة الكتائــب العســكرية املواليــة 

لصالــح.

- شــهدت جرائــم التعذيــب حتــى املــوت تصاعــدًا خطيــرًا منــذ ســيطرة مليشــيا الحوثــي وصالــح ىلع 
ــاليب  ــبقة وأس ــة مس ــود ني ــوت وج ــى امل ــي إل ــب املفض ــرق التعذي ــف ط ــاء ، وتكش ــة صنع العاصم
ــار ىلع  ــب بإطــاق الن ــا ينتهــي التعذي ــل بالخصــوم، وعــادة م ــن للتنكي ــل الفاعلي ممنهجــة مــن قب

ــة . ــة يف جســد الضحي مناطــق قاتل

ــع  ــلحة أو مواق ــازن أس ــم يف مخ ــك باحتجازه ــرية وذل ــدروع بش ــن ك ــا واملعتقلي ــُتخدم الضحاي - اس
عســكرية أو أماكــن تجمعــات مســلحين تســتهدفهم طائــرات التحالــف يف عملياتهــا ، وهــي واحــدة 
مــن الطــرق التــي ابتكرتهــا مليشــيا الحوثــي وقــوات صالــح إلرهــاب الخصــوم ، تجــاوز التخويــف 
والترهيــب للضحايــا إلــى أقاربهــم ومحيطهــم االجتماعــي ، وقــد ســجلت املنظمــة أربعــة وقائــع نتــج 
عنهــا قتلــى بســبب اســتخدامهم دروعــا بشــرية كان أشــهرها جريمــة حديقــة هــران بمدينــة ذمــار 

ــدة. ــة الحدي ــي يف محافظ ــة الجراح ــرطة ، ومزرع ــاط الش ــادي ضب ــي ن وجريمت

 من حيث طريقة القتل وصلت املنظمة للحقائق التالية:
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وثقــت املنظمــة عبــر فــرق الرصــد امليدانيــة خــال 
ــة قتــل تنوعــت بيــن  ــر 150 حال الفتــرة املشــمولة بالتقري
القتــل خـــارج إطــار القانــون) اعدامــات ميدانيــة ( والقتــل 
ــو  ــة ىلع النح ــرية ، موزع ــدروع البش ــب وال ــت التعذي تح

ــي:  التال

حالة قتل
خارج إطار القانون )إعدامات ميدانية(

تحت التعذيب، أو بسببه.

بسبب وضع املعتقلين كدروع بشرية.

أرقام موجعة

74

حالة قتل 58
حالة قتل 18
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التوزيع الجغرايف لجرائم القتل
تتوزع حاالت القتل يف هذا التقرير ىلع أغلب املحافظات اليمنية ىلع النحو التالي:
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أشكال االنتهاكات
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أواًل : اإلعدام خارج القانون 

وثقــت املنظمــة عــدد 74 حالــة لإلعدامــات خــارج نطــاق القانــون خــال الفتــرة املحــددة يف هــذا التقريــر، وجــاءت 
محافظــة إب يف أىلع الترتيــب لعــدد الضحايــا بواقــع 17 ضحيــة ، وجــاءت بعدهــا محافظــة البيضــاء بعــدد 9 حــاالت 

ثــم محافظــة صعــدة بـــ 8 وتلتهــا بقيــة املحافظــات ىلع النحــو التالي:
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واقعة إعدام عبدالسالم محمد الشميري

 69 عام - رجل أعمال

هاجــم مســلحون منزلــه يف مدينــة باجــل محافظــة الحديــدة، غربــي اليمــن، اعتقلــوا 
أبنــاءه، ثــم اطلقــوا النــار عليــه يف غرفــة نومــه حتــى فــارق الحيــاة.

السابعة صباحَا من يوم الثاثاء 17 نوفمبر 2015م تم حصار منزلنا من قبل مجموعة من االطقم 
املسلحة التابعة ملليشيا الحوثي ثم اقتحموه ، كانوا يرتدون بزات عسكرية وأمنية حاصروا عمارة 
والدنا ثم صعد املسلحون الى الطابق السادس وكسروا اقفال الشقة التي نقيم فيها ، ثم كبلونا 

واقتادونا الى فوق أحد االطقم ، وتحت التهديد بالقتل فتح املسلحون )أمان( بنادقهم لضرب النار إذا 
ما تحرك أحد وخرج جميع أفراد األسرة بمابس النوم.

طلب مسلحو اللجان الشعبية تعزيزات مسلحة فجاءتهم التعزيزات ثم باشروا اقتحام الشقة التي 
يسكن فيها الوالد وهي ىلع ثاثة ابواب تم كسرها كاملة ، وقبل ذلك اصطحب املسلحون  )شاكر(  

أحد أوالد الضحية، واستخدموه درعا بشريا لهم يف عملية االقتحام لشقة الوالد ،  دخلوا الشقة وقاموا 
بإطاق عدد من القنابل ثم تم اغتيال والده امام عينيه ، كان شاكر يسمع صوت والده وهو )يئن( من 
االصابات التي حدثت له ، ومع ذلك استمروا يف إطاق النار عليه إلى ان انقطعت أصوات أنينه مع 
انفاسه األخيرة، ثم خرجوا يرددون شعار املليشيا، ونقلونا الى إدارة البحث الجنائي بباجل تعرضنا 

هناك للضرب والتهديد ، ثم أعادونا مرة أخرى الى املؤسسة التجارية الخاصة بوالدنا.
استولى الحوثيون ىلع املؤسسة التجارية وأتلفوا األثاث وأصول وأدوات اعمال الوالد التجارية ، وال 

يزالون يستولون ىلع كل االصول التجارية الخاصة بالوالد من معامل ومحات ويرفضون ايضا السماح 
بدفن جثته. 

