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أ
السادة العزاء،
نموا أان ترفع لسعادتكم تقري ًرا ً
يسر المنظمة المنظمة الدولية ألقل البلدان ً
هاما عن حالة حقوق اإلنسان في اليمن بعنوان
أ
"مدنيون بال حماية وجرائم بال عقاب" اعدته وقدمته للمنظمة الشبكة المدنية لإلعالم والتنمية وحقوق اإلنسان ،وهي منظمة غير
حكومية مقرها في عدن ،جنوب اليمن .تتمثل وليتنا في العمل بالتعاون مع المنظمات المحلية الكائنة في أاقل البلدان ً
نموا
ً أ
أ
نموا المتاثرة بالصراعات.
والعمل كجسر لتقديم معلومات واقعية وغير متحيزة ومفصلة عن اقل البلدان
أ
يتضمن التقرير رصد للشبكة المدنية التي وثقت انتهاكات ممنهجة للحوثيين وقوات الحكومة الشرعية وجماعات إرهابية اخرى في
المناطق الجنوبية والغربية من اليمن .ويسرد التقرير الحالت النوعية للقتل العشوائي وغير المشروع للمدنيين ،والختطاف
القسري ،والحتجاز غير القانوني ،وتعذيب المعتقلين في السجون ،وقمع الحقوق والحريات العامة في كل محافظة على حدة.
أ
كما يقدم التقرير معلومات مفصلة عن استخدام الطفال في النزاعات المسلحة ،ويتضمن تحقيقات دقيقة حول ضحايا تفجيرات
أ
أ
ال لغام الرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي.
أ
أ
قدمت الشبكة المدنية معلومات واقعية ودقيقة واك ثرها موثوقية بشان النتهاكات والتجاوزات والجرائم في اليمن .استندت عملية
المراقبة والتوثيق بشكل بحت إلى زيارات ميدانية للمواقع التي حدثت فيها انتهاكات ،وتمت المقابالت المباشرة مع الضحايا
وعائالتهم والشهود والسكان المحليين والمنظمات المجتمعية في كل من المناطق الغربية والجنوبية من اليمن.
وفقا لوليتكم وبهدف حماية السكان المدنيين ،والحد من تفاقم الظروف المعيشية واإلنسانية ،ومحاسبة الجناة وتقديمهم إلى
أ
العدالة ،وتعزيز حماية الطفال والنساء المتضررين من النزاع المسلح ،يرجى الطالع على التقرير المرفق" .مدنيون بال حماية
وجرائم بال عقاب" للشبكة المدنية لإلعالم والتنمية وحقوق اإلنسان.
أ
أ أ
نامل ان يساعد هذا التقرير اإلضطالع بوليتكم من خالل إيالء اهتمام وثيق وإعطاء اهمية قصوى لالنتهاكات والجرائم ضد
اإلنسانية واتخاذ اإلجراءات المناسبة لوقف إراقة الدماء والمعاناة اإلنسانية المستمرة والشديدة لماليين اليمنيين.
أ
الشبكة المدنية لإلعالم والتنمية وحقوق اإلنسان جاهزة ومستعدة لتزويدكم باي معلومات ووثائق إضافية حول انتهاكات حقوق
اإلنسان في اليمن .إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ،فال تتردد في التصال بنا.
خالص التحية.
أ
المنظمة الدولية لقل البلدان نموا
المرفق :تقرير حقوقي :يوثق انتهاكات حقوق اإلنسان في الجنوب ومناطق الساحل الغربي للفترة  26مارس - 2015
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تعريف:
الشــبكة املدنيــة لإلعــام والتنميــة وحقــوق اإلنســان
( )CNMDHRإطــار تنســيقي مــدين طوعــي مؤســي،تضم
 13منظمــة حقوقيــة وتنمويــة و إعالميــة ،وهــي مؤسســة
غــر حكوميــة وغــر ربحيــة ،تأسســت يف  10ديســمرب 2018م
،بهــدف تنســيق وتكامــل جهــود املنظــات األعضــاء ،وتفعيــل
دورهــا وحضورهــا املجتمعــي يف نــر الوعــي الحقوقــي
وحاميــة وصــون حقــوق اإلنســان ،وينصــب جهــد الشــبكة
بدرجــة أساســية حــول رصــد وتوثيــق انتهــاكات وتجــاوزات
حقــوق اإلنســان بشــكل عــام يف اليمــن ،بالرتكيــز عــى النطــاق
الجغــرايف للمحافظــات الجنوبيــة.
تهتــم الشــبكة بالربامــج التدريبيــة والتأهيليــة وبنــاء القــدرات
للشــباب مــن الجنســن يف املجــال الحقوقــي والقانــوين ،وقضايــا
اإلعــام التنمــوي واإلنســاين بشــكل عــام ،إدراكا منهــا بأهميــة
دور األعــام يف حاميــة الحقــوق والحريــات املدنيــة ،ويف تنميــة
وعــي أفــراد املجتمــع ،والنهــوض بعمليــة البنــاء والتنميــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة املســتدامة ،وترســيخ ثقافــة احــرام
القانــون والعدالــة القضائيــة.
تصــدر الشــبكة تقريريــن حقوقيــن (تقريــر نصــف ســنوي
وتقريــر ســنوي) خاصــة برصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق
اإلنســان وقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ،وفقــا للمعايــر
الدوليــة والقوانــن الوطنيــة الســائدة يف البلــد.
منــذ تأسيســها نفــذت الشــبكة العديــد مــن الربامــج واألنشــطة
التدريبيــة والتأهيليــة اســتهدفت فئــة الشــباب من الجنســن يف
العاصمــة عــدن وعــدد مــن املحافظــات الجنوبيــة املحــررة ،يف
مجــاالت الرصــد والتوثيــق وإعــداد التقاريــر واألرشــفة ،وقواعــد
وآليــات القانــون الــدويل ،وتصميــم االســتامرات وجــداول
الرصــد األساســية ،باإلضافــة إىل عــدد مــن الــدورات التأهيليــة
والتدريبيــة يف مجــال األعــام اإلنســاين والتنمــوي ،والتصويــر
وكتابــة وإعــداد التقاريــر الصحفيــة ،اســتفاد منهــا ( )200شــاب
وشــابة يف عــدن ولحــج وأبــن وشــبوة واملهــرة ،باإلضافــة إىل
تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات واملناشــط التوعويــة والــورش
والنــدوات العلميــة الحقوقيــة واإلعالميــة والتنمويــة..

الشبكة املدنية لإلعالم والتنمية وحقوق اإلنسان
العنوان :فيال رقم  - 5مخطط العائدين -
كورنيش ريمي  -المنصورة  -عدن
البريد اإللكترونيCnaden2018@gmail.com :

الموقع اإللكترونيwww.cnaden.com :
الهاتف00967735600237 - 00967358400 :
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مدخل لتحليل الوضع اإلنساني:
بينــا ينهــار اتفــاق ســتوكهومل وتتزايــد
العراقيــل أمــام فــرص تطبيــق بنــود
اتفــاق الريــاض الــذي تــم التوقيــع
عليــة بــن املجلــس االنتقــايل الجنــويب
والحكومــة اليمنيــة يف  5نوفمــر2019م
العــام املــايض ،تتضــاءل معهــا فــرص
نجــاح جهــود املبعــوث الــدويل مارتــن
جريفتــس يف تحقيــق أي تقــدم حقيقــي
عــى صعيــد تقريــب وجهــات النظــر
بــن أطـراف األزمــة اليمنيــة ميكــن البنــاء
عليــه للتوصــل إىل اتفــاق ينهــي الحــرب
ويوقــف نزيــف الــدم ،وينهــي اســتمرار
تفاقــم املعانــاة والوضــع اإلنســاين
الــكاريث ويؤســس لســام دائــم وشــامل.
يف ظــل كل ذلــك تصعــد قــوات الحــويث خروقاتهــا املســتمرة لعرقلــة كل الجهــود واالتفاقــات
والق ـرارات الدوليــة بدعــم إي ـراين واضــح ومعلــن ،حيــث الزالــت األســلحة والصواريــخ الباليســتية
والطائــرات املســرة التــي متدهــم بهــا إيــران تتدفــق عــر املنافــذ الربيــة والبحريــة والشــواطئ
اليمنيــة.
والحــال كذلــك فيــا تقــوم بــه قــوات الحكومــة الرشعيــة ومليشــيات حــزب اإلصــاح والحشــد
الشــعبي مــن انتهــاكات وتجــاوزات بحــق الســكان املدنيــن يف محافظــة شــبوة وتعــز.
فمنــذ نهايــة 2018م حتــى اللحظــة ازدادت وتــرة العمليــات العســكرية واألعــال العدائيــة التــي
تقــوم بهــا «الجامعــات الحوثيــة» يف كل مناطــق التــاس يف جبهــات الضالــع والجــوف ومــأرب
والحديــدة واملناطــق الحدوديــة الجنوبيــة ملحافظــة البيضــاء ،وازدادت وتــرة تصعيدهــا بإطــاق
الصواريــخ الباليســتية عــى مــدن ومنشــآت ومطــارات اململكــة العربيــة الســعودية ،وعــى املــدن
الجنوبيــة ومــأرب والحديــدة يف توجــه واضــح لعرقلــة جهــود الســام وإطالــة أمــد الحــرب تحقيقــا
ألهــداف مرشوعهــم الســايل الطائفــي وأجنــدة املــروع اإلي ـراين التوســعي يف املنطقــة».
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هاهــي الحــرب تدخــل عامهــا الســادس وتتداخــل معهــا تعقيــدات األزمــة ،وتفاقــم ســوء األوضــاع
اإلنســانية املعيشــية والخدميــة إىل درجــة يصعــب تصورهــا ،يف بلــد يعــرف بأنــه واحــد مــن افقــر
بلــدان العــامل بحســب مــؤرشات وتقاريــر األمــم املتحــدة.
تقــدم الشــبكة املدنيــة لألعــام والتنميــة وحقــوق اإلنســان تقريرهــا الســنوي الثــاين الخــاص
بانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وهــو تقريــر تراكمــي يركــز عــى الشــواغل املتعلقــة بانتهــاكات القانــون
الــدويل والقانــون الــدويل اإلنســاين ،ومــا آلــت إليــه أوضــاع حقــوق اإلنســان يف املحافظــات الجنوبيــة
عــى وجــه الخصــوص وبعــض مناطــق الســاحل الغــريب ملحافظتــي تعــز والحديــدة ،حيــث تتزايــد
حــاالت االنتهــاك واالعتــداءات املتكــررة التــي متارســها «قــوات الحوثيــن ومليشــيا اإلخــوان املســلمني
والجامعــات اإلرهابيــة التابعــة لحــزب اإلصــاح وقــوات الحكومــة الرشعيــة بحــق الســكان املدنيــن
الســيام يف الضالــع وشــبوة وتعــز والحديــدة مســتهدفة كل جوانــب الحيــاة مــن قتــل واعتقــال
واختطــاف وإخفــاء وتعذيــب وتهجــر قــري وتدمــر ممنهــج للمــدن والقــرى وللبينــة التحتيــة
واملنشــآت الصحيــة والتعليميــة ودور العبــادة واألعيــان الثقافيــة والتاريخيــة ،وزراعــة األلغــام يف
الطرقــات واألماكــن العامــة والتضييــق عــى حريــة الــرأي والتعبــر ومالحقــة الصحفيــن والنشــطاء
الحقوقيــن وغريهــا مــن االنتهــاكات.
يســتعرض التقريــر حصيلــة تراكميــة باألرقــام والشــواهد املوثقــة لحالــة حقــوق اإلنســان تــم
رصدهــا وتوثيقهــا مــن عــدد مــن املنظــات األعضــاء يف الشــبكة ،وتغطــي الفــرة مــن ( 26مــارس
 2015حتــى  31ديســمرب2019م) وهــي الفــرة التــي ســبقت تأســيس الشــبكة يف ديســمرب 2018م،
وأعقبــت ســيطرة املليشــيات الحوثيــن عــى الســلطة يف صنعــاء والســيطرة عــى مؤسســتي الجيــش
واألمــن واملؤسســات االقتصاديــة ومحــارصة رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة ،وإعألنهــم الحــرب
والتعبئــة العامــة إلجتيــاح املحافظــات الجنوبيــة ،حيــث أرتكبــت قــوات الحوثيــن وقــوات الجيــش
والحــرس الجمهــوري التابعــة للرئيــس صالــح املتحالفــة معهــم انتهــاكات وجرائــم جســيمة ترتقــي
إىل مســتوى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ،مبوجــب نظــام رومــا األســايس وميثــاق املحكمــة
الجنائيــة الدوليــة املعتمــد يف رومــا يف  17متــوز /يوليــو 1998م واتفاقيــة جنيــف الرابعــة()1949
الخاصــة بحاميــة املدنيــن يف أوقــات الحــرب ،بينهــا جرائــم القتــل واإلعتقــال واإلختطــاف واإلخفــاء
القــري والتعذيــب.
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ومل يســتثنى مــن ذلــك تدمــر املنشــآت التعليميــة والصحيــة و اســتهداف طواقــم وســيارات
اإلســعاف الطبيــة ودور العبــادة ،كــا فرضــت حصــارا شــامال ومطبقــا عــى الســكان املناطــق التــي
تســيطر عليهــا ومنعــت وصــول فــرق االغاثــة واملســاعدات اإلنســانية واألدويــة والســلع والخدمــات
األساســية الرضوريــة لحيــاة الســكان وخاصــة يف مدينــة عــدن التــي تــم حصارهــا ملــدة أربعــة أشــهر
يف العــام 2015م يف انتهــاك صــارخ لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين وحيــث يشــكل ذلــك تهديــدا
للمدنيــن وخاصــة األطفــال والنســاء منهــم باعتبارهــم الفئــات األكــر تــررا ومعانــاة مــن الحــروب،
ضاربــة عــرض الحائــط كل القوانيــن واالعـراف والقوانيــن الدوليــة.
يتضمــن التقريــر أيضــا حصيلــة إحصائيــة مدعمــة بالوقائــع ،لحــاالت االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا
القــوات الحكومــة اليمنيــة ،ومليشــيات اإلخــوان ،والحشــد الشــعبي املواليــة لحــزب اإلصــاح يف
محافظتــي شــبوة وعــدن ،خــال األحــداث األخــرة ،التــي شــهدتها املحافظتــن خــال العــام املنــرم.
تهــدف الشــبكة مــن خــال هــذا التقريــر إىل توفــر معلومــات وبيانــات موثقــة ،وأكــر شــمولية،
ملجمــل انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الجنــوب خاصــة ،واليمــن بشــكل عــام ،الســيام تلــك التــي تــم
إغفالهــا يف التقريــر األخــر ،الــذي أصدرتــه لجنــة الخـراء الدوليــن(يف ســبتمرب 2019م) ،وتضــع كل
ذلــك برســم الضمــر أإلنســاين واملنظــات الحقوقيــة واإلنســانية املحليــة والدوليــة ،باعتبارهــا جرائــم
حــرب ضــد اإلنســانية ال تســقط بالتقــادم ،وال ميحوهــا الزمــن أو يلغيهــا النســيان.
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منهجية التقرير:
اعتمــدت الشــبكة املدنيــة يف هــذا التقريــر منهجيــة التحقيــق والبحــث امليــداين املنظــم لعمليــات
الرصــد والتوثيــق وجمــع املعلومــات ،مــن خــال إج ـراء الزيــارات واملقابــات املبــارشة ،للمناطــق
املســتهدفة يف عــدن ولحــج وأبــن والضالــع وشــبوة ،باإلضافــة إىل بعــض مناطــق الســاحل الغــريب
ملحافظتــي تعــز والحديــدة.
وتعتــر جميــع االنتهــاكات والتجــاوزات والجرائــم التــي تضمنهــا التقريــر وقائــع مثبتــه باملشــاهدة
وبالكتابــة ،وموثقــة ،ومدعمــة باألدلــة والرباهــن ،وتقــي للحقائــق بهــدف الوصــول إىل املعلومــات
الدقيقــة واألكيــدة ،وذلــك مــن خــال الرصــد والتوثيــق امليــداين للوقائــع والحــاالت ،والنــزول إىل
مواقــع ومناطــق الضحايــا ،وإجــراء املقابــات معهــم ومــع ذويهــم ،ومــع الشــهود ،واملســئولني
املحليــن واملوظفــن يف قطاعــات الصحــة والتعليــم ،ومنظــات ونشــطاء املجتمــع املــدين ،وغريهــم
ممــن تســنى للفريــق مقابلتهــم ،باإلضافــة إىل البالغــات التــي تتلقاهــا الشــبكة بشــكل يومــي،
عــن طريــق االتصــاالت التليفونيــة واإلمييــات ومواقــع التواصــل اإلجتامعــي ســواء مــن الضحايــا أو
عوائلهــم ،أوشــهود العيــان،
حيــث يقــوم قســم الرصــد بإســتالمها وتوثيقهــا والتحقــق مــن صحتهــا ،بواســطة فــرق الرصــد
امليــداين ،والنــزول إىل مناطــق االنتهــاك ،للتحقــق مــن صحــة تلــك البالغــات ،وفقــا لإلجــراءات
والخطــوات املنهجيــة الســليمة وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1جمــع الوقائــع وحــاالت االنتهــاك للفــرة مــن ( 2015حتــى  )2018وهــي الفــرة التــي أعقبــت
اجتيــاح الحوثيــن للجنــوب وســبقت تأســيس الشــبكة يف أكتوبــر 2018م حيــث اعتمــدت فيهــا عــى
البيانــات واألرقــام اإلحصائيــة التــي وثقتهــا ورصدتهــا عــدد مــن املنظــات الحقوقيــة املنطويــة يف
اطــار الشــبكة وخاصــة (منظمــة صــح لحقــوق اإلنســان ،ومنظمــة حــق ،ومنظمــة الضالــع لإلعــام
وحقــوق اإلنســان).
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 -2منــذ تأســيس الشــبكة يف أكتوبــر 2018م اعتمــدت الشــبكة يف عمليــة الرصــد والتوثيــق لتلــك
االنتهــاكات عــى فــرق الرصــد امليــداين التابــع للشــبكة يف املناطــق واملحافظــات املختلفــة ،وذلــك
مــن خــال:
 اعتــاد آليــة الرصــد والتوثيــق وإعــداد التقاريــر الخاصــة بالشــبكة وفقــا لالســتامرة الخاصــةبالشــبكة.
 اســتالم التقاريــر امليدانيــة التــي ترســلها فــرق الرصــد امليــداين يف املناطــق املختلفــة بشــكليومــي وحفظهــا وأرشــفتها الكرتونيــا وورقيــا ،وفرزهــا وتصنيفهــا بحســب مناطــق وحــاالت االنتهــاك.
 اعتــاد أليــة للمراقبــة والتحقــق والتدقيــق للتأكــد مــن صحــة تلــك الوقائــع واالنتهــاكات،وتدعيمهــا بالوثائــق والبيانــات الطبيــة والصــور والســجالت والفيديوهــات واملقابــات امليدانيــة
املبــارشة للضحايــا والشــهود وغريهــم.
تنــوه الشــبكة إىل أن التقريــر ال يدعــي شــمولية توثيقــة لــكل حــاالت االنتهــاك التــي ارتكبــت
خــال الفــرة التــي شــملها التقريــر ،وهــي كثــرة ،وليس مبقــدور إمكانــات الشــبكة رصدهــا وتوثيقها
العتبــارات عديــدة ،ناهيــك عــن مخاطــر ومعوقــات الوصــول إىل بعــض مناطــق التوتــر املســتهدفة
،ولصعوبــة الحصــول عــى معلومــات كافيــة أو لعــزوف بعــض الشــهود أو الضحايــا عــن التجــاوب
خشــية التعــرض ألعــال انتقاميــة ،الســيام تلــك الحــاالت التــي أرتكبــت يف فـرات ســابقة وال تتوفــر
عنهــا معلومــات وبيانــات كافيــة.
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عرض االطار القانوني:
متثــل الوقائــع واالنتهــاكات التــي تضمنهــا التقريــر وقائــع مثبتتــه باملشــاهدة وبالكتابــة اســتنادا
للدســتور والقوانــن الوطنيــة (قانــون الجرائــم والعقوبــات رقم ( )12لعــام 1994م وقانــون اإلجراءات
الجزائيــة رقــم ( )13لعــام 1994م وقانــون االختطــاف والتقطــع رقــم ( )24لســنة 1988م وكــذا
القوانــن واملواثيــق واالتفاقيــات واإلعالنــات الدوليــة ،وخاصــة القانــون الــدويل ،والقانــون الــدويل
اإلنســاين ،واتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949م الخاصــة بحاميــة املدنيــن واألرسى وضحايــا
الحــروب والنزاعــات املســلحة ،وبنــاء عــى ذلــك تعتــر االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات الحــويث
 صالــح عنــد اجتياحهــا الجنــوب يف مــارس 2015م وخاصــة يف عــدن ولحــج والضالــع ،وغريهــا مــناملحافظــات الشــالية كتعــز والحديــدة جميعهــا متثــل جرائــم حــرب وفقــا ألحــكام وقواعــد القانــون
الــدويل ،كونهــا اســتهدفت املدنيــن وأغلــب ضحاياهــا هــم مــن األطفــال والنســاء،
حيــث يشــكل حاميــة املدنيــن خــال النزاعــات املســلحة حجــر األســاس يف القانــون الــدويل
اإلنســاين ،ويتســع نطــاق هــذه الحاميــة ليشــمل املمتلــكات املدنيــة العامــة والخاصــة ،ويعتــر أن
النســاء واألطفــال واملســنني واملــرىض والنازحــون فئــات شــديدة الضعــف وأكــر تعرضــا للــرر.
كــا أنهــا جرائــم ارتكبــت بقصــد جنــايئ مكتمــل األركان ،وبالتــايل فهــي ال تســقط بالتقــادم،
ويســتدعى مــن املجتمــع الــدويل واملنظــات الحقوقيــة واإلنســاين املحليــة والدوليــة الوقــوف
أمامهــا ،والعمــل عــى أنصــاف الضحايــا وذويهــم ،ورد االعتبــار لهــم ومحاســبة مرتكبيهــا ،وتقدميهــم
للعدالــة اإلنســانية ،ج ـزاء مــا اقرتفــوه مــن جرائــم.
كــا أن القانــون الــدويل املطبــق يف اليمــن يتضمــن معايــر احــرام مبــادىء حقــوق اإلنســان،
املســتوحاة مــن روح القانــون الــدويل العــريف وأحــكام القانون الــدويل اإلنســاين ،فضال عــن االتفاقيات
واملعاهــدات الدوليــة ،وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989م والربتوكــول االختيــاري التفاقيــة
حقــوق الطفــل املتعلــق بــارشاك األطفــال يف النزاعــات املســلحة ( )2000واتفاقيــة القضــاء عــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 1979م ،واتفاقيــة (أوتــاوا) لحــر اســتخدام األلغــام ،والعهــد
الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية 1966م واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ()1948
والتــي صادقــت عليهــا الحكومــة اليمنيــة ،وعــى أكــر مــن ( )58معاهــدة واتفاقيــة وبرتوكــول دويل.
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وبحســب املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،تعتــر مجموعــة االتفاقيــات والوثائــق التــي تشــكل
منظومــة حقــوق اإلنســان العامليــة ،ملزمــة لجميــع الــدول بالتحقيــق يف جرائــم الحــرب املزعــوم
ارتكابهــا مــن قبــل أف ـراد قواتهــا املســلحة وغريهــم مــن األشــخاص أو الجهــات الخاضعــن لواليتهــا
ومقاضــاة القــادة أو الزعــاء املتورطــن بارتكابهــا ،مبــا يف ذلــك تقديــم التعويضــات الكاملــة عــن
الخســائر الناجمــة عــن االنتهــاكات.
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امللخص التنفيذي:
نســتعرض يف هــذا التقريــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الجنــوب  ،وبعــض مناطــق الســاحل
الغــريب للفــرة مــن ( 21مــارس 2015م حتــى  31ديســمرب 2019م) وتتضمــن أصنــاف انتهــاكات
القانــون الــدويل اإلنســاين ،التــي ارتكبتهــا القــوات الحوثيــة واط ـراف ال ـراع يف اليمــن ،يف كل مــن
عــدن والضالــع وشــبوة وأبــن ولحــج والحديــدة وتعــز ،الســيام تلــك املتعلقــة بالحرمــان مــن الحق يف
الحيــاة ،واالعتــداء عــى الســامة الجســدية ،واالنتهــاكات املوجهــة ضــد النســاء واألطفــال واملدنيــن
الغــر منخرطــن يف النزاعــات املســلحة.
لقــد ســعت الشــبكة إىل بــذل جهــود خاصــة ويف ظــروف اســتثنائية لجمــع ورصــد وتوثيــق تلــك
االنتهــاكات ،مــن قتــل واعتقــاالت تعســفية واختطــاف وإخفــاء قــري ،وحــاالت التعذيــب ،التــي
تعــرض لهــا املعتقلــن يف الســجون والنشــطاء املدنيــن واإلعالميــن ،وتفجــر املنــازل واســتهداف
البنيــة التحتيــة واألعيــان املدنيــة واملنشــآت الصحيــة والتعليميــة وغريهــا.
يتضمــن التقريــر ايضــا رصــد نوعــي لحــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون لألطفــال والنســاء
واســتهداف املدنيــن يف محافظــة الضالــع ،حيــث الزالــت أعــال العنــف والقصــف باألســلحة الثقيلــة
التــي ترتكبهــا قــوات الحــويث مســتمرة حتــى لحظــة كتابــة التقريــر ،مســببة مقتــل وإصابــة املئــات
مــن املدنيــن وترشيــد األالف مــن األرس التــي تركــت منازلهــا خوفــا مــن القصــف واالســتهداف
املبــارش للقــرى واملناطــق األهلــة بالســكان يف مختلــف مناطــق ومديريــات الضالــع ،باإلضافــة إىل
االنتهــاكات التــي ترتكبهــا مليشــيات اإلخــوان املواليــة لحــزب اإلصــاح وقــوات الحكومــة اليمنيــة يف
محافظــة شــبوة ،منــذ اســتيالئهم عــى املحافظــة بالقــوة العســكرية يف أغســطس 2019م.
ويتضمن التقرير ( )3أبواب ،يتفرع كل باب منه إىل عدة فصول ،وذلك عىل النحو التايل:
البــاب األول :يتضمــن ( )9فصــول ،يســتعرض (الفصــل األول والثــاين والثالــث والرابــع والخامــس)
منــه عــى رصــد وتوثيــق دقيــق لــكل أصنــاف وأنــواع انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين ،مــن قتــل
واعتــداء عــى الســامة الجســدية ،واعتقــال واختطــاف قــري ،وتعذيــب للمعتقلــن يف الســجون،
واســتخدام املدنيــن كــدروع برشيــة ،باإلضافــة إىل ضحايــا األلغــام ،وقمــع الحقــوق والحريــات
العامــة.
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وقــد بلــغ مجمــوع االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا ( )68236حالــة انتهــاك ،منهــا
مقتــل (  )6335مدنيــا بينهــم عــدد ( )386طفــا و( )353امــرأة و ( )126مســن ،ســجلت عــدن أعــى
نســبة منهــا بواقــع ( )2993حالــة ،تليهــا محافظــة لحــج بواقــع ( )1126حالــة ،ثــم الضالــع بواقــع
( )889حالــة ،وشــبوة بواقــع ( )381حالــة ،والســاحل الغــريب بواقــع ( )232حالــة وحرضمــوت ()114
حالــة.
وقــد أثبــت التحقيقــات التــي أجرتهــا الشــبكة إىل ان قــوات الحوثيــن مســؤولة عــن مقتــل ()5801
مدنيــا بينهــم ( )372طفــل و( )337امــرأة و( )105مســن ،بينــا تــأيت مســؤولية التنظيــات اإلرهابية
وجامعــات القاعــدة وداعــش عــن مقتــل ( )398حالــة ،وعــدد ( )19حالــة نســبت إىل أف ـراد مــن
القــوات الحكوميــة و( )26حالــه إىل مليشــيا حــزب اإلصــاح ،وعــدد ( )74حالــة نســبت إىل أخطــاء
طـران التحالــف العــريب نتيجــة إلحداثيــات مغلوطــة كان يتلقاهــا مــن غرفــة العمليــات العســكرية
مــن ضبــاط يف الجيــش اليمنــي  ،بغــرض توريــط دول التحالــف العــريب يف هــذه االنتهــاكات.
كــا وثقــت الشــبكة إصابــة عــدد ( )26663حالــة ،بينهــا ( )617طفــل و( )62امــرأة ،تتحمــل قــوات
الحــويث وحلفائهــا املســؤولية عــن إصابــة عــدد ( )26105حالــة ،بينهــا ( )586طفــل و( )614امــرأة
و( )281مــدين اغلبهــم مــن املســنني ،وعــدد ( )135حالــة نتيجــة أخطــاء ط ـران التحالــف العــريب،
بينهــا ( )12طفــل و( )3نســاء و( )17مســن ،و( )53إصابــة نســبت ألف ـراد مــن القــوات الحكوميــة
و( )316إصابــة تســببت بهــا تفج ـرات وأعــال القتــل للجامعــات والتنظيــات اإلرهابيــة ،وعــدد
( )41حالــة تســببت بهــا مليشــيات اإلخــوان وحــزب اإلصــاح ،بينــا ســجلت ( )13إصابــة لجهــات
مجهولــة.
وتشــر التحقيقــات التــي أجرتهــا الشــبكة لتقــي ملــف ضحايــا حــوادث األلغــام التــي زرعتهــا
القــوات الحوثيــة يف املناطــق التــي انســحبت منهــا بعــد هزميتهــا يف الجنــوب ،وخاصــة عــدن ولحــج
وأبــن ،والتــي خلفــت مقتــل ( )569مدنيــا ،بينهــم ( )58طفــل و(  )48امــرأة و( )40مســن وإصابــة
عــدد ( )485شــخص بينهــم ( )54امــرأة و( )81طفــل ،يعــاين منهــم ( )231شــخص مــن تشــوهات
وعاهــات مســتدمية جـراء بــر أطرافهــم ،تتحمــل قــوات عبدامللــك الحــويث بشــكل منفــرد املســؤولية
الكاملــة عــن تلــك الحــاالت ،التــي تســببت بهــا حــوادث األلغــام ،التــي زرعتهــا بشــكل عشــوايئ يف
املـزارع والطرقــات العامــة واألحيــاء األهلــة بالســكان يف كل املناطــق التــي تنســحب منهــا.
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كــا أولــت الشــبكة اهتاممــا خاصــا مللــف املعتقلــن واملخفيــن قرسيــا ،وقامــت برصــد وتوثيــق
الكثــر مــن حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القــري والتعذيــب ،ســواء تلــك التــي ارتكبتهــا القــوات
الحوثيــة أثنــاء اجتياحهــا للمناطــق الجنوبيــة يف مــارس 2015م ،أو تلــك التــي ارتكبتهــا مليشــيات
اإلخــوان املواليــة لحــزب اإلصــاح والقــوات الحكوميــة يف املناطــق الجنوبيــة املحــررة ،وحققــت يف
املئــات مــن تلــك الحــاالت والوقائــع ،ومــا صاحبهــا مــن عمليــات تعذيــب واســتخدام املعتقلــن
كــدروع برشيــة ،مــا أدى إىل مقتــل وجــرح العديــد منهــم ،بينهــم أطفــال وأف ـراد طاعنــن بالســن،
حيــث بلــغ مجمــوع املعتقلــن واملختطفــن الــذي متكــن فريــق الرصــد مــن توثيقهــا ( )2659شــخص
بينهــم ( )77طفــل و( )28مســن.
وتشــر تحقيقــات ،التــي اجراهــا فريــق الرصــد يف الشــبكة ،إن قــوات الحوثيــن مســؤولة عــن
ارتــكاب ( )2323حالــة اعتقــال واختطــاف ،بينهــا ( )58طفــل و ( )219مليشــيات اإلخــوان وحــزب
اإلصــاح و ( )84حالــة قــوات الحكومــة اليمنيــة.
كــا رصــدت الشــبكة عــدد ( )223حالــة تعذيــب بينهــم ( )15طفــل ،تــأيت مســؤولية الحوثيــن عــن
( )128حالــة تعذيــب بينهــم ( )7أطفــال ،ومســئولية القــوات الحكوميــة عــن ( )6حــاالت بينهــم ()3
أطفــال ،بينــا تــأيت مســئولية مليشــيات اإلخــوان وحــزب اإلصــاح عــن ( )89حالــة تعذيــب بينهــم
( )5أطفــال أغلبهــا يف محافظــة شــبوة.
بينــا يتضمــن الفصــل (الســادس والســابع والثامــن والتاســع) مــن التقريــر حــاالت االنتهــاكات
التــي ارتكبتهــا اطـراف النـزاع للقانــون الــدويل اإلنســاين ،الســيام تلــك املتعلقــة باســتهداف املدنيــن
والتدمــر املمنهــج واملتعمــد للمنشــآت واملرافــق الصحيــة والتعليميــة واألعيــان املدنيــة ،وتفجــر
املنــازل ،واســتخدام املدنيــن دروعــا برشيــة يف الحــروب.
وبلــغ مجمــوع املنــازل واملنشــآت املدمــرة التــي متكنــت الشــبكة مــن توثيقهــا ســواء بشــكل كامــل
أو جــزيئ ( )20151منــزل ومنشــأة ،منهــا ( )135منــزل تــم تفجريهــا باســتخدام العبــوات الناســفة
مــن قبــل القــوات الحوثيــة ،و( )983منــزل دمــرت بشــكل كيل ،وعــدد ( )18758منــزل تعرضــت
ألرضار جزئيــة أو بســيطة ،وتدمــر ( )56مســجد و( )7جســور.
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ومل يســتثنى القطــاع الصحــي والتعليمــي مــن تلــك اإلعتــداءات ،حيــث بلــغ عــدد املنشــآت واملراكز
الصحيــة التــي تعرضــت للقصــف والتدمــر خــال فــرة االجتيــاح ،وخاصــة عــدن ولحــج والضالــع
( )31منشــأة ومركــز صحــي ( )22منهــا أصيبــت بــأرضار جزئيــة و( )9منهــا تــم نهــب محتوياتهــا أو
تحويلهــا إىل ثكنــات عســكرية.
ويف القطــاع التعليمــي تعرضــت ( )74مدرســة ومنشــأة تعليميــة للقصــف والتدمــر منهــا ()36
مدرســة ومنشــأة دمــرت بشــكل الــكيل و ( )24مدرســة أصيبــت بــأرضار جزئيــة و( )14مدرســة
ومنشــأة تعليميــة تــم اســتخدامها ثكنــات عســكرية ومخــازن لألســلحة.
كــا رصــدت الشــبكة تهجــر اآلالف مــن األرس النازحــة ،أثنــاء إجتيــاح الحوثيــن للمحافظــات
الجنوبيــة والســاحل الغــريب ،الزال الكثــر منهــا يعيشــون يف مخيــات عشــوائية يف ضواحــي عــدن
ولحــج والضالــع ،يف وضــع إنســاين غايــة يف الســوء ،يفتقــرون للغــذاء واملــاء والــدواء ،ويف محافظــة
الضالــع وحدهــا الزال مــا يقــرب مــن ( )10000ألــف أرسة نازحــة جـراء التصعيــد العســكري للقــوات
الحوثيــة ،وتزايــد أعــال القصــف الــذي يســتهدف املدنيــن يف مديريــات دمــت وقعطبــة وحجــر
وغريهــا مــن املناطــق الحدوديــة الشــالية ملحافظــة الضالــع ،بينــا رصــدت عــدد ( )985نــازح مــن
مديريــة مك ـراس محافظــة أبــن.
البــاب الثــاين :يســتعرض حــاالت االنتهــاك والجرائــم الجســيمة ،التــي ارتكبــت بحــق الطفولــة
واملــرأة ،حيــث متكنــت الشــبكة مــن رصــد وتوثيــق عــدد (  )1985حالــة انتهــاك ،بينهــا مقتــل ()353
إمــرأة ،و ( )386طفــل ،وجــرح ( )629إمـراة ( )617طفــل ،منهــم ( )58طفــل قتلــوا نتيجــة األلغــام
الفرديــة التــي زرعتهــا القــوات الحوثيــة ،و( )297طفــل يعــاين مــن إعاقــات وتشــوهات مســتدمية.
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ومــن الجرائــم التــي تنتهجهــا القــوات الحوثيــة بحــق األطفــال جرميــة تجنيــد واســتخدام األطفــال
يف الحــروب واملواجهــات العســكرية ،والتــي تعتــر جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين،
حيــث متكنــت الشــبكة مــن رصــد وتوثيــق عــدد ( )7914طفــل ،تــم اســتخدامهم والــزج بهــم يف
جبهــات القتــال ،نســبة ( )%90مــن هــؤالء األطفــال جندتهــم القــوات الحوثيــة و( )367مليشــيات
اإلخــوان وحــزب اإلصــاح و( )158طفــل قــوات الحكومــة اليمنيــة.
كــا وثقــت الشــبكة اختطــاف عــدد ( )77طفــل تعــرض ( )15منهــم للتعذيــب ،وبحســب
التحقيقــات التــي أجرتهــا الشــبكة فــإن قــوات الحوثيــن مســؤولة عــن إختطــاف عــدد ( )58طفــل
وتعذيــب ( )7أطفــال ،أمــا مليشــيات اإلخــوان املواليــة لحــزب اإلصــاح مســؤولة عــن إختطــاف
( )15طفــا ،تعــرض منهــم ( )5أطفــال للتعذيــب معضمهــم يف محافظــة شــبوة ،تــم اســتخدامهم
كرهائــن للضغــط عــى أبائهــم لتســليم أنفســهم ،أمــا القــوات الحكومــة اليمنيــة فهــي مســؤولة عــن
اختطــاف وتعذيــب ( )3أطفــال.
البــاب الثالــث :يتضمــن ( )6فصــول ،يحتــوي كل فصــل منــه عــى تقريــر نوعــي عــن االنتهــاكات
يف كل مــن محافظــة الضالــع ،شــبوة ،عــدن ،أبــن ،تعــز والحديــدة.
تؤكــد الشــبكة أن البيانــات واإلحصــاءات الــواردة يف هــذا التقريــر ،ال تعكــس كل الحقيقــة ،بــل
الجــزء اليســر الــذي متكنــت الشــبكة مــن الحصــول عليهــا وتوثيقهــا ،وإن األعــداد الحقيقيــة تفــوق
كث ـرا مــا تــم تدوينــه ،حيــث تعــذر الوصــول إىل الكثــر مــن الحــاالت بعضهــا ألســباب وظــروف
أمنيــة خشــية تعــرض الراصديــن لعمليــات التهديــد واإلختطــاف والقتــل ،باإلضافــة إىل عــزوف بعــض
أهــايل الضحايــا وشــهود العيــان مــن التجــاوب أو اإلدالء بــأي معلومــات أو إفــادات حــول كثــر مــن
تلــك الوقائــع خشــية تعرضهــم لــردود فعــل إنتقاميــة مــن قبــل الحوثيــن.
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الباب األول:
أصناف انتهاكات القانون الدولي اإلنساني
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الفصل األول :احلرمان من احلياة (القتل):
لجــأت مليشــيات الحــويث املدعومــة مــن إي ـران إىل القتــل بشــكل منهجــي لــكل مــن يعارضهــا
وبشــكل يومــي ودون متييــز ،كــا أن الصدامــات املســلحة واالشــتباكات املتواصلــة بــن مليشــيا
الحشــد الشــعبي وحــزب اإلصــاح مــن ناحيــة وبــن فصائــل مــن املقاومــة الوطنيــة والقــوات
الحكومــة اليمنيــة مــن جهــة أخــرى يف تعــز وكــذا أعــال القتــل واإلعــدام التــي مارســتها مليشــيات
اإلخــوان وحــزب اإلصــاح يف شــبوة ،ومــا أقدمــت عليهــا مــن عمليــات قتــل وانتهــاكات جســيمه،
جميعهــا متثــل جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون الــدويل وينبغــي محاســبة املســولني واملتســببني
بارتكابهــا وتقدميهــم للعدالــة.
وتشــر املعلومــات والبيانــات التــي حصلــت عليهــا ووثقتهــا الشــبكة إىل مقتــل ( )6335مدنيــا،
بينهــم عــدد ( )386طفــا ،و( )353امــرأة ( )126مســن ،حيــث ســجلت عــدن أعــى نســبة بواقــع
( ،)2993يليهــا عــى التــوايل محافظــة لحــج بواقــع ( ،)1126الضالــع بواقــع ( ،)889أبــن بواقــع
( ،)481شــبوة بواقــع ( ،)381ثــم الســاحل الغــريب (الحديــدة) بواقــع ( ) 232حرضمــوت (.)114
وتبــن التحقيقــات التــي أجرتهــا الشــبكة إىل أن قــوات الحوثيــن مســؤولة عــن مقتــل ()5801
مدنيــا ،بينهــم ( )372طفــل و( )337امــرأة و( )105مســن ،بينــا تــأيت مســؤولية الجامعــات املتطرفــة
وتنظيــات القاعــدة وداعــش اإلرهابيــة عــن مقتــل (  ،)398وعــدد ( )19حالــة نســبت إىل أف ـراد
مــن القــوات الحكوميــة و( )26حالــة إىل مليشــيا حــزب اإلصــاح  ،وعــدد ( )74حالــه كانــت بســبب
أخطــاء طـران التحالــف العــريب.
ص جدول رقم ( )1يوضح التوزيع النوعي واالجتماعي حلاالت القتل اليت ارتكبتها اطراف النزاع حبسب احملافظات:
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الفصل الثاني :االعتداء على السالمة اجلسدية (اإلصابة):
بلــغ عــدد حــاالت اإلصابــة ،واالعتــداء عــى الســامة الجســدية ،التــي متكنــت الشــبكة مــن رصدهــا
خــال الفــرة التــي غطاهــا التقريــر ( )26663حالــة إصابــة جميعهــم مــن املدنيــن بينهــم ()617
طفــل ( )62امــرأة ،تســببت قــوات الحــويث وحلفائهــا بإصابــة عــدد ( )26105بينهــم ( )586طفــا
وعــدد ( )614امــرأة و( )281مواطــن مســن ،وعــدد ( )135اصابــة بســبب قصــف قــوات التحالــف
العــريب ،بينهــم ( )12طفــا و ( )3نســاء و( )17مســن ،وعــدد ( )53إصابــة بســبب القــوات الحكومية،
و ( )316حالــه تســببت فبهــا الجامعــات االرهابيــة ،وعــدد ( )41تســببت بهــا مليشــيات اإلخــوان
وحــزب اإلصــاح ،بينــا نســبت عــدد ( )13إصابــة لجهــات مجهولــة.
جدول رقم ( )2يبني األطراف املسؤولة عن ضحايا القتل واإلصابة:

