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 تقرير: اليمن يستعد العدام سجناء كانوا احداثا عندما اهتموا بارتكاب جرائم يف خمالفة للقوانني 

احدهم ناشد العالم انقاذه من الموت عبر محادثة مع القدس العربي

 جنوب اليمن.. خيارات الوحدة واالنسالخ

 ›القدس العريب‹ : 
يصعب عىل الكثري من الناس اإلستغناء عن 
هواتفهم الذكية، فهي مبثابة تذكرة رقمية للتواصل 
مع العامل الخارجي يف رسعة قياسية، سواء كان 
هدف استعاملها مهنياً، سياسياً، إجتامعياً أو ترفيهياً.
إال أن هذه األجهزة متثل أهمية أكرب للسجني 
اليمني محمد طاهر السمون، ألنها ببساطة آخر 
وسيلة لتأمني تذكرة حياة وآخر أمل ملحاربة شبح 

املوت املرتقب، اإلعدام رمياً بالرصاص.
يستفيد محمد من إستعامل هاتفه الذيك داخل 
السجن ملناشدة املنظامت الحقوقية والدولية والرأي 
العام إلنقاذه من حكم اإلعدام الذي صدر بحقه 
عام 1999 عقوبة عىل جرمية ارتكبها حني كان يبلغ 

من العمر 13 عام، بحسب ادعائه.
ومحمد هو واحد من عرشات السجناء اليمنييني 
الذين يواجهون اإلعدام رمياً بالرصاص يف أي لحظة 
رغم وجود أدلة عىل أنهم كانوا تحت سن الـ 18 

وقت ارتكابهم جرائم أدت إىل القتل.
ويحظر قانون العقوبات اليمني منذ عام 1994 
إعدام املخالفني األحداث وينص عىل عقوبة قصوى 
بالسجن 10 سنوات لألفراد تحت 18 عاماً الذين 
ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها باإلعدام. كام صدق 
اليمن عىل كل من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وهام 
الوثيقتان اللتان تحظران تحديداً إنزال عقوبة 
اإلعدام بأي شخص كان تحت سن ال- 18 وقت 

وقوع الجرمية.
لكن يف تقرير أجرته منظمة ‘هيومن رايتس 
ووتش’ يف شهر اذار )مارس( 2013 بعنوان ‘انظروا 
إلينا بعني الرحمة: األحداث عىل ذمة اإلعدام يف 
اليمن’ تبني أنه عىل مدار السنوات الخمس األخرية 
أعدمت السلطات اليمنية ما ال يقل عن 15 شاباً 
وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت السن القانوين وقت 

وقوع الجرائم.
ويعد محمد من بني ثالث أحداث استنفدت 
جميع مراحل استئنافهم وينتظرون تنفيذ حكم 
اإلعدام يف أي لحظة. وكان الرئيس اليمني السابق 
عيل عبد الله صالح قد وقّع أوامر إعدامهم قبل تركه 
ملنصبه يف شباط )فرباير( 2012. ويُعد توقيع الرئيس 
هو الخطوة األخرية قبل تنفيذ عقوبة اإلعدام. لكن 
منظامت حقوقية وإنسانية ناشدت الرئيس عبد 
ربه منصور هادي أن يأمر مبراجعة جميع األحكام 
التي تكون فيها أدلة عىل أعامر املدعى عليهم 

ومحاولة تخفيفها. 

لكن ‘هيومن رايتس ووتش’ بينت يف تقريرها أن 
املخالفني األحداث واجهوا معوقات جسيمة عندما 

حاولوا إثبات أعامرهم يف املحكمة. 
وحتى عندما يكون لدى املدعى عليهم إثبات 
عىل أنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجرمية، 
فإن القضاة يتجاهلون هذه اإلثباتات بشكل بنّي، 
كام تبينت ‘هيومن رايتس ووتش’. ُحكم عىل بشري 
محمد الظهار باإلعدام من ِقبل محكمة يف صنعاء، 
وقد قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء الُحكم 
عليه ‘قال القايض: حتى لو كان يبلغ من العمر 

عرشة أعوام، فعقاب القتل هو اإلعدام‹. 
وما يضعف موقف املتهمني أكرث عدم إمتالك 
بعضهم وثائق رسمية تثبت اعامرهم وقت وقوع 
الجرمية علامً أن اليمن يحتل أحد أدىن معدالت 
تسجيل املواليد يف العامل بحيث تسجل الحكومة 
22 يف املائة فقط من املواليد، و5 يف املائة فقط من 
املواليد يف األوساط الفقرية والريفية، طبقاً ملنظمة 
األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(. ولهذا كان 
من الصعب عىل محمد أن يثبت سنه حني ارتكب 
الجرمية نظراً لكونه من مواليد إحدى القرى الريفية 