)انتهت الشهادة(

حصلت سام ىلع شهادة مكتوبة من أسرته تقول:
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اختطفت مليشيا الحوثي الشيخ أحمد صالح العمري فجر الخميس 28 يونيو 2016م ثم اعتقلت ستة 
عشر آخرين قبل ظهر نفس اليوم، وأفرجوا عنهم مساء بوساطة أحد وجهاء املنطقة، واجتمع وجهاء 

من املنطقة يف اليوم التالي أعلنوا رغبتهم يف تجنب الصراع مع مليشيا الحوثي وبراءتهم من أي 
عمل عسكري ضد املليشيا، غير أن املليشيا عادت بعد يوم واحد أي يف ظهر يوم األحد واختطفت 

كا من 
الشيخ احمد صالح العمري 56 عاما 
صالح احمد صالح العمري 24 عاما 

الشيخ محمد احمد العمري 50 عاما  
الشيخ صالح سالم العمري 57 عاما

ويف اليوم الثاني عثر رعاة االغنام ىلع جثث االربعة ىلع الطريق يف مثلث الحضيرة الشقب مغرض 
ما بين منطقة فضحة والحاط مديرية املاجم بالقرب من نقطة تتبع مسلحي مليشيا الحوثي وقوات 
صالح، تعرف ىلع جثثهم بعض أفراد القبيلة الذين سمعوا الخبر من الرعاة، ووجدوا أياديهم مكبلة، 

وقال لهم أفراد النقطة أن املسؤول عن قتلهم قد هرب إلى محافظة عمران.
)انتهت الشهادة(.

إعدام جماعي يف محافظة البيضاء

ــرة  ــث الحضي ــق يف مثل ــاة ىلع الطري ــث ملق ــع جث ــام ىلع أرب ــاة األغن ــر رع ــو 2016م عث ــن يولي ــن األول م ــوم اإلثني ــاح ي  صب
الشــقب مديريــة املاجــم بالقــرب مــن نقطــة تتبــع مســلحي مليشــيا الحوثــي وقــوات صالــح، كانــت الجثــث ألربعــة مواطنيــن 
مــن مشــائخ آل عمــر، اعتقلــوا مــن منازلهــم يف اليــوم الســابق، وكان ىلع جثامينهــم آثــار إطــاق نــار وأياديهــم مكبلــة إلــى 

الخلــف .

حصلت سام ىلع شهادة ناشط حقوقي من أبناء املنطقة، يقول:
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بشير شحرة )40( عامًا
 أحــد وجهــاء مدينــة إب القديمــة، أعلــن رفضــه لفــرض خطيــب يتبــع مليشــيا 

الحوثــي ىلع الجامــع الكبيــر يف املدينــة.

ــه فرقــة مــن  ــل 2016 الســاعة السادســة فجــرا، حاصــرت منزل ــوم الخميــس 14 ابري ي
قــوات التدخــل الســريع التابعــة لقــوات األمــن الخاصــة، األمــن املركــزي ســابقا وهــي 
ــزي  ــون ب ــلحون حوثي ــا مس ــى جواره ــة، وكان إل ــع وزارة الداخلي ــة تتب ــدات أمني وح
مدنــي، فتــح بشــير بــاب منزلــه وباشــرُه املســلحون بإطــاق النــار ثــم ســحلوه إلــى 
خــارج املنــزل، ونهبــت بعــض مقتنيــات منزلــه، ويف الفيديــو الــذي صــور مــن منــزل 
مجــاور شــوهد املســلحون وهــم يــرددون صرخــة مليشــيا الحوثــي بعــد قتــل بشــير.

إعدام بشير شحرة يف محافظة إب

قتل متوحش22



قتل  ثالثة  حراس  امنيين  يف  مقر  شركة  توتال  الفرنسية  بصنعاء

 يف  يــوم  الســبت  املوافــق 3  ديســمبر 2016  داهمــت  مجموعــة  مــن  املســلحين  الحوثييــن  مقــر  شــركة 
 توتــال  الفرنســية  الواقــع  امــام  الســفارة  االملانيــة  يف  شــارع  ايــران  يف  منطقــة  حــده  يف  العاصمــة 
 صنعــاء  ،  بهــدف  اخــذ  معــدات  تابعــه  للشــركة  إال  أن  حــراس  الشــركة  حاولــوا  اقنــاع  املســلحين  بعــدم 
ــة  بشــأنها  متعلقــة  بمســتحقاتهم   اخذهــا كونهــا يف عهدتهــم عــاوة ىلع  وجــود  قــرارات  إداري
ــي  ــم: عل ــر اس  ه ــن الح ــة م ــل   ثاث ــوا  بقت ــم  وقام ــتماع  إليه ــوا  االس ــلحين  رفض ــة إ ال  أن  املس  املالي

 يحيــى  محمــد  الســنحاني  وعمــر  الزبيــدي  وعبدالرحمــن  حســن  خيــران.

منظمة  سام  تواصلت  مع  أحد  أقرباء  القتلى  ودون  شهادته  ىلع  النحو  التالي:

كان أخي  يعمل  حارسا  أمنيا  يف  شركة  توتال  الفرنسية  مع  اثني  عشر  حارسا  اخر،  ويف  يوم  السبت 
3 ديسمبر  2016 كان أ ربعة  من  الحراس  وهم  علي  يحيى  محمد  السنحاني  وعمر  الزبيدي  وعبدالرحمن 

 حسن  خيران  وماجد  الشرعبي  وأحمد  السلطان  متواجدين يف مكان عملهم ، وحضر  مسلحون 
 حوثيون  الى  مقر  الشركة  لديهم اوامر من  ابو  الكرار -وهو شخص عينه الحوثيون يف منصب  نائب 
 وزير  الداخلية-  وكذلك  من  جال  الرويشان  وزير  الداخلية  بحسب  إفادة  الشاهد ، إضافة  الى  امر  اخر 