21

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

الفصل الثالث :ضحايا األلغام:
تعتــر زراعــة األلغــام مــن االنتهــاكات املجرمــة يف القانــون الــدويل اإلنســاين واملواثيــق املرتبطــة بهــا
،ومنهــا اتفاقيــة أوتــاوا لتنظيــم وحظــر اســتخدام وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام املضــادة لألف ـراد
لعــام 1997م ،ويعــد اســتخدام األلغــام جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون الــدويل ،ألنهــا تنتهــك حقــوق
الطفولــة ،وتغتــال حياتهــم وتدمــر مســتقبلهم.
ومل تكتفــي جامعــات الحــويث باســتخدام تلــك األلغــام الفرديــة ،بــل لغمــت حتــى بيوتهــم وطــرق
ســرهم ومســاحات وأماكــن لعبهــم يف الشــوارع واملــدارس.
حيــث لجــأت إىل إســتخدام طــرق وأســاليب جديــدة ،مــن خــال تحويــل األلغــام املضــادة
للمركبــات واآلالت الثقيلــة ،إىل ألغــام مضــادة تســتهدف األف ـراد واملدنيــن ،وذلــك بقصــد إحــداث
أكــر قــدر مــن الــرر يف األرواح واملمتلــكات ،مســببة القتــل واإلصابــة واإلعاقــات املســتدمية لهــم،
ويشــكل املدنيــون النســبة األعــى مــن عــدد الضحايــا ،وخاصــة األطفــال والنســاء والعائديــن مــن
األرس النازحــة إىل منازلهــا ،الذيــن غالبــا مــا يكونــوا ضحايــا لتلــك األلغــام.
وتتعــدد أنــواع األلغــام التــي تزرعهــا املليشــيات بــن األلغــام املتفجــرة والفرديــة ،واملموهــة،
واإلرتجاليــة.
ويف املحافظــات الجنوبيــة تعمــدت قــوات الحويث-صالــح أثنــاء اجتياحهــا العســكري للجنــوب يف
مــارس 2015م إىل زراعــة األلغــام مبختلــف أنواعهــا يف املناطــق والقــرى واملــدن الجنوبيــة ،وبشــكل
عشــوايئ يف الطرقــات واألحيــاء الســكنية وامل ـزارع واملبــاين واملنشــآت الحكوميــة العامــة ،مهــددة
حيــاة أكــر مــن مليــون مواطــن ،وتســببت يف أعاقــة عــودة الكثــر منهــم إىل منازلهــم وحرمتهــم مــن
مامرســة أعاملهــم وحياتهــم الطبيعيــة.
وعــى مســتوى اليمــن بشــكل عــام يشــكل املدنيــون نســبة ( % )70مــن ضحايــا األلغــام ،وميثــل
األطفــال والنازحــن العائديــن ملنازلهــم النســبة األعــى األكــر تعرضــا للقتــل واإلصابــات.
وقــد تنوعــت إصاباتهــم بــن اصابــات يف العمــود ،والبــر لألطـراف ،وكســور يف القفــص الصــدري ،أو
إصابــات األوعيــة الدمويــة واألعصــاب ،ونزيــف وارتجاجــات مختلفــة يف الدمــاغ ،وكســور يف الحــوض
وخــروج األمعــاء واألحشــاء وإصابــات يف البطــن والكبــد والطحــال والــكىل والتهتــك ،ونزيــف يف
الرئــة والشــلل وفقــدان الســمع أو البــر ج ـراء الشــظايا وقــوة االنفجــارات التــي تســببها األلغــام
والقذائــف شــديدة االنفجــار.
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وقــد ضاعــف الفقــر وتــدين مســتوى الرعايــة الصحيــة مــن تفاقــم حاالتهــم أكــر ،وهــم هنــا
محتاجــن لدعــم نفــي ورعايــة صحيــة واجتامعيــة لضــان إســتقرار حالتهــم النفســية والصحيــة،
ملــا ترتكــه األلغــام مــن أرضار كارثيــة للضحايــا ،وملــا تورثــه مــن معانــاة بعــد النجــاة مــن املــوت،
حيــث تبــدأ رحلــة جديــدة مبــا خلفتــه الحــرب مــن أمـراض وآالم ومــآيس طويلــة يف مجتمــع يجــد
فيــه املعــاق صعوبــة كبــرة يف التكيــف واإلندمــاج وإنعــدام الرعايــة الصحيــة واالجتامعيــة.
جدول رقم ( )3يبني التوزيع اجلغرايف والنوعي لضحايا األلغام حبسب احملافظات:

23

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

ومــن واقــع مــا ملســناه عنــد مقابلــة عــدد مــن األطفــال الضحايــا ،الحظنــا كيــف تركــت تلــك
اإلصابــات تأثــرات وصدمــات نفســية قاســية عــى حياتهــم وأفــراد أرسهــم ،األمــر الــذي يحتــم
العمــل وبصــورة عأجلــة عــى تبنــي برامــج الدعــم النفــي لعــاج هــؤالء األطفــال ،وبرامــج التدريب
والتأهيــل الطبــي واالجتامعــي ملســاعدتهم عــى التكيــف واالندمــاج يف املجتمــع ،الســيام أولئــك
الــذي تســببت حــوادث األلغــام يف أصابتهــم بإعاقــات مســتدمية ،حيــث يعانــون مــن حــاالت نفســية
ســيئة لشــعورهم بالحرمــان مــن أعضائهــم عنــد مقارنــة انفســهم بأقرأنهــم  ،بعــد أن حرمتهــم
اإلعاقــة مــن الذهــاب إىل املدرســة ،ومــن اللعــب واالســتمتاع ،ومامرســة حياتهــم الطبيعيــة.
وقــد وثقــت الشــبكة خــال فــرة التقريــر مقتــل عــدد ( )569بينهــم ( )48امــرأة و ( )58طفــل
وعــدد  40مدنيــا مســن ،وإصابــة عــدد ( )485شــخص ،بينهــم ( )54امــرأة و ( )81طفــل ،وتســببت
بإعاقــات وعاهــات وتشــوهات مســتدمية لعــدد ( )231شــخص ،ممــن بــرت أطرافهــم أو فقــدوا
بعــض أعضائهــم الحيويــة.
جدول رقم ( )4يبني نوع وإمجالي األلغام والعبوات املنزوعة حبسب احملافظات:
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بعض وقائع ضحايا األلغام:
الواقعة (: )1

يف  2أغســطس 2015م
أنفجــر لغــم بــأرسة
(عبدالحكيــم زيــن محمــد)
أدى إىل إصابتــه ومقتــل
زوجتــه (علويــة علــوي
محمــد) وجــرح خمســة
مــن أطفالــه هــم
)ريــم وزيــن وليــى ومحمــد وفاطمــة) التــي
تعــاين مــن إعاقــة ســمعية ،كان ذلــك يف (قريــة عــر
لســلوم) مبحافظــة لحــج عندمــا أجربتهــم عنــارص
مســلحة تتبــع القــوات الحوثيــة عــى مغــادرة منزلهــم يف القريــة قبــل انســحابهم منهــا ،وأثنــاء
خروجهــم انفجــر بهــم اللغــم وتركوهــم دون ان يســعفوهم.
الواقعة (: )2

مقتــل الطفــل (أحمــد يحــي صالــح املغــريب) و (بشــار فــارس
أحمــد صالــح) ( )5ســنوات جــراء انفجــار عــدد مــن األلغــام
األرضيــة التــي زرعتهــا قــوات الحــويث صالــح يف منطقــة (جبــل
الزيتــون وادي الحنــة) بالغــرب مــن مثلــث العنــد ،وإصابــة (دره
عبــد صالــح العبــد) تبلــغ مــن العمــر ( )35عامــا وبــر رجلهــا
اليــرى وإصابــة (محمــد حســن القريــي ( )38عــام وبــر رجلــة
اليمنــى ،وإصابــة الطفلــة (زينــب هــوان عبــد صالــح) ()10
ســنوات والطفلــة (ياســمني يحــي صالــح) وفقــدا حاســة الســمع
والبــر.
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الواقعة (: )3

يف  15يوليــو 2015م أصيــب مهنــدس نــزع
األلغــام «العقيــد عــي صالــح الــركاين» مــن
ســكان منطقــة املمــدارة محافظــة عــدن يف
حــادث إنفجــار لغــم أثنــاء أدائــه ملهمتــه
اإلنســانية ،أدى إىل بــر رجلــه اليمنــى ،وبــر
رجــل ابنــه (محمــد عــي صالــح) وأدى إىل مقتــل
املهنــدس (محمــد عــي املشــعوف) وإصابــة (عــي عبداللــه محمــد وســامل عيــاش) بجـراح متنوعــة،
وقــد ألتقــى فريــق الرصــد باملهنــدس الــركاين وابنــه بعــد عودتــه ونجلــه مــن رحلــة عالجيــة يف
الخــارج إىل عــدن اللــذان قــررا مواصلــة عملهــا ومل متنعهــم اإلعاقــة عــن ذلــك ،ولكــن هــذه املــرة
عــر حملــة توعيــة يف مختلــف أحيــاء عــدن وأبــن ولحــج ،وحاليــا يــرأس الــركاين فريــق التوعيــة
مــن مخاطــر األلغــام ،يف مــدارس مدينــة عــدن.
الواقعة (: )4

يف يــوم االثنــن بعــد الظهــر املوافــق ( )23نوفمــر 2015م أنفجــر لغــم أريض يف أحــد أحيــاء مدينــة
خــور مكــر ،بالعاصمــة عــدن ،حــي النــر أدى إىل مقتــل (محســنة عــي غرامــة) و(ســاح احمــد
محمــد الحيكــر) وإصابــة الطفــل (عبــد القــادر مبــارك خالــد صالــح محفــوظ) أدى إىل بــر ذراعــه
األيــر.
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جدول رقم ( )5كشف يوضح أمساء ضحايا األلغام اليت زرعها احلوثيني حبسب مكان وتاريخ وقوعها:
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الفصل الرابع :التعذيب واالختطاف واالعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
يحــر القانــون اليمنــي االحتجــاز الغــر قانــوين وينــص عــى قيــام الســلطات بتســليم وثائــق
التحقيــق األوليــة إىل قــاض مختــص خــال  24ســاعة مــن وقــت االعتقــال ،حيــث انتهجــت قــوات
الحــويث سياســة تكميــم األفــواه وزجــت بالعـرات من اإلعالميــن والناشــطني يف الســجون واملعتقالت
الخاصــة ،واســتخدام الصحفيــن دروعـاً برشيــة ،كــا حصــل يف ســجن الحديــدة،
حيــث مــا زال الكثــر مــن الصحفيــن والطــاب والناشــطني واألكادمييــن والسياســيني يرزحــون يف
ســجون ومعتقــات ميليشــيات الحــويث ،برغــم ان القـرار ( )2216الــذي اصــدره مجلــس األمــن الدويل
طالــب بشــكل رصيــح الحوثيــون باإلف ـراج بأمــان عــن اللــواء محمــود الصبيحــي -وزيــر الدفــاع،
وعــن جميــع الســجناء السياســيني ،واألشــخاص املوضوعــن رهــن اإلقامــة الجربيــة ،واملحتجزيــن
تعســفيا ،وذلــك يف مخالفــة رصيحــة للــادة ( (9مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغريهــا مــن رضوب املعاملــة القاســية ،واإلعــان العاملــي
لحقــوق اإلنســان الــذي صادقــت عليــة اليمــن بتاريــخ 1994/9/29م  ،ويعتــر طرفــا فيــه.
جدول رقم ( )6يبني التوزيع النوعي واالجتماعي لضحايا االعتقال واإلخفاء القسري وحاالت التعذيب:
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وقــد وثقــت الشــبكة خــال فــرة التقريــر عــدد ( )2882حالــة مــن ضحايــا االعتقــاالت واإلخفــاء
القــري والتعذيــب يف الســجون ،تتحمــل قــوات الحــويث املســؤولية عــن ( )2451شــخص ،بينهــم
( )58طفــل معتقــل و( )23مســن وتعذيــب ( )7أطفــال و ( )4مســنني ،بينــا تــأيت مســؤولية القــوات
التابعــة للحكومــة اليمنيــة عــن ( )6حــاالت ،بينهــم ( )3أطفــال و( )2مســنني ،وعــدد ( )89تســببت
بــه مليشــيا حــزب اإلصــاح ،بينهــم ( )5أطفــال و( )1مســن.
ويحظــر الدســتور اليمنــي رصاحــة التعذيــب بــكل أشــكاله وتحــت كل الظــروف مبــا يف ذلــك
املعاملــة الســيئة أو غــر اإلنســانية أو املهينــة ،حيــث وثقــت الشــبكة ارتــكاب قــوات الحــويث
والقــوات الحكوميــة ومليشــيات االخــوان والحشــد الشــعبي التابــع لحــزب اإلصــاح العديــد مــن
حــاالت التعذيــب النفــي والجســدي يف مرافــق االحتجــاز القاســية املهــددة للحيــاة ،ومل تتوفــر
للمعتقلــن األطعمــة الكافيــة وال ميــاه رشب نظيفــة ،ومامرســة كافــة أشــكال التعذيــب ،كالــرب
بالعــي الخشــبية ومواســر الحديــد ،وصــب مــواد حارقــة عــى أجســادهم كاألســيد ،والحــرق بالنار،
والطعــن بــأدوات حــادة ،والحرمــان مــن الغــذاء لف ـرات طويلــة ،ومنــع الزيــارات عنهــم وإدخــال
األدويــة ،وغريهــا مــن األســاليب ،وســوء املعاملــة القاســية واملهينــة لكرامــة اإلنســان.
جدول رقم ( )7يبني اجلهات املسؤولة عن عمليات االعتقال واإلخفاء والتعذيب:
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الفصل اخلامس :انتهاكات احلقوق واحلريات العامة:
تعتــر االنتهــاكات والتجــاوزات التــي مارســتها «مليشــيا الحــويث وقــوات صالــح» بحــق الصحفيــن
وصنــاع الــرأي والناشــطني واملعارضــن بالخطــرة واملروعــة ،ملــا ألحقتــه مــن أرضار بحــق املجتمــع
والــرأي العــام ومصــادرة حقهــم يف الحصــول عــى مصــادر املعلومــات الصحيحــة ومعرفــة الحقيقــة،
وملــا نتــج عنهــا مــن انتهــاكات للحقــوق والحريــات العامــة وتكميــم األفــواه ومنــع اإلعالميــن مــن
مامرســة مهنتهــم يف تغطيــة األحــداث والوصــول إىل مناطــق معينــة وتســليط األضــواء عــى حقيقــة
تلــك االنتهــاكات والخروقــات التــي ترتكــب بحــق النشــطاء واملؤسســات والصحــف اإلعالميــة ،متثلت
يف القتــل خــارج إطــار القانــون وانتهــاك الحــق يف الحيــاة والســامة الشــخصية ،والخطــف واإلخفــاء
القــري والــرب والتعذيــب واقتحــام ومداهمــة مقـرات ومنــازل الصحفيــن ،وتحطيــم ومصــادرة
األجهــزة واملعــدات واملــواد الخاصــة بهــم وغــر ذلــك مــن االنتهــاكات.
ويف اآلونــة األخــرة تفاقمــت أكــر االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحافيــن ووســائل اإلعــام
بشــكل خطــر مــن قبــل املليشــيات دون إكـراث للمبــادئ األساســية يف القانــون الــدويل التــي تؤكــد
عــى حاميــة الصحفيــن واملدنيــن يف أوقــات الحــروب.
وتنــص املــادة  79مــن الربتوكــول اإلضــايف امللحــق باتفاقيــة جنيــف 1949م لحاميــة املدنيــن أثنــاء
النزاعــات املســلحة ،التــي تنــص عــى حــق الصحفيــن يف التمتــع بحكــم وضعهــم كمدنيــن بحاميــة
القانــون الــدويل اإلنســاين مــن الهجــات املبــارشة رشيطــة أال يشــاركوا مبــارشة يف األعــال العدائيــة،
وتشــكل أيــة مخالفــة لهــذه القاعــدة انتهــاكاً خطـرا التفاقيــات جنيــف وبروتوكولهــا اإلضــايف األول،
فض ـاً عــن التعمــد يف توجيــه هجــوم مبــارش ضــد شــخص مــدين يرقــى أيضــا إىل جرميــة حــرب
مبقتــى نظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
فيــا يتضمــن القـرار ( )1738لعــام 2006م الصــادر عــن مجلــس األمــن الــدويل إدانــة الهجــات
املتعمــدة ضــد الصحفيــن واعتبــار الصحفيــن واملراســلني املســتقلني مدنيــن واعتبــار املنشــآت
اإلعالميــة أعيانــا مدنيــة ،واملــادة  19مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان التــي تنــص أن لــكل
شــخص الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر حيــث تعتــر جامعــة الحــويث ومليشــيا حــزب اإلصــاح
هــي الفاعــل األبــرز لتلــك االنتهــاكات ،اذا هــي مــن نفــذت تلــك االنتهــاكات بحــق الصحفيــن
والحقوقيــن والزالــت مســتمرة يف اعتداءاتهــا حتــى هــذه اللحظــة ،حيــث بلغــت تلــك االنتهــاكات
خــال فــرة التقريــر ( )53حالــة انتهــاك ،منهــا قتــل عــدد ( )9صحفيــن ،وإصابــة عــدد ( ،)7واعتقــال
عــدد ( ،)31ومصــادرة وإغــاق ونهــب ( )6وســائل إعالميــة ،بينهــا تلفزيــون وإذاعــة عــدن وقطــع
اإلنرتنــت أثنــاء إجتيــاح الحوثيــن لعــدن.
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الفصل السادس :تفجري املنازل واستهداف البنية التحتية واألعيان املدنية:

ميثــل تفجــر املمتلــكات الخاصــة والعامــة واحــدة مــن اســوأ الجرائــم التــي ارتكبتهــا أطــراف
الـراع ،حيــث يعــد تفجــر املنــازل مخالفــة رصيحــة التفاقيــة جنيــف الرابعــة ،الخاصــة بالنزاعــات
املســلحة وفقــا ملــا جــاء باملــادة ( )147مــن االتفاقيــة ،وتدخــل ضمــن اختصــاص محكمــة الجنايــات
الدوليــة وفــق املــادة  8مــن ميثــاق رومــا األســايس لعــام 1998م وانتهــاك حــق الســكن وفــق املــادة
 11مــن العهــد الــدويل ،الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،خصوصــا ملــا تحملــه
يف طياتهــا مــن انعكاســات نفســية ســلبية عــى أصحــاب هــذه املنــازل وعائالتهــم وأرسهــم ،مــا
يتســبب يف ترشيدهــم وتهجريهــم ،وانتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان،
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حيــث تســببت قــوات الحــويث مبعظــم االنتهــاكات ،تلتهــا مليشــيا حــزب اإلصــاح ،ثــم تــأيت
الجامعــات اإلرهابيــة كالقاعــدة وداعــش ،وقــد بلغــت نســبة املنــازل التــي تــم تفجريهــا بإســتخدام
العبــوات الناســفة خــال فــرة التقريــر ( )135منــزل ومنشــأة و الزالــت سياســة تفجــر املنــازل التــي
تنتهجهــا قــوات الحــويث مســتمرة ،وتعرضــت املمتلــكات العامــة مــن مق ـرات حكوميــة ومــدارس
ومستشــفيات والبنيــة التحتيــة والطــرق والجســور ،ومنــازل املواطنــن ومحالتهــم التجاريــة واملـزارع
وغريهــا للتدمــر والقصــف املدفعــي والهجــات العشــوائية ،وبلغــت عــدد الحــاالت التــي وثقتهــا
الشــبكة خــال فــرة التقريــر ( )20016حالــة ،منهــا تدمــر عــدد ( )983منــزل بشــكل كيل ،وعــدد
( )18758بشــكل جــزيئ ،و( )56دور عبــادة و( )7جســور.
ويعــد االعتــداء عــى األعيــان املدنيــة والثقافيــة أو اإلرضار بهــا جرميــة وفــق الترشيــع الوطنــي
ومخالفــة رصيحــة لالتفاقيــات الدوليــة ومنهــا اتفاقيــة الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة
أي نـزاع مســلح لعــام 1954م ،التــي صادقــت عليهــا اليمــن ،فضــا عــن مخالفتهــا أحــكام املــادة 16
مــن الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــة جنيــف والخــاص بالنـزاع املســلح الغــر دويل ،والــذي
يحــر ارتــكاب أي أعــال عدائيــة ضــد اآلثــار التاريخيــة واألعــال الفنيــة ،التــي تشــكل ال ـراث
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الثقــايف للشــعوب.
وتحمــل دور العبــادة حصانــة مــن االســتهداف العســكري يف القانــون الــدويل اإلنســاين حيــث
دمــرت ( )56دار عبــادة بشــكل كيل ،وفجــرت عــدد ( )14معلــم أثــري ،وحولــت عــدد آخــر منهــا
إىل ثكنــات عســكرية.
ويعــد االعتــداء عــى األعيــان املدنيــة والثقافيــة أو األرضار بهــا جرميــة وفــق الترشيــع الوطنــي
ومخالفــة رصيحــة لالتفاقيــات الدوليــة ومنهــا اتفاقيــة الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة
أي نـزاع مســلح لعــام 1954م ،التــي صادقــت عليهــا اليمــن ،فضــا عــن مخالفتهــا أحــكام املــادة 16
مــن الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــة جنيــف والخــاص بالنـزاع املســلح الغــر دويل ،والــذي
يحــر ارتــكاب أي أعــال عدائيــة ضــد األثــار التاريخيــة واألعــال الفنيــة التــي تشــكل ال ـراث
الثقــايف للشــعوب.
وتحمــل دور العبــادة حصانــة مــن االســتهداف العســكري يف القانــون الــدويل اإلنســاين حيــث
دمــرت ( )56دار عبــادة بشــكل كيل ،وفجــرت عــدد ( )14معلــم أثــري ،وحولــت عــدد آخــر منهــا
إىل ثكنــات عســكرية.

جدول رقم ( )8يبني عدد املنازل واملنشآت املتضررة واملدمرة حبسب احملافظات:
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الفصل السابع :استهداف القطاع الطيب واإلسعايف:
كــا هــي عادتهــا تعمــدت قــوات الحــويث انتهــاج سياســة التدمــر للبنيــة التحتيــة وسياســة األرض
املحروقــة تجــاه املناطــق واملــدن التــي تســتهدفها ،وذلــك مــن خــال قصــف املنشــآت واملؤسســات
الخدماتيــة الحيويــة للســكان املدنيــن ،ومل يســتثنى مــن ذلــك القطــاع الصحــي مــن مستشــفيات
وعيــادات ومراكــز طبيــة وعالجيــة وطواقــم وســيارات اإلســعاف والعاملــن الصحيــن ،ضاربــة عــرض
الحائــط ومتجاهلــة كل القوانــن واملواثيــق الدوليــة واألعــراف والقيــم اإلنســانية ،وتتمتــع تلــك
املنشــآت بحاميــة خاصــة مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين ،الــذي يشــرط الســاح للطواقــم الطبية
بالبحــث عــن الجرحــى وإنقاذهــم وتقديــم املســاعدة الطبيــة لهــم ونقلهــم إىل املستشــفيات.
و متثــل انتهــاكات الحوثيــن للقطــاع الصحــي والعالجــي يف املحافظــات الجنوبيــة ،وخاصــة عــدن
والضالــع ولحــج وغريهــا مــن املــدن ،أحــد األســاليب التــي انتهجتهــا املليشــيات بقصــد إحــداث
أكــر تأثــر مــن الــرر عــى حيــاة الســكان املدنيــن ،وإجبارهــم عــى إخــاء منازلهــم وتركهــا ،وقــد
أدى ذلــك إىل إزهــاق الكثــر مــن األرواح وتوقــف املستشــفيات واملراكــز الصحيــة عــن العمــل
وتدهــور الوضــع اإلنســاين عــى نحــو خطــر ،ويعتــر اســتهداف القطــاع الصحــي واملستشــفيات
جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون الــدويل وتحرضهــا الترشيعــات الوطنيــة ،ووفقــا ألحــكام القانــون
الــدويل اإلنســاين واملــواد ( 9و 10و 11و )12الربتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باتفاقيــات جنيــف،
الــذي تنــص عــى حاميــة وحــدات ووســائط النقــل الطبــي مــن أي اعتــداء أو هجــوم ،وأنــه ال يجــوز
بــأي حــال مــن األحــوال توقيــع العقــاب عــى أي شــخص ،لقيامــه بنشــاط ذي صفــة طبيــة يتفــق
مــع رشف املهنــة بغــض النظــر عــن الشــخص املســتفيد مــن هــذا النشــاط ،أو إرغامهــم عــى إتيــان
ترصفــات أو القيــام بأعــال تتنــاىف ورشف املهنــة الطبيــة ،أو غــر ذلــك مــن القواعــد التــي تســتهدف
صالــح الجرحــى واملــرىض.
وقــد تســببت تلــك االنتهــاكات وأعــال الحصــار التــي مارســته قــوات الحــويث -صالــح إىل تــرر
العديــد مــن املنشــآت الصحيــة وتوقفهــا عــن العمــل ،مــا أدى إىل تدهــور الوضــع الصحــي بشــكل
خطــر حيــث تــم ســيطرتهم عــى املؤسســات واملرافــق الصحيــة ،وطــرد وترسيــح الــكادر الصحــي
منهــا ،أدى ذلــك إىل إنتشــار األوبئــة واألمـراض مثــل الكولـرا والدفترييــا وحمــى الضنــك والتيفوئيــد.
وقــد وثقــت الشــبكة خــال فــرة التقريــر عــدد ( )31هجــوم تعرضــت لهــا املستشــفيات واملراكــز
الصحيــة جميعهــا بســبب القصــف الحــويث ،حيــث تــم تدمــر عــدد ( )22منشــأة صحيــة وتحويــل
( )9منهــا إىل ثكنــات عســكرية او مخــازن للســاح ونهبهــا والعبــث مبحتوياتهــا.
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الفصل الثامن :استهداف القطاع التعليمي:
تــرر القطــاع التعليمــي بشــكل كبــر أثنــاء اجتيــاح قــوات الحــويث – صالــح للمحافظــات
الجنوبيــة والســاحل الغــريب ،وتعرضــت الكثــر مــن املــدارس للقصــف املدفعــي ،مــا ألحــق الكثــر
مــن األرضار بهــا أو تدمريهــا ،واســتخدام بعضهــا كثكنــات عســكرية ومخــازن لألســلحة ،وســجون
لالعتقــال.
خلــق ذلــك واقــع مــؤمل لألطفــال ،وحرمأنهــم مــن التعليــم ،وزجهــم يف الـراع واالقتتــال بــدالً مــن
التعليــم ،وهــو مــا يعــد انتهــاكاً لحقوقهــم وفقــا للقانــون الــدويل اإلنســاين ،الــذي يحظــر الهجــات
املبــارشة عــى األهــداف املدنيــة مبــا يف ذلــك املــدارس.

وخــال فــرة االجتيــاح وثقــت الشــبكة عــدد ( )74واقعــة اعتــداء عــى القطــاع التعليمــي منهــا
( )36دمــرت بشــكل كيل ،وعــدد ( )24مدرســة ومنشــأة تعليميــة أصيبــت بــأرضار جزئيــة ،وتحويــل
عــدد ( )14مدرســة ومنشــأة تعليميــة تــم نهبهــا والعبــث مبحتوياتهــا وتحويلهــا إىل ثكنــات عســكرية
وإىل ســجون خاصــة.
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الفصل التاسع :التهجري القسري والنزوح :

اســتمرت أعــال التهجــر القــري ،الــذي مارســته وال زالــت القــوات الحوثيــة ،مــن خــال قيــام
مرشفيهــا بتصنيــف املواطنــن ،بحســب مواقفهــم املعارضــة أو املؤيــدة لتواجدهــا ،مــا أدى إىل
مغــادرة أعــداد كبــرة مــن الســكان املدنيــن مــن تلــك املناطــق ،الواقعــة تحــت ســيطرتهم ،بســبب
مالحقــة الحوثيــن لهــم ،وبســبب خــوف األهــايل عــى أوالدهــم وأطفالهــم مــن التجنيــد اإلجبــاري،
مــا دفعهــم إىل النــزوح ومغــادرة مناطقهــم ،والهــروب مــن عمليــات القصــف املبــارش والعشــوايئ
والتدمــر املمنهــج وقصــف منازلهــم وقراهــم وزراعــة األلغــام يف الطرقــات.
ويعتــر التهجــر القــري مخالفــا لقواعــد القانــون الــدويل ،وميثــل جرميــة حــرب وفقــا للــادة 17
مــن الربتوكــول اإلضــايف ،الثــاين امللحــق باتفاقيــة جنيــف ،وقــد وثقــت الشــبكة تهجــر األالف مــن
األرس التــي تركــت منازلهــا قرسيــا ،أثنــاء اجتيــاح الحوثيــن للمحافظــات الجنوبيــة ومناطــق الســاحل
الغــريب.
ويف محافظــة الضالــع وحدهــا تــم تهجــر ونــزوح عــدد ( )9360أرسة اثــر التصعيــد األخــر للحوثيني
خــال الفــرة منــذ بدايــة العــام 2019م ،وكــذا عــدد ( )985نــازح مــن مناطــق مك ـراس ،وعــدد
( )924ارسة نــزوح يف الســاحل الغــريب.
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الباب الثاني:
االنتهاكات حبق املرأة والطفولة
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وثق��ت الش��بكة املدني��ة جرائ��م
جس��يمة حبق امل��رأة والطف��ل حيث تؤثر
احل��روب عل��ى امل��رأة بش��كل خيتل��ف
اختالفًا كبرياً عن تأثريها على الرجل.
حيث ميتد تأثريها اجلس��دي والنفسي
لينعك��س على األس��رة بكامله��ا ،وإن
االنته��اكات ال�تي تعرض��ت هل��ا امل��رأة
يف اليم��ن خ�لال احل��رب ومازال��ت تعترب
كبرية وجيب ان يت��م إيقافها ،وكذلك
احلال لالنته��اكات حبق األطفال حيث
افرت اجلمعي��ة العامة لألمم املتحدة يف
 20نوفمرب  ،1989اتفاقية حقوق الطفل،
وال�تي دخل��ت حيز التنفي��ذ يف الثاني من
ش��هر أيلول 1990م.
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الفصل األول :االنتهاكات حبق املرأة:
أعطــى القانــون الــدويل اإلنســاين حاميــة خاصــة يف اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949م
والربتوكولــن امللحقــن بهــا يف 1977م ،وهنــاك حــوايل  45مــادة تتعلــق بالنســاء عــى نحــو خــاص،
حيــث للمــرأة احتياجــات خاصــة ركــز عليهــا القانــون ،ودامئــا تؤخــذ بعــن اإلعتبــار ،باإلضافــة إىل
إتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضدهــا.
وتعــد املــرأة أكــر عرضــة لشــتى أنــواع تلــك االنتهــاكات يف الحــروب كالقتــل واإلصابــة ،واإلمتهــان،
والعنــف الجنــي واملعنــوي ،والحصــار ،والترشيــد ،والتهجــر القــري ،حيــث وثقــت الشــبكة مقتــل
( )353امــرأة ،وإصابــة (.)629
كام وثقت الشبكة خالل فرتة التقرير مقتل ( )48امرأة واصابة ( )67بسبب زراعة األلغام.
جدول رقم ( )9يبني عدد حاالت القتل واإلصابات من النساء حبسب احملافظات:
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الفصل الثاني :االنتهاكات حبق الطفولة:
تعتــر رشيحــة األطفــال األكــر تأثـرا واســتهدافا يف أوقــات النـزاع املســلح ،نظـرا لحاجتهــم املاســة
لإلعتــاد عــى الغــر ،لتلبيــة إحتياجاتهــم الذاتيــة وتشــكل االنتهــاكات املوجهــة ضــد األطفــال محــورا
أساســيا مــن محــاور االنتهــاكات الواســعة والجســيمة ،التــي ترتكبهــا قــوات الحــويث عىل نطاق واســع
منــذ بدايــة الحــرب ،حيــث اســتخدمت األطفــال كــدروع برشيــة ،ومنعهــم وأرسهــم مــن النــزوح،
والخــروج اآلمــن مــن املــدن ،حيــث يعــد األطفــال أكــر الفئــات املتــررة واملنتهكــة حقوقهــم،
كونهــم الفئــة األضعــف بــن املجتمــع ،وقــد أرتكبــت بحقهــم االنتهــاكات الســتة الجســيمة مــن قبــل
كل األطـراف املتصارعــة.

لقــد خصصــت العديــد مــن الترشيعــات والقوانــن الدوليــة والوطنيــة لحاميــة األطفــال ،وعــى
وجــه الخصــوص قانــون حقــوق الطفــل اليمنــي ،وكــذا إتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام 1989م ،التــي
صادقــت عليهــا اليمــن ،باإلضافــة إىل الربتوكــول اإلختيــاري امللحــق باإلتفاقيــة ،وقــد نصــت املــادة
الرابعــة مــن الفقــرة الثانيــة مــن الربوتوكــول الثــاين ،أنــه” :يجــب توفــر املعونــة والرعايــة لألطفــال
بالقــدر الــذي يحتاجــون لــه».
إن هــذه اإلتفاقيــة الدوليــة قــد شــكلت منعطفـاً حاسـاً يف تاريــخ الطفولــة ،حيــث أصبــح ينظــر
إىل حقــوق الطفــل عــى أســاس أنهــا حقــوق إنســانية وعامليــة ال ميكــن التغــايض عنهــا.
وقــد صادقــت اليمــن عليهــا إىل جانــب إتفاقيــات جنيــف األربــع 1949م وبروتوكوليهــا اإلضافيــن
لعــام 1977م.
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وتحــدد إتفاقيــة جنيــف الرابعــة وبرتوكولهــا الثــاين الجرائــم واالنتهــاكات والســيام املــادة ()3
مشــركة ،التــي تلحــق باملدنيــن ،وتجــرم تعريــض حياتهــم للخطــر وحظــر اســتخدام األطفــال يف
النازعــات املســلحة وتجنيدهــم أو قتلهــم أو أصابتهــم أو تشــويهم وإعاقتهــم أو حرمأنهــم مــن
التعليــم ،بقصــف املــدارس واملنشــآت التعليميــة أو حرمأنهــم مــن العــاج والخدمــات الصحيــة،
باســتهداف املستشــفيات واملرافــق الصحيــة أو تجويعهــم بحصــار املــدن ومنــع دخول املــواد الغذائية
واملالبــس واملســاعدات اإلنســانية أو نهبهــا.
 أبرز االنتهاكات اجلسيمة اليت يتعرض هلا األطفال:(أ) :القتل والتشويه:

اتبعــت قــوات الحــويث بأســلوب متعمــد وعمليــات اســتهداف منظــم وممنهــج لقتــل األطفــال،
ســواء عــن طريــق القنــص املبــارش أو القصــف العشــوايئ ،واطــاق القذائــف والهجــات عــى القــرى
واملــدن واألحيــاء الســكنية دون متييــز ،وبشــكل مخالــف لقواعــد االشــتباك املســلح ،أو عــن طريــق
زراعــة األلغــام الفرديــة يف الطرقــات واملـزارع واألســواق العامــة ،وبجانــب املــدارس واملنــازل ،وقــد
بلــغ عــدد ضحايــا القنــص مــن األطفــال يف محافظــات الجنــوب والســاحل الغــريب ،خــال فــرة
التقريــر( )386طفــا ،كــا وثقــت الشــبكة مقتــل ( )58طفــا ،بســبب انفجــار األلغــام الفرديــة ،التــي
زرعتهــا القــوات الحوثيــة.
وتشــر إحصائيــات الشــبكة بــأن إجــايل اإلصابــات مــن األطفــال بلغــت ( )617حالــة ،منهــم عــدد
( )297حالــة ال زالــت تعــاين مــن إعاقــات مســتدمية.
(ب)  :جتنيد و استخدام األطفال يف اجملهود احلربي:

يعــد تجنيــد األطفــال مــن االنتهــاكات الســتة الجســيمة التــي تحرضهــا الترشيعــات الوطنيــة
واملواثيــق الدوليــة املعنيــة بحاميــة األطفــال ،وعــى وجــه التحديــد اتفاقيــة حقــوق الطفــل
والربتوكــول االختيــاري امللحــق بهــا ،والــذي يحــر اســتخدام األطفــال يف النزاعــات املســلحة
وتجنيدهــم ،وصادقــت عليهــا اليمــن.
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اســتخدمت قــوات الحــويث  -صالــح األطفــال وقــودا لحربهــا ،حيــث وثقــت الشــبكة خــال الفــرة
املشــمولة بالتقريــر ( )7914حالــة تجنيــد ،ســوى كان ذلــك عــن طريــق التواصــل مــع العائــات أو
مــع إدارات املــدارس ،أو مــن خــال املشــاهدات واملقابــات املبــارشة ،والتــي بلــغ عددهــا ()3750
مشــاهدة ومقابلــة ،واســتنتجت الشــبكة بــان  90%مــن األطفــال املجنديــن قامــت بهــا القــوات
الحوثيــة ،وعــدد ( )367طفــل جندتهــم مليشــيا اإلخــوان وحــزب اإلصــاح ،وعــدد ( )158طفــل
جندتهــم القــوات الحكوميــة ،وتشــر التحقيقــات التــي أجرتهــا الشــبكة إىل اســتمرار األطــراف
املتصارعــة يف تجنيــد األطفــال دون الســن  18عامــا واســتخدامهم يف املعــارك القتاليــة ويف الحراســات
ونقــاط التفتيــش ،مــا عــرض املئــات منهــم للقتــل واإلصابــة واالعتقــال والتشــوية ،يف مخالفــة رصيحة
التفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989م.
(ج) :اختطاف األطفال واستخدامهم كرهائن:

يعتــر اختطــاف األطفــال يف املرتبــة الثالثــة بعــد القتــل والتشــوية والتجنيــد ،حيــث ســجلت
الشــبكة املدنيــة اختطــاف عــدد ( )77طفــا ،وعــدد ( )15طفــل تعرضــوا للتعذيــب.
وبحســب تحقيقــات الشــبكة املدنيــة فــإن قــوات الحــويث مســؤولة عــن اختطــاف عــدد ()58
طفــل ،وتعذيــب ( )7أطفــال ،أمــا القــوات الحكوميــة فمســؤولة عــن تعذيــب ( )3أطفــال ،ومليشــيا
اإلخــوان وحــزب اإلصــاح مســؤولة عــن اختطــاف ( )15طفــا ،وتعذيــب عــدد ( )5معظمهــم
يف محافظــة شــبوة ،حيــث تــم اســتخدامهم كرهائــن ووســائل ضغــط مــن أجــل تســليم أبائهــم
ألنفســهم.
جدول رقم ( :)10االنتهاكات حبق األطفال حبسب احملافظات:
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الفصل الثالث :نهب املساعدات ومنع وصول فرق اإلغاثة اإلنسانية:
بســبب التعبئــة التــي أعلــن عنهــا زعيــم جامعــة الحــويث إلجتيــاح املحافظــات الجنوبيــة ،حــرم
األطفــال مــن حقهــم يف الرعايــة الصحيــة ،والغذائيــة ،بســبب اســتهداف املستشــفيات واملرافــق
الصحيــة وتدمريهــا ،ومامرســة عمليــات نهــب منظــم للقوافــل اإلغاثيــة املحملــة باملســاعدات
اإلنســانية واملــواد الغذائيــة ومنــع وصولهــا إىل الســكان املدنيــن املحارصيــن.

