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تحرك عاجل

محتجون معتقلون في اليمن عرضة للتعذيب
ألقي القبض على عشرات من احملتجني يف أعقاب مظاهرات يف مدينة عدن ،جنويب اليمن .وهم حمتجزون مبعزل عن العامل اخلارجي ،وعرضة
للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة .وتشعر منظمة العفو الدولية ابلقلق من أهنم رمبا احتجزوا ال سبب سوى تعبريهم السلمي عن حقهم يف
حرية التعبري والتجمع ،ولذا رمبا يكونون سجناء رأي.
ألقي القبض على العشرات على أيدي قوات األمن إثر احتجاجات سلمية تنادي ابإلصالح وتغيري النظام اليت نظمت يف منطقة املنصورة جبنويب
مدينة عدن يف  16فرباير/شباط .وورد أنه قد قتل أربعة رجال ،على األقل ،وأصيب العشرات عندما أطلقت قوات األمن النريان على احملتجني.
فقد انطلقت االحتجاجات يف عدن ويف أماكن آخرى جبنويب اليمن ،تدعو إىل انفصال من الشمال .غري أنه وإثر انطالق املتظاهرات يف العاصمة
صنعاء وغريه من املدن ،تدعو الرئيس ابلتنحي ،بدأ احملتجون يف عدن أيضا ابلدعوة إىل تغيري النظام .وورد أن الذين مت القبض عليهم قد احتجزوا
مبعزل عن العامل اخلارجي يف سجن املنصورة املركزي ،وأهنم عرضة للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة .ومنذئذ ومنطقة املنصورة مطوقة بقوات
األمن ملنع الناس من الدخول أو اخلروج .وورد أن مثة مزيد من االحتجاجات مازالت مستمرة يف املنطقة اليوم.
وطبقا ملصادران يف اليمن ،فإنه يف  16فرباير/شباط بدأت يف عدن االحتجاجات بصورة سلمية دون وقوع أي حادث خطري ،بينما قامت قوات
األمن املدين بضبط االحتجاجات .إال أنه عندما وصلت قوات األمن املركزي إىل موقع األحداث ،قامت بفتح النار على احملتجني .وأخرب شاهد
عيان منظمة العفو الدولية أنه إثر اهلجمات قام أشخاص يف مالبس مدنية ،يُعتقد أهنم من أفراد قوات األمن أو متواطئون معها ،إبصابة املمتلكات
ابألضرار .وقال املصدر ..." :رجال مبالبس مدنية يهامجون املباين ويضرمون النار يف السيارات ،لكن هذا فقط مبثابة حماولة لتربير االستخدام
املفرط للقوة على أيدي السلطات".
يرجى الكتابة فورا باللغة العربية أو اإلنجليزية
لحث السلطات على ضمان حماية هؤالء الذين احتجزوا إثر االحتجاجات ،في  16فراير/شباط في عدن ،أن توفر لهم الحماية من التعذيب وغيره من ضروب
سوء املعاملة ،والسماح هلم فورا بصورة منتظمة ابالتصال مبحام من اختيارهم هم ،السماح لذويهم بزايرهتم ،وتقدمي العالج الطيب إذا احتاجوا إليه.
دعوة السلطات إىل اإلعالن عن أي هتم وجهت إليهم ،وضمان أن اإلجراءات القانونية املتخذة ضدهم تتماشى مع املعاير الدولية للمحاكمة 
العادلة.
لإلعراب عن القلق من أهنم قد يكونون معتقلني ال لسبب سوى ممارستهم السلمية حلقهم يف حرية التعبري والتجمع ،ولفت انتباه السطات إذا 


كان األمر كذلك؛ فان منظمة العفو الدولية سوف تعتربهم سجناء رأي وتدعو لإلفراج عنهم فورا ودون شرط أو قيد.
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وابعثوا بنسخ كذلك إىل املمثلني الدبلوماسيني لليمن املعتمدين لدى بلدانكم .ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم ،إذا كنتم تعتزمون إرسال
املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله.
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معلومات إضافية
االحتجاجات يف جنوب اليمن
استمرت االحتجاجات يف جنوب اليمن ضد ما يُرى أنه متييز متارسه احلكومة ضد اجلنوبيني ،واليت أخذت متيل بشكل متزايد حنو الدعوة إىل
انفصال جنوب البالد ،بشكل متقطع منذ عام  .2007وانطلقت شرارة هذه االحتجاجات مبظاهرات ملتقاعدين عسكريني جنوبيني ظلوا يشتكون
بشكل متزايد من عدم معاملتهم على قدم املساواة مع أقراهنم من العسكريني يف مشال البالد من حيث التوظيف والرواتب ومعاشات التقاعد.