 من  شخص  يدعى  ابو  مصطفى  وهو  مشرف  الحوثيين  ىلع  الشركات  النفطية ، األوامر تقضي بنقل 
مولدات كهربائية من حوش الشركة إلى مكان آخر، حاول الحراس منعهم  من الدخول ، لكنهم أطلقوا 

النار عليهم من ساح قناص اصيب عمر الزبيدي بطلقة يف الرقبة ثم أصيب علي  السنحاني  يف 
 الرأس ثم أصيب  عبدالرحمن  خيران بطلقة يف الرأس أيضا وهرب بقية الحراس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

يضيف الشاهد، حضرت بعد ذلك ثاثة أطقم تابعة للحوثيين، نقلت املصابين إلى املستشفى 
األملاني ومستشفى املوشكي ومستشفى القدس، وكان املسلحون املتواجدين وقت إطاق النار 

يمنعون إسعافهم ويقولون : اتركوهم يموتوا، هم دواعش.
ويختم الشاهد بقوله أنه يف يوم اإلثنين 5 ديسمبر 2016 حضر أبو علي الحاكم -وهو قيادي حوثي 

عين مؤخرا كقائد منطقة عسكرية-  إلى مجلس النواب وعرض ىلع عائات القتلى التحكيم القبلي 
واعتبر أن الجريمة حدثت بالخطأ بسبب عدم التنسيق بين الجهات األمنية. 

)انتهت الشهادة(
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إعدام  محمد  محمد  صالح  الصباري

ــلحا  ــل 30 مس ــكرية  تحم ــيارات  عس ــدة  س ــن  ع ــة م ــكرية  مكون ــوة  عس ــت  ق ــر 2016 قام ــخ 28 نوفمب  بتاري
 مــن  مليشــيات  الحوثــي  وقــوات  صالــح  يقودهــم القيــادي  الحوثــي  املدعــو  أبــو  شــهاب  مســؤول  عمليــات 
محافظــة  صنعــاء  يف  منطقــة ) متنــه( والقيــادي  ابــو  يحيــى  بمحاصــرة  مزرعــة  املواطــن  محمــد  محمــد 
 صالــح  الصبــاري  الــذي  كان  متواجــدا  فيهــا  برفقــة  زوجتــه  وطفليــن  مــن  ابنائــه  احدهــم يف الثامنــة مــن 

عمــره.                                                                                                                                           

وبحسب  شهادة حصلت عليها “سام”:

فقد  باشرت  القوة  العسكرية  بإطاق  النار  ىلع  الشيخ  الصباري و عائلته،  فأصابوا  الشيخ  بصورة  مباشرة 
 وتركوه  ينزف أمام  طفليه  وزوجته بعض الوقت ثم أخذوه وهو ينزف وتويف يف الطريق ونقلت 

جثته إلى املستشفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                               
ويضيف  الشاهد: وأصيب  أيضا  احد أطفال الصباري  بجروح  وكذلك  ابن  اخته  وأسعفا  إلى إحدى 

 املستشفيات  يف  العاصمة   صنعاء                            كما  تواصلت  “سام”  مع  أحد  اقارب الصباري  الذي  اكد )  ان  الحملة 
 العسكرية  نهبت سيارة  الضحية  التي  كانت  بجوار  املزرعة  بما  فيها  من  مقتنيات  خاصة،  وحملوا 

 عليها  الصباري  وكان ما يزال  ىلع  قيد الحياة لكنهم تأخروا يف الطريق حتى تويف قبل أن يصل إلى 
املستشفى يف منطقة )متنة( مديرية )بني مطر( يف صنعاء  وتركوه  يف  ثاجة  املستشفى.                                                                

 )انتهت الشهادة(
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إعدام  نبيل  ناجي  سعيد  يف  سائلة  الجمهوري  بمحافظة  تعز

ــة ىلع  ــن 70 رصاص ــر م ــاق أكث ــا بإط ــعيد 26 عام ــي س ــل ناج ــدم نبي ــر 2016 ُأع  يف 19 نوفمب
ــز. ــوري يف تع ــي الجمه ــائلة الح ــة يف س ــم رمي ــده وت جس

قالت   أخته لـ “سام”:

 أن   شخصا طلب منه إيصاله بدراجته النارية إلى حي يسيطر عليه مقاتلون يقولون 
أنهم يتبعون تنظيم القاعدة، اعتقلوا نبيل ثم نقلوه إلى سائلة بالقرب من املستشفى 

الجمهوري، وأطلقوا عليه وابًا من الرصاص وتركوه يف نفس املكان، 
وتضيف شقيقته أن الكثير من الشهود يخبرونها بالتفاصيل لكنهم ال يجرؤون ىلع تسجيل 
شهاداتهم أمام جهة مختصة خوفا ىلع حياتهم، من بين هذه الشهادات اعترافات عناصر 

يف املليشيا بقتل نبيل ألنه “يسب الدين”       .
)انتهت الشهادة(
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ثانيا: املوت تحت سياط التعذيب 

ــزاع يف عمــوم املحافظــات ،  ــة قتــل وحشــي تحــت التعذيــب قامــت بهــا اطــراف الن وثقــت املنظمــة عــدد 58 حال
حيــث جــاءت محافظــة الحديــدة يف املرتبــة االولــى بواقــع  10 حــاالت تلتهــا بقيــة املحافظــات ىلع النحــو التالــي :
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مــن الحــاالت التــي توثقــت املنظمــة مــن وقائــع وفاتهــم تحــت التعذيب يف ســجون مليشــيا 
ــة  ــا التالي ــاء الضحاي ــة صنع ــيطرتهما ىلع العاصم ــذ س ــك من ــح، وذل ــوات صال ــي وق الحوث

اســماؤهم :