حيث استخدم الحوثيني أساليب وطرق عقابية ،نستعرض بعض منها أدناه:
 -1احتجاز السفن ومنعها من تفريغ الحموالت.
 -2قصف الشاحنات اإلغاثية وقاطرات اإلغاثة.
 -3االستيالء عىل املساعدات اإلنسانية وبيعها يف السوق السوداء.
 -4فــرض قيــود عــى تأشـرات دخــول العاملــن يف املجــال اإلنســاين إىل اليمــن واســتهداف عــال
وفــرق اإلغاثــة.
 -5اســتحداث منافــذ جمركيــة يف الطــرق الواصلــة بــن املحافظــات وفــرض إتــاوات عىل الشــاحنات
اإلغاثيــة والـزام املنظــات الدوليــة بتخصيــص  2 %مــن موازناتهــا املنظــات لصالحها.
 -6عرقلــة رصف املــواد اإلغاثيــة والغذائيــة ووصولهــا ملســتحقيها وتخزينهــا لفـرات طويلــة مــا
يعرضهــا للتلــف.
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 -7التدخــل يف اختيــار املســتفيدين ومناطــق العمليــات اإلغاثيــة والــركاء واملنفذيــن وابت ـزاز
املنظــات والعاملــن يف املجــال اإلنســاين بطلــب دفــع أمــوال تحــت التهديــد مــا أدى إىل إغــاق
مكاتــب بعــض املنظــات الدوليــة العاملــة يف اليمــن.
 -8قصف السفن وتهديد املالحة الدولية.
 -9تقديــم تقاريــر كاذبــة ومزيفــة تفيــد بتســليم املســاعدات إىل املســتحقني ،كــا حــدث لربنامــج
الغــذاء العاملــي.
 -10االستيالء عىل املساعدات اإلغاثية وحرمان السكان منها وتوجيهها للمجهود الحريب.
 -11منــع وصــول وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة اإلنســانية يف اليمــن
ســتيفن أوبرايــن مــن دخــول محافظــة تعــز تاريــخ  28فربايــر 2017م لالطــاع عــى األوضــاع
اإلنســانية يف املحافظــة.
 -12يف  2ديســمرب2015م صــادرت شــحنة كبــرة مــن األدويــة التــي كانــت منظمــة الصحــة العاملية
تنــوي إدخالهــا إلغاثــة املــرىض املصابــن بأمـراض مزمنــة ومــرىض الفشــل الكلــوي يف مدينــة تعز.
 -13يف  10ديســمرب 2015م احتجــزت مليشــيا الحــويث  31شــاحنة تابعــة لربنامــج الغــذاء العاملــي
ومنعتهــا مــن دخــول محافظــة تعــز وصادرتهــا.
 -14نهــب عــدد  7قوافــل إغاثيــة يف محافظــة رميــة مقدمــة مــن مجلــس التعــاون الخليجــي عــر
برنامــج األغذيــة العامليــة يف شــهر فربايــر 2017م.
 -15نهــب خمــس قوافــل إغاثيــة يف مداخــل محافظــة تعــز يف مديريــة جبــل حبــي مقدمــة مــن
مركــز امللــك ســلامن لإلغاثــة واألعــال اإلنســانية عــر برنامــج الغــذاء العاملــي.
 ويف نفــس الشــهر احتجــاز اللقاحــات الخاصــة بشــلل األطفــال يف مطــار صنعــاء املقدمــة مــناليونيســف.
 ويف مــارس  2017م احتجــزت املليشــيات عــدد  100قاطــرة إغاثيــة يف محافظــة الحديــدةمقدمــة مــن مجلــس التعــاون الخليجــي عــر برنامــج الغــذاء العاملــي واحتجــاز  100قاطــرة أخــرى
يف محافظــة ذمــار مقدمــة مــن مجلــس التعــاون الخليجــي عــر برنامــج الغــذاء العاملــي.
 ويف  20أبريــل 2017م تــم احتجــاز قافلــة مســاعدات مخصصــة ملحافظــة تعــز مكونــة مــن 200شــاحنة تحمــل مــواد طيبــة مخصصــة لـــ  12مديريــة احتجــزت يف مدينــة الحديــدة ومصــادرة
أدويــة ومســتلزمات الغســيل الكلــوي الخاصــة مبستشــفى الثــورة يف تعــز تحتــوي عــى  1800قربــة
محلــول غســيل و  200كيــس بيكربونــات صوديــوم و 200فلــر خــاص بتعقيــم أجهــزة الغســيل
ملــرىض الفشــل الكلــوي.
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 يف يوليــو 2017م احتجــزت قــوات الحــويث عــدد  13شــاحنة محملــة باألدويــة واملســتلزماتالطبيــة مقدمــة مــن دولــة اإلمــارات.
 تفجــر مينــاء املخــا واســتهداف عــدد مــن الســفن اإلغاثيــة الراســية ،مبــا فيهــا ســفينة إغاثــةإماراتيــة ليصــل إجــايل الســفن التــي تــم احتجازهــا ومنعهــا مــن الدخــول نهايــة 2017م عــدد 65
ســفينة إغاثيــة وعــدد  580شــاحنة ،وتفجــر أربــع شــاحنات خاصــة باإلغاثــة.
 يف  28اغســطس 2018م عرقلــت قــوات الحــويث وصــول املســاعدات اإلغاثيــة وتوزيعهــا إىلمديريــات الدريهمــي والتحيتــا يف محافظــة الحديــدة ،ونهبــت املســاعدات املقدمــة للنازحــن يف
محافظــة حجــة والتــي تقــدر قيمتهــا أكــر مــن  26مليــون ريــال والــذي كان سيســتفيد منهــا حــوايل
 400أرسة نازحــة.
 يف  31مارس 2018م تم حرق  3مخازن تابعة لربنامج الغذاء العاملي يف ميناء الحديدة. يف  28يونيو 2018م تم اختطاف اثنني من موظفي برنامج الغذاء العاملي مبدينة الحديدة. ويف  13ســبتمرب 2018م قامــت بإقتحــام مخــازن برنامــج األغذيــة العاملــي مبنطقــة الحــادي يفمدينــة الحديــدة للتحصــن بهــا واحتجــاز  51طنــا مــن مخــزون القمــح ،والــذي يكفــي  3.7مليــون
شــخص.
 يف  5ينايــر 2019م قصفــت قــوات الحــويث مخــازن برنامــج األغذيــة العاملــي يف كيلــو  2بالحديــدةوإتــاف عــدد مــن املــواد الغذائيــة واإلغاثيــة التــي بداخلها.
 يف  11ينايــر 2019م منعــت القــوات الحوثيــة فريــق برنامــج األغذيــة العاملــي مــن إخــراجاملســاعدات اإلنســانية مــن مخــزن الربنامــج يف كيلــو  11بالحديــدة.
 يف  21ينايــر 2019م قصفــت قــوات الحــويث مطاحــن البحــر األحمــر وبداخلهــا املســاعداتاإلنســانية اإلغاثيــة التابعــة لربنامــج الغــذاء العاملــي وإتالفهــا.
 يف  24ينايــر اســتهدفت قــوات الحــويث مطاحــن البحــر األحمــر وصوامــع الغــال يف مدينــةالحديــدة بقذائــف املدفعيــة مــا أدى إىل نشــوب حريــق كبــر يف مخــزون القمــح.
 يف  11فربايــر 2019م احتجــزت قــوات الحــويث  15شــاحنة إغاثيــة محملــة باملســاعدات اإلغاثيــةيف املدخــل الرشقــي ملحافظــة اب.
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 ويف  14فربايــر 2019م قصفــت مليشــيا الحــويث صوامــع الغــال ومطاحــن البحــر األحمــر بقذائفالهــاون أســفرت عــن أرضار كبــرة مــن محتويــات املخزون.
 يف  19فربايــر 2019م احتجــزت قــوات الحــويث  13شــاحنة إغاثيــة تابعــة ملنظمــة اليونيســفقادمــة مــن محافظــة عــدن تحمــل مســاعدات إنســانية ملحافظــة صعــدة واملحويــت ورميــة.
 ويف  15فربايــر 2019م احتجــاز مليشــيات الحــويث عــدد  30شــاحنة تابعــة لألمــم املتحــدة تحمــلإمــدادات طبيــة إىل محافظــة الحديــدة وفرضــت رســوم وجــارك عليهــا.
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الباب الثالث:
وقائع انتهاكات حقوق اإلنسان يف احملافظات:

50

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

الفصل األول :وقائع انتهاكات احلوثيني يف حمافظة الضالع يونيو  -ديسمرب :2019
تتعــرض محافظــة الضالــع وال زالــت لجرائــم وانتهــاكات مســتمرة ،ج ـراء االعتــداءات العســكرية
املســلحة التــي تشــنها قــوات الحــويث يف محاولــة الحتاللهــا واســتغالل أهميتهــا العســكرية للوصــول
إىل عــدن والســيطرة عــى املمـرات االسـراتيجية وســواحل املالحــة الدوليــة يف بــاب املنــدب والخليــج
العــريب.
حيــث لجــأت تلــك القــوات إىل أســلوب األرض املحروقــة مــن خــال االســتهداف والتدمــر
املمنهــج والحمــات العســكرية املتواصلــة ملــدن وقــرى ومنــازل املواطنــن ،والقصــف العشــوايئ بــكل
أنــواع األســلحة الثقيلــة وقذائــف املدفعيــة والدبابــات املوتــورز ،وصواريــخ الكاتيوشــا والصواريــخ
البالســتيه موجهــة نـران أســلحتها الســتهداف وقتــل وإرهــاب الســكان املدنيــن يف مختلــف املناطــق
واملديريــات الشــالية والغربيــة الواقعــة عــى خطــوط التــاس وجبهــات القتــال املحاذيــة للضالــع،
بهــدف إخالئهــا مــن ســاكنيها وإجبــار املدنيــن عــى النــزوح القــري ،مســببة بذلــك أزمــة نــزوح
جامعيــة إىل املــدن والقــرى الجنوبيــة حيــث بلــغ مجمــوع األرس النازحــة مــن دمــت والعــود
وقعطبــه والزاهــر وحجــر مــا يقــرب مــن ( 9360ارسة) يف ظــل غيــاب أي دعــم وتجاهــل مــن قبــل
الحكومــة اليمنيــة وضعــف تواجــد وحضــور املنظــات الدوليــة واملحليــة (عــدد منهــا علقــت هــي
األخــرى نشــاطها أكــر مــن مــرة بســبب تعرضهــا للتهديــد واســتهداف مقراتهــا مــن قبــل بعــض
الجهــات والجامعــات الدينيــة املتطرفــة).
لــوال الدعــم الــذي يقدمــه مركــز امللــك ســلامن لإلغاثــة والهــال األحمــر اإلمــارايت ألصبــح الوضــع
كارثيــا بــكل مــا تحتويــه الكلمــة مــن معنــى ،ناهيــك عــن غيــاب أي محــاوالت جــادة مــن قبــل
املجتمــع الــدويل لــردع تلــك املليشــيات ومنعهــا مــن اســتهداف الســكان املدنيــن وضــان حاميتهــم
وســامة حياتهــم ،األمــر الــذي دفعهــا أكــر للتــادي واالســتمرار يف اســتهداف املــدن والتجمعــات
الســكانية.
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وثقــت الشــبكة املدنيــة مقتــل ( )889فــردا ،بينهــم ( )42طفــل و 25امــرأة ( )9مســنني وإصابــة
عــدد  ،3819بينهــم  74طفــل و  146امــرأة و13مواطــن مســن.
كــا وثقــت الشــبكة اعتقــال عــدد  783مواطــن بينهــم  27طفــل و19مســن ،تعــرض منهــم عــدد
19معتقــل للتعذيــب ،بينهــم  3أطفــال و  5مســنني.
كــا وثقــت الشــبكة مقتــل عــدد ( )84شــخص نتيجــة زراعــة األلغــام ،بينهــم 12طفــل و 8نســاء
و 3مســنني ،وبلغــت عــدد اإلصابــات ( )86حالــة بينهــم  9أطفــال وامــرأه و 13مســن ،وبلــغ عــدد
األلغــام الفرديــة التــي تــم نزعهــا ( )3350لغــم ،وعــدد ( )1500لغــم مضــادة للــدروع ،عــدد ()365
عبــوة ناســفة ،وبلــغ عــدد املنشــآت العامــة والخاصــة التــي تــم تدمريهــا خــال فــرة التقريــر
( ،)4140منهــا تفجــر ( )14منــزل ،وهــدم 152منــزل بشــكل كيل ،وتــرر عــدد ( )3914منــزل
بشــكل جــزيئ ،وتدمــر عــدد ( )27منشــأة عامــة وعــدد ( )29مســجد ،وعــدد ( )4جســور.
ونستعرض فيام ييل وقائع تلك االنتهاكات التي استطاعت الشبكة من توثيقها أدناه:
 -1بتاريــخ 2019 \ 6 \ 9م الســاعة الحاديــة عــر صباحــا أصيبــت الطفلــة عهــود عبــد القــوي
محمــد حســن ( )15عامــا بشــظايا مقــذوف نــاري يف
جميــع انحــاء جســمها ،اطلقتــه املليشــيات الحوثيــة
عــى (قريــة بــر قيــس) مبنطقــة حجــر محافظــة
الضالــع ،أصــاب املنــزل الــذي تقطنــه هــي وأرستهــا
وقــد أغمــي عليهــا عــى الفــور.
يقــول (والــد الضحيــة) «بــأن عهــود كانــت يف منزلهم
الكائــن يف قريــة بريقيــس مبنطقــة حجــر عندمــا
اطلقــت املليشــيات الحوثيــة املقــذوف النــاري الــذي
ســقط عــى املنــزل وأصــاب عهــود بشــظايا يف انحــاء
متفرقــة مــن جســمها ،وأنهــا ســقطت عــى األرض
فاقــدة الوعــي ،وقــد قمنــا بإســعافها إىل مستشــفى النــر مبدينــة الضالــع ،الــذي يبعــد عــن القريــة
15كيلومــر ،ويعتــر املستشــفى الوحيــد يف املدينــة.
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يفيــد شــاهد عيــان آخــر (م .ا .ص) أن الطفلــة عهــود كانــت يف منزلهــا عندمــا اطلقــت املليشــيات
الحوثيــة املقــذوف النــاري الــذي ســقط عــى املنــزل ،مــا أدى إىل إصابتهــا بشــظايا يف انحــاء متفرقــة
مــن جســمها ،وإصابــة بنــات أخريــات إىل جانبهــا ،وقــد أغمــي عليهــا ،وتــم إســعافهن جميعــا إىل
مستشــفى النــر يف الضالــع.
 -2وبنفــس التاريــخ الســاعة الحاديــة عــر
صباحــا تــم إســعاف ناديــة حســن الشــويك البالغــة
مــن العمــر  20عــام جـراء اصابتهــا بشــظية مقــذوف
نــاري يف ذراعهــا األيــر اطلقتــه املليشــيا الحوثيــة
عــى قريــة «بــر قيــس» مبنطقــة حجــر ،م /الضالــع
ســقط عــى منــزل الضحيــة ،وقــد تــم إســعافها إىل
مستشــفى مدينــة الضالــع.
أفــاد الشــاهد (ع.م.ح) أن مليشــيا الحوثية اطلقت
مقــدوف نــاري بإتجــاه قريــة بريقيــس مبنطقــة حجــر
مــا تســبب يف إصابــة ناديــة وكذلــك إصابــة عهــود
وأخريــن كانــوا يف املنــزل بإصابــات بعضهــا بليغــة ،وقــد قمنــا بإســعاف املصابــن إىل مستشــفى
مدينــة الضالــع لتلقــي العــاج.
يفيــد شــاهد آخــر لفريــق الشــبكة املدنيــة وهــو (ع.ع.ص) البالــغ مــن العمــر 32عامــا أن ناديــة
إصيبــت يف ذراعهــا األيــر بشــظية ج ـراء ســقوط املقــذوف النــاري الــذي أطلقــه الحوثيــن ،وأنــه
ســقط عــى منــزل عمهــا الكائــن بقريــة «بــر قيــس» مبنطقــة حجــر م /الضالــع ،وأدى إىل إصابتهــا
وإصابــة ثــاث مــن بنــات عمهــا هــن :عهــود ،وميامــة ،وقــد هرعنــا إىل املنــزل إلنقــاذ املصابــن،
وكانــت حالــة الهلــع والخــوف والبــكاء متلــئ املنــزل ،وقــد قمنــا بنقلهــن إىل مستشــفى النــر مبدينــة
الضالــع للعــاج.
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 -3بتاريــخ  9يونيــو 2019م الســاعة الثانيــة عــر
ظهــرا ،أصيبــت الطفلــة صفــاء محمــد عبداللــه
احمــد البالغــة مــن العمــر  10ســنوات بطلقــة ناريــة
مــن ســاح قنــاص حــويث ،أصابتهــا يف ســاقها األيــر،
ســقطت عــى إثرهــا مغمــى عليهــا ،وقــد تــم إســعافها
إىل مستشــفى النــر يف الضالــع.
يفيــد الشــاهد (ث.م.ع) لفريــق الرصــد يف الشــبكة
املدنيــة ،إن صفــاء كانــت يف طريقها للعــودة إىل منزلها،
عندمــا أطلــق أحــد القناصــن الحوثيــن املتمركزيــن
بالقــرب مــن القريــة يف قعطبــة رصاصــة أصابتهــا يف
ســاقها األيــر مــا أدى إىل ســقوطها عــى األرض مغشــيا عليهــا ،وقــد قمنــا بإســعافها إىل مستشــفى
املحافظــة يف الضالــع.
ويفيــد شــاهد آخــر (ع .ق.م ).أن الضحيــة صفــاء ثابــت كانــت يف الطريــق عائــدة إىل منزلهــا
الكائــن يف قعطبــة ،وإن أحــد القناصــن الحوثيــن أطلــق عليهــا النــار بينــا هــي يف الطريــق إىل
املنــزل ،مــا أدى إىل إصابتهــا يف ســاقها اليــرى ،وإنهــا ســقطت عــى األرض فاقــدة للوعــي ،وقــد قمنــا
مبعيــة والديهــا بإســعافها إىل طــوارئ مستشــفى النــر بالضالــع.
 -4يف يــوم األحــد املوافــق  9يونيــو 2019م الســاعة
الســابعة صباحــا وعــى إثــر إطــاق املليشــيات الحوثية
وبشــكل عشــوايئ عــدد مــن املقذوفــات الناريــة
باتجــاه قريــة بريقيــس ،التــي أثــارت حالــة مــن الهلــع
بــن أوســاط الســكان املدنيــن ،وأدت إىل إصابــة عــدد
مــن املنــازل بــأرضار كبــرة وأخــرى جزئيــة ،وقــد ســقط
أحــد هــذه املقذوفــات عــى منــزل «ليــى عــي بــن
عــي قايــد» البالغــة مــن العمــر  29عامــا وإصابتهــا
بشــظية يف مقدمــة رأســها ،فقــدت بســبها الوعــي،
وتــم إســعافها إىل مستشــفى النــر بالضالــع لتلقــي
العــاج.
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يفيــد الشــاهد (ع .ع.ع) وهــو اخــو الضحيــة بالقــول بــأن ليــى كانــت يف املنــزل عندمــا ســقطت
إحــدى القذائــف عليــه ،وإن ليــى إصيبــت بشــظية يف الــرأس ،وســقطت مغشــيا عليهــا ،وقــد قمنــا
مبســاعدة بعــض الجـران يف القريــة بإنقاذهــا والبحــث عــن ســيارة لنقلهــا وإســعافها إىل مستشــفى
النــر يف الضالــع.
وأفــاد الشــاهد (ا .أ.ح) أن الضحيــة كانــت داخــل منزلهــم أثنــاء ســقوط القذيفــة وان شــظية
أصابتهــا يف مقدمــة رأســها وســقطت عــى األرض وهــي فاقــدة للوعــي ،وكانــت تنــزف وقــد قمنــا
مبعيــة أخوهــا وأخريــن بإســعافها ونقلهــا مستشــفى مدينــة الضالــع.
 -5يف تاريــخ 2019 \ 6 \ 9م الســاعة الحاديــة عــر صباحــا أصيبــت رنــا أحمــد نــارص صالــح
البالغــة مــن العمــر  15عامــا بشــظايا متفرقــة يف جســدها بســبب إطــاق الحوثيــن مقــذوف نــاري
عــى املنــزل الــذي تســكن بــه الضحيــة ،وقــد تــم إســعافها إىل مستشــفى النــر يف الضالــع.
أفــاد الشــاهد (ع.م.ح) أن املليشــيات الحوثيــة قامت
بإطــاق مقــذوف نــاري عــى املنــزل ،الــذي تســكن فيه
الضحيــة رنــا أحمــد وأنهــا أصيبــت بشــظايا متفرقــة يف
جســمها ،وقــد قمنــا بإســعافها إىل مستشــفى النــر
مبدينــة الضالــع.
وأفــاد الشــاهد اآلخــر (م .ا.ص) أن الضحيــة رنــا كانت
يف منزلهــم أثنــاء قصــف املليشــيات الحوثيــة للقريــة
وأن أحــد املقذوفــات الناريــة ســقط عــى منــزل رنــا
أحمــد مــا أدى إىل أصابتهــا بشــظايا متفرقــة يف ســاقها
اليــرى وبطنهــا ،وقــد قمنــا بإســعافها إىل مستشــفى
النــر يف الضالــع لتلقــي العــاج.
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 -6يف تاريــخ 2019\6\9م الســاعة الحاديــة عــر صباحــا يف قريــة بــر قيــس  -حجــر  -أصيبــت
الطفلــة ميامــة محمــد نــارص البالغــة مــن العمــر 17عامــا بشــظايا متفرقــة مــن جســمها جراء ســقوط
مقــذوف نــاري أطلقتــه مليشــيا الحــويث عــى منزلهــا وأدى بحســب إفــادة شــهود عيــان إىل تعــرض
الضحيــة لنزيــف حــاد ،وقــد تــم إســعافها إىل مستشــفى النــر يف الضالــع ،كــا أدت القذيفــة إىل
حــدوث تصدعــات وأرضار كبــره يف باملنــزل واملنــازل املجــاورة..
أفــاد الشــاهد (ع.م.ح) أن مليشــيا الحــويث أقدمــت
صبــاح األحــد الســاعة  11تقريبــا بأطــاق عــدد مــن
املقذوفــات الناريــة وبشــكل عشــوايئ ســقط أحدهــم
عــى املنــزل الــذي تســكن فيــه ميامــة ،التــي أصيبــت
بشــظايا متفرقــة عــى جســمها ،وكانــت تنــزف ،ثــم
بادرنــا مرسعــن إىل منزلهــا إلســعافها هــي واثنتــن
مــن الفتيــات كانــوا بجانبهــا إىل مستشــفى النــر يف
الضالــع.
وأفــاد الشــاهد األخــر (م.ا.ص) أن الضحيــة كانــت
يف منزلهــا الكائــن يف بــر قيــس ،حجــر ،أثنــاء اطــاق
املليشــيات املقذوفــات الناريــة ،وأن أحدهــا ســقط
عــى منــزل الضحيــة ،وأدى إىل إصابتهــا بشــظايا متفرقــة يف جســمها ،وكانــت إصابتهــا بليغــة ،ثــم
قمنــا بإســعافها تحــت نــران القصــف إىل مستشــفى النــر يف الضالــع.
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 -7يف تاريــخ  2019/6/9الســاعة العــارشة صباحــا
أصيــب املواطــن عبداللــه محمــد مانــع صالــح
بطلقتــن ناريتــن أصابتــه يف صــدره وأنــه ســقط عــى
األرض مرضجــا بدمائــه ،حــدث ذلــك أثنــاء هروبــه مــن
قصــف مليشــيا الحــويث الــذي وجهــت حمــم نــران
أســلحتها عــى قريــة باجــة  -حجــر – مبختلــف أنــواع
األســلحة الثقيلــة والخفيفــة.
يفيــد (م.ص.ع.م) « أن الضحيــة عبداللــه محمــد
مانــع كان بجانــب بيتــه أثنــاء القصــف عــى القريــة
مــن قبــل قــوات الحــويث ،وأثنــاء محاولتــه الخــروج مــن
البيــت يف محاولــة للنــزوح ومغــادرة القريــة ،تــم قنصه
مــن قبــل أحــد املســلحني الحوثيــن ،وأنــه أصيــب
بطلقتــن ناريتــن يف الصــدر ،وأنــه ســقط مبــارشة عــى األرض ،وأنــه كان ينــزف ،وقــد نــم إســعافه
إىل مستشــفى املدينــة بالضالــع.
يقــول الشــاهد (ع.ع.ا.ن) « أن الضحيــة عبداللــه كان بجانــب بيتــه يف قريــة باجــة ،وكانــت
مليشــيات الحوثيــن تقصــف القريــة مبختلــف أنــواع األســلحة ،وعندمــا حــاول الضحيــة أن يهــرب
مــن القصــف وينجــو بنفســه ،قــام أحــد العســاكر الحوثيــن بقنصــه بطلقتــن ناريتــن يف صــدره،
فســقط عبداللــه عــى األرض ،ثــم قامــوا بعــض األهــايل بأخــذه مــن مــكان إصابتــه وإســعافه إىل
مستشــفى النــر يف الضالــع.
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 -8يف تاريــخ  2019/6/9الســاعة التاســعة صباحــا ،أصيــب وليــد محمــد حســن موىس ،وهــو طبيب،
بطلقــة قنــاص مــن مليشــيا الحــويث يف مرفــق اليــد اليــرى أثنــاء تأديــة واجبــه اإلنســاين يف إســعاف
الجرحــى يف قريــة باجــة – مبنطقــة حجــر -محافظــة
الضالــع.
أفــاد شــاهد عيــان (ج.م.ح) أن مليشــيات الحــويث
قامــت بالقصــف العشــوايئ ومبختلــف أنــواع األســلحة
عــى قريــة باجــة ،ومــن اتجاهــات مختلفــة ،وقــد أدى
القصــف إىل ســقوط بعــض القذائــف ،وإصابــة عــدد
مــن املنــازل يف القريــة ،وأن وليــد هــرع مرسعــا بإتجاه
املنــزل ،الــذي ســقطت عليــه القذيفــة إلنقــاذ املصابــن،
وبينــا هــو يف الطريــق ،تــم قنصــه مــن قبــل أحــد
املســلحني الحوثيــن ،وأنــه أصيــب يف مفصــل مرفــق
يــده اليــرى ،وأنــه ســقط عــى األرض ،ويف األثنــاء قــام
أحــد األهــايل مبحاولــة إســعافه ،لكــن القناصــة اســتمروا يف القصــف يف محاولــة ملنعــه ..وبعــد أن
وقــف القصــف أرسعنــا بنقلــه مــن املــكان ،وإســعافه إىل املستشــفى مدينــة الضالــع.
وبــدوره يقــول شــاهد عيــان آخــر وهــو (ع.م.ا) أن الضحيــة كان يف أط ـراف قريــة باجــة ،وأنــه
عندمــا ســمع إنفجــار القذيفــة عــى املنــزل كان يجــري مرسعــا للقيــام بعملــه اإلنســاين كطبيــب،
إلنقــاذ املصابــن ،وبينــا هــو بالقــرب مــن املنــزل تــم اطــاق النــار مــن قبــل أحــد القناصــة الحوثيني،
وأنــه أصيــب يف مفصــل مرفــق اليــد اليــرى فســقط عــى إثرهــا عــى األرض ،وقــد بــادر بعــض
األهــايل إىل إســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع.
 - 9يف ( )2019/6/10الســاعة الثالثــة عـرا اقتحمــت مليشــيات الحــويث (قريــة الحــازة) مديريــة
الضالــع ،محافظــة الضالــع ،وأعتلــت أســطح املنــازل ،ومتركــزت حــول ويف أحيــاء القريــة ،وأثنــاء ذلــك،
ســقطت قذيفــة عــى املنــزل ،الــذي يقطنــه ســياف عبداملجيــد حســن عــي (مختــل عقليــا) وأفـراد
أرستــه ،أدى إىل إصابــة ســياف بشــظايا متفرقــه يف الظهــر ويف يــده اليمنــى وســاقية.
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أفــاد شــاهد عيــان (ا .ن.ح) أن مليشــيات الحــويث
قامــت بإقتحــام قريــة الحــازة مبديريــة الضالــع الســاعة
الثالثــة عــرا يــوم  10يونيــو ومتركــزوا داخــل منــازل
املدنيــن وحــول القريــة التــي يســكن فيهــا الضحيــة،
وأنهــم اتخــذوا مــن املنــازل مواقــع عســكرية لهــم ،وأثنــاء
ذلــك ســقطت قذيفــة عــى منــزل ســياف وأرستــه أدت
إىل أصابتــه بشــظايا يف ظهــره ورجليــه اليمنــى واليــرى
ويــده اليمنــى ،وقــد تــم إســعافه إىل مستشــفى النــر
بالضالــع ،هــذا مــا أفــاد بــه أيضــا الشــاهد (م.ص.ق).
 -10بتاريــخ ( )2019/6/12الســاعة العــارشة والنصــف
صباحــا أصيــب عبدالباســط عــي حســن (وهــو طبيــب)
يف جبــل الفــاح  -حجــر  -بشــظايا متفرقــة مــن مقــذوف نــاري أطلقتــه القــوات الحوثيــة أدى إىل
أصابتــه يف يــده ورجلــه اليــرى.
أفــاد شــاهد عيــان (ع.م.ع.ص) أن عبدالباســط كان
يقــوم بواجبــه اإلنســاين كطبيــب إلنقــاذ الجرحــى ،وأنــه
كان بالقــرب مــن عيادتــه الكائنــة (مبنطقــة حجــر جبــل
الفــاح) وأثنــاء إن ـزال بعــض الجرحــى مــن الســيارة إىل
العيــادة ،قامــت مليشــيات الحــويث بإطــاق مقــذوف
نــاري عــى الســيارة التــي تقــل الجرحــى ،أصيــب عــى
أثرهــا عبدالباســط بشــظايا يف وجهــه ويــده اليــرى
وكســور بليغــة يف ســاقه اليــرى ،وأنــه ســقط عــى
األرض وقــد تــم إســعافه هــو والجرحــى إىل مستشــفى
عاصمــة املحافظــة.
وهــذا مــا أفــاد بــه أيضــا (ع.ق.م) حيــث يقــول بــأن الطبيــب عبدالباســط كان بجانــب العيــادة،
وهــو كان داخــل العيــادة فســمع إنفجــار شــديد بجانــب العيــادة فخــرج مرسعــا ،ألن الطبيــب كان
خارجهــا ،وحينهــا شــاهدت الدكتــور عبدالباســط مرميــا عــى األرض ،وقــد أصيــب بشــظايا بليغــة
يف وجهــه ويــده اليــرى ،وكــر مفتــوح يف ســاقه اليــرى وقــد بــادر الشــاهد وبعــض الزمــاء
بإســعافه إىل مستشــفى النــر مبدينــة الضالــع.
59

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

 -11يف صبيحــة يــوم األربعــاء املوافــق ( )2019/6/12يف
متــام الســاعة التاســعة أقدمــت املليشــيات الحوثيــة عــى
قنــص الطفلــة (ســوريا عــي قاســم صالــح) البالغــة مــن
العمــر 12عامــا مــن ســاح رشــاش أدى إىل إصابتهــا برصاصــة
أخرتقــت كتفهــا األيــر ،وذلــك حينــا كانــت تســاعد أختهــا
يف العمــل يف املزرعــة ،وقــد ســقطت مبــارشة عــى األرض.
أفــاد الشــاهد (م.ع.ق) بأنــه كان هــو وأختــه ســوريا داخــل
مزرعتهــم يعملــوا بالقــرب مــن القريــة ،وفجــأة ســمع صــوت
إطــاق رصــاص ،وشــاهد أختــه ســوريا تســقط عــى األرض،
وهــي تــرخ وتبــي ،وقــد أصيبــت برصاصــة يف الكتــف
األيــر ،كانــت مــن ســاح أحــد القناصــن الحوثيــن املتمركزيــن باملرتفعــات املطلــة عــى املزرعــة،
وقــد قــام بإســعافها مبســاعدة بعــض األهــايل يف القريــة إىل مستشــفى املدينــة بالضالــع للعــاج.
وهــذا مــا أفــاد بــه الشــاهد (ص.م.م) حيــث قــال بأنــه كان بالقــرب مــن املزرعــة أثنــاء اطــاق
القنــاص الرصــاص ،وســمع الطفلــة وأختهــا يرصخــان اسعفونا..اســعفونا وكانــت الضحيــة مرميــة عــى
األرض يف مزرعتهــم ،وكانــت قــوات الحــويث هــي مــن قامــت بقنــص الضحيــة ســوريا ،وكانــت تصيــح
والــدم يســيل مــن كتفهــا األيــر ،وقــد قمنــا بنقلهــا إىل املستشــفى لتلقــي العــاج.
 -12بتاريــخ ( )2019/6/11صباحــا ،بينــا كانــت وفــاء عبداللــه ناجــي مســعد البالغــة مــن العمــر
25عامــا تقــوم بواجبهــا املنــزيل تجــاه أرستهــا وأطفالهــا الصغــار ،لتســمع صــوت إنفجــار مــدوي
ملقــذوف نــاري ســقط أمــام واجهــة منزلهــا الكائــن بقريــة اطلقتــه مليشــيات الحــويث وادى إىل
إصابتهــا بشــظايا متفرقــة يف مختلــف أنحــاء جســدها.
يقــول الشــاهد (م.ا.ق.م) أن املســلحني الحوثيــن كانــوا يف نفــس اليــوم يطلقــون النــار مبختلــف
أنــواع األســلحة عــى القــرى يف مختلــف االتجاهــات واملناطــق وبشــكل عشــوايئ ،وإن إحــدى
القذائــف ســقطت أمــام واجهــة منــزل أرسة وفــاء ،وأن وفــاء أصيبــت بشــظايا متطايــرة يف فخذهــا
األيــر والجانــب األيــر مــن الصــدر.
ويفيــد شــاهد عيــان آخــر (ي.م.م.م) أن أحــد املقذوفــات الناريــة الــذي تــم إطالقهــا مــن جهــة
الحوثيــن ســقط بالقــرب مــن منــزل الضحيــة التــي صــادف وجودهــا يف األثنــاء أمــام واجهــة املنــزل
وهــي تقــوم بأعاملهــا املنزليــة ،وأنهــا أصيبــت ببعــض الشــظايا يف الجانــب األيــر مــن صدرهــا ،ويف
فخذهــا األيــر.
60