وال ميلك شهادة والدة. 
ويف محادثة هاتفية مع ‘القدس العريب’ أراد 
محمد أن يوضح جانباً أساسياً للحظة وقوع الجرمية 
، حيث ادعى أنه قام بقتل أحد اصدقائه عن غري 
قصد حينام كانا يستعرضان سالحهام يف ساحة 
القرية، فقام بإزالة مخزن الرصاص ونيس أنه كان 

هناك طلقة معدة لإلطالق وعندما ضغط عىل الزناد 
انطلقت وأصابت صديقه يف رأسه وأدت إىل وفاته. 
وكان محمد حينها يف سن الـ13 بحسب ادعائه، مام 
يعني أنه كان يجب أن يحكم عليه بالسجن عرش 
سنوات إال أن القضاء أصدر بحقه حكم اإلعدام 
بعدما تم اإلستعانة بطبيب رشعي ليقيم سنه فقال 
الطبيب الذي قال محمد أنه كان يدعى اسكندر 

السقاف أنه فوق الـ18 عام. 
وبعد أن ناشد محمد جمعيات حقوقية قامت 
بالضغط عىل أدارة السجن ملراجعة عمره تم 
إستدعاء طبيب ثان ويدعى قاسم عقالن، بحسب 
ما رصح محمد لـ’القدس العريب’، وحدد الطبيب 
له العمر نفسه . إال أن محمد ادعى بأن الطبيب 
الثاين قدم تقييمه هذا بعد ما تم الضغط عليه من 

قبل أرسة املجني عليه. 
وقدم لـ’القدس العريب’ صوراً له يف سن الـ15 أي 
بعد عامني من دخوله السجن، بحسب ما ادعى . 
كام قدم مستندات ووثائق تبني تاريخ ميالده يف 
شهادة السابع والثامن أسايس. هذا وقد أرفق شهادة 

لقاح تبني تاريخ ميالده أيضاً.
وأضاف محمد لـ’القدس العريب’، ‘إن أكرث ما 
يحزين أن أهل القتيل لن يتفهموا أين مل اقتل ابنهم 
عمداً، هذا أكرث ما يؤملني، ولألسف ال أملك دليل 
يثبت أن هذا هو ما حدث فعالً. وأضاف: امتنى 
لو قام هو بقتيل بدالً من العكس وبقي هو حيا 
ليتحمل مسؤولية مويت، وهنا ال أقصد خطر اإلعدام 

 روسيا اليوم 
وضع متتبعو الشأن اليمني دعوة الرئيس 

اليمني الرصيحة لالستفادة من التجربة 
الروسية يف الشكل الفيدرايل لنظام الحكم، 

يف خانة اإلشارة إىل أحد الخيارات الثالثة 
املطروحة عىل طاولة الحوار ملعالجة القضية 

األصعب يف حارض البالد ومستقبلها. 
ويعترب الجميع قضية الجنوب املفتاح 
األساس ملعالجة كل مشكالت البالد، قبل 

الوصول إىل صياغة دستور جديد وإصالح 
هياكل الدولة وتنظيم انتخابات عامة مطلع 

العام املقبل
. وتعني فكرة النظام الفيدرايل لحل 

قضية الجنوب ضمن الدولة اليمنية 
الواحدة، تقسيم البالد إىل أقاليم، تتمتع 

بصالحيات إدارة شؤونها الداخلية.
 وسيحصل الجنوب وفق هذا التصور 

عىل نوع من االستقالل عن الهيمنة املركزية، 
من دون أن يتحول ذلك إىل انفصال

. وقد برز هذا الخيار كحل وسط بني 
حلني آخرين، متعارضني متاما هام خيار 
االتحاد املطلق، أي الوحدة التامة، وهو 

خيار يشدد عىل أن وحدة البالد مسألة غري 
خاضعة للحوار أو النقاش، وأن الجنوب جزء 

ال يتجزأ منها وسيظل كذلك، حتى لو لزم 
األمر اللجوء إىل القوة ملنع تكرار محاولة 

االنفصال. 
ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحل 

الفيدرايل ليس أكرث من خديعة يف علبة 
مزركشة، وتأجيال مؤقتا لسلخ الجنوب عن 

الشامل. 
أما الخيار الثاين فهو خيار االستقالل 

الذي يدعو أصحابه إىل فك االرتباط كليا 
عن الشامل، أي انفصال الجنوب واستقالله 
التام، مستندين إىل فشل أكرث من 20 عاما 

من الوحدة وفق رؤيتهم، متحدثني عن 

احتالل شاميل للجنوب. 
وتزداد، بالتوازي مع ما يجري يف قاعات 

مؤمتر الحوار ودهاليزه، حدة االحتقان 
والتوتر يف الشارع اليمني، كصدى ملا يجري 

داخل املؤمتر.
 فأغلب األطراف املشاركة، وإن كانت 
تعلن نبذ كل أشكال العنف والعمل عىل 

توفري أفضل مناخ لنجاح املؤمتر يف تحقيق 
غاياته، إال إنها يف الواقع تحرك منارصيها يف 

الشارع من أجل تعزيز موقعها يف الحوار 
والضغط عىل األطراف األخرى. 