- الناشط صالح البشري 37 عاما ، صنعاء تويف بتاريخ 14 فبراير 2015

- املحامي عبدالرحمن معوضة 40 عاما ، صنعاء تويف بتاريخ 28 فبراير 2015

- املهندس ياسر الناشري 23 عاما من حجة ، تويف يف صنعاء بتاريخ 18 أغسطس 2016

- الباحث عادل الزوعري 27 عاما ،  صنعاء وعثر ىلع جثته بتاريخ 22 اغسطس 2016 

- الشيخ محمد زيد السبل 24 عاما ،  إب مديرية القفر تويف تحت التعذيب بتاريخ 1 إبريل 2016

- شرفات الحميري 28 عاما إب - القفر ، تويف تحت التعذيب يف 1 ابريل 2016

- مجاهد محمد أحمد الزايدي إب – القفر ، توفى تحت التعذيب بتاريخ  13 فبراير 2016

- عــادل عبدامللــك الحســني 28 عامــا ، تــويف بعــد التعذيــب يف األمــن السياســي  بتاريــخ 2 

أغســطس
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وسائل التعذيب املستخدمة ضد الضحايا

مــن خــال تحليــل البيانــات واســتمارات الرصــد وأقــوال الشــهود والتقاريــر الطبيــة تبيــن للمنظمــة أن املنتهكيــن 
ــا ومنهــا : اســتخدموا وســائل متعــددة ومتنوعــة وممنهجــة يف تعذيــب الضحاي

- التعذيب الجسدي والنفسي اثناء التحقيق وخارجه.

- ضرب املعتقلين يف أنحاء متفرقة من الجسم وخاصة منطقة الظهر والوجه.

- التحقيق الطويل واملرهق لساعات طويلة أثناء الليل مما يحرم املعتقلين من النوم.

- منع املعتقلين من الذهاب إلى الحمامات إال يف أوقات محددة ال تكفي لقضاء الحاجة. 

- التقيد بالساسل لفترات طويلة.

- التعذيب الليلي للمعتقلين بالضرب والسحل وغيرها من وسائل التعذيب املذلة.

- استخدام الكاب البوليسية الكاب املدربة يف التعذيب.

- إجبار املعتقلين ىلع خلع مابسهم ورش املاء البارد ىلع أجسادهم.

- استخدام وسائل التعذيب الكهربائي يف أنحاء متفرقة من الجسم.

- منع الطعام والدواء عن املرضى.

- الحشر يف أماكن ضيقة.

- الحرمان من الزيارة.
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واقعة  تعذيب  وإعدام الباحث عادل الزوعري

تويف يف سجن األمن السياسي بصنعاء تحت سياط التعذيب

بتاريخ 13 يوليو 2016م  بينما كان عادل يتناول طعام العشاء مع رفيق له، فوجئ بمسلحين بزي 
عسكري وآخرين بزي مدني، اختطفوا عادل، وتمكن رفيقه من الفرار، ُنقل عادل إلى قسم 14 

أكتوبر، ثم إلى قسم الجديري، ولم نتمكن من زيارته طيلة مدة إخفائه.
وبتاريخ 22 اغسطس 2016م ، اتصل شخص يدعى )الشيخ عابد راجح مصلح( شيخ الحيمة 
الداخلية باألستاذ ناجي الزوعري يطلب منه أن يتواصل مع أسرة الضحية ثم تواصلت اخت 
الضحية بالشيخ عابد تسأل عن أخيها  فاخبرها ان عادل قد مات وجثته يف مستشفى 

الشرطة بالعاصمة صنعاء ، وهناك شاهدنا ىلع الجثة اثار ضرب بعصي يف الراس وطعنتين 
يف الرقبة عليها آثار خياط وبين عينيه جرح كبير من اثار الَجلد ولم يسمحوا لنا بمعاينة بقية 
الجثة ، كما رأينا الدم يخرج من انفه واذنيه، تم تصوير الجثة يف اليوم التالي ورأينا عليها آثار 

التعذيب، وتقدمنا بطلب تكليف طبيب شرعي ملعاينة الجثة وتشريحها. 
)انتهت الشهادة(

ــم  ــن مطع ــة ، م ــة الهوي ــيارات مجهول ــاث س ــم ث ــلحون تقله ــه مس ــي اختطف ــاعر وأكاديم ش
ــاء. ــام العش ــاول طع ــا كان يتن ــاء، بينم ــي بصنع ــتين الغرب ــارع الس بش

حصلت سام ىلع شهادة من أحد أقارب الزوعري يقول :
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واقعة  تعذيب  وإعدام  محمد  زيد   السبل  و  بشير  مرشد  شرفات

أعتقــل محمــد زيــد الســبل وبشــير مرشــد شــرفات مــن نقطــة تتبــع مســلحي مليشــيا الحوثــي يف 
منطقــة رحــاب مديريــة القفــر بمحافظــة إب يف الســاعة الثانيــة ليــًا يف يــوم الثاثــاء املوافــق 

23 فبرايــر 2016م.

أحد أقارب السبل قال لـ “سام“:

اعتقل  محمد  السبل  ومرافقة من نقطة أمنية يشرف عليها سليم القحيش املكنى أبو الحسن، 
تعرضا هناك للضرب بأعقاب البنادق، ثم نقا مكبلين إلى سجن منطقة القلعة، ويف صباح 

اليوم التالي نقل إلى سجن السمسرة و شوهد يف ساحة السجن يتناول طعام اإلفطار وأحدهم 
يقول له باقي من حياتك قليل، ثم نقا إلى قرية الصنع عزلة بني سبأ، وهي قرية القحيش، 
طلب السبل من الشيخ محمد صالح غاب أن يتدخل لإلفراج عنه فاعتذر بعدم قدرته ىلع 

ذلك، وقالت لنا نساء من سكان القرية أنهن كن يسمعن أصواتهم وهم يتعرضون للتعذيب يف 
منزل القحيش ويطلبن من معذبيهم أن يتقوا اهلل فيهم، ويقلن لهم: عيب عليكم، هذا ليس 

من أعمال الرجال.                                                
ويضيف صاحب الشهادة أن سكانا بقرية إريان سمعوا إطاق نار داخل السيارة التي شوهدت 
وهي تنقل السبل ومرافقه من قرية املصنعة، ووجدت ىلع جثة السبل آثار إطاق نار يف 

أماكن متفرقة من الجسد وعيناه مفقوءتان ولسانه مقطوع وأنفه مكسور وىلع ظهره طعنات 
أما بشير مرشد فقد كانت جثته محترقة تماما.       