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

 -13يف يــوم الجمعــة املوافــق تاريخ 2019/6/14م الســاعة
العــارشة صباحــا ،أصيبــت الطفلــة أســاء عبدامللــك ناجــي
مثنــى بشــظايا مقــذوف نــاري يف الــرأس واليــد اليــرى
اطلقتــه القــوات الحوثيــة عــى قريــة شــخب مبنطقــة
مديريــة قعطبــة شــال محافظــة الضالــع ،مــا أدى إىل
وفاتهــا مبــارشة.
أفــاد الشــاهد (ج.م.م.م« ).أشــهد أن الطفلــة أســاء
أصيبــت بشــظايا مقــذوف نــاري أطلقتــه املليشــيات
الحوثيــة أدى إىل أصابتهــا يف الــرأس والظهــر واليــد
اليــرى وقــد حاولنــا إنقاذها وإســعافها إىل مستشــفى
النــر إال أنهــا فارقــت الحيــاة بســبب إصاباتهــا البليغــة»
كــا أفــاد الشــاهد (ع.أ.أ.ق) لفريــق الرصــد« :أن الطفلــة الضحيــة كانــت جالســة عنــد بــاب
منزلهــم الكائــن يف قريــة شــخب ثــم قامــت مليشــيات الحــويث بإطــاق مقــذوف نــاري عــى املنطقــة
فأصيبــت بشــظايا يف رأســها وظهرهــا وكذلــك يف يدهــا اليــرى ،وأنــه أرسع إليهــا إلســعافها مــن
مــكان إصابتهــا إىل مستشــفى النــر يف الضالــع ولكنهــا كانــت قــد فارقــت الحيــاة بســبب إصابتهــا
البليغــة».
 -14بتاريــخ 2019/6/12م الســاعة الثانيــة عــر أصيــب الطفــل محســن عــي قاســم عــي بشــظية
يف رأســه ســقط عــى إثرهــا أرضــا مغميــا عليــه ،كان ذلــك
بســبب إطــاق القــوات الحوثيــة مقــذوف نــاري وقــع
بالقــرب مــن املــكان يف الحقــل الــذي يرعــى فيــه األغنــام يف
حبيــل الفــاح املجــاور للقريــة.
أفــاد الشــاهد (م.ع.ق.م) أن الطفــل الضحيــة ذهــب
لريعــى األغنــام يف حبيــل الفــاح املجــاور للقريــة ،وإذا
مبليشــيا الحــويث تطلــق مقــذوف نــاري ،وقــع بالقــرب مــن الطفــل محســن ،وأصيــب بشــظية يف
رأســه ،ســقط بســببها عــى األرض ،وقــد تــم إســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع تلقــي العــاج.
وأفــاده الشــاهد اآلخــر (م.ع.ح.ح) أن الطفــل الضحيــة ذهــب لريعــى األغنــام يف حبيــل الفــاح
املجــاور للقريــة ،وإذا مبليشــيات الحــويث تطلــق مقــذوف نــاري وقــع بالقــرب منــه ،وبســببه أصيــب
بشــظية يف رأســه أســقطته أرضــا ،ثــم قمنــا بإســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع.
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 -15تاريــخ 2019/6/18م الســاعة الثامنــة صباحــا أصيــب حســن عبداللــه صالــح بشــظايا يف أماكــن
متفرقــة مــن جســمه ،بســبب ســقوط مقــذوف نــاري
أطلقتــه املليشــيات الحوثيــة عــى منــزل عمتــه شــايعه،
حيــث صــادف تواجــده باملنــزل أثنــاء ســقوط املقــذوف.
أفــاد الشــاهد (ع.ص.ن) أن الضحيــة حســن كان يف منزل
عمتــه شــايعه ،عندمــا ســقط املقذوف النــاري عــى منزلها،
وقــد أدى إىل أصابتــه بشــظايا يف رأســه وظهــره والجانــب
األميــن مــن الصــدر ،ثــم قمنــا بإســعافه هــو وعمتــه إىل
مستشــفى النــر يف الضالــع إلنقــاذ حياتــه.
وأفــاد الشــاهد اآلخــر (ع.ن.ا) أن حســن عبداللــه كان يف
منــزل عمتــه شــايعه أثنــاء ســقوط القذيفــة عليــه ،وأنــه
أصيــب هــو وعمتــه بشــظايا يف رأســه وظهــره وصــدره ،فأرسعنــا إىل إســعافهم إىل مستشــفى النــر
بالضالــع لتلقــي العــاج.
 -16بتاريــخ 2019/6/18م الســاعة الثامنــة صباحــا أصيبت
شــايعه صالــح نــارص بشــظايا مقــذوف نــاري يف أماكــن
متفرقــة مــن أنحــاء جســدها جـراء ســقوط مقــذوف نــاري
عــى منزلهــا  -مبنطقــة حجــر -أطلقتــه القــوات الحوثيــة
عــى القريــة.
أفــاد الشــاهد (ي.ن.ع) ان الضحيــة كانــت بجانــب منزلهــا
يف قريــة حبيــل الضبــة مبنطقــة لكمــة الــدويك ،بحجــر
أثنــاء إطــاق الحوثيــن ملقــذوف نــاري ســقط عــى منزلهــا،
مــا أدى إىل إصابتهــا بشــظايا يف الظهر(العمــود الفقــري)
واليديــن ،وقــد قمنــا بإســعافها إىل مستشــفى عاصمــة
املحافظــة.
أفــاد الشــاهد اآلخــر (ع.ن.ا) أن الضحيــة شــايعه كانــت بجانــب منزلهــا الكائــن يف قريــة حبيــل
الضبــه ،منطقــة لكمــة الــدويك ،حيــث وقعــت قذيفــة مــن إتجــاه الحوثيــن أصابــت الضحيــة بشــظايا
يف اليديــن والظهــر ،وقــد قمنــا مبســاعدة آخريــن عــى إســعافها إىل مستشــفى املدينــة.
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 -17بتاريــخ 2019/6/19م الســاعة الحاديــة عــر صباحــا
أصيــب الطفــل مفيــد محمــود ناجــي أحمــد ( )12عامــا بطلق
نــاري مــن قنــاص حــويث يف يــده اليــرى ،بينــا كان يرعــى
الغنــم يف نقيــل الشــيم ،يف الطريــق املــؤدي إىل منطقــة
مريــس شــال قعطبــة.
أفــاد شــاهد عيــان (م.ن.أ) أن الطفــل كان يرعــى املاشــية
يف نقيــل الشــيم بقعطبــة يف الطريــق العــام ،املــؤدي إىل
مريــس ،وقــد أطلقــت عليــه الرصــاص مــن قبــل عنــارص
الحــويث القريبــن مــن املكان ،مــا أدى إىل أصابتــه يف يده
اليرسى ،وقد تم بعد ذلك إسعافه إىل املستشفى.
كــا أفــاد شــاهد آخــر(أ.ن.أ) وهــو ابــن اخ الطفــل مفيــد ،حيــث قــال :إن إبــن اخيــه
كان يرعــى االغنــام يف نقيــل الشــيم ،يف الطريــق املــؤدي إىل مريــس ،وأنــه أصيــب بطلــق نــاري مــن
ســاح رشــاش تابــع ألحــد العنــارص الحوثيــة ،وأصابتــه يف اليــد اليــرى.
 -18يف تاريــخ 2019/6/28م الســاعة التاســعة صباحــا
قــام أحــد العنــارص الحوثيــة بقنــص الســيدة /عليــاء
عبداللــه مثنــى بطلــق نــاري يف ذراعهــا األيــر ،حينــا
كانــت تقــوم بتنظيــف حــوش منزلهــا يف قريــة بــر
قيــس مبنطقــة حجــر.
أفــاد الشــاهد (ك.ع.م) أن مليشــيا الحــويث قامــت
بقنــص الضحيــة عليــاء يف قريــة بــر قيــس عندمــا كانت
بجانــب منزلهــا ،الكائــن يف قريــة بــر قيــس ،فأصيبــت
بطلــق نــاري يف ذراعهــا االيــر ،ثــم ســقطت عــى
األرض ،بســبب إصابتهــا البليغــة ،ثــم قمنــا بإســعافها إىل
مستشــفى النــر يف الضالــع.
كــا أفــاد الشــاهد (م.ع.ح) أن مليشــيات الحــويث قامــت بقنــص الضحيــة عليــاء يف قريــة بــر قيــس
بطلــق نــاري يف ذراعهــا األيــر ،وإصابتهــا بإصابــة بليغــة فســقطت عــى األرض ،وهــي تنــزف ،ثــم
قمنــا بإســعافها إىل مستشــفى النــر يف الضالــع.
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 -19يف يــوم الجمعــة املوافــق 2019/6/28م الســاعة
الثامنــة صباحــا ،يف قريــة لكمــة الــدويك – حجــر -محافظــة
الضالــع ،اصيــب الطفــل نجــم الديــن ناجــي مثنــى أحمــد
عــي بوابــل مــن الطلقــات الناريــة مــن ســاح رشــاش،
أطلقهــا أحــد عنــارص القــوات الحوثيــة املتمركزيــن بالقرب
مــن املرتفعــات الشــالية للقريــة وأصابتــه يف البطــن
والفخــذ االميــن ،وأدت إىل خــروج احشــائه الداخليــة.
وقــد أفــاد الشــاهد (ن.م.أ.ع) لفريــق الرصــد للشــبكة
املدنيــة «أن مليشــيات الحــويث قامــت بتوجيــة نــران
أســلحتها العشــوائية نحــو قريــة لكمــة الــدويك مبنطقــة
حجــر ،وأن نجــم الديــن ناجــي أصيــب بعــدة طلقــات يف
البطــن والفخــذ ورجلــة اليمنــى ،أدت إىل خــروج أحشــاء وأمعــاء بطنــه ،وســقط عــى األرض جـراء
إصابتــه البليغــة ،وأنــه تــم إســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع».
كــا أفــاد الشــاهد اآلخــر (ا.م.ق.م) للفريــق «أن مليشــيات الحــويث قامــت بقنــص الضحيــة الطفــل
بطلقــات ناريــة وأصابــت الطفــل الضحيــة يف بطنــه ويف الفخــذ االميــن أدت إىل خــروج احشــائه.
 -20بتاريــخ  2019/6/26أصيــب الطفــل صــاح ريــاض ناجــي
مثنــى بشــظايا مقــذوف نــاري أطلقتــه القــوات الحوثيــة عــى
قريــة (غــول الدميــة) مبنطقــة مريــس.
يــروي شــاهد عيــان (ن.م.ص) أن املليشــيات الحوثية اســتهدفت
قريــة غــول الدميــة مبنطقــة مريــس مبقــذوف نــاري ســقط بالقرب
مــن املســجد الوحيــد يف القريــة أثنــاء تواجــد الطفــل بالســاحة
القريبــة مــن املســجد ،وأنــه أصيــب بشــظايا املقــذوف املتطايــرة
يف الرجــل والوجــه ،ومبســاعدة بعــض األهــايل تــم إســعافه إىل املستشــفى.
وهــذا مــا تحــدث بــه أيضــا لفريــق الشــبكة أحــد األهــايل وهــو (ح.م.ع) يقــول :عندمــا أطلقــت
املليشــيات املقــذوف النــاري عــى القريــة ،كان الطفــل وثالثــة آخريــن بالقــرب مــن املســجد ،وبعــد
ســقوط املقــذوف أصيــب الطفــل بشــظايا يف الوجــه والرجــل اليمنــى ،وقــد أرسع هــو وبعــض
األهــايل القريبــن إلنقــاذه وإســعافه إىل املستشــفى.
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 -21بتاريــخ 2019/6/26م الســاعة التاســعة صباحــا أصيــب الطفــل معــن قايــد صالــح ( )11عامــا
بشــظايا مقــذوف نــاري أطلقتــه القــوات الحوثيــة عــى قرية
غــول الدميــة مبنطقــة مريــس.
أفــاد الشــاهد (ن.م.ص) أن مليشــيات الحــويث قامــت
بإطــاق مقــذوف نــاري عــى قريــة غــول الدميــة يف مريــس
وكان الطفــل الضحيــة معــن قايــد و 3أطفــال أخريــن بجانب
املســجد ،وأن املقــذوف ســقط بجانــب املســجد ،وأن الطفــل
معــن أصيــب بشــظايا بليغــة يف ســاق رجلــه اليمنــى ،وقمنــا
بإســعافه هــو وثالثــة آخريــن إىل املستشــفى مبدينــة الضالــع.
يقــول شــاهد آخــر(ح.م.ع) أن مليشــيات الحــويث قامــت
بإطــاق مقــذوف نــاري عــى قريــة غــول الدميــة يف مريــس
فوقــع املقــذوف النــاري بجانــب املســجد الــذي كان الضحيــة الطفــل معــن بجانبــه فأصيــب الضحية
بشــظايا يف ســاق رجلــه اليمنــى ســببت لــه نزيــف دمــوي حــاد ،ثــم قمنــا بإســعافه هــو ومــن كانــوا
بجانبــه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع.
 -22بتاريــخ 2019/6/23م الســاعة العــارشة صباحــا أصيــب الطفــل عبدامللــك فــارس عــى أحمــد
( )11عامــا برصــاص قنــاص حــويث ،إصابتــه يف الظهــر بجانــب العمــود الفقــري ،عندمــا كان يلعــب
بجانــب منزلــه يف قريــة شــخب مبنطقــة (مديريــة قعطبــة).
تحــدث إثنــان مــن األهــايل لفريــق الرصــد يف الشــبكة كشــهود عيــان (م.أ.ق) و (ن.ع.ا) أن الطفــل
كان يلعــب بجانــب منزلــه الكائــن بقريــة شــخب ،وصــادف أن كنــا قريبــن مــن املــكان ،وقــد قــام
أحــد العنــارص الحوثيــة بإطــاق الرصــاص عــى الضحيــة ،وأثنــاء ذلــك ســمعنا أصــوات بــكاء ورصاخ
نســاء ،فهرعنــا مرسعــن للمــكان لنجــد الطفــل مصــاب يف ظهــره بجانــب العمــود الفقــري ،وهــو
ينــزف وتــم إســعافه إىل املستشــفى.
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 -23بتاريــخ 2019/6/22م الســاعة العــارشة صباحــا ،أصيــب
الطفــل مــروان عبــده محمــد أحمــد (12عــام) الــذي يســكن
مبنطقــة تورصــة مديريــة األزرق غــرب م /الضالــع ،بطلــق نــاري
يف بطنــه ،أدى إىل خــروج أمعائــه الداخليــة ،وبحســب إفــادة
شــهود عيــان فــإن مصــدر الطلــق النــاري كان مــن موقــع حــويث
قريــب مــن القريــة ،تتمركــز فيــه القــوات الحوثيــة.
أفــاد شــاهد عيــان لفريــق الشــبكة (ز.ع.أ.ن) «أن طلــق نــاري
أصــاب الطفــل مــروان إصابــة بليغــة يف البطــن ،أدى إىل بــروز
األمعــاء إىل الخــارج ،وإن مصــدر الطلــق كان مــن جهــة املوقــع،
الــذي يســيطر عليــة الحوثيــن ،حــدث ذلــك عندمــا كان الطفــل يف طريقــه إىل منزلــه ،عائــدا مــن
الــوادي املجــاور للقريــة ،وأن الطفــل ســقط عــى األرض وهــو يــرخ مذعــورا ودمــه ينــزف ،وقــد
قمــت مبســاعدة بعــض األهــايل بإســعافه إىل مستشــفى النــر بالضالــع.
وهذا ما أفاد به ويؤكده أيضا (ع.ن.ح.ص) كشاهد عيان.
 -24يف تاريــخ 2019/7/13م الســاعة ( )9صباحــا ،ويف منطقــة (قعطبــه) محافظــة الضالــع أصيــب
املواطــن يونــس عمــر قيــس ( )32عــام بطلــق نــاري يف الجهــة اليمنــى مــن الكتــف ،أطلقــه أحــد
قنــايص القــوات الحــويث ،وقــد ســقط الضحيــة عــى األرض ينــزف وتــم إســعافه إىل مستشــفى النــر
يف الضالــع.
أفــاد الشــاهد األول (أ.أ.م) لفريــق الشــبكة املدنيــة «بــأن
الضحيــة يونــس عمــر كان يعمــل يف الفالحــة يف مزرعــة القــات
التابعــة لعبــده عــي ،حــن تــم إطــاق النــار عليــه مــن قبــل أحــد
قناصــة مليشــيات الحــويث ،وأنــه أصيــب يف الجهــة اليمنــى مــن
الكتــف ،فســقط عــى األرض ينــزف.
ثم بادرت أنا بإسعافه إىل مستشفى النرص يف الضالع».
أمــا الشــاهد الثــاين (م.ب.م.م) فقــد أفــاد هــو اآلخــر للفريــق
«بــأن الضحيــة كان يعمــل يف مزرعــة القــات التابعــة لعبــده عــي ،عندمــا قنصــه أحــد عنــارص
مليشــيات الحــويث ،ليصــاب يف الجهــة اليمنــى مــن الكتــف ،وســقط عــى األرض مغشــيا عليــه،
فبادرنــا بإســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع».
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 -25بتاريــخ 2019/7/13م بســبب حصــار القــوات الحوثيــة
لقــرى منطقــة حجــر مبحافظــة الضالــع ،ويف قريــة الشــغادر –
منطقــة حجــر – شــال غــرب محافظــة الضالــع ،كان الطفــل
الرضيــع /برهــان ســامل صالــح ،البالــغ مــن العمــر ســنتني ،يعــاين
مــن إلتهابــات رئويــة حــادة.
وبســبب حالــة الحصــار املفروضــة عــى القريــة مــن قبــل
قــوات الحــويث ،مل يســتطيع والــده مــن إســعافه برسعــه إىل
املستشــفى ،ونتيجــة لذلــك ،ســاءت حالتــه الصحيــة ،وتطــور
املــرض يف الطفــل إىل إلتهابــات يف الدمــاغ ،وذلــك بســبب التشــنجات املتواصلــة منــذ اليــوم األول.
وهذا ما أكده األطباء عند إسعافه إىل مستشفى النرص يف الضالع.
هــذا مــا أفــاد بــه والــد الطفــل ســامل صالــح ،الــذي قــال «بــأن مليشــيات الحــويث قامــت مبحــارصة
القريــة التــي يســكن فيهــا ،بينــا كان أبنــه الطفــل برهــان مصــاب بإلتهــاب رئــوي شــديد ،فحــاول
إســعافه منــذ اللحظــة األوىل ،لكــن مل يســتطع بســبب الحصــار ،وتطــورت حالــة الطفــل إىل التهابــات
يف الدمــاغ.
وبحســب مــا قالــوا لــه األطبــاء بعــد إســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع ،إن ذلــك كان
بســبب التشــنجات املتواصلــة منــذ اليــوم األول».
كــا يفيــد الشــاهد (ع.د.ي) أن الطفــل برهــان كان مصابــا بالتهــاب رئــوي شــديد ،ومل يســتطع
والــده إســعافه بســبب حصــار املليشــيات الحوثيــة للقريــة ،وتطــور مــرض الطفــل ،فــكان يتشــنج
منــذ يــوم األول ومل يســتطع والــده مــن إســعافه إال يف اليــوم الثــاين الســاعة الخامســة عـرا مخاطـرا
بحياتــه ،إلنقــاذ حيــاة الطفــل ،وذلــك إىل مستشــفى النــر يف الضالــع ،فقــد أكــد لــه األطبــاء أن
الطفــل أصيــب بالتهابــات يف ســحايا الدمــاغ».
 -26بتاريــخ 2019/7/7م الســاعة التاســعة صباحــا ،أصيــب الطفــل فــواز عبــد الرقيــب أحمــد
ســعيد ،البالــغ مــن العمــر ( )14عــام ،بشــظية يف ذراع يــده اليمنــي جـراء ســقوط مقــذوف نــاري،
أطلقتــه مليشــيات الحــويث وقــع بالقــرب منــه ،أثنــاء تواجــده يف مزرعــة والــده يف الــوادي الواقــع بــن
جبــل املشــيع والريبــي ،شــال مدينــة قعطبــه ،وقــد تــم إســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع.
الشــاهد األول (ص.ص.م.م) أفــاد بــأن مليشــيات الحــويث قامــت بإطــاق مقــذوف نــاري باتجــاه
الــوادي الواقــع بــن جبــل املشــيع والريبــي ،حينــا كان الطفــل الضحيــة فــواز يف مزرعــة والــده،
فوقــع املقــذوف النــاري بالقــرب منــه ،مــا أدى إىل إصابتــه بشــظية يف يــده اليمنــى.
ثم قاموا بإسعافه إىل مستشفى النرص يف الضالع.
وهذا ما أكده ايضا الشاهد الثاين (س.ع.م).
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 -27بتاريــخ 2019/7/17م الســاعة السادســة مســاء ،أصيــب الطفــل
شمســان محمــد قاســم أحمــد ( )8ســنوات ،بطلــق نــاري يف رقبتــه،
عندمــا كان بجانــب منزلــه الكائــن يف قريــة الشــغادر ،منطقــة حجــر،
شــال غــرب الضالــع ،وذلــك أثنــاء قصــف القــوات الحوثيــة للقريــة،
وقــد تــم إســعاف الطفــل إىل طــوارئ مستشــفى النــر يف الضالــع.
أفــاد أحــد شــهود عيــان وهــو (ع.ق.أ.ص) لفريــق الرصــد يف
الشــبكة املدنيــة أن القــوات الحوثيــة قامــت بقصــف عشــوايئ لقريــة
الشــغادر ،منطقــة حجــر مبختلــف االســلحة ،مــا ادى إىل إصابــة الطفــل شمســان محمــد قاســم
برصاصــة اســتقرت يف رقبتــه ،عندمــا كان يلعــب بجانــب منزلــه يف القريــة ،ثــم قامــوا بإســعافه إىل
طــوارئ مستشــفى النــر يف الضالــع.
كــا أفــاد أيضــا شــاهد آخــر وهــو (ع.أ.ع) بــأن مليشــيات الحــويث قامــت بقصــف قريــة الشــغادر
التــي يســكن فيهــا الطفــل الضحيــة شمســان ،وأن رصاصــة أصابتــه يف الرقبــة ،أثنــاء تواجــده بجانــب
منزلــه ،فبــادروا مرسعــن إىل اســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع».
 -28بتاريــخ 2019/8/1م الســاعة الثانيــة ظهــرا ،أصيــب الطفــل
عمــر عبداللــه ناجــي غالــب ( )10ســنوات بشــظايا مقــذوف نــاري يف
الفــك األســفل مــن الوجــه وفــوق عظمــة الرتقــوة اليــرى ،أطلقتــه
القــوات الحوثيــة.
أفــاد الشــاهد األول (ع.ع.ن.غ) :بالقــول« :أشــهد بــأن مليشــيات
الحــويث قامــت بإطــاق مقــذوف نــاري
ســقط عــى منــزل عبداللــه ناجــي غالــب،
حيــث كانــت تقــام فيــه حفلــة خطوبــة ،مــا أدى إىل إصابــة الطفــل عمــر
بشــظايا يف الفــك الســفيل للوجــه وفــوق عظمــة الرتقــوة اليــرى ،وقــد
بادرنــا إىل إســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع».
وهــذا مــا أكــده الشــاهد الثــاين (ج.م.ع.ص) أيضــا للفريــق حيــث قــال:
«أشــهد بــان مليشــيات الحــويث قامــت بإطــاق مقــدوف نــاري ســقط
عــى منــزل عبداللــه ناجــي غالــب ،حيــث كانــت تقــام فيــه حفلــة خطوبــة ،مــا أدى إىل إصابــة
الطفــل عمــر بشــظايا يف الفــك الســفيل للوجــه وفــوق عظمــة الرتقــوة اليــرى ،وقــد بادرنــا إىل
إســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع».
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 -29يف يــوم الثالثــاء املوافــق2019/7/30م ،الســاعة الســابعة
صباحــا ،بينــا كانــت مارينــا أحمــد عــي صالــح ( )25عــام متــارس
واجبهــا املنــزيل بقريــة رأس النقيــل مبنطقــة الحشــاء وإذا برصاصــة
قنــاص حــويث تخــرق نافــذة املنــزل لتصيبهــا يف وجههــا بجانــب
العــن اليمنــى ،ســقطت عــى أثرهــا وهــي تــرخ بالبــكاء وتنــادي
بإنقاذهــا.
يقــول الشــاهد (ن.ع.أ.ص) لفريــق الشــبكة« ::أشــهد أن مارينــا
أحمــد عــي صالــح كانــت بالقــرب مــن نافــذة منزلهــا وأن رصاصــة
أطلقــت مــن أحــد قناصــة الحوثيــن املتواجديــن بالقــرب مــن القريــة أخرتقــت نافــذة منزلهــا
وأصابتهــا يف الوجــه تحــت العــن اليمنــي ،وعندمــا ســمعناها تــرخ أرسعنــا إلنقاذهــا وأســعفناها
إىل مستشــفى النــر يف الضالــع».
كــا يفيــد الشــاهد (خ.ع.ص.ح) لفريــق الرصــد الخــاص بالشــبكة ،الــذي يشــهد« :أن قــوات الحويث
قنصــت الضحيــة مارينــا أحمــد عــي ،عندمــا كانــت بالقــرب مــن رشفــة نافــدة منزلهــا ،وإن رصاصــة
أصابتهــا تحــت العــن اليمنــى ،وســقطت عــى األرض تــرخ وتبــي ،فبادرنــا مرسعــن إىل إســعافها
إىل مستشــفى النــر يف الضالــع».
 -30يف يــوم الخميــس املوافــق 2019/8/1م الســاعة الثانيــة ظهــرا،
أصيــب الطفــل صــاح صــدام صــادق جميــل ( )8ســنوات بشــظايا يف
الرقبــة والــرأس ،جـراء اطــاق مقــذوف نــاري ،مــن قبــل قــوات الحــويث
عــى منــزل عبداللــه ناجــي غالــب ،الواقــع يف مدينــة قعطبــه ،حينــا
صــادف تواجــد الضحيــة ،ملشــاهدة حفلــة خطوبــه كانــت تقــام يف
املنــزل.
الشــاهد األول (ع.ع.ن.غ) قــال لفريــق الرصــد التابــع للشــبكة« :قوات
الحــويث أطلقــت مقــذوف نــاري عــى منــزل عبداللــه ناجــي غالــب ،حيــث كانــت تقــام حفلــة
خطوبــه ،وكان املقــذوف قــد ســقط عــى جــدار املنــزل ،مــا أدى إىل إصابــة الطفــل صــاح بشــظايا
يف الرقبــة والــرأس ،ثــم بــادر املســعفون بإســعافه إىل مستشــفى النــر يف الضالــع».
امــا الشــاهد اآلخــر (ج.م.ع.ص) يقــول« :أشــهد ان مليشــيات الحــويث اطلقــت مقــذوف نــاري عــى
منــزل عبداللــه ناجــي ،حيــث كانــت تقــام حفلــة خطوبــة ،فســقط املقــذوف عــى جــدار املنــزل
وأصيــب الضحيــة صــاح بشــظايا يف الرقبــة والــرأس ،ثــم بادرنــا بإســعافه إىل مستشــفى النــر يف
الضالــع».
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 -31يف يــوم الجمعــة املوافــق 2019/4/12م متــام الســاعة 11صباحــا أصيبــت الطفلــة (رنــا عــي
مثنــى) البالغــة مــن العمــر ( )11عامــا بطلقتــن ناريتــن يف الجهــة اليــرى مــن الظهــر ،ويف ســاعد
يدهــا اليــرى أطلقهــا جنــود متمركــزون مبنطقــة مريــس يف مديريــة قعطبــة م /الضالــع ،حــدث
ذلــك أثنــاء تواجدهــا بجانــب منزلهــا ،بعــد إقتحــام الحوثيــون منطقــة مريــس بأيــام ،يف الوقــت
الــذي مل تكــن هنــاك أي اشــتباكات ،ومل تكــن تتواجــد أي قــوات يف مريــس ،ووصفــت إصابتهــا
بالخطــرة.
• أفــاد الشــاهد األول (ع.و) بــأن الطفلــة أصيبــت بطلقتــن ناريتــن مــن قبــل جنــود يتبعــون
الجيــش الحــويث املتمركزيــن يف التــل الواقــع يف مريــس شــال قعطبــة ،وأفــاد أن جنــود أطلقــوا
الرصــاص الكثيــف بإتجــاه مديريــة مريــس اآلهلــة بالســكان مــا أدى إىل إصابــة الطفلــة بجانــب
منزلهــا.
وقــال الشــاهد :بأنــه عندمــا ســمع وشــاهد إطــاق الرصــاص حــاول الدخــول إىل املنــزل ،إال إن
إطــاق النــار أســتمر نحــوه ،وبذلــك أصيبــت الطفلــة وســقطت أرضــا عــى الفــور.
• أفــاد الشــاهد الثــاين (م.ا.م) :بأنــه كان متواجــد يف القريــة وســمع إطــاق نــار كثيــف من أســلحة،
كانــوا يطلقونهــا بإتجــاه القريــة ،ووصــل إليهــم خــر إصابــة الطفلــة رنــا عــي مثنــى بعــد دقائــق
مــن إطــاق النــار ،فذهــب نحــو منــزل الضحيــة بصعوبــة ،ووجــد الطفلــة مرضجــة بدمائهــا وكان
املســعفني يقومــون بإجــراء اإلســعافات األوليــة لهــا مــن خــال ربــط جراحهــا ،لوقــف النزيــف
الدمــوي ثــم تــم إســعافها إىل املستشــفى.
 -32يف يــوم االثنــن املوافــق 2019/6/17م الســاعة  11صباحــا أصيــب الطفــل (مفيــد محمــود
ناجــي أحمــد البــدوي) البالــغ مــن العمــر 11عــام بشــظايا مقــذوف نــاري يف كــف يــده اليــرى
وأجـزاء متفرقــة مــن جســمه ،كان ذلــك ناتــج بســبب مخلفــات الحــرب التــي أطلقتهــا قــوات الحــويث
عــى قريــة قــردح شــال مدينــة قعطبــة يف مديريــة قعطبــة م /الضالــع.
• أفــاد الشــاهد األول (م.م.ن.ب) :والــد الضحيــة ،حيــث قــال بــأن الطفــل غــادر املنــزل صباحــا،
لرعــى املاشــية ،حيــث نزلــت بعــض األحجــار مــن أمامــه نحــو األســفل أدت إىل وقــوع األحجــار
عــى املقــذوف ،التــي تســببت بإنفجــاره وأصابــة الطفــل يف كــف يــده اليــرى وأجـزاء متفرقــة مــن
جســمه ،ومــن ثــم تــم إســعافه إىل املستشــفى.
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• الشــاهد الثــاين (ن.م.ق) أفــاد :بأنــه كان يف منزلــه يف قريــة قــردح ،فســمع حــدوث إنفجــار وظهــر
مــن بــاب منزلــه ،لكنــه مل يعــرف حينهــا ســبب اإلنفجــار ،والــذي كان نتيجــة عــدم نــزع مخلفــات
الحــرب مــن األســلحة املختلفــة التــي مل تنفجــر واأللغــام التــى زرعهــا الحوثيــون ،كــا أنــه مل يعــرف
مــا إذا كان اإلنفجــار قــد خلــف ضحايــا ،حتــى شــاهد املســعفني يقومــون بحمــل الطفــل عــى مــن
أحــد الســيارات.
 -33يف يــوم األثنــن  4نوفمــر /ترشيــن األول 2019م ان َف َجــ َر
لغـ ٌم أريض بخمـ ِ
ـس نســا ٍء يف منطقــة قَ ْفلَـ ِة شَ ـ َخب غــر ِّيب مدينــة
قعطبــة شــال الضَّ الــع بعـ َد ظهــر اإلثنــن زرعتــه قــوات الحــويث
بينــا هــن يف الطريــق يف الطريــق مــن أحــد األوديــة باتّجــاه
بلغــم أريض ينفجــر بــن أوســاطه َّن،
القريــة ،عندمــا تفاجــأ َّن
ٍ
ليصيبهــن جميعــا بج ـراح متفاوتــة ،وقــد ت ـ َّم اســعافه َّن
عــى الفــور إىل املستشــفى امليــداين بســناح ،ومــن ثــم إىل
مستشــفى النــر العــام وســط مدينــة الضالــع.
والنساء ه َّن:
 سناء عيل قاسم صالح ُحمران 17عام. جنة قاسم عبدالله الحرضمي  40عام. إنتظار قاسم عبدالله  25عام. إميان أحمد عيل الليث  22عام. نجات عيل عبدالله الحرضمي  35عام.جميعهــ َّن مــن أهــايل قريــة القفلــة ،حيــث أن حالــة
«جنــة وســناء» خطــرة ،لتعرضهــ َّن إلصابــات بالغــة
يف جميــع أنحــاء أجســاده َّن ،حيــث تــ َّم بــر الســاق األميــن لـــ
ـن بشــظايا
«ســناء» ،فيــا جــروح األُخ َريَــات متوســطة ،حيــث أُ ِصـ ْ َّ
متفرقــة يف أنحــاء متفرقــة مــن الجســد.
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 -34يف يوم الثالثاء املوافق ٢٠١٩/٥/٢١م الساعة (١٢ظهرا) ،تم إعتقال كل من:
 عيبان محسن حمود حسني عيل ( )20عاما بكيل عبيد نارص أحمد ( )25عاماوإحتجــاز دراجتهــم الناريــة يف نقطــة عســكرية مســتحدثة للحوثيــن يف محطة البعــوة للمحروقات،
تقــع بالخــط العــام مبنطقــة حجــر يف مديريــة الضالــع أثنــاء عودتهــم مــن عملهــم يف منطقــة (عــر
الواقعــة ،غــرب مديريــة جحــاف) ،حيــث تــم توقيفهــا وإنزالهــا مــن الدراجــة وتفتيشــهام وأخــذ
هوياتهــا وجواليهــا ،والوثائــق التــي بحوزتهــا ،ونقلهــا إىل جهــة مجهولــة ،ومل يعــرف مصريهــا
حتــى تاريخــه.
وقــد أفــاد الشــاهد األول (ر.ح.ح.ع) :أن املعتقــل عيبــان محســن حمــود هــو ابــن شــقيقه ويعمــل
مهنــدس ســيارات ،قــد تــم إعتقالــه هــو وزميلــة بكيــل عندمــا ذهبــا إلصــاح ســيارة معطلــة ،وأثنــاء
عودتهــا عــى مــن الدراجــة الناريــة التــي كان يقودهــا ابــن شــقيقة يف الخــط العــام ،متجهــن نحــو
مديريــة الضالــع ،تــم إيقافهــا يف النقطــة العســكرية يف محطــة البعــوة للمحروقــات ،مبنطقــة باجــة
غــرب حجــر مبديريــة الضالــع ،وأنزلوهــا مــن الدراجــة وتفتيشــهام وأخــذ هوياتهــا وجواالتهــم
والوثائــق التــي بحوزتهــا ونهــب دراجتهــا ،ثــم تــم نقلهــا عــى مــن طقــم عســكري تابــع
للحوثيــن إىل املوقــع العســكري اآلخــر يف منطقــة باجــة.
وقــال الشــاهد أن املعلومــات التــي تحصلــوا عليهــا ،أنــه تــم نقــل عيبــان وبكيــل يف نفــس اليــوم إىل
محافظــة إب ،ولكــن ال يعلمــوا يف أي ســجن أو مــكان وضعــوا فيــه ،كــا أنــه مل يســمح لهــم بالســفر
إىل محافظــة أب للبحــث عنهــا ومعرفــة مصريهــا.
وهــذا مــا أكــده الشــاهد الثــاين (ع.أ.ح.ش) الــذي قــال« :بــأن نقطــة مســتحدثة للحوثيــن أمــام
محطــة البعــوة يف الخــط العــام يف منطقــة باجــه يف حجــر ،قــد أعتقلــت عيبــان محســن حمــود
وبكيــل عبيــد نــارص ،الذيــن كانــوا عــى مــن دراجتهــم الناريــة ،وتــم نقلهــا إىل محافظــة إب ،وال
زال مصريهــا مجهــوال ،ومل تعــرف ارسهــا عنهــا شــيئا حتــى اليــوم.
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 -35يف يــوم الثالثــاء املوافــق ٢٠١٩/٣/٥م الســاعة ١١صباحــا ،أصيــب محمــد عبداللــه الحــاج
حســن املرشقــي ( )25عامــا ،بإصابــه خطــرة ،أدت إىل بــر رجلــه مــن أعــى الركبتــن ،باإلضافــة إىل
كــر يف ســاعد يــده اليمنــى وإصابــات طفيفــة يف الــرأس ،وذلــك نتيجــة إنفجــار قذيفــة مدفــع
أطلقهــا الحوثيــن بطريقــة عشــوائية ســقطت بالقــرب مــن منزلــه الواقــع يف منطقــة الطاحــون،
شــال مديريــة الحشــاء مبحافظــة الضالــع ،وكان الضحيــة حينهــا عائــدا مــن مزرعتــه ،وقــد تــم
إســعافه إىل مستشــفى التضامــن يف مدينــة الضالــع عاصمــة املحافظــة ،ومــن ثــم إحالتــه ونقلــة إىل
مستشــفى أطبــاء بــا حــدود يف محافظــة عــدن.
وقــد أفــاد الشــاهد األول (ع.ع.م) لفريــق الرصــد يف الشــبكة :أن منطقــة الطاحــون يف مديريــة
الحشــاء كانــت تتعــرض للقصــف العشــوايئ باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة ،بــن الحــن واآلخــر ،وأنــه
يف يــوم الثالثــاء املوافــق  5مــارس 2019م تــم إســتهدافها بعــدة قذائــف متفرقــة ،حيــث ســقطت
إحداهــا بالقــرب مــن منــزل الضحيــة أســفرت عــن إصابتــه بإصابــات بالغــة ،أدت إىل بــر رجليــه مــن
أعــى الركبتــن ،وإصابــات أخــرى يف الــرأس واليــد اليمنــى ،وأفــاد أن مســعفني متكنــوا مــن إســعافه
إىل مستشــفى التضامــن يف مدينــة الضالــع ،ولحالتــه الخطــرة تــم إحالتــه ونقلــة إىل مستشــفى أطبــاء
بــا حــدود يف محافظــة عــدن.
أمــا الشــاهد الثــاين (ع.ح.ح.م) فقــد أكــد ،بــأن الضحيــة هــو شــقيقه وأنــه يف صبــاح يــوم الثالثــاء
املوافــق ٥مــارس٢٠١٩م أن قذيفــة مدفــع ســقطت بالقــرب مــن منــزل الضحيــة يف منطقــة الطاحون،
حيــث كان اإلنفجــار قــوي وســمع صــداه يف كافــة أرجــاء املنطقــة ،وعندمــا هــرع إىل موقــع اإلنفجــار
وجــد الضحيــة مرمــي عــى األرض ،مــرج بدمائــه ،وأطرافــه مقطعــة ،فقــام هــو وآخريــن بإســعافه
إىل مستشــفى التضامــن يف محافظــة الضالــع ،ويف اليــوم الثــاين تــم نقلــه إىل مستشــفى أطبــاء بــا
حــدود يف محافظــة عــدن.
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 -36يف يــوم الخميــس املوافــق  ٦يونيــو ٢٠١٩م الســاعة  ٥ : ٣٠مســاء ،يف حــي الحويــك ،مدينــة
قعطبــه أصيــب كل مــن:
 - 1الطفل وضاح محمد البدوي ( )17سنة
 - 2الطفل عبد الله حسني السودي ( )7سنوات
 - 3الطفل عبد الله وليد محسن الحاليل ( )8سنوات
 - 4الطفلة أسامء محمد البدوي ( )6سنوات
 - 5عبد الله عيل الشعيبي ( )40سنة
وذلــك بإصابــات مختلفــة ،أحدهــم حالتــه خطــرة نتيجــة ســقوط صــاروخ مــن نــوع كاتيوشــا
أطلقتــه القــوات الحوثيــة مــن منطقــة بــاب غلــق تقريبــا ،بشــال مديريــة قعطبــة ،الواقعــة تحــت
ســيطرتهم ،وقــد ســقط الصــاروخ عــى منــزل يقــع وســط حــي الحويــك ،وبحســب املعلومــات فقــد
أصيــب عــى إثرهــا خمســة أشــخاص بينهــم أربعــة أطفــال كانــوا بجانــب منازلهــم والبعــض اآلخــر
بداخلهــا ،بشــظايا وأحجــار مختلفــة نتيجــة تطايرهــا يف املــكان ،وصفــت إصابــة أحدهــم بالخطــرة،
وتــررت ثالثــة منــازل بــأرضار كليــة وجزئيــة ،وتــم إســعاف الضحايــا مبــارشة بعــد حــدوث اإلنفجــار
إىل مستشــفى الســام يف قعطبــه ،والبعــض تــم إحالتهــم و نقلهــم إىل مستشــفى النــر العــام مبدينــة
الضالــع عاصمــة املحافظــة عــى مــن ســيارة اإلســعاف الخاصــة مبستشــفى الســام.
أفــاد (ع.م.ح) وهــو عــم الطفــل عبداللــه وليــد محســن الحــايل :أنــه كان متواجــدا يف منزلــه
الواقــع بجانــب املنــزل الــذي تــم إســتهدافه ،فخــرج مــن منزلــه ،حيــث إتضحــت لــه الصــورة بــأن
املنــزل تعــرض للقصــف مــن قبــل مليشــيا الحوثيــن ،وأن بعــض األطفــال الضحايــا أصيبــوا بداخــل
منازلهــم ،والبعــض اآلخــر بجانــب منازلهــم ،حينــا كانــوا يلعبــون ،وأضــاف أن الضحايــا تم إســعافهم
إىل مستشــفى الســام مبدينــة قعطبــة ومستشــفى النــر مبدينــة الضالــع.
أمــا (ع.م.أ.ق) فأفــاد :بأنــه عنــد خروجــه إىل املــكان تحــدث مــع ضبــاط يف الجيــش ،قدمــوا مــع
املســعفني ،وقالــوا بــأن الشــظايا التــي تحصلــوا عليهــا تــدل عــى أن اإلنفجــار كان ناتجــا عــن ســقوط
صــاروخ كاتيوشــا ،تــم إطالقــة مــن شــال مديريــة قعطبــة مــن منطقــة شــخب أو بــاب غلــق
تقريبــا ،وهــي واقعــة تحــت ســيطرة الحوثيــن ،وأفــاد أنــه ذهــب عــى الفــور إلســعاف الضحايــا
وتوثيــق الحادثــة ،عــى إعتبــار أنــه ناشــط حقوقــي.
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 -37يف يــوم اإلثنــن املوافــق 2019/5/20م الســاعة الســاعة  9صباحــا تــم إعتقــال وإخفــاء قــري
لــكل مــن :
 - 1غسان محسن محمد السورقي
 - 2أرشف خالد أحمد محسن السورقي
 - 3رياض خالد أحمد محسن السورقي
 - 4عيل محمد صالح العشوي
 - 5عيل محمد الصيادي
 - 6أحمد صالح السورقي
 - 7عبده قايد صالح حامش
وجميعهــم مــن أبنــاء منطقــة املريــاح حجــر مديريــة الضالــع شــال غــرب محافظــة الضالــع أثنــا
مرورهــم عــى مــن ســيارة نــوع هايلوكــس غامرتــن لــون أبيــض موديــل 2010م كانــوا متوجهــن
إىل الســوق العــام مبدينــة ســناح رشق منطقــة حجــر ،لغــرض التســوق وعنــد وصولهــم إىل النقطــة
املســتحدثة يف الخــط العــام جنــوب قريــة باجــة مبنطقــة حجــر الواقعــة يف مديريــة الضالــع ،التــي
ســيطرت عليهــا قــوات الحــويث تــم إحتجازهــم وإعتقالهــم.
وأفــاد شــهود عيــان منهــم (ع .ص.ا) و (ش.ا) :أنــه يف الســاعة التاســعة صباحــا مــن يــوم اإلثنــن 20
مايــو 2019م تــم إعتقــال ســبعة أشــخاص مدنيــن كانــوا عــى مــن ســيارة نــوع هايلوكــس غامرتــن
موديــل 2010م مــن قبــل نقطــة أمنيــة مســتحدثة وغــر قانونيــة يف الخــط العــام مبنطقــة باجــة
يف حجــر مبديريــة الضالــع محافظــة الضالــع ،وأفــادا أن املعتقلــن كانــوا قادمــن مــن قريــة املريــاح
متجهــن نحــو ســوق ســناح العــام ،وعنــد وصولهــم الخــط العــام أوقفهــم جنــود النقطــة وقامــوا
بالتفتيــش وطلبــوا هوياتهــم وأخــذوا جواالتهــم وتــم ســحبها ومصادرتهــا منهــم ،ثــم إنزالهــم مــن
الســيارة وإحتجازهــم بالنقطــة ثــم أخذوهــم إىل املوقــع العســكري القريــب مــن قريــة باجــة ،التابــع
للمليشــيات الحوثيــة وتوقيفهــم أكــر مــن ســاعتني ومــن ثــم نقلهــا إىل جهــة مجهولــة مــع الســيارة
التــي اختفــت مــن املــكان.
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 -38يف يــوم الجمعــة ٢٠١٩/٦ /٢٧م الســاعة ٦صباحــا تــم تفجــر منــزل عــي محمــد قايــد ســعيد،
البالــغ مــن العمــر  35عامــا ،تفجــر كيل مــع كافــة ممتلكاتــه واغراضــه الخاصــة ،بعبــوات ناســفة
زرعتهــا املليشــيات الحوثيــة حــول املنــزل ،أثنــاء ســيطرتها عــى قريــة باجــة يف منطقــة حجــر
مبديريــة الضالــع محافظــة الضالــع ،حيــث هــز إنفجــار شــديد ،ســمع صــداه يف كافــة أرجــاء املنطقــة،
وشــوهدت أعمــدة الدخــان واألتربــة ترتفــع مــن املــكان ،حيــث أدى اإلنفجــار إىل تدمــر املنــزل
بشــكل كيل بــكل مــا فيــه مــن ممتلــكات وأغ ـراض.
يقــول (ع.م.ق.س) :أن أرستــه نزحــت مــن قريــة باجــة ،منطقــة حجــر ،بســبب الحــرب التــي
شــنها الحوثيــون ،وأنــه قــام بإخ ـراج أرستــه دون أن يأخــذوا أي يشء مــن أغراضهــم وممتلكاتهــم
نتيجــة الخــوف ،وأكتفــوا بالحفــاظ عــى حياتهــم ،بســبب تهديــد الســكان بالقصــف العشــوايئ ،وأن
منزلــه تــم تفجــره بعبــوات ناســفة بعــد نزوحهــم إىل مدرســة الشــهيد طيــار محمــود عــي محمــد
يف منطقــة الكبــار مبديريــة الضالــع ،الــذي نــزح إليهــا هــو وأرستــه وبعــض األرس النازحــة األخــرى،
ولكنــه وصــف وضعهــا اإلنســاين باملأســاوي نتيجــة قلــة الدعــم واملســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة
واإليوائيــة وغريهــا مــن الرضوريــات التــي يحتاجونهــا ،وأضــاف أنــه يريــد العــودة إىل مســقط رأســه
حتــى وإن كان املنــزل مدمــر ،إال أن الحــرب مســتمرة وأن املليشــيات الحوثيــة التــزال تســيطر
عــى املنطقــة ومينعــون الســكان مــن العــودة أو حتــى الدخــول إليهــا لتفقــد منازلهــم ومزارعهــم
وماشــيتهم التــي تركوهــا خلفهــم.
أمــا (ع.م.ق.س) وهــو شــقيق الضحيــة عــي محمــد :يشــهد بــأن عمليــة تفجــر منــزل شــقيقة ،كان
أثنــا تواجــده يف منطقــة الرشيفــة بحجــر املجــاورة ،حيــث ســمع صــوت إنفجــار شــديد هــز أرجــاء
املنطقــة ،ثــم شــاهد أعمــدة الدخــان واألتربــة تتصاعــد مــن مــكان املنــزل ،عــرف حينهــا أن منــزل
شــقيقة قــد تــم تفجــره ،وقــام بتصويــر املنــزل أثنــاء تصاعــد الدخــان ،وذلــك يف الســاعة السادســة
صباحــا مــن يــوم الجمعــة املوافــق ٢٧يونيــو ٢٠١٩م.

76

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

 -39يف يــوم الســبت املوافــق٢٠١٩ /١٠/١٢م الســاعة  11صباحــا أصيــب ياســن عبدالجبــار محمــد
ســعيد البالــغ مــن العمــر  35عــام برجليــه برصــاص ســاح رشــاش آيل خفيــف ،أطلقهــا جنــود حوثيني
مــن مواقــع يف شــال وغــرب مدينــة الفاخــر ،مســتهدفة ســوق وأحيــاء مدينــة الفاخــر ،أدى إىل
إصابــة الضحيــة أثنــاء تواجــده يف وســط الســوق العــام ،وقــد قــام مســعفني بإســعافه برسعــة عــى
مــن دراجتــه الناريــة إىل مستشــفى محمــد بــن زايــد امليــداين ،حيــث أجــرى األطبــاء لــه اإلســعافات
األوليــة ،ثــم تــم تحويلــة بعــد ذلــك إىل مستشــفى النــر العــام مبدينــة الضالــع.
(ع.ا.ش) شــهد :بأنــه يف الســاعة  11:15تقريبــا مــن صبــاح يــوم الســبت املوافــق ٢٠١٩/١٠/١٢م
مــرت دراجــة ناريــة يف نقطــة أمنيــة مبنطقــة ســليم جنــوب مدينــة الفاخــر عــى متنهــا ثالثــة
أشــخاص وأكــدوا أن عبدالجبــار قــد أصيــب يف الســوق أثنــا إســتهداف الحوثيــن لــه وأحيــاء مــن
مدينــة الفاخــر بإطــاق الرصــاص بشــكل عشــوايئ ،وأفــاد أنــه بعــد أن تحــرك املســعفني ،ذهــب هــو
ليلحــق بهــم عــى مــن دراجتــه الناريــة ،إىل مدينــة ســناح ،لكنــه وصــل إىل املستشــفى امليــداين
بســناح وقــد تــم تحويلــه إىل مستشــفى النــر العــام مبدينــة الضالــع ،بحســب مصــدر طبــي أدىل
بــه أحــد األطبــاء الذيــن أجــروا لــه اإلســعافات األوليــة.
(ع.ح.س) يقــول :أنــه تلقــى اتصــاالً مــن أحــد أصدقائــه ،أبلغــه عــن إصابــة شــخص مــن أبنــا قريــة
الوبــح ،يدعــى ياســن عبدالجبــار ،يف ســوق الفاخــر ،برصــاص قــوات الحوثيــن ،وأن املصــاب تــم
إســعافه إىل مستشــفى الضالــع ،وأثنــاء وصولــه إىل املستشــفى وجــده يف غرفــة الحــوادث ،يجــري لــه
األطبــاء اإلســعافات األوليــة ،وأفــاد أنــه أصيــب بطلقتــن رصــاص األوىل كانــت يف ســاق رجلــه اليمنــى
أدت إىل كــرة والثانيــة يف الرجــل اليــرى ،ولكــن األطبــاء ذكــروا أن إصابتــه طفيفــة مل تــؤدي إىل
كســور يف العظــام ،وأضــاف أن الضحيــة الزال يف املستشــفى بعــد إج ـراء عمليــة جراحيــة لــه ،وأن
وضعــة الصحــي مســتقر ،ولكــن نصــح األطبــاء بــأن يبقــى يف راحــة تامــة فــرة طويلــة حتــى تنمــو
عظــام رجلــة وتشــفى جراحــه.