هذا هو اليمن اآلن، توسع يف حركة 
العصيان املدين يف الجنوب ووضع اقتصادي 

مرتد تحول إىل أزمة إنسانية فاقم من حدتها 
عدم التزام املانحني بوعودهم ملساعدة 

اليمن.. وصورة قامتة لعدم االستقرار 
السيايس، تعكس ما أعلـنتـه منظمة 

اليونسيف أن ثـلث أطفال اليمن باتوا من 
دون تعليم

. ويف انتظار ما سيخرج به مؤمتر الحوار 
الوطني عىل مدى ستة أشهر يبقى كل يشء 

رهن قرار الشعب وممثليه.. فإما حوار 
جدي يفيض إىل حلول توافقية مرضية لكل 

األطراف أو حرب أهلية ال تبقي وال تذر.

بل تأنيب الضمري‹.
لكن ليست هذه هي مشكلة محمد الوحيدة، 
فحتى لو كان فعالً إرتكب الجرمية عن عمد، كان 
من املفرتض أن يسجن لعرش سنوات بحسب ما ينص 
عليه القانون اليمني. إال أن عدم دقة التقارير الطبية 
يف تحديد عمر األحداث والضغط الذي يتعرض له 
األطباء من قبل أهل املجني عليه بشكل تهديد غري 
مبارش أو حتى عرب رشوة مالية، كام رصح البعض، 
كلها عوامل يدفع مثنها السجني الذي يجد نفسه يف 
موقف ضعف. ويصبح بذلك هاتفه السالح الوحيد 
الذي ميكنه من خالله مناشدة الرأي العام واملنظامت 

حقوق اإلنسان والصحافة ، متاما كام فعل محمد.
وأضاف محمد ‘أريد أن تصل قصتي لضمري رئيس 
الجمهورية ورئيس القضاء والعدل والنائب العام 

وأتطلب منهم أن يحكموا بعدالة وضمري‹. 
الله كبرية وأظن أن  الحمدلله، رحمة  وقال: 
شعور اإلعدام ال يراودين يف هذه األيام، كنت أراه 
يف الكوابيس دامئاً ولكن اآلن تؤكد يل املنظامت أين 

يف أمان وأن لدي وثائق قوية تثبت براءيت.
ويف ظل األمل الذي يعيشه محمد، إال أنه من 
املؤمل اإلشارة إىل قصة مامثلة وحديثة مل تجري األمور 
فيها بحسب آمال محمد ففي كانون األول )ديسمرب( 
2012 قامت فرقة إعدام رمياً بالرصاص يف صنعاء 
بإعدام هند الربطي، وهي شابة ُمدانة بالقتل تشري 
شهادة ميالدها إىل أنها كانت تبلغ من العمر 15 

عاماً وقت وقوع جرميتها املزعومة. 
ومل تخرب السلطات أرستها بإعدامها إال قبل ساعات 
من وقوعه بالرغم من أن أرستها كانت قد جمعت 
مبلغاً كبرياً من املال ألهل املجني عليه مقابل إخالء 
سبيلها بعدما استعانت مبنظامت حقوقية واجرت 
مقابلة مع ‘هيومن رايتس ووتش’ يف آذار )مارس( 

2012 أي قبل شهور قليلة من اعدامها.
ولكن محمد ، الذي فات عىل سجنه 14 عام ، 
ومتكن من الحصول عىل هاتف جوال داخل السجن 
يف عام 2010، يرى يف جواله هذا وسيلة ألمل جديد 
ومنصة متكنه من بذل جهوده الخاصة إلثبات براءته، 
واذا كان القضاء والقانون والحكومة قد خذلوه، 
فهو مؤمن بجهود املنظامت الحقوقية والتحركات 
الفردية املتمثلة باملتعاطفني معه عرب وسائل التواصل 
اإلجتامعي التي ينشط عليها من خالل جواله الصغري 

داخل السجن.
وختم محمد بالقول ‘تابعوا تطورات القضية 

عرب حسايب عىل الفيسبوك وأبقوا معي.. ال تتخلوا 
عني‹.

وما يضعف 
موقف 

المهتمني أكرث 
عدم إمتالك 

بعضهم وثائق 
رسمية تثبت 

اعمارهم وقت 
وقوع اجلرمية