بقيت الجثتان يف ثاجة مستشفى يريم قرابة شهر، لم يعترف الحوثيون بمصيرهما وعندما 
عرفنا أنهما يف ثاجة املستشفى لم نتمكن من رؤيتهما اال بعد أن دفعنا رشوة، ولم يسمح 
للطبيب الشرعي بمعاينة الجثة إال بتدخل مسئولين أمنيين، وحققت النيابة مع القحيش ثم 

أخلت سبيله. 
)انتهت الشهادة(      

ــن  ــورة  م ــا  وص ــية  للضحاي ــور  شمس ــن  وص ــن  للضحيتي ــن  الطبيي ــور  للتقريري ــام ىلع  ص ــت  س حصل
 الشــكوى  املقدمــة للنائــب  العــام  بعــدد  احــد  اعشــر  متهمــا  بارتــكاب  عمليــة  التعذيــب  واالعــدام 
 للضحيتيــن،  كمــا  حصلــت  ســام  فيديــو  تظهــر  اثــار  التعذيــب  والتمثيــل  بجثــة  الضحيــة  محمــد  زيــد 

 الســبل                                                                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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واقعة  تعذيب  وإعدام  وليد  قاسم  اإلبي

يف يوم الخميس 10 نوفمبر 2016م أخُتطف الشاب وليد قاسم االبي ، القاطن يف حي 
الجراف أمانة العاصمة أثناء عودته إلى بيت أهله برفقة زوجته من قبل مسلحين نقلوه 

إلى سجن البحث الجنائي.

يقول أحد أقارب اإلبي لـ “سام“:

»عند عودة وليد إلى البيت برفقة زوجته كان أمام املنزل سيارتان  جيب عليهما مسلحين بلباس مدني يعتقد 

أنهما ملليشيا الحوثي وقوات صالح ، سحبوه من داخل سيارته، وكان يرفض تسليم نفسه، حاول بعض جيرانه 

وأقاربه سؤال املسلحين عن الجهة التي يتبعونها فرفضوا التعريف بأنفسهم، قال أحدهم ما عندنا إال رصاص 

، أخذوا وليد وأوراق السيارة وسيديهات كانت يف السيارة ، أنكر املسؤولون األمنيون التابعون ملليشيا الحوثي 

يف الحي معرفتهم بأسباب اعتقال وليد، كما أنكروا معرفتهم بمكان تواجده، قال لنا قيادي حوثي أنه موجود 

يف سجن البحث الجنائي لكنهم أنكروا وجوده هناك، وقالوا لنا قد يكون يف “السجن املخفي” وهو سجن أنشأه 

الحوثيون حديثا داخل سجن البحث الجنائي وخصصوه ملعارضيهم يشرف عليه شخص يكني أبو رائد يتحدث 

بلهجة سكان صعدة ، وهو أيضا أنكر وجود وليد لديه، لكن ضابطا قال لنا يف اليوم الرابع أن وليد انتحر داخل 

السجن بطلق ناري.

لم يسمحوا لنا برؤية الجثمان، واشترطوا علينا التنازل عن القضية، هناك ملف تحقيق يف القضية أمام النيابة 

لكننا غير مقتنعين بجدية تلك التحقيقات. 

)انتهت الشهادة(

حصلت سام ىلع نسخة من تقرير الطبيب  الشرعي أ كد   وجود  كدمات  يف  الجهة  اليسرى  واليمنى 
للرقبة،  والكتف  والصدر  واسفل  البطن  و  كسور  يف  األضاع  وطلقة رصاص يف الرأس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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محمد  عوض  بارحمة، قيادي يف املقاومة

ــع ســيارات تابعــة  ــو 2016م داهمــت قــوة عســكرية ىلع متــن ارب ــوم الجمعــة 13 ماي يف ي
ــة الواقــع يف منطقــة بويــش  ــزل املواطــن عــوض بارحم ــة( من ــة الحضرمي لقــوات )النخب
ــه وهــم محمــد عــوض بارحمــة ، أحــد قــادة  ــة مــن أبنائ ــادت بالقــوة ثاث يف املــكا واقت
املقاومــة الشــعبية الجنوبيــة بمحافظــة شــبوة ، ومنــدوب مقاومــة شــبوة بحضرمــوت وليــد 
عــوض بارحمــة والدكتــور عيــدروس عــوض بارحمــة ، ويف يــوم اإلثنيــن 16 مايــو 2016 ُوجــدت 
جثــة محمــد عــوض بارحمــة يف ثاجــة مستشــفى ابــن ســيناء يف مدينــة املــكا وعليهــا 

آثــار تعذيــب واضحــة ، منهــا كدمــات وضربــات يف أماكــن متفرقــة مــن جثمانــه.

يف الثانــي مــن ينايــر 2016 اختطفــت مليشــيات الحوثــي املعلــم محمــد عبــداهلل أبــو زيــد 
، شــاهد بعــض طابــه عمليــة االختطــاف يف مدرســة اإلرشــاد بمديريــة الزيديــة محافظــة 
الحديــدة غــرب البــاد ، نقلــه خاطفــوه إلــى مقــر مؤسســة الغيــث الخيريــة ســابقا بمديريــة 
الزيديــة التــي اتخذتهــا مليشــيا الحوثــي وصالــح مركــزًا لإلعتقــال والتعذيــب بحســب شــهادة 

موثقــة لــدى املنظمــة.
ــود  ــل وع ــرته مقاب ــن أس ــوااًل م ــا ام ــون فيه ــتلم قيادي ــه واس ــارة عن ــيا الزي ــت املليش منع
باإلفــراج عنــه ، لكنهــم لــم يفرجــوا عنــه إال جثــة هامــدة عليهــا آثــار تعذيــب يف تاريــخ 9 
نوفمبــر 2016 ، وتعتقــد أســرته أنــه تــويف بتاريــخ 15 مايــو 2016م لكــن املليشــيات أخفــت 

خبــر الوفــاة وظلــت تبتــز أســرته طــوال فتــرة إختفائــه.