77

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

 -40يف يــوم االثنــن٢٠١٩ /٦ /١٠م الســاعة  3 :00مســا ًء يف منطقــة حــان– مديريــة قعطبــه –
قتلــت املواطنــة /اقتصــاد عبداملجيــد حســن عــي التهامــي البالغــة مــن العمــر ( )27عامــا ،والطفــل
عمــرو عبداملجيــد حســن عــي التهامــي البالــغ مــن العمــر  8اعــوام ،قتلــوا عــى الفــور بشــظايا
قذيفــة مدفــع أدت إىل متزيــق أجســادهم ،وإصابــة عرفــان عبداملجيــد حســن عــي التهامــي البالــغ
مــن العمــر ( )25عامــا بكســور يف رجليــه اليمنــى واليــرى ،وج ـراح مختلفــه يف أصابــع الرجــل
اليمنــى والرجــل اليــرى.
جميــع الضحايــا مــن أرسة واحــدة ،كــا تــم تدمــر منزلهــا ،وقــد أطلقــت القذيفــة مــن قبــل
الحوثيــن املتمركزيــن يف منطقــة حمــر ،وبحســب املعلومــات فــإن مواطنــن مســعفني هرعــوا بعــد
اإلنفجــار إىل موقــع الحــادث وقامــوا
بإســعافهام ،إال أنهــم وجــدوا منهــم
أثنــن كانــت أجســادهم قــد متزقــت،
بينــا كان الشــخص الثالــث اليــزال
عــى قيــد الحيــاة ،وهــو مصــاب،
فقامــوا بجمــع أشــاء الضحايــا املتناثــرة
بــن ركام وخــراب املنــزل.
وقــال (ع.ع.ح.ع.ت) (شــاهد-ضحية) :بــأن القتيلــن هــم شــقيقه وشــقيقته ،قتــا عــى الفــور
نتيجــة ســقوط قذيفــة مدفــع عــى منزلهــم ،وكان هــو متواجــد فيــه أيضــا ،أمــا والــده فقــد تــويف
قبــل فــرة دهســا مــن قبــل طقــم عســكري تابــع لقــوات الحــويث يف قعطبــة ،وبحســب معلومــات
الشــاهد فــأن قذيفــة املدفــع ،التــي إنفجــرت يف منزلهــم قــد هــزت املنطقــة ،وأفــاد أنــه هــو اآلخــر
تعــرض إلصابــات متوســطة يف الرجلــن ،يف قدميــه وســاقية ،أدت إىل كســور عظــام أصابــع الرجــل
اليمنــى وكســور أخــرى ،ويعتقــد (الضحيــة – الشــاهد) أن القذيفــة هــي مــن نــوع مدفــع هــاون،
عيــار ثقيــل.
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أمــا (ه.م.ح.ع)  -شــاهد – فأفــاد بأنــه كان متواجــدا يف منزلــه يف منطقــة حــان والقريــب مــن
مــكان وقــوع اإلنفجــار يف الســاعة الثالثــة والنصــف تقريبــا أي بعــد صــاة العــر مــن يــوم اإلثنــن
املوافــق2019/6/10م وأنــه ســمع صــوت إنفجــار شــديدا جــدا هــز املنطقــة وخــرج مــن منزلــه عــى
الفــور ليشــاهد األتربــة ترتفــع يف الهــواء مــن منــزل املرحــوم عبداملجيــد التهامــي ،وتحــرك مبــارشة
مــع مواطنــن مــن أبنــا املنطقــة ،وعنــد وصولهــم شــاهدوا حجــم الدمــار الــذي لحــق يف املنــزل ،ثــم
قامــوا بالبحــث عــن الضحايــا ووجــد أن امــرأة كانــت ممزقــة بشــكل مخيــف جــدا ،باإلضافــة إىل
الطفــل الــذي وجــدت أطرافــه ممزقــة ،وقامــوا بجمعهــا إىل وســط بطانيــة.
أمــا شــقيقهم اآلخــر عرفــان التهامــي ،فوجــد مصــاب يف رجليــة االثنتــن ،حيــث تــم ربطهــا لوقــف
النزيــف الدمــوي وإســعافه إىل مستشــفى النــر العــام مبدينــة الضالــع باإلضافــة إىل نقــل جثــث
القتــى ووضعهــا يف ثالجــة املــوىت يف املستشــفى.
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 -41يف يــوم االثنــن ٢٠١٩ /١٠/٢١م الســاعة10صباحا أصيــب الطفــل بــدر عبــده عفيــف اســاعيل
البالــغ مــن العمــر  14عامــا يف منطقــة الحــوض والــرأس ،بينــا أصيــب والده عبــده عفيف اســاعيل
البالــغ مــن العمــر  60عامــا بكــر يف عظــم رجلــه وعينــه اليــرى ،باإلضافــة إىل إصابــات طفيفــة
أخــرى يف أجـزاء متفرقــه مــن أجســادهم ،وكــذا تــرر حراثــة زراعيــة بــأرضار كبــرة ،نتيجــة إنفجــار
لغــم اريض مل يعــرف نوعــه ،زرعــه الحوثيــن يف وادي قليعــة الزراعــي غــرب منطقــة حجــر ،مديريــة
الضالــع يف محافظــة الضالــع.
وبحســب املعلومــات فــإن مســعفني قــد متكنــوا مــن الوصــول إىل وســط الــوادي الزراعــي ،مــكان
الحادثــة بصعوبــة ،نتيجــة خوفهــم مــن انفجــار األلغــام ،أو إســتهدافهم بعمليــة قنــص باألســلحة مــن
قبــل الحوثيــن املتمركزيــن يف املواقــع العســكرية يف منطقــة الزقــاء وحبيــل يحــي املجاورتــن ،يف
مديريــة الحشــاء ،التــي تتمركــز فيهــا مليشــيات الحــويث ،ومتكــن املســعفني مــن إســعاف الضحايــا إىل
مستشــفى محمــد بــن زايــد امليــداين يف مدينــة ســناح مبديريــة الضالــع.
(ع.ع.ا) (شــاهد -ضحيــة) – أكــد بأنــه خــرج مــن منزلــه ومعــه ابنــه بــدر البالــغ مــن العمــر
١٤ســنه عــى مــن حراثتــه الزراعيــة ،قاصــدا وادي قليعــة الزراعــي ،لغــرض نقــل أحجــار بنــاء إىل
قريــة قليعــة املجــاورة للــوادي مــن أحــد االماكــن الواقعــة يف أطرافــه ،إال أنــه عنــد وصولــه إىل وســط
الــوادي وعــى الطريــق ال ـرايب تفاجــأ بانفجــار شــديد أدى إىل فقدأنهــم للوعــي حينهــا.
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وأفــاد بأنــه مل يعــرف يشء عــن مــا حــدث لهــم حتــى وصــل املستشــفى حينهــا عــاد لــه الوعــي
وعــرف أنــه مصــاب وأن رجلــه مكســورة ،وأن األطبــاء كانــوا يحاولــون وقــف النزيــف ،وكان يســأل
عــن ابنــه الــذي كان يشــاهده ،ومل يســتطيع ابنــه التحــدث ألنــه فاقــدا للوعــي ،وأفــاد أنــه تــم
نقلهــم مــن مستشــفى ســناح امليــداين إىل مستشــفى النــر العــام مبدينــة الضالــع عــى مــن ســيارة
إســعاف تابعــة للمستشــفى ،وأن األطبــاء إهتمــوا بهــم وأجــروا لهــم عمليــات جراحيــة إلخــراج
الشــظايا ،وكــذا إعــادة كــر عظــم رجلــه اليــرى ،وأفــاد أن اإلصابــة أدت إىل إعاقتــه وعــدم قدرتــه
عــى الحركــة.
وبالنســبة البنــه فــأن جـراح رأســه يف تحســن لكنــه ال يســتطيع الحركــة بســبب إصابتــه يف الحــوض،
ووضعــه الصحي خطــر والزال يف املستشــفى.
(ط.ف.ا) -شــاهد – أفــاد :أنــه ســمع مواطنــن يتحدثــون عــن إنفجــار لغــم يف حراثــة يف وادي
قليعــة يف قريــة قليعــة غــرب منطقــة حجــر يف مديريــة الضالــع يف محافظــة الضالــع وأنــه ذهــب
مبــارشة إىل مــكان وقــوع اإلنفجــار لكنــه مل يجــد الضحايــا ألن املســعفني قــد متكنــوا مــن إســعافهم،
وأنــه قــام بتوثيــق الحادثــة مــن خــال تصويــر املــكان بصفتــه إعالميــا.
وأفــاد بــأن اإلنفجــار رمبــا كان ناتــج عــن إنفجــار لغــم أريض يســتخدم ضــد اآلليــات ،ألن األرضار
التــي خلفهــا كانــت كبــرة ،واإلنفجــار كان شــديدا.
وأضــاف بأنــه شــاهد األرضار التــي خلفهــا اإلنفجــار ومــا لحــق يف الحراثــة ،وأن الصــور التــي قــام
يف إلتقاطهــا توضــح حجــم تلــك األرضار املاديــة والبرشيــة.
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 - 42يف يــوم الجمعــة ٢٠١٩/٧/٥م الســاعة  10: 00صباحــا قتــل املواطــن محمــد عبيــد عــي الــذواد
البالــغ مــن العمــر  40عامــا برصــاص مــن ســاح رشــاش آيل خفيــف أطلقهــا الحوثيــون بشــكل
عشــوايئ أثنــاء إقتحــام منطقــة باجــة الســكنية الواقعــة غــرب منطقــة حجــر مبديريــة الضالــع،
محافظــة الضالــع ،فــارق عــى إثرهــا الحيــاة متأث ـرا بإصابتــه يف رأســة.
وأنهــم مل يتمكنــوا مــن الوصــول إىل منــزل الضحيــة إلســعافه ،الــذي يبعــد عنهــم مــن 20 – 10
م ـرا ،بســبب كثافــة القصــف العشــوايئ مبختلــف أنــواع األســلحة الثقيلــة واملتوســطة والخفيفــة،
وخوفــا مــن إســتهدافهم أثنــاء عمليــة اإلقتحــام والســيطرة عــى املنطقــة.
(ع.ع.ع.ذ)  -شــاهد – وهــو شــقيق الضحيــة قــال :بأنــه وأفـراد أرستــه نزحــوا مــن املنــزل ،وبقــي
شــقيقة يف املنــزل ليحافــظ عليــه مــن دخــول الجنــود أو تعرضــه للرسقــة ،إال أن شــقيقة قتــل
ورسقــة محتويــات املنــزل وتعــرض لــأرضار ج ـراء القصــف ،ورسقــة املــوايش األغنــام واألبقــار التــي
لديهــم ،وأفــاد الشــاهد أن القــوات دخلــت منطقــة باجــة يف حجــر صبــاح يــوم الجمعــة املوافــق
٢٠١٩/٧/٥م ،حيــث شــهدت املنطقــة قصــف باألســلحة الخفيفــة واملتوســطة والثقيلــة.
وأفــاد أن أحــد املواطنــن مــن جريأنهــم ابلغهــم بعــد أن متكــن مــن اإلتصــال بــه هاتفيــا صبــاح
يــوم الســبت ٦يوليــو عــن مقتــل شــقيقه ،وكيــف حــدث ذلــك وكيــف متكــن مــن دخــول املنــزل
والتأكــد مــن مصــر شــقيقة وســط خــوف ورعــب بعــد أن تحولــت املنطقــة إىل منطقــة أشــباح يف
وضــح النهــار ،وأفــاد حتــى لــو كان شــقيقة مصــاب فأنهــم مل يســتطيعون إســعافه أو إســعاف أي
ضحيــة نتيجــة الحــرب وإغــاق املنطقــة وإســتهدافهم بالرصــاص أو يتعرضــون لإلعتقــاالت وهــو مــا
تخــوف منــه جريأنهــم وبعــض املواطنــن الذيــن مل ينزحــون ومل يتمكنــوا مــن الوصــول إىل املنــزل إال
بعــد هــدوء نســبي ،حيــث متكنــوا مــن الوصــول وإخراجــه ،ثــم قامــوا بدفــن جثــة الضحيــة بجانــب
املنــزل.
(ع.م.ع)  -شــاهد – قــال :بأنــه نــزح مــع أرستــه مــن قريــة عـزاب مبنطقــة العــود شــال مديريــة
قعطبــة بســبب الحــرب وأفــاد أنــه يف يــوم الســبت ٢٠١٩/ ٧/٦م تلقــى إتصــال هاتفــي مــن عطــاء
عبيــد الــذواد أبلغــه فيــه بــأن شــقيقه يدعــى محمــد الــذواد قــد قتــل برصــاص قــوات الجيــش
واللجــان الشــعبية التابعــة ألنصــار اللــه يف منزلــة أثنــا القصــف عــى منطقــة باجــة بحجــر يف مديرية
الضالــع ،وأفــاد أنــه أكــد مقتــل شــقيقة بســبب إطــاق الرصــاص العشــوايئ عــى املنــزل واملنــازل
األخــرى يف املنطقــة.
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وأفــاد أن املنطقــة ظلــت محــارصة وكانــت تعيــش أوضــاع إنســانية ومعيشــية وأمنيــة يف غايــة
الخطــورة مــن قبــل الحوثيــن ،وأن أحــد مل يســتطيع إخـراج جثــة الضحيــة نتيجــة منــع أي تحــركات
وحصــار للمنطقــة ومنــع الوصــول إىل منــزل الضحيــة إال بعــد ســاعات وبطريقــة رسيــة.
وأضاف الشاهد أن الضحية هو صديق له ويعرفه جيدا.
والشــاهد مــن أبنــاء منطقتــه يف العــود مبديريــة قعطبــة وأنــه إنتقــل للعيــش قبــل ســنوات إىل
منطقــة باجــة يف حجــر مبديريــة الضالــع غــرب محافظــة الضالــع.
 - 43يف يــوم االربعــاء ٢٠١٩/١١/١٣م الســاعة  10:30صباحــا ،قتلــت الطفلــة أمــة اللــه أحمــد
صالــح ســعيد صالــح الفتاحــي البالغــة مــن العمــر 16عامــا ووالدهــا أحمــد صالــح ســعيد صالــح
الفتاحــي البالــغ مــن العمــر  52عــام يف منزلهــا الكائــن يف وســط قريــة بتــار يف عزلــة بنــي اليــويب
شــال غــرب مديريــة قعطبــة شــال محافظــة الضالــع متأثريــن بإصابتهــا ،التــي وصفــت بالخطرية،
حيــث متــت اإلصابــه يف منطقــة الــرأس ويف أج ـزاء متفرقــة مــن أجســادهم ،وتــرر املنــزل كذلــك
بــأرضار كبــرة نتيجــة إنفجــار قذيفــة مدفــع أطلقهــا الجيــش واللجــان الشــعبية التابعــة ألنصــار اللــه
مــن أحــد املواقــع العســكرية ،الواقعــة رشق منطقــة الزقــاء يف مديريــة الحشــاء الواقعــة تحــت
ســيطرتهم.
وبحســب املعلومــات فــإن مواطنــن وجنــود مــن قــوات الجيــش واملقاومــة الشــعبية التابعــة
للرئيــس هــادي التــي تتمركــز يف محيــط املنطقــة مــن الخــارج هرعــت إىل مــكان وقــوع الحــادث
وقــام املســعفني بإخـراج الضحايــا وإســعافهم يف ســيارة إســعاف تابعــة لـــ اللــواء األول مقاومــة إىل
مستشــفى محمــد بــن زايــد امليــداين يف مدينــة ســناح  -محافظــة الضالــع.
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وأفــاد الشــاهد األول (ع.س.ص) بالقــول :أن الضحيــة أحمــد صالــح هــو عمــه ،شــقيق والــده ،وأن
الطفلــة الضحيــة هــي بنــت عمــه ،وأنهــم قتلــوا بشــظايا إنفجــار قذيفــة مدفــع وقعــت يف جــدار
منزلهــم وأخرتقــت الجــدار مــن الجهــة الغربيــة للمنــزل وإنفجــرت فيــه ،مــا أدى إىل مقتــل اإلثنــن
عــى الفــور هــم الطفلــة ووالدهــا ،بينــا مل يصــاب باقــي أف ـراد األرسة نتيجــة عــدم تواجدهــم يف
املنــزل ،وبحســب إفــادة الشــاهد فــأن الضحايــا قتلــوا نتيجــة إســتهداف منزلهــم بقذيفــة مدفــع
عيــار ثقيــل تــم إطالقهــا مــن قبــل قــوات الحــويث الواقعــة تحــت ســيطرتها وذلــك بعــد عــودة
الضحايــا مــن النــزوح مــن مديريــة الضالــع التــي نزحــوا إليهــا ســابقا.
كــا أفــاد الشــاهد الثــاين (ا.ع.م)  -بأنــه كان مــع بعــض الجنــود التابعــن لقــوات الجيــش التابعــة
للرئيــس هــادي الضالــع حيــث ســمع إنفجــار شــديد هــز املنطقــة ،وأن دبابــة تابعــة للحوثيــن
تتمركــز يف موقــع عســكري يقــع رشق منطقــة الزقــاء يف مديريــة الحشــاء إســتهدفت منــزل يقــع
يف وســط قريــة بتــار بقذيفــة أدت إىل مقتــل اثنــن هــم أب وابنتــه ،طفلــة تبلــغ مــن العمــر ()١٦
عامــا ،وتــرر املنــزل بــأرضار كبــرة يف الداخــل والخــارج وكــذا نوافــذه وأثاثــه ومقتنياتــه ،وأفــاد أنــه
تحــرك إىل مــكان وقــوع الحــادث ،ووجــد مســعفني يقومــون بإســعاف الضحايــا عــى مــن ســيارة
إســعاف تابعــة لـــ اللــواء األول مقاومــة جنوبيــة وأن الضحايــا هــم شــخصني وجــدوا مرميــن داخــل
املنــزل مرضجــن بدمائهــم وأنهــم قــد فارقــوا الحيــاة عــى الفــور وهــذا مــا أفــاد بــه الشــاهد الثالــث
(ش.ص.م.ح).
 -44يف يــوم األحــد ٢٠١٩/١٢/١م الســاعة  ١٠:٣٠صباحــا أصيبــت الطفلــة /اعتصــام صالــح عــي
غالــب الحاشــدي البالغــة مــن العمــر 15عــام بإصابــات خطــرة أدت إىل بــر رجلهــا اليمنــى مــن
تحــت الركبــة ،وإصابتهــا بجــروح متوســطة ومتفرقــة يف مختلــف أنحــاء جســدها ويف الرجــل اليرسى،
نتيجــة إنفجــار لغــم زرعــة الحوثيــن يف شــعب بــوادي اللجــام الزراعــي يف (قريــة الجبهــة غــرب
منطقــة مريــس) يف مديريــة قعطبــة يف محافظــة الضالــع ،مل يعــرف نوعــه بســبب عــدم وجــود
خـراء أو متخصصــن يف املنطقــة ،ومتكــن مواطنــن مســعفني وبعــض أقــارب الضحيــة مــن الوصــول
إىل مــكان الحــادث،
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وعنــد وصولهــم وجــدوا الطفلــة مرضجــة بدمائهــا ،وقامــوا بإســعافها إىل مستشــفى النــر مبدينــة
الضالــع ،وقــد أجــرى األطبــاء اإلســعافات الالزمــة لوقــف النزيــف الدمــوي وإســتخراج بعض الشــظايا
الطفيفــة ،إال إنــه ونظـرا لخطــورة حالتهــا قــرر األطبــاء إحالتهــا إىل مستشــفى أطبــاء بــا حــدود يف
محافظــة عــدن.
ويف مستشــفى أطبــاء بــا حــدود يف محافظــة عــدن قــرر األطبــاء بــر ســاقها بســبب تهشــم ومتــزق
العظــم ومتزيقهــا وخطــورة الحالــة.
(ع.ع.غ.ح) (شــاهد) قــال :أن الضحيــة ابنــة شــقيقه ،وأنــه كان متواجــدا يف منزلــه الكائــن يف وســط
قريــة الجبهــة يف منطقــة مريــس ،وســمع صــوت إنفجــار قــوي جــدا هــز املنطقــة ،وأنهــم هرعــوا
عــى الفــور إىل موقــع الحــادث وعنــد وصولهــم وجــدوا الطفلــة اعتصــام بنــت شــقيقه مرميــة عــى
األرض مرضجــة بدمائهــا ،وأشــاء رجلهــا اليمنــى ممزقــة ،ومل تتكلــم ثــم قامــوا بربــط رجلهــا محاولــن
وقــف النزيــف وحملهــا عــى أكتافهــم إىل مستشــفى النــر العــام ومنــه إىل مستشــفى أطبــاء بــا
حــدود يف محافظــة عــدن ،وأفــاد أنــه تــم بــر ســاقها وأن وضعهــا الصحــي صعــب والزالــت يف
مستشــفى أطبــاء بــا حــدود يف محافظــة عــدن ،وهــي بحاجــة إىل رجــل صناعيــة.
(ع.ع.غ.ح) (شــاهد) أفــاد أنــه كان متواجــد يف منزلــة اثنــاء اإلنفجــار الــذي حــدث يف شــعب الجــام
يف قريــة الجبهــة يف منطقــة مريــس ،وأنــه شــاهد الغبــار والدخــان يف الشــعب ثــم شــاهد مواطنــن
يهرعــون إىل مــكان وقــوع اإلنفجــار يف الجهــة الشــالية مــن القريــة ووجــد بنــت شــقيقة مرميــة
عــى األرض وجراحهــا تنــزف دمــاء واملواطنــن يقومــون بربــط جراحهــا وحملهــا إىل وســط القريــة
مــن أجــل إســعافها إىل مستشــفى أطبــاء بــا حــدود يف محافظــة عــدن عــى مــن ســيارة إســعاف
تابعــة للمستشــفى وتــم إجـراء عمليــة بــر رجلهــا اليمنــى وإخـراج الشــظايا مــن باقــي جســمها.
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 - 45يف يــوم الثالثــاء ٢٠١٩/٥ /١م الســاعة  5:00مســا ًء
أصيــب الطفــل (محمــد عبدالخالــق محمــد عبداللــه البــدوي)
البالــغ مــن العمــر ( )13عامــا يف قــدم رجلــه اليمنــى بطلــق
نــاري أطلــق مــن ســاح رشــاش آيل لقنــاص حــويث ،كان يتمركــز
يف مســجد وســط منطقــة «حمــر الســادة» ،الواقعــة تحــت
ســيطرتهم يف مديريــة قعطبــة ،وذلــك أثنــا تواجــد
الضحيــة بجانــب منزلــه بعــد أســبوع مــن نزوحــه
مــع عائلتــه مــن قريــة دبيــان يف منطقــة بــاب غلــق،
الواقعــة شــال مديريــة قعطبــة ،نتيجــة إشــتداد
الحــرب فيهــا بــن طــريف الــراع ،ويبعــد املســجد
عــن منــزل الضحيــة مســافة تقــدر مــن  800 - 700الصورة بعد مرور مثانية اشهر من إصابته وقد متاثل يف الشفاء
مــر تقريبــا ،ويقــع املســجد يف الجهــة الشــالية مــن املنــزل.
وقــد قــام مســعفني بحمــل الضحيــة عــى أكتافهــم إىل العيــادة الطبيــة الخاصــة مبنطقــة حمــر
الســادة ،ومنهــا إىل مستشــفى النــر العــام يف مدينــة الضالــع ،الــذي يبعــد مســافة ( )30كيلومــر
تقريبــا.
(ع.م..ب)  -شــاهد – قــال :أن الطفــل هــو أبــن شــقيقة ،وأنــه أصيــب بطلــق نــاري يف قــدم رجلــه
اليمنــى ،وقــد أدت الطلقــة إىل تفتيــت وتكســر عظــام مشــط قــدم الرجــل ،ومتــزق أوتــار وعصــب
الرجــل ،حــدث ذلــك أثنــاء تواجــده بجانــب منزلهــم ،الــذي نزحــوا إليــه يف حمــر الســادة مــن
منطقــة دبيــان يف بــاب غلــق شــال مديريــة قعطبــة خوفــا مــن الحــرب.
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وقــال أن قنــاص حــويث أطلــق رصاصــة واحــدة مــن ســاح رشــاش نــوع آيل خفيــف مــن مســجد
منطقــة حمــر الســادة ،الــذي حولــه الجنــود إىل ثكنــة عســكرية ،وقــد قــام املســعفني يف حمــل
الجريــح عــى أكتافهــم وهــو ينــزف إىل العيــادة الطبيــة املتواجــدة يف وســط املنطقــة عــى بعــد
مئــات األمتــار ،وســط خــوف وهلــع مــن إســتهدافهم مــن قبــل الجنــود ،ثــم تــم نقلــه عــى مــن
دراجــة ناريــة إىل مستشــفى النــر العــام يف مدينــة الضالــع ،وبحســب معلومــات الشــاهد فــإن
األطبــاء أجــروا عمليــة جراحيــة تــم إخ ـراج شــظايا الطلــق النــاري.
محمــد عبدالخالــق محمــد عبداللــه البــدوي  -ضحيــة – أفــاد إنــه كان جالســا أمــام املنــزل الــذي
نزحــوا إليــه يف (منطقــة حمــر الســاده) ،مل يكــن يســمع أي إطــاق نــار ،ومل توجــد أي اشــتباكات
حينهــا ،لكنــة ســمع صــوت رصاصــة واحــدة ،كان صوتهــا قــوي ،ومل يشــعر أن الرصاصــة أصابتــه،
إال عندمــا شــاهد الــدم ينــزف مــن قدمــه بغـزارة ،حينهــا رصخ وبــدأ يشــعر بــاألمل ،وقــد قــام عــدد
مــن جريأنــه وعمومتــه بإســعافه إىل العيــادة الطبيــة يف منطقــة حمرالســادة ،وبعــد وصولــة العيــادة
فقــد وعيــه ومل يعــرف أو يشــعر بــي إال بعــد خروجــه مــن العمليــة يف مستشــفى النــر العــام يف
الضالــع.
وأفــاد أن إطــاق الرصاصــة كان مــن قبــل الجنــود الحوثيــن املتمركزيــن يف مســجد حمــر الســاده
القريــب مــن مــكان وقــوع الحــادث.
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 - 46يف يــوم الجمعــة ٢٠١٩/٤/١٢م الســاعة صباحــا  10تقريبــا ،أصيبــت الطفلــة (رنــدا عــي
مثنــى جعــوال) البالغــة مــن العمــر 11عامــا يف الجهــة اليــرى مــن الظهــر ويف ســاعد يدهــا اليــرى
بطلقتــن ناريتــن مــن ســاح رشــاش آيل خفيــف ،أطلقهــا جنــود متمركزيــن تابعــن للحوثيــن يف
املوقــع الواقــع شــال قريــة (بيــت جعــوال) مبنطقــة مريــس يف مديريــة قعطبــة ،مبحافظــة الضالــع،
أثنــا تواجدهــا بجانــب منزلهــا بعــد إقتحامهــا منطقــة مريــس بأيــام،
وقــد متكــن مواطنــن مــن الوصــول إىل الطفلــة ،إلســعافها وســط تخــوف مــن إســتهدافهم عــن
طريــق القنــص أو القصــف العشــوايئ باألســلحة الثقيلــة ،حيــث تــم إســعافها إىل مستشــفى التضامــن
مبدينــة الضالــع.
(ع.و.م)  -شــاهد  -أن الطفلــة (رنــدا عــي مثنــى) أصيبــت نتيجــة اطــاق الرصــاص مــن قبــل
جنــود تابعــن لقــوات الحــويث ،املتمركزيــن يف التلــه الواقعــة عنــد مدخــل منطقــة (بيــت جعــوال)
يف مريــس ،شــال مديريــة قعطبــة.
وأفــاد أن الجنــود أطلقــوا الرصــاص الكثيــف بإتجــاه القريــة األهلــة بالســكان ،مــا أدى إىل إصابــة
الطفلــة ،التــي كانــت بجانــب منزلهــا ،ومل يكــن حينهــا توجــد أي اشــتباكات او اطــاق نــار يف املنطقــة
أو وجــود مســلحني يف القريــة ،لكنهــم عــادة مــا يســتهدفون الســكان واخافتهــم ،وأفــاد أن مواطنــن
أنقــذوا الطفلــة بصعوبــة ،نتيجــة إطــاق الرصــاص نحوهــم ،وخوفــا مــن إســتهدافهم قنصــا ،مــن
قبــل جنــود الحوثيــن املتمركزيــن يف مدخــل القريــة.
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(م.ا.م) -شــاهد – أنــه وجــد الطفلــة مرضجــة بدمائهــا ،وقــام املســعفني بإجـراء اإلســعافات األوليــة
لهــا ،مــن خــال ربــط جراحهــا ،لوقــف النزيــف الدمــوي ثــم حملوهــا إىل الســيارة متجهــن بهــا نحــو
الضالــع ،وأضــاف أن املنطقــة تتعــرض بشــكل دائــم للقصــف ،مبختلــف أنــواع األســلحة ،وأن هنــاك
ضحايــا يســقطون ،ومنــازل تتــرر.
وتعيش املنطقة يف حالة خوف وهلع خاصة بني النساء واألطفال.
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 - 47يف يــوم األحــد  24مــارس  2019م ،أصيــب املواطــن
(محســن ناجــي املنتــر) بطلقــة ناريــة يف رأســه ،وشــظايا
يف مفصــل يــده اليــرى ،تــم تشــخيص إصابتــه بأنهــا
خطــرة ،أطلقهــا قنــاص حــويث مــن موقــع قمــة (جبــل
ثعيــل) املســيطر عليــه مــن قبــل القــوات الحوثييــة ،املطــل
عــى منطقــة (بيــت اليزيــدي) مبحافظــة الضالــع ،كان ذلــك
أثنــاء خروجــه مــن منزلــة ،الواقــع وســط منطقــة (بيــت اليزيــدي) ،حيــث قــام مســعفني بإســعاف
الضحيــة مبــارشة إىل مستشــفى املدينــة التخصــي يف مديريــة قعطبــة.
وبحسب املعلومات فقد تبني أن نوع السالح املستخدم هو نوع رشاش.
(.م.ن) شــاهد –  – 1وهــو ابــن الضحيــة ،قــال :أن والــده رجــل مســن يبلــغ مــن العمــر أكــر مــن
 60ســنة ،وليــس لــه أي عالقــة يف السياســة وال الحــرب ومل ينتمــي إىل أي طــرف مــن أطـراف الـراع،
ومل يكــون حينهــا يحمــل أي ســاح ،وقــد تــم إســتهدافه بــدون أي ســبب يذكــر ،وأفــاد أنــه ســمع
إطــاق رصاصتــن ،وخــرج مــن منزلــه وشــاهد والــده مرمــي عــى األرض ،حيــث تبــن لــه أن قنــاص
حــويث اطلــق الرصــاص مــن ســاح رشــاش خفيــف مــن موقــع جبــل (ثعيــل) املطــل عــى القريــة،
والــذي دامئــا مــا يســتهدف ســكان املنطقــة بشــكل مســتمر منــه.
(م.ع.ا.م) شــاهد  - 2 -أفــاد :بأنــه ســمع اطــاق رصاصتــن يف قريتــه (ببيــت اليزيــدي) ،الواقعــة
جنــوب مديريــة دمــت ،وبعدهــا ســمع أصــوات يرصخــون بصــوت عــايل ،وعــرف أن شــخص قــد
أصيــب ،وشــاهد النــاس تجــري نحــو منــزل محســن ناجــي ،وأنــه وجــرى معهــم ،وعنــد وصولــه وجــد
الضحيــة مصابــا برصاصتــن بالــرأس واليــد ،أطلقهــا قنــاص حــويث ،حيــث قامــوا بإســعافه إىل مديريــة
قعطبــة ،مبحافظــة الضالــع ،الواقعــة تحــت ســيطرت القــوات الجنوبيــة ،وأن الضحيــة مل يكــن األول
بــل ســبقه آخــرون ،نتيجــة إســتهدافهم عــن طريــق القنــص والقصــف العشــوايئ ،وإن الســكان يف
القريــة يعيشــون يف خطــر وأن املــوت يالحــق مــن مل ينــزح منهــا ،كــا يعــاين الســكان مــن خطــر
إنفجــار األلغــام املختلفــة التــي زرعتهــا القــوات الحوثيــة يف املنطقــة ،وأيضــا حصــار مفــروض عليهــم
منــذ أكــر مــن عامــن.
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 - 48يف يــوم الجمعــة املوافــق ٢٠١٩/٨ /٢٣م الســاعة ٨
مســا ًء تــم اغتيــال محمــود بــن محمــود بــن محمــود جـراء
إصابتــه بخمــس رصاصــات يف الــرأس والظهــر ،أثنــاء تواجــده
يف بوفيــة تقــع يف بوابــة املطعــم الســياحي ،أطلقهــا أحــد
املســلحني املجهولــن ،بعــد نزولــه مــن الدراجــة الناريــة التــي
يســتقلها إىل جانــب مســلح آخــر يقودهــا ،بعــد توقفهــا
أمــام بوفيــة املطعــم الســياحي ،الــذي إعتــاد الضحيــة تنــاول
الشــاي فيهــا ،وتقــع البوفيــه عــى الشــارع العــام وســط
مدينــة الضالــع عاصمــة املحافظــة،
يذكــر أن الدراجــة الناريــة التــي كان يســتقلها شــخصني،
حيــث نــزل منفــذ العمليــة ،وإتجــه نحــو البوفيــه ،وهــو يحمــل ســاح آيل رشــاش خفيــف ،وعنــد
وصولــه بجانــب الشــاب محمــود أشــهر ســاحه وأطلــق وابــل مــن الرصــاص ،ســقط خاللهــا الضحيــة
عــى األرض ،وكانــت اإلصابــة يف الــرأس والظهــر ،ثــم الذوا املســلحني بالفــرار إىل جهــة مجهولــة،
مســتقلني دراجتهــم التــي قدمــوا عــى متنهــا ،وقــد قــام مواطنــن بإســعاف الضحيــة إىل مستشــفى
النــر مبدينــة الضالــع ،إال أنــه كان قــد فــارق الحيــاة قبــل وصولــه ،علــا أن املستشــفى يبعــد عــن
مــكان وموقــع الحــادث حــوايل ( )٩٠٠مــر تقريبــا ،وقــد تــم إســعافه عــى مــن دراجــة ناريــة وهــو
مــرج بدمائــه.
 (ع.م.م) -شــاهد -الشــقيق األصغــر للضحيــة ،قــال :بــأن شــقيقة خــرج مــن منزلــه الكائــن يفشــال مدينــة الضالــع ،بالقــرب مــن مستشــفى التضامــن ،ويقــع عــى الشــارع العــام ،خــرج قبــل
حــوايل ســاعة مــن إغتيالــه ،يف الثامنــة مســاء يــوم الجمعــة املوافــق  ٢٤أغســطس ٢٠١٩م إىل املدينــة
كعادتــه ،يخــرج كل يــوم مــع أصدقائــه حيــث يجلســون يرشبــون الشــاي وأحيانــا يتناولــون القــات
يف أماكــن باملدينــة.
وأفــاد أنــه كان حينهــا يف منزلــة ،الــذي يبعــد عــن مــكان اإلغتيــال مســافة خمــس دقائــق ،مشــيا
عــى األقــدام ،وعنــد ســاعه إطــاق الرصــاص مل يكــن منتبهــا لهــا ،ألنــه يســمع يف بعــض األوقــات
إطــاق الرصــاص الحــي يف الهــواء يف األع ـراس واملناســبات ،ولكــن تــم إبالغهــم بعــد دقائــق مــن
مــرع أخيــه مــن قبــل بعــض الشــباب ،ثــم تحــرك مبــارشة إىل مستشــفى النــر العــام باملدينــة،
وهــو أيضــا مل يكــن بعيــد مــن مــكان وقــوع الحــادث.
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وأفــاد أنــه وصــل املستشــفى ،وكان أخيــه قــد فــارق الحيــاة ،ثــم قامــوا بإدخالــه ثالجــة املــوىت
حتــى تكتمــل الرتتيبــات الالزمــة وإتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة ،وأضــاف أن عمليــة االغتيــال التــي
تعــرض لهــا متــت مــن قبــل مســلحني مجهولــن يســتقلون دراجــة ناريــة وإســتهدفت شــقيقة ،الــذي
ليــس لــه أي دور يف أي أعــال او أنشــطة.
(م.م)  -شــاهد  -والــد الضحيــة ،قــال :أن ابنــه تــم إغتيالــه بــدم بــارد دون أي أســباب ومــن قبــل
مســلحني مجهولــن ،مل يتــم ضبطهــم حتــى تاريخــه ،وأفــاد أنــه ليــس لديــه أي كالم يقولــه ســوى أنــه
يحمــل املســؤولية الجهــات األمنيــة والســلطات باملحافظــة.
 - 49يف يــوم الثالثــاء ٢٠١٩/٦ /١٨م الســاعة  ٩صباحــا أصيــب (فــاروق احمــد عــي رميمــة) البالــغ
مــن العمــر  32بشــظايا متوســطة يف أجــزاء
متفرقــة مــن جســمه ،جــراء ســقوط قذيفــة
مدفــع هــاون عــى منــزل قديــم مهجــور،
مبنــي مــن الحجــر ،وتطايــرت الشــظايا إىل
داخــل البقالــة املكونــة مــن صنــدوق حديــدي
(كنتيــر) ،مجــاورة للمنــزل القديــم مبســافة
 2مــر فقــط ،حيــث أصيــب فيهــا الضحيــة
وهــو بداخلهــا يقــوم ب ـراء بعــض املتطلبــات
الرضوريــة ألرستــه ،وكانــت قــوات الحوثيــن يف قريــة لكمــة الــدويك مبنطقــة حجــر يف مديريــة الضالع
مبحافظــة الضالــع هــي مــن أطلقــت تلــك القذيفــة بشــكل عشــوايئ ،حيــث كانــت تتمركــز شــال
وغــرب املنطقــة يف باجــة واملقلــب غربــا ومنطقتــي عويــش و الطريمــة شــاال ،وتبعــد عــن مــكان
وقــوع الحادثــة مســافة تقــدر بـــ (واحــد كيلومــر) تقريبــا.
وأفــادت املعلومــات بــان عــدد القذائــف التــي ســقطت يف املنطقــة ثــاث ،وأن قذيفتــن منهــا
ســقطت يف محيــط القريــة ،بينــا الثالثــة وقعــت عــى املنــزل القديــم واملهجــور ،وكان الســاح
املســتخدم هــو مدفــع عيــار ثقيــل ،وقــد ســمع أصــوات القذائــف يف أرجــاء املنطقــة.
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(ش.ا.ع) (شــاهد) قــال :إنــه كان متواجــد يف قريــة (لكمــة الــدويك) الواقعــة غــرب منطقــة حجــر
التابعــة ملديريــة الضالع،أثنــاء إســتهدافها باألســلحة الثقيلــة ،وأشــار إىل تعــرض القريــة لثــاث قذائف
بشــكل إنفـرادي بــن القذيفــة واألخــرى مــا يقــارب خمــس دقائــق تقريبــا ،وأن قذيفتــن وقعتــا يف
محيــط القريــة ،بينــا الثالثــة وقعــت يف منــزل صغــر مبنــي مــن الحجــر ومهجــور مــن الســكان منــذ
ســنوات ،وتوجــد بالقــرب منــه وعــى مســافة ال تزيــد عــن مرتيــن تقريبــا بقالــة ،تابعــة ألحــد أبنــاء
قريــة لكمــة الــدويك يف حجــر ،وهــي عبــارة عــن حاويــة حديديــة ،وأن أحــد املواطنــن كان متواجــدا
بداخلهــا ،وأنــه أصيــب بشــظايا القذيفــة ،نتيجــة إخرتاقهــا للبقالــة ،التــي مل تكــن مبنيــة مــن الحجــر،
بــل هــي مــن الصفائــح الحديديــة (كنتــر) ،ويعتقــد بــأن القذيفــة نــوع هــاون.
وأفــاد بأنــه بعــد توقــف القصــف بعــر دقائــق ،ذهــب إىل البقالــة ،لــرى بعــض الشــباب يقومــوا
بربــط جــروح املصــاب خــارج البقالــة ،وأن شــخص كان قــد تحــرك بدراجتــه الناريــة ،إلبــاغ ســيارة
اإلســعاف املتواجــدة يف منطقــة حبيــل الســوق ،عــى مســافة ( )2كيلومــر ،إلســعاف الضحيــة إىل
مستشــفى النــر العــام مبدينــة الضالــع.
وأضــاف الشــاهد أن عمليــة إســتهداف الســكان املدنيــن مل تكــن هــي األوىل ،ولكــن ســبقتها
عمليــات إســتهداف ،خلفــت قتــى ومصابــن مدنيــن ،بينهــم نســاء وأطفــال ،وتــرر املنــازل يف
املنطقــة جــراء القصــف العشــوايئ باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة ،أوعــن طريــق القنــص ،الــذي
ميارســها الجنــود الحوثيــن ،املتمركزيــن يف املواقــع ،الواقعــة شــال وغــرب قريــة لكمــة الــدويك.
(ع.ا.ح.ش) -شــاهد  -أنــه وصــل إىل قريــة لكمــة الــدويك يف منطقــة حجــر قادمــا مــن مدينــة ســناح
يف الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق ٢٠١٩/٦/١٨م عــى مــن ســيارته الشــخصية
نــوع هونــداي (ســنتايف) حم ـراء اللــون تحمــل للوحــة مؤقــت عــدن ،وعنــد وصولــه أمــام العيــادة
الطبيــة ،الخاصــة التــي تقــع عــى الخــط العــام وســط قريــة لكمــة الــدويك ،تــم إيقافــه مــن قبــل
بعــض املواطنــن املتجمعــن أمــام العيــادة الطبيــة ،وتحــدث إليــه البعــض بــأن ال ميــر بعــد هــذا
املــكان نظــرا ً لخطــورة املنطقــة ،وبســبب إطــاق قذائــف املدفعيــة والقناصــن ،وأنــه رمبــا يتــم
إســتهدافه مــن قبــل قــوات الحوثيــن ،مشــرين إىل إصابــة مواطــن يف البقالــة قبــل وصولــة بســاعة
بشــظايا مختلفــة ،وأن وضعــة خطــر ،وقــد تــم إســعافه بســيارة إســعاف إىل الضالــع ،وأضــاف أنــه
كان ذاهبــا إىل قريــة حبيــل الضبــة املجــاورة لهــا ،التــي تقــع غــرب قريــة لكمــة الــدويك ولكنهــا
واقعــة يف خــط النــار.
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 - 50يف يــوم الثالثــاء ٢٠١٩/٦ /١١م الســاعة  6صباحــا أصيبــت (وفــاء عبداللــه ناجــي) البالغــة مــن
العمــر  40عامــا بطلــق نــاري يف الجــزء العلــوي مــن الركبــة يف فخــذ الرجــل اليــرى برصــاص مــن
ســاح رشــاش آيل خفيــف ،أطلقهــا جنــدي قنــاص يتمركــز يف موقــع عســكري بتــل ،يقــع شــال قريــة
شــخب ،غــرب مديريــة قعطبــة ،مبحافظــة الضالــع ،تابــع للحوثيــن ،وذلــك حينــا كانــت تتواجــد
وفــاء يف مزرعــة األرسة ،بــوادي شــخب الزراعــي ،القريــب مــن منزلهــا الكائــن بقريــة شــخب.
(ف.ع.ن)  -شــاهد – شــقيق الضحيــة ،قــال بــأن وفــاء أصيبــت