وينتمي أغلب املتقاعدين العسكريني إىل جيش ما كان يعرف ابسم "مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية" ،واملعروفة عموما ابسم اليمن اجلنويب .فبعد
توحيد البالد عام  ،1990مت دمج جيشي اليمن اجلنويب واجلمهورية العربية اليمنية ،املعروفة عموما ابسم اليمن الشمايل ،يف جيش موحد للجمهورية
اليمنية الوليدة .وعلى الرغم من ذلك ،جرى بعد احلرب األهلية اليت نشبت عام  ،1994واليت انتهت هبزمية اجلنوب ،تسريح العديد من العسكريني
املسرحون ،مثلهم مثل من بقي من اجلنوبيني يف اجليش املوحد احلايل ،أهنم
الذين ينتمون إىل جيش اليمن اجلنويب من جيش الدولة .ويزعم هؤالء ّ
خيضعون للتمييز ابملقارنة مع العسكريني القادمني من جيش اليمن الشمايل.
وعلى ما يبدو ،فقد انبثق "احلراك اجلنويب" عن هذه االحتجاجات وأخذ يتسع يف ظل الشعور العام ابلتمييز الذي يعتقد اجلنوبيون أنه يطاهلم.
حيث نظّم "احلراك اجلنويب" عددا من املظاهرات االحتجاجية ضد ما اعترب فشال من جانب احلكومة يف معاجلة التمييز ضد سكان البالد
اجلنوبيني .واتسم الرد احلكومي على هذه املظاهرات ابلقسوة الشديدة .فقتل عشرات احملتجني يف املظاهرات أو يف حميطها ،ودون أساس قانوين
لقتلهم يف العديد من احلاالت ،نظرا ألهنم مل يشكلوا أي هتديد حلياة أفراد القوات األمنية أو سواهم .واعتقلت القوات األمنية واحتجزت ،منذ بدأ
االحتجاجات يف  ،2007آالف املتظاهرين واملتواجدين مبحض الصدفة ،وبشكل تعسفي أحياان ،إىل جانب قياديني وانشطني يف "احلراك اجلنويب".
ومنذ فرباير/شباط  ،2011وعقب دعوات للرئيس كي يتنحى ،بدأ حمتجون يف عدن بشكل خاص ابملطالبة بتغيري النظام وبتنحي الرئيس .واستمرت
كذلك املظاهرات املطالبة ابنفصال اجلنوب عن البالد ،ويف عدن وأجزاء أخرى من جنوب اليمن.
ويكفل الدستور اليمين حرية التعبري ،ولكن هذا احلق يتم تقويضه من خالل ممارسات وقوانيني مقيِّّدة ،وبشكل خاص "قانون الصحافة
واملطبوعات" لسنة  ،1990و"حمكمة الصحافة واملطبوعات املتخصصة" ،اليت مت إنشاؤها يف مايو /آاير  .2009ويظهر أن اهلدف من إنشاء هذه
احملكمة هو قمع املعارضة من خالل رفع قضااي ذات صفة عاجلة ضد منتقدي احلكومة.
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وقد خرب ممثلو منظمة العفو الدولية على حنو مباشر عدائية السلطات جتاه التغطية اإلعالمية الحتجاجات تطالب ابلدفاع عن احلق يف التعبري.
فبينما كانوا يراقبون مسرية سلمية خرجت يف صنعاء يف مارس/آذار  ،2010ونظمتها منظمة "صحفيات بال قيود" ،هددت الشرطة مندوب منظمة
العفو الدولية ،الذي كان حيمل آلة تصوير ،ابالعتقال وبتوجيه هتم إليه إذا ما حاول تصوير املسرية السلمية .وقالوا إن جمرد حضور مندويب املنظمة
يف املكان أمر غري قانوين على الرغم من سلمية االحتجاج الذي نظمته الصحفيات يف مكان عام .كما شهد مندوبو منظمة العفو الدولية عملية
اعتقال ملتظاهر كان حيمل آلة تصوير ،وأطلق سراحه الحقا دون إعادة آلة التصوير إليه ،عقب تقدم عدد من املتظاهرين بشكوى ضد القبض
عليه .ويف هذه األثناء ،كان رجال مبالبس مدنية بدا أهنم يتبعون جهات أمنية يقومون بتصوير املشاركني يف املظاهرة ابلفيديو ويلتقطون الصور هلم.
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