محمد  عبداهلل  ابو  زيد 
رئيس  فرع  حزب اإلصاح  بمديرية  الزيدية  بمحافظة  الحديدة
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بتاريــخ   2 ينايــر 2016 داهــم مســلحون تابعــون ملليشــيا الحوثــي منــزل ســليمان حمــود 
البرعــي، تــم تفتيــش املنــزل والعبــث بمحتوياتــه واختطــاف ســليمان ونقلــه إلــى  مقــر 
ــى  املجمــع  ــك  إل ــوه  بعــد  ذل ــم  نقل ــة باجــل،  ث ــواء  العاشــر ) حــرس  جمهــوري(  بمدين  الل
ــه  ــلمت  جثت ــاه  وس ــارق  الحي ــى  ف ــب  حت ــرض  للتعذي ــاك  تع ــة  وهن ــي  باملراوع  الحكوم
ــم  ــفى  وت ــى أ ي  مستش ــه  ال ــاب  ب ــدم  الذه ــد  بع ــد  التعه ــو 2016   بع ــوم 2 ماي ــه  ي  الهل

 دفنــه  مباشــرة  بعــد  تســلم  جثتــة                                                                              .

18 أبريــل 2016 داهمــت قــوة مــن مليشــيا الحوثــي  منــزل  ســليمان  يحيــى  ســليمان  وهــو 
 اخصائــي  مختبــرات كان يعمــل يف الوحــدة الصحيــة لقريتــه               ، نقلتــه إلــى مــكان مجهول 
ومنعــت عنــه الزيــارة، ويف تاريــخ  2 مــارس 2016 طلــب الحوثيــون مــن أســرته اســتام 
جثمانــه مــن املستشــفى العســكري بالحديــدة ومنعوهــم مــن مشــاهدة الجثمــان ورافــق 
الجثــة مســلحون مــن املليشــيا ليتأكــدوا مــن عــدم عــرض الجثــة ىلع طبيــب قبــل دف

نهــا.                                                                                                                                                  

سليمان علي  حمود  البرعي
قيادي يف الثورة الشبابية وعضو نقابة املعلمين

سليمان  يحيى  سليمان
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محمد صالح الصباري 

عادل الزوعريسليمان يحي سليماننبيل ناجي سعيد

وليد قاسم االبي

محمد عوض بارحمة
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ثالثا : القتل بوضع املختطفين دروعًا بشرية

وثقت املنظمة عدد 18 حالة قتل باستخدام الضحايا املختطفين واملختفيين دروعا بشرية يف مواقع عسكرية أو 
مخازن أسلحة وقد جاءت محافظة ذمار يف أىلع ترتيب املحافظات من حيث عدد الضحايا بـ 11 قتيل تلتها بقية 

املحافظات ىلع النحو التالي :
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دروع بشرية يف حديقة هران

سجلت املنظمة يف محافظة ذمار الواقعة ىلع بعد 27 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء ، قتل متوحش 
لـ 11 فردا بعد اختطافهم من محافظات إب وذمار ووضعهم كدروع بشرية يف مبنى حديقة هران –التي 
حولتها املليشيا إلى مقٍر للمسلحين  ومخزنا لألسلحة-  ويف تاريخ  21 مايو 2015م غارت إحدى طائرات 

التحالف العربي ىلع مبنى الحديقة ما أدى ملقتل احدى عشرة معتقل بينهم سياسيين ومراسلين 
إعاميين باإلضافة إلى معتقلين اخرين لم تتوصل املنظمة لبياناتهم ، هذا وترد تباعا اسماء املعتقلين 

القتلى:
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-   الصحفي عبداهلل محمد قابل 23 عاما.  )مراسل قناة يمن شباب( 

-   الصحفي يوسف محمد العيزري 24 عاما )مراسل قناة سهيل( 

-   أمين الرجوي 50 عامُا.  )قيادي اصاحي يف محافظة اب(

-   مشكل علي حسين معوضة 30 عاما

-   يحيى احمد اسماعيل حمادي 20 عاما

-  هياش محمد امليثالي 20 عاما 

-   احمد رباد 20 عاما 

-   راجو عبداهلل عامر 26 عاما 

-   علي ناصر حسن الصباري 45 عاما 

-   عبدالجليل عبداملعين النهاري 18 عاما

-   ابراهيم حزام الجرشي 20 عاما

-  يحيى أحمد عمر محروس 25 عاما ، ناشط سياسي ، قتل بتاريخ 3 مايو 2015م باستخدامه كدرع بشري 
يف نادي الضباط.

-  الطيب أحمد واصل 46 عاما ، قتل بتاريخ 3 مايو 2015م حيث استخـدام كدرع بشـري يف نادي 
الضـباط. 

-  سعيد قائد الحميدي ، قتل بتاريخ 3 مايو 2015م باستخدامه كدرع بشري يف نادي الضباط. 
-  سعيد أحمد عمر محروس 48 عاما ، قتل بتاريخ 10 اغسطس 2015م باستخدامه كدرع بشري يف 

مزرعة الجراحي.