نتيجــة اســتهدافها بطلــق نــاري ،أطلــق عليهــا مــن قبــل جنــدي قنــاص
مــن الحوثيــن املتمركــز يف املوقــع العســكري املســتحدث يف التــل
الواقــع باملدخــل الشــايل للقريــة ،يف الوقــت الــذي كانــت متواجــدة
يف املزرعــة التابعــة لــأرسة ،تقــوم بتوفــر وجلــب الحشــائش واألعــاف
للامشــية مــن املزرعــة إىل البيــت،
وأفــاد أنــه تــم إســتهدافها بطلــق نــاري واحــد مــن ســاح رشــاش
الصورة بعد متاثلها لشفاء
آيل خفيــف أصابهــا بشــكل مبــارش يف فخــذ الرجــل اليــرى مــن أعــى
الركبــة ،وأضــاف يف أقوالــه أنــه كان متواجــدا داخــل املنــزل أثنــاء إســتهداف شــقيقته ،وعــدم قدرتــه
عــى الخــروج مــن املنــزل والتجــول داخــل القريــة واملزرعــة خوفــا مــن إســتهدافه أو إعتقالــه ،ألنهــم
يقومــون بقنــص كل مــن يخــرج مــن منزلــة ،أو يذهــب إىل الســوق أو الــوادي.
(ن،م.ن) -شــاهد – قــال :أنــه كان متواجــدا يف مستشــفى النــر مبدينــة الضالــع صبــاح يــوم الثالثاء
املوافق١١يونيــو ٢٠١٩م وشــاهد وصــول ســيارة إســعاف أمــام بوابــة مستشــفى النــر وقــام مرافقني
بإنـزال امــرأة مــن الســيارة و وضعهــا عــى النقالــة وإدخالهــا إىل غرفــة الحــوادث ،وأن األطبــاء قامــوا
مبعاينــة املصابــة وإج ـراء اإلســعافات األوليــة والفحوصــات الطبيــة الرضوريــة والكشــف عنهــا ثــم
تــم إدخالهــا غرفــة العمليــات ،وقــد قــرر الدكتــور املختــص إجـراء عمليــة جراحيــة للضحيــة يف فخــذ
رجلهــا اليــرى ،التــي كانــت مكســورة بســبب اإلصابــة.
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 - 51يف يــوم الجمعــة ٢٠١٩/٦/٢٨م الســاعة  11صباحــا أصيــب الطفــل (نجــم الديــن ناجــي
أحمــد) البالــغ مــن العمــر 13عامــا بطلــق نــاري ،إخــرق أعــى الظهــر وخــرج مــن وســط البطــن،
أطلــق مــن ســاح رشــاش ايل كالشــنكوف خفيــف ،أطلقــه جنــدي قنــاص تابــع للحوثيــن مــن موقــع
(الدرمــاء) ،جنــوب بلــدة (عويــش) ،الواقعــة شــال (وادي قباعــي) ،الــذي كان يتواجــد فيــه لرعــي
املاشــية (األغنــام) ،فســقط عــى األرض مبــارشة متأثـرا بإصابتــه ،ومتكــن مســعفني مــن الوصــول إليــه،
ونقلــه برسعــة مخاطريــن بحياتهــم مــن أجــل إنقــاذه مــن املــوت ،وإســعافه إىل مستشــفى النــر
مبدينــة الضالــع ،حيــث قــام األطبــاء باملعاينــة وأجـراء عمليــة جراحيــة لوقــف النزيــف الداخــي.
(م.ا.ن.ع.ع)  -شــاهد  -العمــر ٢٥ســنة قــال :أنــه ســمع إطــاق عــدة أعــرة ناريــة مــن ســاح
رشــاش خفيــف تقــدر مــا بــن  7-5طلقــات رصــاص مــن إتجــاه موقــع الدرمــاء العســكري إتضــح بعد
دقائــق ،أنــه تــم إســتهداف الطفــل نجــم الديــن الــذي كان يقــوم برعــي املاشــية يف وادي قباعــي ،ثــم
تــم حمــل الضحيــة وإخراجــه عــى مــن دراجــة ناريــة مــن مــكان وقــوع الحــادث بطريقــة رسيعــة
نتيجــة الخــوف مــن إســتهدافهم وشــوهد الضحيــة وهــو مــرج بدمائــة وأن إصابتــه كانــت يف أعــى
الظهــر وخرجــت مــن البطــن ،وأن حالتــه الصحيــة خطــرة ،وقــد تــم إســعافه إىل مستشــفى النــر
مبدينــة الضالــع حيــث أجــرى األطبــاء لــه عمليــة جراحيــة وصفهــا مصــدر طبــي بأنهــا خطــرة.
(ط.ف.ا.خ)  -شــاهد  -أنــه كان يف الســاعة  ١١مــن يــوم الجمعــة املوافــق  ٢٨يونيــو ٢٠١٩م
متواجــد يف (حبيــل الضبــة) التابــع لقريــة (لكمــة الــدويك) ،حيــث كان يقــوم بعمليــة التصويــر
والتغطيــة اإلعالميــة للمنــازل واألرضار ،التــي حدثــت نتيجــة القصــف العشــوايئ للمنطقــة وســمع
النــاس تتحــدث عــن إصابــة طفــل بطلقــة رصــاص اطلقهــا قنــاص تابــع للحوثيــن عــى الطفــل
بشــكل مبــارش دخلــت مــن ظهــره وخرجــت مــن البطــن ،حيــث كان الطفــل يقــوم برعــي االغنــام يف
وادي اســمة قباعــي تابــع لقريــة لكمــة الــدويك مبنطقــة حجــر ،مديريــة الضالــع.
وأن إطــاق الرصــاص كان مــن موقــع الدرمــاء الواقــع شــال القريــة ،وقــد تــم إســعافه إىل
مستشــفى النــر مبدينــة الضالــع ،التــي تبعــد عــن القريــة حــوايل  ٣٠كيلــو مــر ،وأضــاف أن قــوات
الحوثيــن هــي مــن تتحمــل مســؤولية إســتهداف الطفــل خاصــة وأن املنطقــة كانــت يف حالــة هــدوء،
ومل تســمع أي اشــتباكات أو إطــاق نــار إال تلــك التــي اطلقهــا الجنــدي القنــاص.
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 - 52يف يــوم االثنــن ٢٠١٩/٦ /١٧م الســاعة  11صباحــا
أصيبــت املواطنــة (كاتبــة طــه محمــد الســيد) وهــي امــرأة
مســنة تبلــغ مــن العمــر  70عامــا يف قدمهــا األميــن بطلــق نــاري
يف وادي الضبــة بقريــة حبيــل الضبــة مبنطقــة حجــر يف مديريــة
الضالــع أطلقهــا قنــاص يف قــوات الحوثيــن مــن موقــع الطريمــه،
الــذي يتمركــزون فيــه ،الواقــع شــال القريــة ،حيــث يبعــد عــن
موقــع االنتهــاك حــوايل ( )400مــر تقريبــا ،كــا يبعــد الــوادي
عــن القريــة ( )500مــر تقريبــا.
كان ذلــك أثنــاء تواجدهــا وســط وادي الضبــة وهــي ترعــى
املاشــية كعادتهــا بإعتبــار أن تربيــة املاشــية هــي املصــدر
الرئيــي لعيشــهم ،وبعــد إصابتهــا متكنــت مــن ربــط اإلصابــة
بنفســها بخامرهــا ثــم خرجــت مــن الــوادي وهــي تتعــرج
إىل القريــة ،وتــم إســعافها إىل مســتوصف األبجــر الطبــي يف مدينــة ســناح مبديريــة الضالــع ،وقــام
األطبــاء هنــاك بإجــراء عمليــة جراحيــة يف كعــب قدمهــا مــن اإلصابــة.
(م.ع.ح)  -شــاهد  -إنــه كان متواجــدا مــع بعــض مــن زمالئــه وســط القريــة ،حينهــا وصلــت
الســيدة /كاتبــة الســيد إىل جانــب منزلهــا وهــي تــرخ بصوتهــا العــايل بــأن الحوثيــن أطلقــوا
الرصــاص عليهــا وأنهــا أصيبــت ،وشــاهدها وهــي تقعــد عــى األرض مل تســتطيع مواصلــة املــي إىل
منزلهــا ،وقــد وصــل طقــم عســكري تابــع لقــوات اللــواء األول مقاومــة يقــوده شــخص يدعــى محمــد
وإســعافها عــى متنــه إىل مســتوصف األبجــر الطبــي يف مدينــة ســناح مبديريــة الضالــع وأجريــت لهــا
عمليــة جراحيــة يف تصفيــة كعــب قــدم رجلهــا اليمــن.
(ا.ع.م - ).شــاهد  -إنــه كان متواجــدا يف موقــع قريــب يقــع يف الجهــة الشــالية مــن قريــة حبيــل
الضبــة باملنطقــة ،ثــم ســمع إطــاق نــار قــدر عددهــا مــا بــن  5 - 3طلقــات ناريــة متتاليــة ،أطلقــت
مــن ســاح رشــاش عيــار خفيــف مــن إتجــاه موقــع الطريمــة ،الــذي يتمركــز فيهــا جنــود حوثيــن
منــذ ثالثــة أشــهر ،وأن أحــد األعــرة الناريــة أصابــت الضحيــة يف قــدم رجلهــا اليمنــى ،وكان حينهــا
ال يوجــد أي إطــاق نــار أو اشــتباكات ،وأن املــرأة مســنة وكانــت تقــوم برعــي األغنــام ،وأفــاد أن
الجنــود الحوثيــن يف موقــع الطريمــة ،إعتــادوا عــى إســتهداف الســكان املدنيــن يف القريــة ورعــاة
املــوايش خــال األســابيع التــي ســبقت إســتهداف الضحيــة.
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 - 53يف يــوم الجمعــة 2019/6/28م الســاعة  ۱۰صباحــا أصيبــت املواطنــة (عليــاء عبداللــه مثنــى
صالــح الشــويك) البالغــة مــن العمــر  40عــام بطلــق نــاري ،أطلقهــا قنــاص مــن الحوثيــن بقريــة
لكمــة الــدويك يف منطقــة حجــر محافظــة الضالــع يف يدهــا اليمنــى ،أدت إىل كــر وتهشــيم عظــم
ســاق رجلهــا اليمنــى ،أطلقهــا أحــد الجنــود الحوثيــن بشــكل مبــارش ،مــن ســاحه الرشــاش نــوع إىل
كالشــنكوف خفيــف مــن موقــع الدرمــاء ،الــذي يتمركــزون فيــه ،ويقــع جنــوب منطقــة (عويــش)
الواقعــة شــال قريــة (لكمــة الــدويك) يف منطقــة (حجــر) مبديريــة الضالــع ،وذلــك أثنــاء تواجدهــا
وســط وادي (قباعــي) ،تقــوم برعــي املاشــية ،وقــد متكنــت مــن مغــادرة الــوادي وهــي مصابــة
وتنــزف ،ومتكــن بعــض األهــايل مــن إنقاذهــا واســعافها إىل مستشــفى النــر مبدينــة الضالــع ،حيــث
قــرر األطبــاء إج ـراء عمليــة جراحيــة لهــا لتجــر الكــر.
(م.م.م.ش)  -شــاهد  -أفــاد :أن الضحيــة عمتــه ،وأنــه تــم إبالغــه مــن قبــل بعــض أهــايل القريــة
عــن إصابتهــا ،فتحــرك نحــو منزلهــا فوجــد مســعفني مــن أبنــاء املنطقــة قامــوا بإخراجهــا مــن وادي
قباعــي الواقــع شــال القريــة إىل وســط قريــة لكمــة الــدويك ثــم تــم إســعافها بإحــدى ســيارات
اإلســعاف إىل مستشــفى النــر العــام مبدينــة الضالــع وأجــرى األطبــاء لهــا عمليــة جراحيــة.
(ط.ف.ا.خ) -شــاهد  -أنــه كان متواجــدا يــوم الجمعــة املوافــق  ۲۸يونيــو ۲۰۱۹م يف قريــة حبيــل
الضبــة لغــرض التصويــر والتغطيــة اإلعالميــة والتوثيــق لــأرضار التــي حدثــت يف املنطقــة نتيجــة
القصــف العشــوايئ للمنطقــة ،حينهــا ســمع إطــاق رصــاص يف الجهــة الشــالية للقريــة لكنــة مل يعلم
عــن إســتهداف أحــدا ،وكان يتوقــع أن إطــاق الرصــاص لغــرض إخافــة النــاس ،ملنعهــم مــن الخــروج
مــن منازلهــم ،وأفــاد أنــه تــم إبالغــه بعــد ســاعة تقريبــا ،الســاعة  10صباحــا ،عــن إصابــة امــرأة
وطفــل آخــر ،وتوجــه لغــرض تصويــر الطفــل فلــم يلحــق بــه حيــث رشح لــه ســكان محليــن عــن
عمليــة القنــص الــذي تعرضــت لــه املــرأة ،وأن الحوثيــن هــم مــن يتحملــون مســؤولية إســتهداف
الطفــل واملــرأة ،ألن املنطقــة كانــت تشــهد هــدوء نســبي مــن أي اشــتباكات.
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 - 54يف يــوم الثالثــاء 2019/8/20م الســاعة  9صباحــا أصيبــت املواطنــة (وداد عبــد اللــه عــي
الجــري) البالغــة مــن العمــر  22عــام يف عنقهــا وذراع يدهــا اليــرى ،بشــظايا خطــرة ،نتيجــة
ســقوط قذيفــة مدفــع انفجــرت يف جــدار املنــزل ،الكائــن يف منطقــة ســليم يف مديريــة قعطبــة يف
محافظــة الضالــع ،أطلقتهــا قــوات الحــويث.
وقــام مواطنــن مســعفني مــن أبنــاء املنطقــة بإســعاف الضحيــة عــى مــن ســيارة مدنيــة إىل
مستشــفى األبجــر الطبــي يف مدينــة ســناح يف مديريــة الضالــع.
(ع.ع.ع.ص.ك) – شــاهد – زوج الضحيــة قــال :أن وداد أصيبــت بإصابات خطــرة يف رقبتها ويف ذراع
يدهــا اليــرى نتيجــة تطايــر شــظايا قذيفــة مدفــع إنفجــرت يف جــدار منزلهــا ،كــا أحــدث اإلنفجــار
أرضار كبــرة يف الجــدار ،وقــد أصيبــت بعــد خروجهــا مــن املنــزل إىل مطبــخ املنــزل الواقــع خــارج
املنــزل عــى مســافة خمســة أمتــار تقريبــا مــن مــكان وقــوع اإلنفجــار ،وقــال أنــه كان متواجــدا يف
املنــزل وأن منطقــة ســليم ســبق وتعرضــت للقصــف بقذيفتــن مدفعيــة وقعتــا يف أماكــن متفرقــة،
وكان اإلنفجــار الثالــث يف منزلــة.
وأضــاف أن إطــاق القذائــف وأصواتهــا كانــت قادمــة مــن املواقــع العســكرية املتمركــزة يف منطقــة
النبيجــة الواقعــة غــرب مدينــة الفاخــر ،التــي تقــع تحــت ســيطرة القــوات الحوثيــة وتبعــد عــن
ســليم مســافه  4–3كيلومــر ،وأن إســتهداف منزلــة ومنطقــة ســليم كان يف وقــت كانــت فيــه الجبهــة
الشــالية مــن املنطقــة هادئــة ،وأوضــح أن منطقــة ســليم ســبق وتعرضــت للقصــف باألســلحة
الثقيلــة خــال األشــهر املاضيــة وأن ضحايــا مدنيــن ســقطوا قتــى وجرحــى وتــررت كثــر مــن
املنــازل ج ـراء القصــف العشــوايئ.
(ع.ص.ب.ك) – شــاهد – أفــاد أنــه كان يف منزلــة أثنــاء اإلنفجــار الــذي وقــع يف جــدار املنــزل الواقع
إىل الجهــة الشــالية إىل اإلتجــاه املقابــل ملدينــة الفاخــر الواقعــة شــال منطقــة ســليم وأن الضحيــة
حــرم ابنــه ،وأن جميــع أف ـراد عائلتــه كانــوا متواجديــن يف املنــزل اثنــاء القصــف ،وأن القصــف كان
مــن إتجــاه منطقــة حــام النبيجــة ،حيــث كان يســمع أصــوات املدافــع ويشــاهد غبــار األتربــة أثنــاء
إطالقهــا مــن املنطقــة وإنفجارهــا أثنــاء ســقوطها ،وأوضــح أن اإلنفجــارات كانــت قويــة وأن دويهــا
ســمع يف أرجــاء املناطــق الجنوبيــة يف حجــر التابعــة ملديريــة الضالــع ومدينــة قعطبــة ومناطــق
أخــرى.
وأضــاف أن مواطنــن متكنــوا مــن الوصــول إىل منزلــه ومســاعدتهم يف عمليــة اإلســعاف ،وســط
خــوف كبــر مــن ســقوط قذائــف أخــرى عليهــم ،وأنهــم قامــوا بإســعافها إىل مستشــفى األبجــر
الطبــي يف مدينــة ســناح يف مديريــة الضالــع.
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 - 55يف يــوم الثالثــاء ٢٠١٩/١٢/ ٣م الســاعة  11:00صباحــا أصيــب
(فــؤاد عبداللــه قاســم غالــب) البالــغ مــن العمــر  35عــام بإصابــات
بالغــة أدت إىل بــر رجلــه اليــرى وكســور يف عظــام الرجــل اليمنــى
وعظــام اليــد اليــرى ،وإصابــة خصيتــه وعضــوه الذكــري ،وذلــك
بســبب إنفجــار لغــم زرعتــه قــوات الحــويث أثنــاء إنســحابهم مــن
منطقــة شــخب يف أواخــر شــهر أغســطس عــام ٢٠١٩م ،وقــد كان
الضحيــة يرعــى (األغنــام) يف منطقــة شــخب مديريــة قعطبــة.
وأفــاد أن املواطنــن هرعــوا إلنقــاذ الضحيــة ،حيــث وجــدوه مرمــي
عــى األرض ،وأن رجلــه اليــرى مبتــورة والــدم ينــزف منهــا بغـزارة ،وقامــوا بإســعافه إىل املستشــفى
امليــداين يف مدينــة ســناح ومنــه إىل مستشــفى النــر العــام يف مدينــة الضالــع.
(ع.ن.م.م)  -شــاهد  -أن الضحيــة أصيــب بإصابــات خطــرة أدت إىل بــر رجلــه اليــرى مــن فــوق
الركبــة وكســور مختلفــة بالرجــل اليمنــى واليــد اليــرى وإصابتــه بشــظايا يف الخصيــة والذكــر،
بســبب انفجــار اللغــم ،حــدث بالضحيــة أثنــاء قيامــه برعــي املاشــية يف التــل املجــاور ملنطقــة شــخب
يف مديريــة قعطبــة يف محافظــة الضالــع ،وأنــه ســمع صــوت إنفجــار قــوي هــز املنطقــة خــرج حينهــا
مــن املنــزل وشــاهد األتربــة والدخــان يتصاعــد يف املــكان ،وان املســافة بــن مــكان وقــوع اإلنفجار إىل
وســط منطقــة شــخب تصــل مــا بــن  1000 – 800مــر تقريبــا ،وأنــه شــاهد الضحيــة مرمــي عــى
األرض مــرج بدمائــه ورجلــه مبتــورة ،وأن املســعفني قامــوا بإســعافه إىل مستشــفى ســناح ومنــه
إىل مستشــفى النــر العــام يف مدينــة الضالــع ،حيــث أجــرى األطبــاء لــه عــدت عمليــات منهــا بــر
رجلــه اليــرى وعمليــة يف عظــام الرجــل اليمنــى واليــد اليــرى.
 فــؤاد عبداللــه قاســم غالــب  -ضحيــة  -أفــاد أنــه أصيــب يف الســاعة الحاديــة عــرة صباحــا يــومالثالثــاء املوافــق ٢٠١٩/١٢/٣م يف إنفجــار لغــم زرعتــه قــوات الحــويث يف منطقــة تســتخدم لرعــي
املاشــية يف منطقــة شــخب يف بــاد اليــويب الواقعــة شــال مديريــة قعطبــة يف محافظــة الضالــع،
وذلــك أثنــاء قيامــه برعــي األغنــام كعادتــه.
يذكــر أن اللغــم مــن مخلفــات الحــرب ،والــذي زرعتــه قــوات الحــويث ،أثنــاء انســحابها يف أواخــر
شــهر أغســطس ٢٠١٩م.
وأفــاد بــأن عمليــات جراحيــة أجريــت لــه ،تــم خاللهــا بــر رجلــه اليــرى ،وإعــادة كســور العظــام
يف الرجــل اليمنــى واليــد اليــرى ،بينــا أجريــت لــه عمليــة أخــرى يف الخصيــة والعضــو الذكــري يف
مستشــفى أطبــاء بــا حــدود يف محافظــة عــدن.
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 - 56يف يــوم األربعــاء ٢٠١٩/10/23م الســاعة  9صباحــا أصيبــت (نبــأ ناجــي مســعد محمــد
الجبنــي) البالغــة مــن العمــر  35عــام بإصابــات خطــرة أدت إىل بــر ســاق رجلهــا اليمنــى مــن تحــت
الركبــة وإصابــة شــديدة يف الفخــذ األيــر وتقطــع أوتــار اليــد اليمنــى اليــرى وجـراح مختلفــة يف
أماكــن أخــرى مــن جســمها ،جـراء إنفجــار لغــم زرعتــه قــوات الحــويث أثنــاء انســحابها مــن منطقــة
شــخب يف مطلــع شــهر أغســطس عــام 2019م ،وذلــك اثنــاء مرورهــا مشــيا عــى األقــدام يف الطريــق
الفرعــي ال ـرايب يف وســط وادي شــخب الزراعــي أثنــاء ذهابهــا نحــوا مزرعتهــا التــي تبعــد عــن
منزلهــا أكــر مــن  800مـرا ،وبحســب املعلومــات فــإن املســعفني وجــدوا الضحيــة مرمية عــى األرض
مرضجــة بدمهــا ،مبتــورة الســاق وفاقــدة للوعــي ،حيــث تــم إســعافها إىل املستشــفى امليــداين يف
مدينــة ســناح ومنــه إىل مستشــفى النــر العــام يف مدينــة الضالــع.
(ع.ن.م.ج)  -شــاهد  -١-شــقيق الضحيــة نبــأ ،قــال :بأنهــا أصيبــت بإصابــات خطــرة أدت إىل بــر
ســاق رجلهــا اليمنــى مــن تحــت الركبــة وإصابــة عميقــة يف فخــذ الرجــل اليــرى واليديــن أدت إىل
تقطــع األوتــار والرشايــن ومتزيــق العصــب ،وإصابــات متوســطة يف أج ـزاء متفرقــة مــن جســدها،
نتيجــة إنفجــار لغــم هــز املنطقــة ،وذلــك بعــد خروجهــا مــن املنــزل بعرشيــن دقيقــة تقريبــا ،أثنــاء
ذهابهــا إىل مزرعتهــم ،الواقعــة يف وســط وادي شــخب الزراعــي يف منطقــة شــخب يف بــاد اليــويب يف
مديريــة قعطبــة ،يف الطريــق الفرعــي الـرايب.
وأفــاد أنــه قبــل وصولهــا املزرعــة إنفجــر فيهــا اللغــم ،وأن اللغــم كان مدفــون يف ال ـراب عــى
الطريــق منــذ أن قــام بزراعتــه الحوثيــون قبــل إنســحابهم مــن املنطقــة ،وأنهــم عمــدوا عــى زراعــة
األلغــام يف امل ـزارع وبجانــب املنــازل واألماكــن املحيطــة بهــا والطــرق الفرعيــة والتــال ويف املواقــع
العســكرية التــي كانــوا يتمركــزون بهــا ويف الخــط العــام ،وأفــاد أن اإلنفجــار كان قــوي وأنــه شــاهد
األتربــة والدخــان الكثيــف يف الــوادي أثنــاء خروجــه مــن املنــزل مبــارشة.
ثــم توجــه إىل مــكان اإلنفجــار ليجــد شــقيقته مرميــة عــى األرض مرضجــة بدمهــا ،مبتــورة الســاق
وفاقــدة للوعــي ،حيــث تــم إســعافها إىل املستشــفى امليــداين يف مدينــة ســناح ومنــه إىل مستشــفى
النــر العــام يف مدينــة الضالــع ،فقــد تــم إج ـراء لهــا عــدة عمليــات جراحيــة ،منهــا تصحيــح بــر
ســاق رجلهــا اليمنــى مــن تحــت الركبــة وقطــع اللحــم املمــزق يف فخــذ رجلهــا اليــرى مــن األعــى
إىل الطــرف الســفيل ،وربــط أوتــار اليديــن ،وإخــراج الشــظايا مــن األجــزاء األخــرى يف جســمها،
ثــم قــرر األطبــاء تحويلهــا إىل أحــد املستشــفيات املتخصصــة يف زراعــة الجلــد والتجميــل والعــاج
الطبيعــي وتركيــب األط ـراف الصناعيــة يف محافظــة عــدن.
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(ن.ع.ص.ش)  -شــاهد – أفــاد إنــه كان متواجــدا يف منزلــه الكائــن يف وســط منطقــة شــخب شــال
مديريــة قعطبــة الواقعــة شــال محافظــة الضالــع ،حيــث ســمع صــوت إنفجــار قــوي هــز املنطقــة
ثــم شــاهد الدخــان واألتربــة مــن وســط الــوادي أثنــاء خروجــه مــن املنــزل.
وبحســب معلومــات الشــاهد فــإن املســافة مــن املنطقــة مــن منــازل املواطنــن إىل مــكان وقــوع
اإلنفجــار يف وســط وادي شــخب تقــدر بـــ 1000 - 800مــر تقريبــا ،ثم شــاهد ســيارة إســعاف مرسعة
متجــه إىل املــكان ،تحــرك هــو مبــارشة مــع املســعفني حيــث وصــل وهــم يقومــون بحمــل الضحيــة
إىل ســيارة االســعاف والدمــاء تنــزف منهــا بغ ـزارة وجراحهــا كانــت مخيفــة وقامــوا باســعافها إىل
املستشــفى امليــداين يف مدينــة ســناح يف مديريــة الضالــع ،وأفــاد أن اإلنفجــار ناتــج عــن لغــم زرعتــه
قــوات الحــويث أثنــاء إنســحابها مــن منطقــة شــخب ،وأضــاف الشــاهد أن معظــم ســكان املنطقــة مل
يســتطيعوا دخــول مزارعهــم ورعــي املاشــية ،نتيجــة األلغــام ومخلفــات الحــرب.
 - 57يف يــوم األربعــاء 2019/8 /21م الســاعة  10صباحــا أصيــب الطفــل (مــوىس أحمــد محمــد
عبداللــه) البالــغ مــن العمــر 13عــام بإصابــات بالغــة يف البطــن أدت إىل إصابــة الحجــاب الحاجــز،
األمعــاء وحــدوث تجمــع دمــوي يف التجويــف البطنــي ،وإصابــة أخــرى يف اليــد اليــرى أدت إىل
بــر أصبعــه الســبابة ،وكســور العظــم ومتــزق أوتــار وعضــات اليــد كامــا ،بســبب تعرضــه إلطــاق
نــار مــن ســاح رشــاش آيل خفيــف أطلقهــا جنــدي قنــاص تابــع لقــوات الحــويث ،املتمركــزة يف التــل،
الواقــع يف اإلتجــاه الشــايل ملنطقــة شــخب يف بــاد اليــويب يف مديريــة قعطبــة ،أثنــاء تواجــد الضحيــة
بجانــب منزلــة.
(ع.ن.ص.ش) – شــاهد – قــال :أنــه ســمع صــوت إطــاق عــددا مــن الرصــاص تقــدر مــا بــن
 4–2طلقــات متتابعــة مــن إتجــاه املوقــع العســكري املجــاور لقريــة شــخب ،وبالقــرب مــن منــازل
املواطنــن مــن الجهــة الشــالية للمنطقــة ،وأن صوتهــا كان قريبــا منهــم ،وأنــه كان متواجــدا يف
منزلــة املجــاور ملنــزل عائلــة الضحيــة ،وأنــه ســمع رصاخ وعويــل النســاء وهــن يــرددن :قتلــوه..
قتلــوه ..وإنــه تحــرك إىل املــكان وشــاهد الضحيــة الطفــل مــوىس وهــو مرضجــا بدمائــة ،وقــد تــم
إســعافه عــى مــن دراجــة ناريــة ،ثــم ســيارة إســعاف تابعــه للقــوات الجنوبيــة إىل مستشــفى النــر
العــام يف مدينــة الضالــع ،وأن وضعــه الصحــي قــد تحســن نســبيا ولكنــة الزال يعــاين مــن آالم بســبب
إصابتــه يف البطــن وإعاقــة يف يــده اليــرى.
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(ع.ع.م.م.ج) – شــاهد – قــال :إنــه تلقــى إتصــاال هاتفيــا مــن أحــد أصدقائــه يف منطقــة شــخب
أبلغــه أن طفــل يدعــى مــوىس أحمــد محمــد أصيــب برصاصــة أطلقهــا أحــد الجنــود الحوثيــون،
املتمركزيــن يف أحــد املواقــع العســكرية ،يف إحــدى التــال املجــاورة ملنــازل املواطنــن ،الواقعــة
إىل اإلتجــاه الشــايل مــن منطقــة شــخب ،التــي تقــع تحــت ســيطرتهم ،وأنــه ذهــب مبــارشة إىل
مستشــفى النــر العــام يف مدينــة الضالــع ،حيــث وصــل يف وقــت وصــول ســيارة اإلســعاف التــي
تحمــل الضحيــة الطفــل ،وشــاهد الضحيــة مرضجــا بدمائــه وأن األطبــاء أجــروا لــه عــدة عمليــات يف
البطــن واليــد ،وعمليــة لعظــام اليــد اليــرى وبــر لإلصبــع الســبابة.
 - 58األربعــاء ٢٠١٩/٨/٢١م الســاعة  10:00صباحــا أصيبــت الطفلــه (مريــم زاهــد عــي صالــح
الجــري) البالغــة مــن العمــر  9ســنوات بإصابــات خطــرة يف أج ـزاء متفرقــة مــن جســمها بشــظايا
انفجــار قذيفــة مدفــع يف الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق ٢٠١٩/٨/٢١م أثنــاء
تواجدهــا بجانــب منزلهــا الكائــن يف منطقــة ســليم يف مديريــة قعطبــة يف محافظــة الضالــع ،أطلقتهــا
قــوات الحوثيــن مــن مدينــة الفاخــر الواقعــة تحــت ســيطرتها ،وتبعــد مدينــة الفاخــر عــن منطقــة
ســليم حــوايل  ٤كيلومــر تقريبــا ،وقــام مواطنــن بإســعاف الضحيــة عــى مــن طقــم عســكري إىل
مستشــفى النــر العــام يف مدينــة الضالــع عاصمــة املحافظــة.
(ا.م.ع.ن.ب)  -شــاهد– أفــاد :أن طفلــة أصيبــت بإصابــات خطــرة يف أجـزاء متفرقــة مــن جســمها
نتيجــة شــظايا إنفجــار قذيفــة مدفــع إنفجــرت بجانبهــا أثنــاء تواجدهــا يف الجهــة الشــالية للمنــزل
باتجــاه مدينــة الفاخــر التــي أطلقــت منهــا القذيفــة ،التــي إســتهدفت الحــي الســكني ملنطقــة
ســليم ،وأن اإلنفجــار كان ناتــج عــن ســقوط قذيفــة ،أطلقتهــا قــوات الحــويث مــن مدينــة الفاخــر،
كــا هــي عادتهــا قصــف املناطــق الســكنية باألســلحة الثقيلــة واملتوســطة بطريقــة عشــوائية ،وأن
ضحايــا مدنيــن بينهــم أطفــال ونســاء يســقطون بــن قتــى وجرحــى يف كل أســبوع ،وأن املنطقــة
تعيــش وســط حالــة مــن الخــوف بســبب إســتمرار اســتهداف الســكان املدنيــن.
(أ.م.ب)  -شــاهد – قــال :بإنــه ســمع صــوت إنفجــار قــوي هــز املنطقــة بالقــرب مــن املنــزل الــذي
كان يتواجــد فيــه ،وعنــد خروجــه مــن املنــزل شــاهد الدخــان واألتربــة يف منــزل املواطــن زاهــد
الجــري يف الحــارة التــي يســكن فيهــا ،وأنــه تحــرك عــى الفــور هــو ومواطنــن آخريــن إىل مــكان
وقــوع اإلنفجــار ،وعنــد وصولهــم شــاهد طفلــة جريحــة ودمهــا ينــزف بغ ـزارة نتيجــة إصابتهــا.
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وأفــاد أن اإلنفجــار وقــع يف املســاحة األماميــة مــن املنــزل إىل الجهــة الشــالية ،وأن القذيفــة تــم
إطالقهــا مــن إتجــاه مدينــة الفاخــر ( )4كــم شــال منطقــة ســليم الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات
الحــويث ،وأنــه ســمع صــوت إنفجــار مــن إتجــاه مدينــة الفاخــر قبــل ســقوطها بثــواين وحــدوث
اإلنفجــار الثــاين ،الــذي وقــع بجــوار منــزل الضحيــة ،وقــد تــم إســعاف الطفلــة إىل مستشــفى النــر
العــام يف مدينــة الضالــع ،وقــد أجــرى األطبــاء لهــا عمليــة جراحيــة وتــم إخـراج الشــظايا من جســمها
وأنهــا أصبحــت اآلن معاقــة.
 - 59يف يــوم الخميــس ٢٠١٩/٧/٢٥م الســاعة 11صباحــا أصيــب (احمــد محمــد عبداللــه البــدوي)
البالــغ مــن العمــر  20عــام يف ســاق رجلــه اليمنــى ،تســببت يف كســور وتفتــت عظــام ســاق الرجــل،
أثنــاء خروجــه مــن منزلــة مبــارشة وعــى مســافة تقــدر مــن  7–5مــر تقريبــا ،وذلــك بطلــق نــاري
أطلــق مــن ســاح رشــاش نــوع خفيــف ،أطلقهــا جنــدي تابــع لقــوات الحــويث املتمركــزة يف املوقــع
العســكري يف قمــة جبــل دبيــان املطــل عــى قريــة دبيــان مــن الجهــة الشــالية يف منطقــة بــاب غلق
شــال مديريــة قعطبــة يف محافظــة الضالــع ،حيــث متكــن املســعفني مــن إســعافه إىل مستشــفى
النــر العــام يف مدينــة الضالــع عاصمــة املحافظــة ،وقــرر األطبــاء إج ـراء عمليــة جراحيــة إلخ ـراج
شــظايا الطلــق النــاري والعظــام املفتتــة ،وتثبيــت عظــام ســاق الرجــل.
(ع.م.ع.ب)  -شــقيق -الضحيــه قــال :بــأن أحمــد أصيــب بطلــق نــاري لســاح رشــاش خفيــف
يف ســاق رجلــه اليمنــى ،مــا ســببت يف تفتــت وكســور عظــام ســاق الرجــل بالكامــل ،ذلــك أثنــاء
خروجــه مبــارشة مــن منزلــه مبســافة تقــدر بــــــ خمســة مــر تقريبــا مــن بوابــة املنــزل الكائــن يف
قريــة دبيــان يف منطقــة بــاب غلــق يف مديريــة قعطبــة شــال محافظــة الضالــع ،وأن شــقيقه أصيــب
برصــاص قنــاص حــويث ،كان يتمركــز يف املوقــع العســكري يف قمــة جبــل دبيــان املطــل عــى منــازل
املواطنــن ،الــذي يبعــد مســافة ( )٧٠٠مــر تقريبــا.
وقــال أن الجنــود خــال األشــهر املاضيــة يســتهدفون املدنيــن مــن خــال عمليــات القنــص كعادتهم
أي منــذ منتصــف العــام ٢٠١٩م ،وأفــاد أنهــم متكنــوا مــن إســعاف الجريــح بصعوبــة عــى مــن
ســيارة خاصــة إىل مستشــفى النــر العــام يف مدينــة الضالــع ،وأن األطبــاء أجــروا لــه عمليــة جراحيــة
وأن وضعــة مســتقر لكنــه يعــاين مــن صعوبــة يف الحركــة.
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(ا.م.ع.ب)  -ضحيــة – قــال أنــه كان متواجــدا يف منزلــه ،وكان يســمع أصــوات االشــتباكات يف
منطقــة بــاب غلــق باإلتجــاه الغــريب ،وأنــه خــرج مــن املنــزل ليشــاهد مــكان االشــتباكات ،وعنــد
خروجــه مســافة  7-5مــر تقريبــا ،ســمع صــوت رصــاص أطلقــت مــن املوقــع العســكري يف قمــة
جبــل دبيــان املطــل عــى منازلهــم ،يف قريــة دبيــان ،يف منطقــة بــاب غلــق ،عندهــا حــاول أن يعــود
إىل املنــزل ،إال أنــه أصيــب يف الحــال ،يف رجلــه اليمنــى ،ثــم ســقط مبــارشة عــى األرض مغميــا عليــه،
أنــه مل يشــعر بــيء إال بعــد إفاقتــه مــن العمليــة الجراحيــة ،التــي أجريــت يف مستشــفى النــر
العــام يف الضالــع ،وأفــاد أن حالتــه الصحيــة حاليــا أفضــل ويف تحســن ،رغــم أنــه الزال يعــاين مــن
صعوبــة يف الحركــة بســبب العمليــة ووجــود الصفائــح واملســامري يف رجلــه.
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الفصل الثاني :وقائع إنتهاكات مليشيات االخوان التابعة حلزب االصالح
والقوات احلكومية يف حمافظة شبوة (اغسطس – ديسمرب 2019م):
بلــغ عــدد االنتهــاكات التــي التــي أرتكبتهــا مليشــيات اإلخــوان املواليــة لحــزب اإلصــاح والقــوات
الحكوميــة يف محافظــة شــبوة خــال الفــرة مــن (بدايــة اغســطس -ديســمرب 2019م)
والتــي وثقتهــا الشــبكة عــدد ( )298حالــة انتهــاك ،تنوعــت بــن القتــل ،واإلصابــه واإلختطــاف
واإلعتقــال التعســفي ،التــي طالــت العديــد مــن النشــطاء االعالميــن والحقوقيــن واألطفــال القــر
دون الســن القانــوين ،وغريهــا مــن اعــال العنــف والتعذيــب وســوء املعاملــة املهينــة للكرامــة
اإلنســانية التــي يتعــرض لهــا املعتقلــن داخــل الســجون الخاصــة للقــوات الحكوميــة ومليشــيات
حــزب اإلصــاح ،وحرمأنهــم مــن أبســط حقوقهــم كالزيــارة ،واإلتصــال بذويهــم.
وكذلــك التهديــد واملالحقــة للنشــطاء ،وقمــع املســرات الســلمية ،وقصــف املنــازل والقــرى،
وترويــع النســاء واألطفــال والشــيوخ ،ونهــب املمتلــكات الخاصــة والعامــة ،وتحويــل املــدارس وبعــض
املقـرات الحكوميــة إىل ثكنــات عســكرية ،فمنــذ دخــول تلــك القــوات إىل شــبوة يف  28مــن اغســطس
2019م والقضــاء عــى قــوات النخبــة الشــبوانية ،أدى ذلــك إىل إختــال األوضــاع األمنيــة يف املحافظة،
وأفتقــد النــاس األمــن والســكينة العامــة ،وشــهدت مختلــف املــدن عمليــات قتــل خــارج نطــاق
القانــون ،ومختلــف أصنــاف اإلعتقــال واإلختطــاف واالخفــاء القــري والتعذيــب وســوء املعاملــة
يف الســجون ،مبــا يف ذلــك املالحقــات واإلغتيــاالت للمعارضــن وأصحــاب الــرأي ،بنــاء عــى مواقــف
أو خلفيــات سياســية ،وبإســلوب ال يختلــف وحشــة وهمجيــة عــن مــا ميارســه الحوثيــون يف صنعــاء
واملحافظــات الشــالية.
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ونتيجــة لذلــك أصبحــت الفــوىض وغيــاب األمــن واإلســتقرار هــي الحالــة العامــة النمطيــة للحيــاة
والوضــع العــام يف املحافظــة ،وتفاقمــت أكــر أعــال النهــب والتقطــع يف الطرقــات للمســافرين
وإنتشــار املســلحني املجهولــن ،وســاهم ذلــك يف عــودة العنــارص املتطرفــة وجامعــات القاعــدة
وداعــش إىل املحافظــة وســيطرتها عــى بعــض املناطــق واملــدن التــي تــم طردهــا منهــا يف الســابق
مــن قبــل قــوات النخبــة الشــبوانية واملقاومــة الجنوبيــة وضبــط األمــن ،وتنظيــم حمــل الســاح،
والحــد مــن الثــأرات القبليــة ومكافحــة الظواهــر املخلــة بإســتقرار املحافظــة.
جدول رقم ( )11يوضح نوع وعدد حاالت االنتهاكات يف حمافظة شبوة
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 -1القتل خارج نطاق القانون:

مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين فــإن القتــل العمــد أو القتــل
خــارج إطــار القانــون مــن الجرائــم الجســيمة وهــي مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية ال تســقط بالتقادم،
حيــث تشــر املــادة ( )3مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان(1948م) عــى «أن لــكل فــرد الحــق
يف الحيــاة والحريــة ويف األمــان عــى شــخصه» ،واملــادة ( )6مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
املدنيــة والسياســية (1966م) والتــي تنــص عــى أن «الحــق يف الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان.
وعــى القانــون أن يحمــى هــذا الحــق ،وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا».
كــا تنــص املــادة ( )4منــه عــى عــدم جــواز تضييــق الحــق يف التحــرر مــن القتــل التعســفي ،أي
أن هــذا الحــق ال ميكــن تعطيلــه حتــى يف حــاالت الطــوارئ.
أمــا القانــون الــدويل اإلنســاين فيؤكــد عــى «حــق الفــرد يف عــدم حرمأنــه مــن الحيــاة تعســفا»..
أمــا املــادة ( )3املشــركة بــن إتفاقيــات جنيــف األربــع فتحظــر «اإلعتــداء عــي الحيــاة والســامة
البدنيــة ،وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله يف جميــع األوقــات واألماكــن »...وخاصــة األشــخاص الذيــن
ال يشــركون إش ـراكا فعليــا يف النزاعــات املســلحة.
كــا أن املــادة  4مــن الربوتوكــول اإلضــايف الثــاين تحظــر «اإلعتــداء عــى حيــاة األشــخاص الذيــن ال
يشــركون بصــورة مبــارشة أو الذيــن يكفــون عــن اإلشـراك يف األعــال العدائيــة ،وصحتهم وســامتهم
البدنيــة أو العقليــة وال ســيام القتــل».

107

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

مناذج لبعض وقائع حاالت القتل :
 -واقعة (اعدام) املواطن سعيد تاجره القميشي:

يف يــوم الخميــس املوافــق  3اكتوبــر 2019م مــن صباحــا ،أقدمــت قــوات الحكومــة اليمنيــة
مبشــاركة بعــض الجامعــات اإلرهابيــة (القاعــدة وداعــش) يف مدينــة ع ـزان عــى اعــدام املواطــن
ســعيد تاجــره القميــي.
ويظهــر ذلــك الفيديــو املصــور الــذي وثقتــه الشــبكة املدنيــة لعــدد مــن جنــود القــوات الخاصــة
التــي يقودهــا (عبــد ربــة لعكــب الرشيــف) وهــم ينزلــون املواطــن (ســعيد أحمــد تاجــره القميــي)
مــن الســيارة الصالــون التــي كانــت تقلــه ويبــارش أحدهــم بقتلــه ميدانيــا أمــام مــرأى ومســمع
الجميــع ،دون ذنــب أقرتفــه إال كونــه ميــارس حقــة املــروع يف التعبــر الســلمي ومشــاركته يف
املســرة الســلمية ،ويحمــل بيــده «علــم الجنــوب»
ومل ينتهــي األمــر بقتــل القميــي وتركــه مرضجــا بدمائــه ،لكنهــا منعــت اآلخريــن مــن إســعافه.
وتعــد هــذه الواقعــة جرميــة قتــل متعمــد ،ومكتملــة األركان يحاســب عليهــا القانــون.
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 -واقعة قتل وتعذيب  /يسلم بن حبتور:

بتاريــخ  21ديســمرب 2019م تــم إعتقــال وإخفــاء املواطــن يســلم بــن حبتــور يف جولــة الريــدة
مديريــة ميفعــة مــن قبــل قــوات الحكومــة اليمنيــة وتعذيبــه بطريقــة وحشــية حتــى فــارق الحيــاة
وبعــد وفاتــه قــام معتقلــوه باإلتصــال بعائلتــه ليخربوهــم بــأن أبنهــم تــوىف بالســجن.
 -واقعة قتل /سعيد بن حممد جلهر:

يف يــوم الثالثــاء املوافــق 31ديســمرب 2019م قتــل املواطــن ســعيد بــن محمــد لجهــر مــن قبــل
قــوات الحكومــة اليمنيــة ،أثنــاء اقتحامهــا منطقــة هــدى مديريــة حبــان  -أرض لقمــوش ويقــول
الشــاهد املواطــن صــاح صالــح أحمــد أحــد أبنــاء مديريــة حبــان للشــبكة املدنيــة« :بأنــه يف يــوم
الثالثــاء 31ديســمرب 2019م تفاجــئ ســكان منطقــة هــدى بحملــة عســكرية للقــوات الحكوميــة،
تقــوم بإقتحــام أرض لقمــوش ،مديريــة حبــان ،وعنــد وصــول هــذه القــوة كانــت تطلــق النــار بشــكل
عشــوايئ مــن األســلحة الخفيفــة واملتوســطة والثقيلــة مــا أدى إىل ترويــع األطفــال والنســاء وكبــار
الســن ،وســقطت الكثــر مــن القذائــف عــى منــازل املواطنــن ،وقتــل املواطــن (ســعيد بــن محمــد
لجهــر) وإصابــة اخريــن.
وهذا ما أكده الشاهد الثاين اإلعالمي عدنان البورق.
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 - 2اجلرح واالصابات:

بتاريــخ  31ديســمرب 2019م متكــن فريــق الرصــد يف الشــبكة املدنيــة مــن توثيــق إصابــة عــدد ثالثــة
مواطنــن مدنيــن يف منطقــة هــدى مديريــة حبــان ،جـراء القصــف الــذي تعرضــت لــه منازلهــم مــن
قبــل القــوات الحكوميــة ومليشــيات حــزب اإلصــاح ،وهــم:
 محمود محسن حيدره وسعيد عوض سعيد -ومحمد أحمد تاجره

صور الجريح /محمد أحمد تاجرة

صورة الجريح /الجريح محمود حيدرة

وذلــك عندمــا أقدمــت تــك القــوات بإطــاق النــار عشــوائيا ومــن مختلــف األســلحة الثقيلــة
واملتوســطة والخفيفــة عــى الســوق ومســاكن املواطنــن ،مــا أدى إىل إصابــة بعضهــم بإصابــات
متفاوتــة بعضهــا بليغــة ،وكــذا تــرر العديــد مــن املنــازل ،ونــر الخــوف والهلــع يف نفوس الســكان،
الســيام األطفــال والنســاء.
يقــول اإلعالمــي عدنــان البــورق لفريــق الشــبكة املدنيــة ،وهــو شــاهد عيــان عــى الحملــة
العســكرية التــي اســتهدفت مناطــق لقمــوش ،ووثــق بالصــور إصابــات الجرحــى ،والقصــف عــى
املنــازل والقــرى (شــاهد صــور الجرحــى أعــاه).
وهذا ما أكدة بدوره الشاهد اآلخر املواطن صالح صالح أحمد.
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 - 3مداهمة املنازل واألحياء السكنية:

خــال فــرة التقريــر وثقــت الشــبكة املدنيــة مداهمــة عــدد ( )12منــزالً مــن قبــل القــوات
الحكوميــة ،منهــا :
أ  -مداهمــة منــزل املواطــن مهــدي نــارص املنصــوري وإختطافــه مــن منزلــه وســط مدينــة عتــق يف
منتصــف الليــل يف تاريــخ 2019/9/11م.
ب -مداهمة قرية جول لحمر مبديرية رضوم.
ج  -مداهمة قرية تفر» مبديرية ميفعة.
د  -مداهمة قرى املحفد.
ه  -مداهمة شقرة يف ابني.
و  -مداهمة قرى لقموش.
يقــول شــهود عيــان للشــبكة املدنيــة« :بــأن القــوات الحكوميــة قامــت إبتــداء مــن تاريــخ 31
ديســمرب 2019م مبحــارصة منطقــة هــدى وضواحيهــا وعــى مــدى أربعــة أيــام متتاليــة ،وقامــوا
بقصفهــا دون توقــف باألســلحة الثقيلــة ،واملتوســطة ،والخفيفــة (هاونــات  ،عيــار  23ورشاشــات)،
مــا اضطــر الكثــر مــن األرس إىل النــزوح مــن منازلهــم ،وقــد تــررت العديــد مــن املنــازل ،وتــم
منــع دخــول املــواد الغذائيــة إىل املنطقــة ،وقطــع امليــاه ،والتيــار الكهربــايئ ،وأقدمــوا عــى إعتقــال
أي شــخص مــن مناطــق لقمــوش يف النقــاط العســكرية ،وقيــدوا حريتهــم يف التنقــل ،ومنعوهــم مــن
الدخــول والخــروج مــن قراهــم ،وتعــرض الكثــر منهــم للمضايقــة واإلســتفزاز( ،انظــر صــور القصــف
وآثــاره عــى املنــازل أدنــاه).
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 - 4االعتقال التعسفي والتعذيب يف السجون اخلاصة:

وثقــت الشــبكة املدنيــة عــدد مــن حــاالت االعتقــاالت التعســفية وتقييــد الحريــات والتعذيــب
وســوء املعاملــة املهينــة والالإنســانية ،التــي مارســتها القــوات الحكوميــة بحــق املعتقلــن يف الســجون
ومراكــز االعتقــاالت الخاصــة.
فمنــذ دخــول تلــك القــوات وســيطرتها عــى شــبوة يف اغســطس 2019م قامــت بشــن عمليــات
إعتقــاالت ومالحقــات وإختطافــات واســعة ومســتمرة للنشــطاء املدنيــن واالعالميــن مبختلــف
مناطــق ومديريــات محافظــة شــبوة ،حيــث بلــغ مجمــوع املعتقلــن ( )219معتقــل بينهــم ()13
طفــل ،و()5إعالميــن ،بعضهــم تــم إعتقالهــم عــى خلفيــة أراءهــم ومواقفهــم السياســية واملعارضــة،
والــزج بهــم يف الســجون ومامرســة كل وســائل التعذيــب وســوء املعاملــة بحقهــم ،وحرمأنهــم مــن
حــق الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة والغــذاء واملــاء النظيــف ،ومنــع ارسهــم مــن زيارتهــم.
يف مخالفــة رصيحــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين مــادة ( )5مــن
االعــان العاملــي ،التــي تنــص عــى أنــه «ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة
القاســية والالإنســانية الحاطــة بالكرامــة» وغريهــا.
تعــددت أســاليب وأدوات التعذيــب التــي مارســتها قــوات الحكومــة اليمنيــة بحــق املعتقلــن،
بــن إجبــار املعتقلــن عــى البقــاء يف أوضــاع مؤملــة ،وحرمأنهــم مــن النــوم ،والــرب بإســتخدام
العــي والوســائل الحــادة والوخــز باإلبــر ،ووضــع املســامري الحديديــة يف أجســامهم ،وســكب املــاء
البــارد عليهــم يف الشــتاء ليــا ويف العــراء ،وتقييدهــم وتعليقهــم مــن أطرافهــم لفــرات طويلــة،
وصعقهــم بالكهربــاء وحجزهــم يف حاويــات حديديــة ،محكمــة اإلغــاق وحرمأنهــم مــن الطعــام
الــكايف والتهديــد بالقتــل.
ووفــق إفــادات بعــض املعتقلــن وذويهــم للشــبكة املدنيــة فقــد تعــرض املعتقلــن للتعذيــب،
والحــط مــن كرامتهــم ،وجعلــت تلــك القــوات مــن عمليــة االعتقــال وســيلة للتعذيــب والرتويــع
والعقــاب الجامعــي ،وإيقــاع األذى النفــي والجســدي واملــادي باملعتقلــن بطريقــة ممنهجــة ،ويف
ظــروف ســيئة وحصلــت الشــبكة عــى معلومــات ،أن األجهــزة التابعــة لتلك القــوات قامــت بتعذيب
عــدد مــن املعتقلــن بطريقــة وحشــية وإهانــة كرامتهــم ،مــا أدى إىل وفــاة عــدد مــن املعتقلــن
داخــل الســجون الخاصــة بتلــك القــوات وأن عمليــة التعذيــب متــت بعلــم قيــادات الســلطة املحليــة
وبتوجيــه مــن قبــل القيــادات العســكرية والعنــارص اإلرهابيــة املســلحة املواليــة لهــا.
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بعض مناذج لوقائع حاالت التعذيب:
 -واقعة اعتقال وتعذيب مفتاح الكازمي:

يف يــوم  21ديســمرب 2019م تــم إعتقــال املواطــن مفتــاح الكازمــي يف جولــة الريــدة مديريــة ميفعة
بنفــس يــوم إعتقــال املواطــن (ي.ح) وإخفــاءه عــن ذويــه ،وبحســب إفادتــه للشــبكة املدنيــة يقــول
بأنــه تعــرض ألبشــع أنــواع التعذيــب يف الســجن ،ويعــد هــو شــاهد عيــان عــى تعذيــب املواطــن
يســلم بــن حبتــور الــذي فــارق الحيــاة يف الســجن.
 -واقعة اعتقال وتعذيب الصحفيني واالعالميني:

يف يوم  3اكتوبر 2019م تم إعتقال كل من:
 اإلعالمي (صالح مساوى). والشاعر (عبدالرحمن العشميل). اإلعالمي ابراهيم حيدرة. واإلعالمي جامل شنيرت. واإلعالمي عبدالكريم سعيد الكريبأثناء تغطيتهم للمظاهرة السلمية يف مدينة عزان يف  3اكتوبر 2019م وإقتيادهم إىل السجن.
وقد تعرضوا ألبشع أنواع التعذيب الالإنساين.
يفيد (ع.س.ك) وهو أحد املعتقلني:
بينــا كنــت يف مدينــة ع ـزان لتغطيــة مظاهــرة ســلمية دعــت إليهــا منظــات املجتمــع املــدين،
وعنــد تواجــدي باملــكان املقــرر إلقامــة املســرة ،التــي قوبلــت بقمــع مــن قبــل القــوات الخاصــة
وقــوات اللــواء ميــكا  21واللــواء .163
وأثنــاء ذلــك تقــدم نحــوي طقــم عســكري وأخــرين بــأين مطلــوب مــن القائــد وتوجهــت معــه،
وعنــد وصــويل إىل القائــد ،قــام بأخــذ جــوايل وتفتيشــه بالقــوة ،ثــم أطلــق عــي العديــد من الشــتائم،
وأمــر العســكر بــأن يعتقلــوين ،وقــد تــم نقــي إىل نقطــة الخرامــة العســكرية،
وتــم وضعــي يف حاويــة حديديــة أنــا ومجموعــة مــن املعتقلــن وإغالقهــا علينــا ،حيــث ال يوجــد
مــكان للتهويــة ،فقــد كدنــا أن منــوت مــن شــدة االختنــاق ،وعندمــا كنــا نســتغيث بــأن يفتحــوا لنــا
كانــوا يقومــون برضبنــا ،وبعدهــا أحــروا لنــا الطعــام ،وطلبــت مــن املســاجني أن يرضبــوا عــن
الطعــام حتــى نعــرف ســبب اعتقالنــا.
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وقامــوا بأخــذي للخــارج بعــد منتصــف الليــل ،ورضبــوين رضب ـاً مربح ـاً ،وكانــوا يقومــون بحقنــي
بإبــر تحــت الجلــد تحتــوي عــى مــاء ،ويتــم رضبهــا دفعــة واحــدة وبشــكل رسيــع حيــث كان ذلــك
يســبب يل أمل ـاً شــديدا ً حتــى أنهــم كــروا اإلبــر بظهــري ،ويتــم إعــادة ذلــك عــدة م ـرات ،ومــع
إســتمرار التعذيــب فقــدت الوعــي عــدة م ـرات،

بعدهــا تــم إعــاديت إىل الحاويــة ،وبعدهــا هربــت مــن فتحــة كنــا قــد قمنــا بفتحهــا مــن أجــل
التهويــة عندمــا أحسســنا باالختنــاق ،كانــت الفتحــه يف أرضيــة الحاويــة الحديديــة ،والتــي عــادة مــا
تكــون مــن الخشــب ،وقــد ســاعدين جســمي النحيــف عــى املــرور مــن خاللهــا ،ومــن ثــم القفــز مــن
عــى الســور ،ومــن ثــم متكنــت مــن الهــرب والوصــول إىل املــكال ،وهنــاك أجريــت عمليــة إلخ ـراج
إحــدى اإلبــر ،التــي تــم كرسهــا بظهــري ،وقــد تســلم فريــق الشــبكة املدنيــة نســخة مــن تقريــر
الطبيــب وصــورة األشــعة الــذي تثبــت وجــود إبــرة بظهــر الضحيــة.
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 -واقعة اعتقال الطفل أبوبكر مبارك سامل وراجح مبارك سامل واستخدامهم كرهائن:

يف يــوم األربعــاء املوافــق 2019/12/25م قامــت القــوات الحكوميــة الخاصــة بإعتقــال املواطــن
مبــارك ســامل التومــة القميــي ،وأطفالــه اإلثنــن وهــا أبوبكــر البالــغ مــن العمــر 14عامـاً ،وراجــح
البالــغ مــن العمــر 18عام ـاً يف نقطــة الضلعــة مديريــة حبــان ،وقــد طلــب منهــم أن يســمحوا لــه
إيصــال أوالده إىل املنــزل ،إال أنهــم أرصوا عــى إعتقالهــم جميعــا.
يفيــد (أ.ح.ج) ،وهــو أحــد املعتقلــن يف الســجن :بأنــه شــاهد مبــارك التومــة وأطفالــه اإلثنــن اثنــاء
وصولهــم إىل الســجن مبعســكر الشــهداء وهــو ســجن خــاص ،تابــع للقــوات الخاصــة ،وقــد تــم الــزج
بهــم يف الســجن يف موقــف أصــاب الجميــع بالصدمــة ،وأنــه تــم إيــداع األطفــال مــع والدهــم يف
غرفــة الحجــز مــع بقيــة املســاجني ،حيــث ظــل األطفــال محتجزيــن ملــدة يومــن مــع والدهــم ،ومــن
ثــم أفــرج عنهــم ،ويســتمر بالقــول :لــن أنــى ذلــك املوقــف عندمــا بــى الطفــل الصغــر وهــو يرفض
أن يخــرج إال مــع والــده يف موقــف هــز وجــدان ومشــاعر جميــع املعتقلــن ،بينــا كانــت مالمــح
الحرقــة واألمل ظاهــرة عــى والــده.

صور لبعض األطفال الذين تم اعتقالهم دون السن القانوين
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 -واقعة اعتقال املواطن (ح.أ.ج):

يف يــوم الخميــس املوافــق2019/12/12م تعــرض (ح.أ.ج) لكمــن مســلح هــو ومثانيــة أشــخاص
آخريــن كانــوا برفقتــه ،وذلــك مــن قبــل القــوات الخاصــة الحكوميــة ،حيــث تــم إطــاق النــار عليهــم
بشــكل كثيــف ومحارصتهــم وإعتقالهــم والــزج بهــم يف الســجن دون أي ســبب قانــوين ،عــدا إنتقــاده
عمــل الســلطة املحليــة ،وكذلــك الســجون الرسيــة ،وأيضـاً تضامنــه مــع عــال الــركات النفطيــة يف
قطــاع العقلــة.
وخــال تواجــده يف الســجن كان شــاهد عيــان عــى العديــد مــن االنتهــاكات ،ضــد املعتقلــن
اآلخريــن.
ملحوظة( :مل يتم ذكر إىل اسم الضحية خوفا عىل حياته).
 -واقعة اعتقال وتعذيب املواطن مظفر البدوي:

يف تاريــخ  14ديســمرب 2019م تــم إعتقــال املواطــن (مظفــر البــدوي) ،ووضعــه يف الســجن الخــاص
(غــر رســمي) الواقــع يف معســكر الشــهداء التابــع للقــوات الخاصــة ،تعــرض مظفــر ألشــكال مختلفــة
مــن صنــوف التعذيــب ،حيــث قــال يف إفادتــه لفريــق الشــبكة املدنيــة « :بأنهــم كانــوا يأتــون بعــد
منتصــف الليــل ويخرجونــه إىل خــارج الســجن ،ويف هــذا التوقيــت يكــون الجو بــاردا ً جــدا ً ،ويطلبون
منــه الوقــوف وعــدم الحركــة يف الجــو الطلــق ،ويقومــون بســكب املــاء البــارد فــوق جســمه حتــى
يــكاد أن يفقــد الوعــي مــن شــدة الــرودة ،ومــا كان يزيــد آملــه أنــه يوجــد لديــه عمليــة عظــام وبهــا
حديــد ،وعندمــا تــرد رجليــه يوصــل الحديــد الــرودة إىل العظــام مــا يســبب أملـاً فضيعـاً ال ميكــن
ألحــد أن يتصــوره ،وكانــوا يناوبــون عليــه بســكب املــاء مــن بعــد منتصــف الليــل حتــى الســاعة
الســابعة صباحــا» وقــد أكــد هــذه االقــوال زميلــه املعتقــل حســن احمــد الجبــواين..
 -واقعة اعتقال وتعذيب املواطن( /م.أ.ه.ق):

يف  4ديســمرب2019م تــم اعتقــال املواطــن (م.أ.ه.ق) مــن قبــل القــوات الحكوميــة ،وقــد نــرت
تلــك القــوات رشيــط فيديــو يظهــر فيــه املواطــن وهــو يــديل بإعرتافــات عــن بعــض األعــال ،التــي
زعــم أنــه قــام بهــا ،إال أنــه وبعــد أن متكــن مــن الهــرب مــن الســجن قــام بنــر فيديــو آخــر ينفــي
فيــه كل مــا قالــه يف الفيديــو الــذي تــم نــرة مــن قبــل تلــك القــوات ،حيــث أفــاد « :بــأن كل مــا
قالــه يف الفيديــو الســابق واإلعرتافــات الــذي فيــه كانــت جميعهــا غــر صحيحــة وأنهــا أخــذت منــه
تحــت التعذيــب ،كالــرب ،والصعــق بالكهربــاء».
ملحوظة( :مل يتم ذكر إىل اسم الضحية خوفا عىل حياته).
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 -واقعة اعتقال وتعذيب الشيخ حممد علي عثمان:

يف  18ديســمرب2019م ،تــم إعتقــال الشــيخ محمــد عــي عثــان والــزج بــه يف الســجن ألســباب
يجهلهــا وهــو شــيخ ديــن ســلفي كان منــارصا ً للقــوات الحكوميــة ،وقــد أفــاد الشــيخ محمــد لفريــق
الشــبكة «بأنــه تــم إيقافــه يف نقطــة العكــف رشق مدينــة عتــق وطلبــوا منــه بطاقتــه الشــخصية
وهاتفــة املحمــول ،وســلمهم مــا طلبــوا منــه ،وتــم تفتيــش ســيارته ،وبعدهــا أمــروه بالرتجــل منهــا،
والذهــاب معهــم إىل قائــد النقطــة بالحاويــة».
وأضــاف عثــان بالقــول« :أنــه بعــد وصولــه إىل الحاويــة ربطــوا عينيــه وكبلــوا يديــه ،وملــا ســألهم
عــن الســبب ومــا هــي التهمــة املوجهــة إليــه ،قالــوا إشــتباه».
ويفيــد« :أنهــم أخــذوه عــى مــن طقــم وهــو مكبــل اليديــن ومغطــى العينــن إىل معتقــل تابــع
للقــوات الخاصــة يعــرف باســم معســكر الشــهداء ،وهنــاك تــم وضعــه يف إحــدى الزنازيــن تحــت
األرض ،حيــث ال تهويــه فيهــا وال دورة ميــاه ،وال كهربــاء ،وال مــاء ،وهــي مليئــة بالحـرات والقوارض،
والفـران واألفاعــي».
ويفيــد « بأنــه تعــرض للدغــة أفعــى يف إحــدى أصابــع قدمــه اليــرى ،التــي أوشــكت عــى التســمم
والتلــف لعــدم توفــر الــدواء لهــا مــن قبــل القامئــن عــى املعتقــل» ،وأشــار إىل «أنــه مكــث يف
الســجن ( )11يوم ـاً».
ولفــت عثــان اإلنتبــاه إىل «أن هــذا املعتقــل الــذي ســجن فيــه ال يتــم عــرض املعتقلــن فيــه عــى
النيابــة خــال  72ســاعة ،كــا ينــص عــى ذلــك القانــون ،حتــى يتــم تربئتهــم أو إدانتهــم وتحويلهــم
إىل املحكمــة ،للفصــل يف القضايــا املنســوبة إليهــم ،بــل أنهــم يضلــون رهــن اعتقــال جائــر».
وعــن مــا ميــارس مــع املعتقلــن مــن تعذيــب فقــد قــال عثــان «ميــارس يف هــذا املعتقــل طــرق
مخالفــه للرشيعــة اإلســامية والقوانــن الوضعيــة ،وهــي مامرســات تفــوق الخيــال ،منهــا عــى ســبيل
املثــال ال الحــر ســكب املــاء البــارد عــى املعتقــل طيلــة الليــل حتــى الصبــاح يف الع ـراء ،يف ظــل
تيــارات الطقــس البــاردة يف عتــق ،ليعــرف مبــا يريــدون هــم مــن األوهــام يف ضــل غيــاب تــام
للرقابــة الداخليــة والخارجيــة عليهــم».
وأضــاف «أن مــن يقومــون بهــذه األعــال هــم عســاكر يعتقــد بــأن البعــض منهــم يدينــون بالــوالء
ملليشــيات الحــويث أو لتنظيــم اإلخــوان املســلمني».
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 - 4قمع املتظاهرين ومنع املسريات السلمية:

خــال فــرة هــذا التقريــر ،رصــدت الشــبكة املدنيــة لإلعــام والتنميــة وحقــوق االنســان بعــض
حــاالت منــع املسـرات الســلمية وقمــع املتظاهريــن يف محافظــة شــبوة مــن قبــل القــوات الحكومية،
يف مخالفــة رصيحــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان املــادة ( )20مــن اإلعــان العاملــي التــي تنــص
عــى أن «لــكل شــخص حــق يف اإلشـراك باإلجتامعــات والجمعيــات الســلمية» واملــواد( )13(،)12مــن
العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،وغريهــا».
ومن هذه الحاالت عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:
 -قمع املتظاهرين السلميني يف مدينة عزان:

يف يــوم الخميــس املوافــق  3اكتوبــر 2019م قمــع املســرة الســلمية يف مدينــة عـزان :وعنــد قيــام
الفعاليــات الحقوقيــة واملدنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين يف مدينــة عـزان محافظــة شــبوة بتنظيــم
مســرة ســلمية ،للمطالبــة بعــودة قــوات النخبــة الشــبوانية ،املدعومــة مــن التحالــف العــريب ،والتــي
لعبــت دورا مهــا يف ضبــط األمــن ومكافحــة االرهــاب ،الــذي أفتقــده املواطــن ،منــذ القضــاء عليهــا
مــن قبــل قــوات الحكومــة اليمنيــة ومليشــيات حــزب االصــاح اإلخوانيــة ،التــي تــم إســتقدامها مــن
محافظــة مــأرب اليمنيــة* للســيطرة عــى املحافظــة يف  28أغســطس 2019م.
وعنــد البــدء يف املســرة الســلمية صبيحــة ذلكــم اليــوم ،أقدمــت القــوات الحكوميــة ومبشــاركة
قــوات مدنيــة يعتقــد بأنهــا تابعــة لحــزب االصــاح أو منظــات إرهابيــة مثــل (القاعــدة وداعــش)
عــى قمــع املســرة ،وإرتــكاب انتهــاكات جســيمة بحــق املدنيــن العــزل ،املشــاركني يف املظاهــرة.
وتؤكــد املقابــات واملعلومــات التــي حصــل عليهــا فريــق الرصــد امليــداين تعمــد تلــك القــوات يف
إســتخدام القــوة املفرطــة لقمــع املتظاهريــن وإســتخدام الرصــاص الحــي وبشــكل مبــارش نحوهــم
ورضبهــم وإهانتهــم ،واعتقــال مــا يزيــد عــن ( )16مشــاركا منهــم ،وإقتيادهــم إىل أماكــن إحتجــاز
رسيــة وغــر رســمية.
كــا قامــت تلــك القــوات مبطــاردة املشــاركني وإســتهداف املبــاين واملنــازل الســكنية املجــاورة
بالرصــاص الحــي ،حيــث إخرتقــت عــدد منهــا منــازل املواطنــن ،مســببة الخــوف والهلــع بــن أوســاط
الســكان وخاصــة النســاء واألطفــال.
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 -قمع املتظاهرين السلميني يف مدينة نصاب:

يف يــوم اإلثنــن املوافــق  14أكتوبــر 2019م أقدمــت القــوات الحكوميــة واملتمثلــة يف :القــوات
الخاصــة بقيــادة (عبــد ربــة لعكــب الرشيــف) ،واللــواء  21ميــكا بقيــادة (جحــدل حنــش العتيقــي)،
واللــواء  163بقيــادة (صالــح لقصــم الحــاريث) عــى قمــع املســرة الســلمية ،التــي نظمتهــا الفعاليــات
املدنيــة والحقوقيــة والنقابيــة والشــبابية والنســوية يف مدينــة نصــاب محافظــة شــبوة ،واملكرســة
لالحتفــاء بالذكــرى الـــ  51لثــورة  14اكتوبــر ،وهــو يــوم تاريخــي يحتفــى بــه منــذ إنطــاق الثــورة يف
الجنــوب يف العــام 1963م.
حيــث أقدمــت تلــك القــوات عــى قمــع املســرة الســلمية وتفريقهــا بالقــوة مســتخدمة الرصــاص
الحــي وبشــكل عشــوايئ ،يف محاولــة إلرهــاب املتظاهريــن ومنعهــم مــن مامرســة حقهــم يف التعبــر
عــن حريتهــم ،وقامــت بإعتقــال عــدد مــن املشــاركني يف املســرة ومالحقــة اآلخريــن واإلعتــداء عــى
بعضهــم بالــرب بأعقــاب البنــادق وشــتمهم بألفــاظ بذيئــة ومهينــة ،يف إنتهــاك صــارخ لحقوقهــم
وللقوانــن الدوليــة التــي متنحهــم الحــق يف التظاهــر والتجمــع الســلمي املــدين.
وتظهــر الصــور والفيديوهــات والتســجيالت وشــهادات الشــهود التــي وثقتهــا الشــبكة املدنيــة
األســلوب الوحــي وســوء املعاملــة والقــوة املفرطــة التــي تعاملــت بهــا تلــك القــوات مــع املشــاركني
يف املســرة الســلمية.
 - 5التقطع واختطاف املسافرين:

حريــة الســفر والتنقــل للمواطنــن داخــل البلــد نفســه حــق أصيــل كفلــه الدســتور والقوانــن
الوضعيــة املحليــة والدوليــة ،حيــث تنــص املــادة ( )57مــن الدســتور عــى ان «حريــة التنقــل مــن
مــكان إىل آخــر يف األرايض اليمنيـــة مكفولــة لــكل مواطــن ،وال يجــوز تقييدهــا إال يف الحــاالت التــي
يبينهــا القانــون ملقتضيــات أمــن وســامة املواطنــن».
كــا نصــت املــادة ( )1مــن القـــرار الجمهــوري بقانــون رقــم ( )24لســنة 1998م بشــــأن جرائــم
االختطــاف والتقطــع بأنــه «يعاقــب باإلعــدام كل مــن تزعــم عصابــة لإلختطــاف والتقطــع أو نهــب
املمتلــكات العامــة أو الخاصــة بالقــوة ويعاقــب الرشيــك بنفــس العقوبــة».
أمــا القانــون الــدويل فقــد نصــت املــادة ( )1-13مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان (1948م)
محــل إقامتــه داخــل حــدود الدولــة»
ِّ
الحــق يف ح ِّريــة التنقُّــل ويف إختيــار
«لــكل فــرد
ِّ
عــى أن
ٌّ
وباملثــل أكــد العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية (1966م) مــادة ( )12منــه بــأن «لــكل
فــرد حريــة التنقــل وإختيــار مــكان ســكناه يف أي مــكان يف نطــاق الدولــة التــي يتواجــد فيهــا بشــكل
رشعــي».
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وخالفــا ملــا ورد أعــاه قامــت وحــدات مــن القــوات الحكوميــة خــال فــرة التقريــر بالتقطــع
للمســافرين بحســب الهويــة واملنطقــه وخطفهــم وتقييــد حريتهــم والــزج بهــم بالســجون ،أغلبهــم
كانــوا مــن املغرتبــن املســافرين إىل مهجرهــم يف اململكــة العربيــة الســعودية وبقيــة دول الخليــج
االخــرى ،وأســتطاعت الشــبكة املدنيــة مــن توثيــق خطــف عــدد ( )31مســافر مــن الخــط الــدويل
الرابــط بــن محافظتــي أبــن وشــبوة.
كام وثقت الشبكة عدد ( )6حاالت تهديد ومالحقة خالل شهر ديسمرب من العام 2019م.
 - 6االقصاء من الوظيفة العامة:

رصــدت الشــبكة املدنيــة لإلعــام والتنميــة وحقــوق اإلنســان انتهــاكات الســلطة املحليــة التابعــة
لحــزب اإلصــاح يف محافظــة شــبوة يف مجــال الوظيفــة العامــة مبخالفــة رصيحــة لقانــون الخدمــة
املدنيــة اليمنــي والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،متثلــت تلــك االنتهــاكات يف طــرد املوظفــن
ـكل مــن يخالــف توجهــات الحــزب مــن
العســكريني واملدنيــن مــن وظائفهــم ،والفصــل التعســفي لـ َّ
أبنــاء محافظــة شــبوة ،وذلــك بعــد أن بســطت ســيطرتها عــى كافــة مناحــي الحيــاة السياســية
واملدنيــة والعســكرية ،وقــد طالــت االنتهــاكات التعســفية مســؤويل اإلدارات الحكوميــة الغــر
منتميــن لحــزب اإلصــاح ،حيــث بلــغ عــدد مــن تــم فصلهــم تعســفيا مــن الوظيفــة العامــة ()6
موظفــن يف الجانــب املــدين ،وعــدد مــن املبعديــن يف الجانــب العســكري واألمنــي.
 - 7استخدام املدارس واملقرات احلكومية كثكنات عسكرية:

منــذ ســيطرة قــوات الحكومــة اليمنيــة ومليشــيا حــزب اإلصــاح اإلخــواين عــى محافظــة شــبوة تــم
العمــل عــى عســكرة الحيــاة املدنيــة وتحويــل العديــد مــن املبــاين املدنيــة واملــدارس إىل ثكنــات
عســكرية ،ومنهــا:
 تحويــل مبنــى محكمــة االســتئناف يف عاصمــة املحافظــة عتــق إىل ثكنــة عســكرية يف إهانــةرصيحــة للقضــاء يف عقــر داره.
حيــث تعتــر املحكمــة رمــزا ً للعدالــة ،ويف بيأنهــا الصــادر بتاريــخ 2019/9/15م أدانــت نقابــة
املحامــن مبحافظــة شــبوة كل األعــال التــي ترتكبهــا مليشــيا اإلصــاح مــن قتــل ،وإعتقــاالت ،ونهــب،
وغريهــا.
 اإلســتيالء عــى مقــر املجلــس االنتقــايل الجنــويب وتحويلــه إىل ثكنــة عســكرية ومعتقــل خــاص(غــر رســمي) لتلــك القــوات.
 تحويل مدرسة العرم للتعليم األسايس إىل ثكنة عسكرية وحرمان الطالب من الدراسة.120
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الفصل الثالث :وقائع انتهاكات احلوثيني يف تعز والساحل الغربي:
 -1يف تاريــخ 2018/6/15م يف الســاعة الثانيــة ظه ـرا وقعــت قذيفــة هــاون عــى منــزل الضحيــة
(محمــد محمــد مســاوى) ،يف مديريــة الحــوك ،الحديــدة ،اطلقتهــا قــوات الحــويث املتمركــزة يف مطــار
الحديــدة ،ادت إىل تــرر شــبه كيل للمنــزل ،وقتــل وإصابــة عــى إثرهــا كال مــن:
عيل فتيني يحيى سليامن البالغ من العمر ( 29توىف) محمد محمد مساوى (إصابه بشظايا يف ساق رجله) مصطفى احمد حسني (إصابه بشظايا يف رأسه) وليد حسن شائف (إصابه بشظايا يف ضلعة مبنطقة البطن) محمد عيل محمد ابكر (إصابه بشظايا يف يده اليمنى وكتفه) مصطفى محمد حسن شائف (إصابه بشظايا يف بطنه) -حمد محمد عبدالله مساوى ترضر شبه كيل ملنزله

حيــث أفــاد الشــاهد األول (م.ي.ع.م) البالــغ مــن العمــر ( )55عامــا قائــا« :بأنــه عندمــا كان
مــارا مبنطقــة منظــر مبديريــه الحــوك ،ســمع صــوت إنفجــار قــوي ،فذهــب مرسعــا إىل املــكان ورأى
الضحيــة عــي يف حالــة خطــرة ،نتيجــة إصابتــه بشــظايا عميقــة يف صــدره خرجــت مــن ظهــره ،مــا
أدى إىل وفاتــه يف الحــال وجــرح اشــخاص آخريــن مــن أبنــاء القريــة»
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أمــا الشــاهد الثــاين (ع.م.س.ع ).البالــغ مــن العمــر( )35عامــا قــال« :بأنــه ســمع صــوت إطــاق
قذيفــة هــاون مــن مطــار الحديــدة الخاضــع لســيطرة قــوات الحــويث عــى منطقــة منظــر –الحديدة،
حيــث وقعــت القذيفــة عــى منــزل الضحيــة محمــد بــن محمــد املســاوى ،وكان هــذا القصــف
متعمــدا مــن قبــل الحوثــن ،لــي يلقــوا التهمــة عــى التحالــف.
أدى هذا اإلنفجار إىل مقتل الضحية عىل فتيني يحيى سلامن وإصابة الخمسة اآلخرين.