ــدروع البشــرية أحدهــا  ــة باســتخدام ال ــدة وتعــز حــوادث قتــل مماثل كمــا شــهدت محافظتــي الحدي
كان يف نــادي ضبــاط الشــرطة ومزرعــة الجراحــي بالحديــدة ومدينــة الصالــح يف تعــز ومــن األشــخاص 

الذيــن وثقــت املنظمــة أســماءهم كضحايــا يف جرائــم القتــل كــدروع بشــرية يف الحديــدة:
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أمين الرجوي

50 عامًا )قيادي اصالحي يف محافظة اب(

ــه  ــب من ــاع، يطل ــل املط ــي فض ــادي الحوث ــن القي ــاال م ــى اتص تلق
حضــور لقــاء مهــم للتشــاور يف قضايــا تهــم املحافظــة، تأكــد 
ــه اجتمــاع  ــر األمــن حــول طبيعــة اللقــاء فأكــد أن الرجــوي مــن مدي
ــي يف إب. ــى البحــث الجنائ ــاء يف مبن طــارئ فذهــب لحضــور اللق

حصلت سام ىلع شهادة سائق الرجوي الذي رافقه يف اللحظات األخيرة قبل اعتقاله يقول: 

 غادر األستاذ امين منزله وكنت معه برفقه ابنه اسامه وتوجهنا الى ادارة مبنى البحث الجنائي فاستقبلنا 
املطاع يف ساحة املبنى وطلب املطاع مني االنتظار يف الباحة ، وبعد لحظات قليله من دخول األستاذ 

امين واملطاع الى املبنى عاد املطاع  وسألني هل أنت ولده؟ يقصد الرجوي فقلت له  ال، قال لي اذا انصرف 
فاألستاذ محجوز لدينا ، تفاجأت املرافق وحاولت االعتراض لكن مسلحين يف باحة املبنى كانوا منتشرين 

بكثرة وكان عدد االطقم خمسة ، فغادرت وتوجهت الى السيارة ألخبر أسامه نجل امين فتفاجأ بوجود أطقم 
مع املسلحين ، حاولنا  الدخول الى املبنى لكن املسلحين منعونا ، ووجهوا الينا اسلحتهم وحذرونا من 

االقتراب وأمرونا باملغادرة مباشرًة ، فغادرنا ولحق بنا أحد األطقم العسكرية إلى املنزل للتحقق من وصولنا. 
)انتهت الشهادة(.

هــذا وأكــد احــد املفــرج عنهــم مــن ســجن حديقــة هــران أنــه شــاهد خــال فتــرة اعتقالــه أحــد األطفــال ويدعــى 
عبدالســام مفــرح مــن منطقــة رداع البيضــاء حيــث كان محتجــزًا يف الــدور الثانــي كمــا أكــد مشــاهدته للضحيــة 
اميــن الرجــوي يف نفــس املــكان، وأكــد أيضــا تعرفــه ىلع الشــيخ البــرح عضــو مجلــس النــواب عــن دائــرة القفــر 

املعتقــل هنــاك مــع مجموعــة مــن املعتقليــن اآلخريــن. 
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عصــر يــوم الخميــس 21 مايــو 2015م أغــار طيــران التحالــف العربــي ىلع عــدة مواقــع عســكرية ومخــازن 
ــى إدارة  ــار وكان مــن بينهــا غــارة ىلع مبن ــة ذم ــح يف مدين ــوات صال ــي وق أســلحة ملليشــيا الحوث
حديقــة هــران - والتــي كانــت مقــرًا ملســلحي الحوثــي وقــوات صالــح- فانتشــرت االخبــار عــن تواجــد 
ــوي  ــل الرج ــاذ نج ــتطاع مع ــاطات اس ــد وس ــام، وبع ــار الع ــفى ذم ــوي يف مستش ــن الرج ــة أمي جث
الوصــول الــى ثاجــة املستشــفى بعــد تســعة أيــام مــن الغــارة فتعــرف ىلع جثــة والــده، كمــا يؤكــد 

يف شــهادته لســام.

كما يروي أحد الشهود حسين العيسي 35 عاما وهو من املعتقلين حينها يف سجن إدارة 
حديقة هران أنهم كانوا يطرقون الباب ويطلبون من مسلحي الحوثي ان يأتوا للتحقيق معهم 
ولم يستجيبوا لهم ، وان اهله بحثوا عنه يف جميع االقسام ولم يعثروا عليه وان ابنه احمد 

اخبره انه جاء الى إدارة حديقة هران قبل قصف الطيران بنصف ساعة وهو يحمل الثياب والطعام 
فقال لهم من كان متواجد يف حراسة الحديقة من مسلحي الحوثي ال يوجد احد عندنا بهذا 

االسم ، وطلبوا منه االنصراف حتى ال يضربه الطيران.

وأضاف العيسي عندما سمعنا طيران التحالف يحلق فوق املكان احسسنا اننا مستهدفين 
فارتفعت اصوات املعتقلين يف الغرف وطلبوا من الحراس اإلفراج عنهم لكنهم تفاجؤوا انه 
ال يوجد احد من الحراسة فسمعنا االنفجار االول يف املبنى املجاور ففتحت النوافذ من قوة 
االنفجار فحاولنا )املخفيين( فتح الباب بالقوة والخروج لكن حدثت الضربة الثانية ولم أفق اال 
وأنا تحت الركام ، أصبت عدة اصابات وأتى سكان املنطقة املجاورة للحديقة ورفعوا األنقاض 

وانتشلوني من تحتها وجثث أخرى لقتلى كانوا معتقلين يف املبنى.

ــزال معتقــال حتــى  ــر 2016 وال ي أعــادت املليشــيا اعتقــال العيســي مــرة أخــرى، يف 19 فبراي
اللحظــة إلــى جــوار الصحفــي عبــداهلل املنيفــي.
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الفئات التي
تعرضت للقتل

من خال تحليل استمارات الرصد والباغات املقدمة وأقوال الشهود ، تبين أن الضحايا بحاالتهم 
الثاث املذكورة يف هذا التقرير ، شملت أغلب فئات املجتمع اليمني با استثناء وبصورة  قاسية 

مجردة من اي قيم انسانية وبيان ذلك بالتالي:-

-  27  حالة قتل لناشطين إجتماعيين.

-  5  حاالت قتل لناشطين سياسيين.

-  4  حاالت قتل لصحافيين.

-  2  حالة قتل لعامل حر. 

-  حالة قتل واحدة ملدرس. 

-  حالة قتل واحدة ألكاديمي. 

-  حالة قتل واحدة لطبيب.

-  حالة قتل واحدة لعاطل عن العمل. 

-  حالة قتل واحدة لقيادي سياسي وحزبي.
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اإلستنتاجات

-    ارتكبت مليشيا الحوثي وقوات صالح جرائم إعدام وتصفيات ميدانية ضد بعض خصومها 
، باإلضافة الى استخدامهم املعتقلين ومختطفين كدروع بشرية لغارات طيران التحالف 

العربي يف عدد من املواقع العسكرية وأماكن تخزين السالح يف املحافظات اليمنية.

-    أحدث غياب املؤسسات االمنية والعدلية يف اليمن تزايدًا يف جرائم اإلعدام والتصفية 
امليدانية وتزايدا يف الضحايا حيث أصبح القانون والعدل منوط فقط بقرار القيادات 

امليدانية املحاربة.

-    تتعرض كثير من األسر اليمنية الى إرهاب وترويع نتيجة تزايد أعداد املعتقلين 
واملختطفين يف معتقالت مليشيا الحوثي وقوات صالح، وأصبح الشعور بالخوف سائدا 

يف أوساط املجتمع من أن استخدامهم كدروع بشرية يف تلك املعتقالت.

-    تمارس بعض التشكيالت العسكرية التابعة للحكومة الشرعية يف حضرموت »قوات 
النخبة الحضرمية« انتهاكات خطيرة بحق الناشطين واملدنيين أدت إلى وفاة بعضهم 

تحت التعذيب وأحاطت املحافظة بسياج من الخوف والرعب أمام املدنيين.
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التوصيات

توصي منظمة سام للحقوق والحريات :

أوال املجتمع الدولي

ثانيًا الحكومة الشرعية 

الضغط ىلع جميع األطراف لوقف انتهاكات حقوق االنسان يف اليمن خاصة انتهاكات 

التعذيب واالعدامات امليدانية من خال إيجاد حل يعمل ىلع وقف القتال يف اليمن الذي 

خلف مزيد كم املعاناة خاصة لألطفال والنساء

الضغط ىلع مليشيا الحوثي إلطاق سراح جميع املعتقلين املعارضين لديها.

العمل مع املجتمع الدولي واملحلي ىلع ماحقت مرتكبي االنتهاكات الجسيمة للقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، خال الحرب الدائرة يف اليمن ، والسعي 

لعدم إفاتهم من العقاب.

دعم مساعي تفعيل املؤسسات القضائية للفصل يف قضايا السجناء والقضايا الجنائية.

العمل ىلع االفراج الفوري عن املعتقلين يف سجون مدينتي عدن وحضرموت ووقف 

انتهاكات التعذيب يف سجون التشكيات العسكرية يف كا من حضرموت وعدن  

التحقيق يف أسباب وفاة بعض املعتقلين يف سجون عدن وحضرموت.

تفعيل املؤسسات القضائية للفصل يف قضايا السجناء والقضايا الجنائية.
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ثالثًا مليشيا الحوثي وقوات صالح

رابعًا املنظمات الدولية

ىلع مليشيا الحوثي وقوات صالح السماح لكافة املنظمات الحقوقية املحلية والدولية 

بزيارة املحافظات الخاضعة لسيطرتهما وفتح املعتقات للتحقيق يف وجود انتهاكات 

فيها.

السماح بإجراء تحقيق جدي يف مزاعم انتهاكات حقوق االنسان التي طالت املعارضين 

وخاصة االخفاء القسري والتعذيب واالعدامات امليدانية ومسألة املتسببين يف ذلك.

تدعو املنظمة كافة املنظمات الحقوقية الدولية واالقليمية لزيارة اليمن ومراقبة الوضع 

الحقوقي فيها.

مع تأكيدنا ىلع أن وجود توصيات ال يعني االعتراف ولو بشكل ضمني بشرعية سيطرة هذه املليشيا ىلع 

مصائر املدنيين ومصادرة حقوقهم السياسية إال أننا وبشكل عاجل وفيما يخص موضوع التقرير نوصي بما 

يلي :
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شكر وامتنان

كل التقدير والعرفان لجميع من ساهم يف إخراج هذا التقرير خاصًة كاًل من:

- الذين ساهموا بكل شجاعة يف إيصال االنتهاكات والوقائع للراصدين والباحثين يف منظمة سام

-  إلى اكثر من خمسة وعشرين راصدة وراصد تتحفظ املنظمة عن ذكرهم باالسم حرصا ىلع سامتهم 
وأسرهم من الضرر، تتقدم إليهم سام بكل التقدير واالمتنان.

الشهود وأقرباء الضحايا 

فريق الراصدين والباحثين امليدانيين يف سام

املصور فريق التحرير واملراجعة

إدارة عمليات الرصد والتوثيق

التصميم واإلخراج

إدراة املشـــروعالتنسيق واملتابعة

 tawfik.saeed@samrl.org توفيق الحميدي -
mohammed.Mudhsh@samrl.org  محمد مدهش -

 mousa.namrani@samrl.org  موسى النمراني -

nabelalawzari@yahoo.com  نبيل االوزري -

 tawfik.saeed@samrl.org توفيق الحميدي -

   anasabbas.n@gmail.com أنس  -
  aladien71@hotmail.com  عاء الدين  - 

nabila.ali@samrl.org  نبيلة علي -Nabil.albaydani@samrl.org  نبيل البيضاني  -    
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