 - 2يف تاريــخ 2018/11/21م يف الســاعة الخامســة مســاءا ســقطت قذيفــة هــاون وســط منطقــة
منظــر – مدينــة الحديــدة ،أطلقتهــا مليشــيات الحــويث املتمركــزة مبطــار الحديــدة التــي تبعــد عــن
املنطقــة قرابــة  5كــم ،قتــل جراءهــا الطفــل (محمــد محمــد شــتمي محمــد حســن) البالــغ مــن
العمــر  15ســنه ،إثــر تطايــر شــظايا قذيفــة وتصيبــه يف رأســه ،تفتــت عــى إثرهــا رأســه إىل أج ـزاء
ممزقــة .،كــا أصيــب جراءهــا املوطــن (حســن محمــد عبداللــه عبــي) البالــغ مــن العمــر  37عــام
بإصابــات بليغــة يف منطقتــي الصــدر وال ـراس.
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وقــد أفــاد الشــاهد األول (ح.م.ع.ع) البالــغ مــن العمــر( )37عامــا قائــا« :بأنــه بينــا كان بقــرب
الطفــل محمــد شــتمي وقعــت قذيفــة هــاون بقربــه ،وذلــك يف وســط قريــة منظــر مبديريــة الحــوك،
قتلــت الطفــل محمــد شــتمي وتحــول إىل أشــاء مقطعــة ،وأصيــب هــو بشــظايا يف رأســه وصــدره.
أمــا الشــاهد الثــاين (م.ص.ح.ن ).البالــغ مــن العمــر ( )27قــال« :بأنــه ســمع وقــوع قذيفــة هــاون
وســط قريــه منظــر مبديريــة الحــوك ،أطلقتهــا مليشــيات الحــويث ،خلفــت أرضار برشيــة ومقتــل
الطفــل محمــد شــتمي وإصابــه حســن محمــد عبداللــه يف رأســه وصــدره».
 - 3يف تاريــخ 2018/8/19م يف الســاعة العــارشة صباحــا أصيــب املواطــن (عمــر فــؤاد أحمــد
حاجــي) بطلقــة ناريــة يف ســاق رجلــه اليمنــى مــن أحــد قنــايص مليشــيا الحــويث بقريــة منظــر-
الحديــدة ،فذهــب إىل منــزل األخ إســام عبداللــه ألخــد املســاعدة وتــم إســعافه إىل املستشــفى
امليــداين –الحديــدة.
وقــد أفــاد الشــاهد األول (ا.ع.ع.ح) البالــغ مــن العمــر ( )21عامــا قائــا« :بأنــه جــاء إىل منزلــه
الضحيــة عمــر حاجــي وكان مصــاب بســاق رجلــه اليمنــى ،إثــر طلقــة ناريــة أطلقتهــا مليشــيات
الحــويث مــن جهــة الشــال عــى قريــة منظــر – الحديــدة ،وبصعوبــة تــم إســعافه إىل مستشــفى
الربيهــى.
أمــا الشــاهد الثــاين (م.ا.ع.أ) البالــغ مــن العمــر ( )23عامــا قــال« :بــأن الضحيــة أصيــب بطلقــه
ناريــه يف ســاق رجلــه اليمنــى ،وقــام هــو وإســام بإســعافه بصعوبــة شــديدة بســبب إطــاق النــار
الكثيــف عــى القريــة ،وذلــك إىل املستشــفى امليــداين يف الربيهــي».
 - 4يف تاريــخ 2016/11/21م الســاعة التاســعة صباحــا أصيــب (نبيــل فيصــل عبداللــه قاســم)
البالــغ مــن العمــر( )55عامــا بإنفجــار لغــم أريض ،زرعتــه مليشــيات الحــويث ،تســبب اللغــم ببــر
رجلــه اليمنــى مــع جــروح متعــددة يف اليــد اليمنــى والصــدر والوجــه ،وذلــك أثنــاء ذهــاب الضحيــة
ومجموعــة مــن الحاملــن إىل منطقــة الجحميلــة لطلــب العيــش ،وقــد وتــم إســعافه إىل مستشــفى
الثــورة يف تعــز.
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حيــث أفــاد الشــاهد (ي.ز.ع.ف) البالــغ مــن العمــر ( )32عامــا ،الــذي كان برفقــة الضحيــة نبيــل
فيصــل عبداللــه بأنــه بعــد خروجهــم ،لــي يبحثــوا عــن رزقهــم يف الحاملــة ،وعنــد وصولهــم إىل
الجحمليــة مــع مجموعــة مــن الشــباب ،ســمع صــوت نبيــل يــرخ وأن يشء تحــت قدمــه وطلــب
منهــم الهــرب ،فهربــوا إىل منطقــة ليســت بعيــدة عنــه ،فقــال لــه أحــد الحارضيــن أن يقفــز إىل
الخلــف حتــى ال يتعــور كثـرا ،ففعــل ذلــك ولكــن إنفجــر اللغــم وأصيــب برجلــه اليمنــى مــا أدى
إىل برتهــا مــن تحــت الركبــة وحــدوث جــروح يف اليــد والوجــه ،علــا بأنهــم كانــوا ميشــوا ومل يــروا
أي لوحــات تحذيريــة أو تنبيــه بأنــه يوجــد ألغــام يف هــذه املنطقــة.
أمــا الشــاهدة الثانيــة (ا.م.ر.م) البالغــة مــن العمــر ( )32عامــا (جــارة الضحيــة) ،فقد أفــادت« :بأنه
قــد تــم اإلتصــال بهــا يف حــوايل الســاعة الحاديــة عــر ظهـرا يريــدوا أحــد للتــرع بالــدم ،فذهبــت
للمستشــفى مــع ام الضحيــة للتــرع بالــدم ،وكانــت ســاقه اليمنــى قــد بــرت ،واصيبــت يــده اليمنــى
ووجهــه نتيجــة إنفجــار اللغــم يف منطقــة الجحميلــة – تعــز ،التــي كانــت آهلــة بالســكان ومل يكــن
هنــاك أي تنبيهــات لوجــود الغــام.
 - 5يف تاريــخ 2015/6/22م الســاعة الخامســة ع ـرا قتــل الطفــل (عمــر عبدالغنــي عبدالرحمــن
عبدالوهــاب) البالــغ مــن العمــر 10ســنوات ،عندمــا أصيــب وهــوكان يلعــب أمــام منــزل اختــه،
الكائــن يف صــر مبنطقــة املــرزوح مــع مجموعــة مــن األطفــال ،حيــث أصيــب بطلقــة ناريــة يف
البطــن ،مــا أدى إىل خــروج األمعــاء ،مــع إصابتــه يف ســاعد يــده اليمنــى وفخــذه األيــر ،جــاء
ذلــك نتيجــة إطــاق رصاصــات أحــد قنــايص مليشــيا الحــويث املتواجديــن يف تبــة الســال يف الجهــة
الرشقيــة للحوبــان ،وكان الضحيــة قــد ســقط أرضــا ،مغمــي عليــه ،وتــم إســعافه ،لكنــه فــارق الحيــاة
يف الطريــق ،قبــل وصولــه املستشــفى.
أفــاد الشــاهد األول (م.م.ع.ع ).أخ الضحيــة ،البالــغ مــن العمــر( )20عامــا قائــا« :بــأن أحــد
األقــارب كان قــد إتصــل بــه إىل قريــة صــر املــوادم وأخــره بــأن أخــاه عمــر قــد أصيــب بطلقــة
ناريــة ،فذهــب إىل هنــاك مــع أحــد الج ـران ،وعندمــا وصــل وجــد عمــر قــد تــويف إثــر إصابتــه يف
البطــن والســاعد األميــن والفخــذ برصــاص قنــاص تابــع مليليشــيات الحــويث املتواجــدة يف تبــة الســال،
الواقعــة رشقــا ،علــا بــأن القــوة يف هــذه التبــة تســتهدف منطقتهــم بالرصــاص يف معظــم األحيــان.
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أمــا الشــاهد الثــاين (ص.ر.س.ن) البالــغ مــن العمــر ( )26عامــا فأفــاد« :بأنــه جــاء إليــه مــروان أخو
الضحيــة وأبــوه عبــد الغنــي وقالــوا لــه بأنهــم يريــدون الذهــاب إىل صــر حــاال فأخدهــم باملوتــور
وعنــد وصولهــم إىل هنــاك وجــدوا ولدهــم عمــر قــد قتــل ،وذلــك جـراء إصابتــه بطلقــة ناريــه مــن
قنــاص يف الجهــة الرشقيــة لتبــه الســال ،التابعــة ملليشــيات الحــويث ،وعندمــا أخــدوا الجثــة إىل
املستشــفى علمــوا بــأن الرصاصــة جــاءت لــه يف منطقــة البطــن فخرجــت األمعــاء ،ورصاصــة أخــرى
يف الفخــذ األيــر والســاعد األميــن مــا أدى إىل وفاتــه.
 - 6يف تاريــخ 2016/1/17م املوافــق يــوم األحــد يف الســاعة الحاديــة عــر ظهـرا أصيــب املواطــن
(يوســف عــي عبدالرحمــن الحســام) البالــغ مــن العمــر ( )41عامــا بإصابــة بالغــة يف الجمجمــة مــع
تهشــم يف عظــام األنــف والوجــه ،وذلــك عندمــا كان يقــوم بتعبئــة املــاء مــن خزنــات الســبيل ،وبعــد
أن ذهــب إىل املتجــر إلحضــار قفــل للخ ـزان مــن الشــارع العــام يف منطقــة املظفر-تعــز وقعــت
بجانبــه قذيفــة أتتــه مــن جهــة الشــال ،وقــد وتــم إســعافه إىل مستشــفى الروضــه –تعــز.
كــا قتــل املواطــن (نبيــل محمــد ســعد عــي الحــداد) البالــغ مــن العمــر ( 20عامــا و 9اشــهر)،
حينــا كان حينهــا ذاهــب للمتجــر أيضــا لـراء بعــض األغـراض ،وكان ميــي بالقــرب مــن يوســف،
وقــد فــارق الحيــاة جـراء إصابتــه.
وأفــاد الشــاهد األول (ع.ع.س.ش) البالــغ مــن العمــر ( )36عامــا ،قــال« :بأنــه عندمــا كان داخــل
بقالتــه (بقالــة طيبــة) ســمع صــوت قــوي جــدا ،وبعدهــا وقعــت قذيفــة بالجهــة املقابلــة لبقالتــه
يف شــارع الدحــي خــط الجامعــه –تعــز ،حيــث جــاءت القذيفــة مــن الجهــة الشــالية ،جهــة الدفــاع
الجــوي الخاضعــة لســيطرة ميليشــيات الحــويث ،وعــى إثرهــا أصيــب األخ يوســف بإصابــات خطــرة
يف رأســه والوجــه وتــويف االخ نبيــل مبــارشة.
كــا أفــاد الشــاهد الثــاين (ر.م.ق) البالــغ مــن العمــر( )22عامــا« :بأنــه يف وقــت الظهــر عندمــا كان
يف كشــك البقالــة ســمع صــوت مقــذوف قــوي يف شــارع الدحــي خــط الجامعــة ،وأرسع مــع بعــض
الشــباب إىل مــكان الحــادث ،حيــث وجــد القذيفــة قــد أصابــت يوســف ونبيــل بإصابــات بليغــة
وقامــوا بإســعافهم إىل مستشــفى الحكمــة ،لكــن نبيــل كان قــد تــويف بالطريــق متأث ـرا بجروحــه.
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 - 7يف تاريــخ 2016/2/23م الســاعة الرابعــة والنصــف ع ـرا أصيــب (عــاد غالــب نــر عــي
ابراهيــم) البالــغ مــن العمــر ( )22عامــا يف العــن وأصيــب اآلخــر (محمــد غالــب نــر) بشــظايا يف
الوجــه والــرأس مــع انقطــاع يف أعصــاب اليــد اليــرى ،وذلــك عندمــا كانــوا نامئــن يف منزلهــم الكائــن
يف الدحــي -تعــز ،يف شــقة ،يف الــدور الثالــث ،حيــث قامــت مليشــيا الحوثيــن بإطــاق مقذوفــات
ناريــة مــن الجهــة الشــالية ،وقعــت يف الجــدار املحــاذي للضحيــة وأخيــه ،وقــد أغمــي عليهــم جـراء
اإلصابــة ،وتــم إســعافهم إىل مستشــفى الحكمــة يف تعــز.
أفــاد الشــاهد األول (ع.س.ع.م) البالــغ مــن العمــر( )35عامــا« :بأنــه بعــد أن رجــع مــن العمــل
إىل البيــت ،إتصــل بــه عمــه (أبــو زوجتــه) مــن الســعودية ،قــال لــه بــأن قذيفــة مــن جهــة الدفــاع
الخاضعــة مليليشــيات الحــويث قــد وقعــت فــوق بيتــه ،فذهــب مرسعــا إىل بيــت عمــه ،الكائــن يف
الدحي-تعــز ،ووجــد أن جــدار الغرفــة مــن الجهــة الشــالية قــد وقــع عــى عــاد ومحمــد ،الذيــن
كانــوا يف منزلهــم ،فأصيبــوا بشــظايا ،وأغمــي عليهــم ،وقامــوا بإســعافهم إىل مستشــفى الحكمــة يف
تعــز.
كــا أفــادت الشــاهدة (س.ع.م.ي) البالغــة مــن العمــر ( )30عامــا« :بأنهــا كانــت متــي بجــوار
منزلهــا الــذي هــو مرتفــع قليــا ،ورأت مقــذوف خــرج مــن الجهــة الشــالية جهــة الدفــاع الخاضعــة
ملليشــيا الحــويث وقــع عــى عــارة غالــب نــر ،الكائنــة يف الدحــي ،أصيــب عــى إثــره محمــد
وعــاد ،وقــد قــام بعــض املواطنــن بإســعافهم إىل مستشــفى الحكمــة –تعــز.
 - 8يف تاريــخ 2016/2/2م الســاعة الثانيــة عـرا ظهـرا أصيــب املواطــن (عبدالرحيــم عــي غالــب)
بشــظايا بالكتــف األميــن مــن الخلــف وأخــرى قريبــة مــن القلــب ،وذلــك عندمــا وقعــت قذيفــة
هــاون أمــام منــزل جــده يف مدينــه النور-تعــز ،أطلقــت مــن قبــل مليشــيا الحــويث مــن الجهــة
الشــالية للدفــاع الجــوي ،حيــث تــم إســعافة إىل مستشــفى اليمــن الــدويل -بتعــز.
وقــد أفــاد الشــاهد (ح.س.ع.ح) البالــغ مــن العمــر ( )30عامــا« :بأنــه ســمع صــوت إنفجــار بينــا
كان جالــس يف بقالتــه وأنــه خــرج مرسعــا ووجــد القذيفــة وقعــت يف منــزل األخ مشــر ،وكان
عبدالرحيــم مصــاب يف الكتــف ويف جهــة القلــب ومغمــي عليــه ،وتــم نقلــه إىل مستشــفى اليمــن
الــدويل -تعــز.
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وأفــاد الشــاهد اآلخــر(م.م.د ).البالــغ مــن العمــر( )37عامــا قائــا« :بأنــه بينــا كان عائــد مــن
الســوق إىل حــارة الكــدش ســمع صــوت إنفجــار مقــذوف فــأرسع إىل مــكان الصــوت ووجــد أن
املقــذوف قــد وقــع عــى منــزل مشــر ،وإن إحــدى الشــظايا أصابــت عبدالرحيــم ،الــذي كان مرمــي
عــى األرض ،وجــاء أهــل املنطقــة وقامــوا بإســعافه إىل مستشــفى اليمــن الــدويل –تعــز.
 - 9يف تاريــخ 2015/10/11م العــارشة صباحــا أصيــب الطفــل (مــوىس خالــد صالــح الشــاع) البالــغ
مــن العمــر ( )15عامــا عندمــا كان جالــس يف منزلــه الكائــن يف الروضــة الغربيــة  -تعــز ،وذلــك
بشــظايا دخلــت عليــه مــن النافــذة الجنوبيــة التــي مــن جهــة منــزل الجعشــني ،حيــث أصيــب يف
الرقبــة واليــد واملفصــل والــرأس مــن الخلــف.
وكانــت مليشــيات الحوثيــن قــد قامــت بقصــف القريــة بأكملهــا ،وســقطت شــظايا املقذوفــات
عــى منــزل الطفــل وأصابتــه ،وأغمــي عليــه ج ـراء اإلصابــة ،وتــم إســعافه إىل مستشــفى الروضــة،
لكنــه كان قــد فــارق الحيــاة.
وقــد أفــاد الشــاهد (م.ع.م.ن) البالــغ مــن العمــر ( )26عامــا بأنــه ســمع صــوت إنفجــار صــاروخ
قــادم مــن الجهــة الغربيــه للدفــاع الجــوي الخاضــع لســيطرة ميليشــيات الحــويث وأنــه أرسع إىل
مــكان الصــوت ووجــد بــأن الصــاروخ قــد وقــع عــى منــزل الجعشــني.
وبعدهــا ســمع أصــوات رصاخ مــن منــزل خالــد صالــح ،وأنــه أرسع إىل املنــزل ،ووجــد الطفــل
مــوىس خالــد غــارق بدمــه مــن شــظايا املقــذوف ،الــذي وقــع عــى املنــزل املجــاور لــه.
وقال بأنه عندما حاول إسعافه كان الطفل قد فارق الحياة بسبب اإلصابة.
أمــا الشــاهد اآلخــر(م.ع.م.ن) وهــو جــار الضحيــة ،البالــغ مــن العمــر( )23عامــا ،فقــال« :أصيــب
مــوىس بشــظايا مقــذوف نــاري يف الرقبــة وخلــف الــرأس ،أطلقــت املقــذوف ميليشــيات الحــويث عــى
املنــزل املجــاور للضحيــة ،وقــد قــام بإســعاف الطفــل ،إال أنــه كان قــد فــارق الحيــاة.
 - 10يف تاريــخ 2016/2/20الســاعة الثانيــة ع ـرا ليــا أصيــب املواطــن (عبداللــه ربــويك رصميــي
جــر) ،البالــغ مــن العمــر( )43عامــا بقذيفــة ناريــة أثنــاء عودتــه إىل بيتــه ،أطلقــت القذيفــة مــن
قبــل مليشــيات الحــويث مــن الجهــة الرشقيــة ملنطقــة املظفــر  -تعــز ،أدت إىل وفــاة الضحيــة متأثـرا
بحــروق يف كامــل جســمه وتلــف الرجــل اليمنــى كامــا.
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وقــد أفــاد الشــاهد األول (س.ع.ا.ط) البالــغ مــن العمــر ( )49عامــا جــار الضحيــة بأنــه بعــد
خــروج الضحيــة مــن بيتــه يف حــارة الكدش-تعــز بنصــف ســاعة ،ســمع إنفجــار قذيفــة هــاون 15B
قادمــة مــن الجهــة الرشقيــة التابعــة مليليشــيات الحــويث ،وأنــه أرسع إىل مــكان الصــوت فوجــدت
عبداللــه ربــويك مرمــى عــى األرض ،وقــام بإســعافه لكنــه كان قــد فــارق الحيــاة مبــارشة.
وأفــاد الشــاهد اآلخــر(ع.ا.غ) البالــغ مــن العمــر ( )47عامــا :بأنــه بينــا كان يف منزلــه ســمع صــوت
إنفجــار مقــذوف نــاري قــادم مــن الجهــة الغربيــة الخاضعــة لســيطرة الحــويث وذهــب إىل مــكان
الصــوت ووجــد الضحيــة عبداللــه مرميــا عــى األرض وهــو يف حالــة مخيفــة ،فقــد أتلفــت رجلــه
كاملــه وأحرتقــت أماكــن حساســة بجســمه ،وقــام املســعفون مبحاولــه إســعافه لكنــه فــارق الحيــاة.
 - 11يف تاريــخ 2015/9/24م الســاعة العــارشة اصيــب (هــاين محمــد دبــوان ســعيد) البالــغ مــن
العمــر ( )19عامــا بشــظية طلــق نــاري يف االمعــاء ،مــا ادى إىل اســتئصال جــزء منهــا  ،وذلــك عندمــا
كان ذاهــب إىل البقالــة يف خــط الجامعــة يف منطقــة الحــي– تعــز ،ويف منتصــف الشــارع كانــت
مليشــيا الحــويث تطلــق النــار عــى املدينــة بشــكل عشــوايئ مــن الجهــة الرشقيــة يف تبــة الخوعــة،
وقــد وتــم إســعافه  ،ويف منتصــف الطريــق تعــرض لطلقــة ناريــة اخــرى مــن قنــاص حــويث ،وقامــت
املقاومــة بالتدخــل وحملــه بســيارة هيلوكــس إىل مستشــفى الحكمــة –تعــز.
أفــاد الشــاهد األول (أ.م.ع) البالــغ مــن العمــر ( )25عامــا قائــا« :كنــت خــارج مــن املنــزل،
ســمعت إطــاق عيــارات ناريــة مــن الجهــة الرشقيــة مــن تبــة الخوعــة التابعــة مليليشــيات الحــويث،
وبعــد إنتهــاء الــرب ســمعت بــأن الضحيــة هــاين الرشعبــي قــد أصيــب يف األمعــاء وتــم إســعافه إىل
مستشــفى الحكمــة –بتعــز ،فذهبــت فــورا ،وهنــاك علمــت بإصابتــه الخطــرة ،وخــروج أمعــاءه مــن
البطــن ،حيــث قــام األطبــاء بإســتئصال جــزء منهــا».
أمــا الشــاهد اآلخــر (خ.م.ي.ع.م) البالــغ مــن العمــر ( )44عامــا فقــد قــال« :أنــه كان جالــس يف
منطقــة الدحــي –تعــز مــع مجموعــة مــن الشــباب ،وفجــأة هــل علينــا وابــل مــن الرصــاص ،وأثنــاء
الــرب رأى الضحيــة هــاين محمــد دبــوان ممــدد عــى األرض والــدم يســيل منــه ،وقــال بأنهــم
حاولــوا إســعافه يف موتــور ،ولكنهــم تعرضــوا للــرب بالرصــاص ،وبعدهــا جــاءت ســيارة تابعــة
للمقاومــة وقامــت بإســعافه إىل مستشــفى الحكمــة الجمهــوري بتعــز».
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 - 12يف تاريــخ 2019/7/27م الســاعة التاســعة صباحــا أصيــب خمســة أطفــال ،التاليــة اســائهم،
بشــظايا رصــاص مدفــع (مضــاد طـران) ،وقعــت تلــك الرصــاص عــى منــزل مدهــش منصــور الكائــن
يف حــارة الحمــر – تعــز ،أطلقتــه ميليشــيات الحــويث املتواجــدة يف تبــة الســوفتيل ،مــا أدى إىل
إحــداث دمــار يف املنــزل ،ونتيجــة لتناثــر شــظايا لرصــاص متــت إصابــة األطفــال الخمســة ،الذيــن
كانــوا ماريــن بجــوار املنــزل ،وتســببت لهــم ذلــك بجــروح بليغــة ،وقــد تــم إســعافهم إىل املستشــفى
العســكري –مديريــة صالــه  -بتعــز.
وهم كالتايل:
 .1محمــد طــال قاســم عبــده عــي البالــغ مــن العمــر ســنتني ونــص  -تقطــع يف رشايــن فخــد
الرجــل اليمنــى وتهتــك يف عضــات الرجــل اليــرى.
 .2رحمــة عبدالبــاري محمــود عبــده عــي البالغــة مــن العمــر ســنه وثالثــة أشــهر  -إصابــة خطــرة
يف الـراس وشــظية يف الرجــل اليــرى.
 .3يوســف صــاح الديــن محمــود عبــده عــي البالــغ مــن العمــر ســنتني -إصابــة شــظية يف الرجــل
اليرسى
 .4محمــود محمــد محمــود عبــده عــي البالــغ مــن العمــر  3ســنوات و 5أشــهر  -إصابــة يف الصــدر،
يف الجانــب األيــر مــن الرئــة وأخــرى أســفل الظهــر
 .5مريم طالل قاسم عبده عيل البالغة من العمر  9سنوات بإصابة ،وجروح سطحية.
حيــث أفــاد الشــاهد األول (م.ي.ع.ن) البالــغ مــن العمــر( )37عامــا قائــا« :بــأن ميليشــيات
الحــويث يف تبــة الســوفتيل أطلقــت رصــاص عيــار 23معــدل عــى املنــزل الــذي يســكن فيــه ،وأنــه
ســمع أصــوات رصاخ خــارج املنــزل بعــد وقــوع الحادثــة ،فــأرسع حينهــا إىل الخــارج لــرى األطفــال،
الذيــن يســكنون بجانــب منزلــه مصابــن بشــظايا الرصــاص ،وذلــك أثنــاء مرورهــم بجانــب املنــزل،
وقــال بــأن املســعفني أرسعــوا بإســعاف األطفــال إىل املستشــفى العســكري بتعــز».
أمــا الشــاهد اآلخــر(ف.ع.ا) البالــغ مــن العمــر ()45عامــا فقــال« :بأنــه مــن مــكان عملــه ســمع
صــوت رضب مضــاد عيــار  23مــن فــأرسع إىل مــكان الصــوت فوجــد بــأن الرصــاص قــد أصابــت منزل
األخ مدهــش ،الــذي يســكنه األخ مرتــى ،ورأى األطفــال مصابــن بإصابــات خطــرة منهــم مــن يف
الــرأس ومنهــم يف القــدم والصــدر وأرسعــوا بإســعافهم إىل املستشــفى العســكري –تعــز.
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 -13يف تاريــخ 2018/4/14م يف الســاعة الثامنــة صباحــا أصيبــت (نهــى صالــح صالــح غالــب
حيــدري) البالغــة مــن العمــر ( )21عامــا بطلقــة ناريــة إخــرق فخــد الرجــل األيــر وخرجــت مــن
الفخــذ األميــن ،كانــت رصاصــة قنــاص تابــع مليلشــيات الحــويث ،مــن الجهــة الشــالية ملنطقــة وهــر-
تعــز ،وذلــك أثنــاء خروجهــا مــن البيــت إلنتظــار إخوتهــا لــي يعــودوا إىل البيــت ،وبعــد ذلــك تــم
إســعافها إىل مستشــفى الربيهــي.
حيــث أفــادت الشــاهدة األوىل (ش.ص.ص.غ) وهــي أخــت الضحيــة ،البالغــة مــن العمــر( )21عامــا
قائلــة« :بأنهــا كانــت مــع أختهــا خــارج املنــزل تنتظــر إخوأنهــا األخريــن لعودتهــم إىل البيــت يف جبــل
حبــي ،فتعرضــت نهــى لرصاصــة مــن قنــاص حــويث كان يف تبــة «حصــن الكافــر» عــى بعــد إثنــان
ونصــف كيلــو مــر شــال منزلهــم ،وقــد دخلــت الرصاصــة مــن الفخــذ األيــر وخرجــت مــن الفخــذ
األميــن وقــد حاولــوا بصعوبــة إســعافها إىل املستشــفى الربيهــي بتعــز».
أمــا الشــاهد الثــاين (ف.ق) البالــغ مــن العمــر( )33عامــا قــال« :بأنــه تــم اإلتصــال بــه مــن القريــة،
وأخــروه بــأن نهــى أخــت زوجتــه قــد أصيبــت برصــاص قنــاص تابــع مليليشــيات الحــويث يف الرجــل
اليمنــى ،وذلــك ألن الرصاصــة كانــت مــن معــدل عيــار  12.7وقــد قامــوا بإســعافها بصعوبــة إىل
مستشــفى الربيهــي يف مدينــة تعــز.
وقال لقد علم من الدكتور بأن الرجل اليرسى قد أتلفت بسبب موت األعصاب».
 - 14يف تاريــخ 2019/3/31م الســاعة الخامســة عـرا أصيبــت (ثيــاء صالــح صالح غالــب حيدري)
البالغــة مــن العمــر ( )13عامــا يف حــارة الكــدش مديريــه املظفــر -تعــز ،وذلــك أثنــاء قيامهــا بتعبئــة
ونقــل املــاء مــع مجموعــة مــن الج ـران ،كانــت األصابــة نتيجــة إنعــكاس طلقــة ناريــة مــن نــوع
أربعــة عــر عــى جــدار أحــد املنــازل وخــرج غــاف الطلقــة إىل منطقــة البطــن ،مــا أدى إىل متــزق
باألمعــاء الدقيقــة وغريهــا مــن الجــروح البليغــة ،وكانــت الطلقــة قادمــة مــن الجهــة الشــالية بتبــة
القــارع التابعــة مليليشــيات الحــويث وقــد تــم إســعافها إىل مستشــفى الربيهــي -تعــز.
الشــاهد األول (ع.ع.ا.غ) البالــغ مــن العمــر ( )47عامــا أفــاد قائــا« :بــأن الطفلــة ثيــاء كانــت
بــن النســاء الــايت جــن لتعبئــة ميــاه ملنزلهــم يف حــارة الكــدش ،وفجــأة ســمعت صــوت طلــق
نــاري ،تــم إطالقــه مــن جهــة تبــة القــاع التابعــة مليليشــيات الحــويث ،حيــث وقــع الطلــق عــى جــدار
أحــد املنــازل ،وخــرج غالفــه ليصيــب الطفلــة ثيــاء ،ونتيجــة لذلــك أغمــى عليهــا وتــم إســعافها إىل
مستشــفى الربيهــي – تعــز».
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أمــا الشــاهدة الثانيــة (ا.م.ر.م.عــز) البالغــة مــن العمــر( )32عامــا قالــت« :بأنهــا كانــت مــع الطفلة
ثيــاء تعبــي املــاء ،وســمعت صــوت إطــاق نــاري مــن الجهــة الشــالية التابعــة مليليشــيات الحــويث
يف تبــة القــاع وفجــأة ســمعت صــوت طلــق نــاري آخــر ورأت ثيــاء مرميــة عــى األرض غارقهــا يف
دمائهــا ،وقــام مســعفون بإســعافها إىل مستشــفى الربيهــي –تعــز».
 - 15يف تاريــخ 2016/8/21م يف الســاعة العــارشة صباحــا قتــل املواطــن (عبدالرحمــن محمــد
غالــب مثنــى) البالــغ مــن العمــر( )55عامــا ،وذلــك لتعرضــه لطلــق نــاري مــن أحــد قنــايص مليشــيا
الحــويث يف تبــة العمــري -تعــز ،وذلــك حينــا كان عائــدا إىل بيتــه ،مــا أدى إىل ســقوطه أرضــا ،مغمــي
عليــه وفــارق الحيــاة بعدهــا مبــارشة.
الشــاهد األول (م.ع.ع.ج) البــاغ مــن العمــر( )22عامــا أفــاد قائــا« :بــأن الضحيــة عبدالرحمــن
أصيــب بطلقــة نــاري مــن أحــد قنــايص مليشــيات الحــويث أدت إىل وفاتــه ومل يســتطيع أحــد إســعافه
بســبب اإلطــاق املســتمر عــى املنطقــة حتــى فــارق الحيــاة».
أمــا الشــاهد الثــاين (ح.ا.ع.ج) البالــغ مــن العمــر( )23عامــا قــال« :بأنــه ســمع صــوت إطــاق نــار
فــأرسع إىل مــكان الحــادث ووجــد الضحيــة عبدالرحمــن مرمــي عــى األرض ،وقــد حــاول وأخريــن
إســعافه إىل املستشــفى ،لكــن كان قــد فــارق الحيــاة».
 - 16يف تاريــخ 2016/6/13م يف الســاعة الحاديــة عــر والنصــف ظه ـرا أصيبــت (ســعاد محمــد
عــي راويــة) البالغــة مــن العمــر ( )31عامــا يف قــدم الرجــل اليمنــى أثنــاء عودتهــا مــن الســوق
بجــوار مســجد أنــس يف شــارع الدحــي ،حيــث تعرضــت لطلقــة ناريــة مــن أحــد قنــايص مليشــيا
الحــويث كان يتمركــز يف تبــة الخوعــة وقــد تــم إســعافها إىل مستشــفى الثــورة –تعــز.
الشــاهدة األوىل (ن.م.م.ق) البالغــة مــن العمــر ( )37عامــا جــارة الضحيــة قالــت« :بــأن أختهــا
كانــت مــع الضحيــة ،وأفــادت بــأن ســعاد أصيبــت بطلقــة ناريــة مــن أحــد قنــايص ميليشــيات
الحــويث وتــم إســعافها إىل املستشــفى».
أمــا الشــاهد الثــاين (س.م.ع.م) البالغــة مــن العمــر( )31عامــا قالــت« :بأنهــا كانــت مــع الضحيــة
عندمــا كانــوا عائديــن مــن الســوق وفجــأة نظــرت إىل الضحيــة ســعاد وهــي مرميــة عــى األرض
مصابــة بطلقــة ناريــة يف رجلهــا اليمنــى مــن أحــد قنــايص ميليشــيات الحــويث ووقعــت عــى األرض
مغميــة عليهــا ،وقــد حاولــت ســحبها مــن الشــارع ،ومل يســتطيع أحــد إســعافها بســبب قــوة الرضب.،
وبعــد حــوايل نصــف ســاعة جــاءت املقاومــة وتــم إســعافها إىل املستشــفى».
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 - 17يف تاريــخ 2019/7/27م الســاعة العــارشة مســاءا أصيــب /زكريــا خالــد صالــح ،البالــغ مــن
العمــر ســنة وشــهر ،وأختــه /خلــود خالــد صالــح البالغــة مــن العمر 17ســنة ،حينــا كانــوا متواجدين
يف منزلهــم الكائــن يف الروضــه الغربية-تعــز ،أصيبــا بشــظايا يف أنحــاء متفرقــة يف جســديهام ،بســبب
إطــاق صــاروخ كاتيوشــا عــى القريــة بأكملهــا مــن قبــل مليشــيات الحوثيــن ،وكان أحــد املقذوفــات
قــد ســقط عــى منــزل الضحيتــن زكريــا وخلــود ،وقــد أغمــي عليهــا جـراء إصاباتهــا ،وتــم إســعاف
خلــود إىل املستشــفى ،أمــا زكريــا فقــد فــارق الحيــاة مبــارشة.
كــا أصيــب يف الحادثــة أيضــا كل مــن (ذكــر عــي حمــود) البالــغ مــن العمــر 6ســنوات و 5أشــهر،
و(وردة ســعيد خالــد) الســاكنني يف املنــازل املجــاورة.
الشــاهد األول (ن.ع.ع.ع) أفــاد قائــا« :بأنــه ســمع صــوت إنفجــار ،وعندمــا ذهــب إىل مــكان
الصــوت وجــد أن منــزل خالــد صالــح واملنزلــن املجاوريــن قــد هدمــوا بســبب الصــاروخ ،الــذي
أطلقتــه ميليشــيات الحــويث وقــد قــام املســعفون بإســعافهم إىل املستشــفى».
أمــا الشــاهد الثــاين (م.م.م) قــال« :بأنــه رأى صــاروخ نــوع كاتيوشــا يســقط عــى حــارة الروضــة-
تعــز ،وقــد أرسع ملــكان املقــذوف ووجــد منــزل خالــد صالــح ومنــزل عــي قــد تــم تدمريهــا ،وأنــه
قــام بإســعاف األطفــال املتواجديــن تحــت أنقــاض املنــازل».
 - 18واقعة اصابة املواطن (سامي قائد حممد امحد غامن):

يف تاريــخ 2018/1/14م يف الســاعة الخامســة مســاء أصيــب (ســامي قائــد محمــد أحمــد غانــم)
البالــغ مــن العمــر( )36عامــا بإصابــات خطــرة ،حينــا كان يعمــل مــع صاحــب شــاحنة دينــا بحمــل
البضائــع مــن هــذه الشــاحنة إىل املخــازن ،هــو وأثنــن مــن اخوأنــه ،حيــث قامــت ميليشــيات الحويث
بإطــاق قذيفــة هــاون مــن جهــة تبــة الســال –تعــز ،ووقعــت هــذه القذيفــة عــى الدينــا ،التــي
كان يعمــل عليهــا مبــارشة ،حيــث أغمــي عليــه وتــم إســعافه إىل مستشــفى الروضــة ،ومــن ثــم إىل
مستشــفى الصفــوة لعــدم توفــر العــاج لحالتــه.
وبعد ثالثة أيام توىف سامي متأثرا بإصابته.
الشــاهد (ع.ع.ف) البالــغ مــن العمــر ( )35عامــا أفــاد قائــا« :بأنــه تلقــى إتصــال مــن العــال
الذيــن يعملــون مــع الضحيــة وأرسع إىل مستشــفى الروضــه –تعــز ،وهنــاك رأى الضحيــة ،وهــو
جــاره يف الســكن مصــاب بإصابــات خطــرة بســبب القذيفــة ،التــي وقعــت عليــه ،أطلقــت مــن جهــة
تبــة الســال الخاضعــة لســيطرة ميليشــيات الحــويث».
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و أمــا الشــاهد اآلخــر (ط.م.م.ن) جــار الضحيــة البالــغ مــن العمــر ( )23عامــا قــال« :بأنــه مــع
املغــرب بينــا كان يف جــوار منزلــه ،نــادت لــه زوجــة الضحيــة ،وقالــت بــأن زوجهــا قــد أصيــب
بقذيفــة وأنهــا تريــد الذهــاب إليــه ،فذهــب معهــا إىل مستشــفى الروضــه –تعــز ،حيــث وجــد
الضحيــة مصــاب بإصابــات خطــرة ،وبعدهــا تــم نقلــه إىل مستشــفى الصفــوة بســبب عــدم توفــر
العــاج لحالتــه».
 - 19يف تاريــخ 2018/1/21م يف الســاعة الثانيــة عــر ظهـرا أصيبــت (ســعيدة وضــاح عمــر عــي)
البالغــة مــن العمــر( )13ســنة بشــظايا يف منطقــة خلــف الركبــة اليمنــى مــع نزيــف يف الرشيــان
والوريــد املابطــي األميــن ،وذلــك أثنــاء خروجهــا مــع أمهــا ل ـراء بعــض املتطلبــات متوجهــة إىل
شــارع جــال وعنــد وصولهــا إىل دحلــة الصيــاد ،مـرا بالقــرب مــن طقــم عســكري (ســيارة مقاومــة)
وفجــأة إنفجــر هــذه الطقــم نتيجــة عبــوة ناســفة زرعــت تحتــه ،حيــث أصيبــت الطفلــة وأغمــي
عليهــا وقامــوا بإســعافها إىل املستشــفى الصفــوة –تعــز.
الشــاهد األول (ن.ع.س.س ).البالــغ مــن العمــر( )62عامــا أفــاد بالقــول« :بأنــه بينــا كنــا أنــا
وجــاري والــد الضحيــة ننتظــر عــودة زوجتــه وبناتــه مــن الخــارج تلقــى وضــاح عمــر تلفــون يخــره
بــأن أبنتــه أصيبــت بعبــوة ناســفة مزروعــة تحــت أحــد األطقــم يف شــارع جــال وقــد تــم إســعافها
إىل مستشــفى الصفــوة -تعــز ،وهــي يف حالــة خطــرة ج ـراء اإلصابــة».
و أمــا الشــاهد الثــاين (ع.ا.ع.ع) البالــغ مــن العمــر ( )34عامــا قــال« :بأنــه ذهــب للمستشــفى مــع
والــد ســعيدة ،حيــث أصيبــت بشــظايا عبــوة ناســفة يف الركبــة مــن جهــة الخلــف ومتــزق يف الرشيــن
واألوردة وتــم إســعافها إىل املستشــفى الصفــوة –تعــز».
 - 20يف تاريــخ 2017/7/2م يف الســاعة  11ظه ـرا أصيــب (فــؤاد أحمــد محمــد هــادي الســعدي)
البالــغ مــن العمــر( )17عامــا بشــظايا رصــاص يف ســاق قدمــه اليمنــى أثنــاء إشــتباكات يف شــارع
جامل-تعــز ،وأغمــي عليــه ،حيــث ظــل فــرة طويلــة مرمــي عــى األرض مــن غـزارة الــرب وبعــد
ذلــك تــم إســعافه.
الشــاهدة األوىل (ل.م.ه.ا.س) البالغــة مــن العمــر ( )39عامــا أفــادت قائلــة« :بأنهــا ذهبــت مــع
أهــل الضحيــة إىل املستشــفى ،حيــث رأت الطفــل مصــاب بشــظايا يف ســاقه األميــن أثنــاء االشــتباكات
يف شــارع جــال -تعــز».
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أمــا الشــاهد الثــاين (ا.ق.ا.ع ).البالــغ مــن العمــر ( )64عامــا قــال« :بــأن الطفــل تعــرض لشــظايا يف
قدمــه اليمنــى نتيجــة اشــتباكات يف شــارع جــال -تعــز».
 - 21يف تاريــخ 2015/12/31م يف الســاعة التاســعة مســاء ســقط مقــذوف نــاري ،أطلقتــه ميلشــيات
الحــويث مــن تبــة الســال عــى تعــز ،حيــث أصيــب كل مــن:
 .1مهدي محمد محمد نارص البالغ من العمر  75سنه ،مام أدى إىل الوفاة
 .2ســهام لطــف عبــده لطــف مهيــوب البالغــة مــن العمــر 31ســنه و 9أشــهر بشــظايا متعــددة يف
الفخــذ األميــن
 .3عيل عمر عيل الفتيني البالغ من العمر 35سنه و 6أشهر (أرضار يف منزله)
حيــث أفــادت الشــاهدة األوىل (ن.خ.ق.ص.م) البالغــة مــن العمــر ( )55عامــا قائلــة« :بأنهــا
ســمعت صــوت إنفجــار قــوي وأرسعــت إىل مــكان الصــوت ورأت منــزل عــي عمــر قــد وقعــت عليــه
قذيفــة هــاون وســمعت ايضــا رصاخ الضحيــة ســهام الغارقــة بدمائهــا واألخ مهــدي ،الــذي تــويف يف
الحــال».
و أمــا الشــاهدة الثانيــة (ر.خ) البالغــة مــن العمــر ( )35عامــا قالــت« :بأنهــا ســمعت صــوت
إنفجــار قــوي تــاه رصاخ كبــر فخرجــت ملــكان الصــوت فوجــدت بيــت األخ عــي عمــر قــد أصيــب
بقذيفــة ووجــدت الشــباب يقومــون بإســعاف األخــت ســهام ،وكان مهــدي قــد تــويف».
 - 22يف تاريــخ 2016/12/19م يف الســاعة الخامســة والنصــف مســاء أصيــب منــزل (نــور رزار عبــد
الخالــق عبــد الغنــي عــي) التــي كانــت وقتهــا بداخلــه ،حيــث أفــادت :بأنهــا يف وقــت ســمعت
صــوت إنفجــار شــديد ومل تعلــم إال وركام املنــزل فوقهــا وفــوق أطفالهــا ،فخرجــت مرسعــة ،وجــاء
أهــايل الحــارة برسعــة ليقومــوا مبســاعدتها ،كان ذلــك بفعــل صــاروخ كاتوشــيا أطلــق مــن الجهــة
الشــالية ،مــن ناحيــة تبــه القــارع ،يف شــارع الخمســن –تعــز ،التــي تســيطر عليهــا ميليشــيات
الحــويث ،أمــا املنــزل فقــد تــرر كليــا.
الشــاهد األول (ا.م.ه.م.ش) البالــغ مــن العمــر ( )23عامــا أفــاد بالقــول« :بأنــه كان خــارج مــن
منزلــه مــع بعــض الشــباب وفجــأة ســمع صــوت إنفجــار ،وأنــه أرسع إىل مــكان اإلنفجــار ووجــد
منــزل الخالــة نــور قــد وقــع بــه صــاروخ كاتوشــيا مــن الجهــة الشــالية ،مــا أدى إىل تــرره
بالكامــل ،علــا بــأن الصــاروخ وقــع مــن جهــة تبــة القــارع الواقعــة يف شــارع الخمســن الخاضــع
لســيطرة ميليشــيات الحــويث».
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أمــا الشــاهد الثــاين (و.ر.ق.ا) البالــغ مــن العمــر ( )22عامــا قــال« :بأنــه عندمــا كان عائــدا إىل
منزلــه وقــع صــاروخ مــن نــوع كاتيوشــا عــى بيــت الخالــة نــور مــن الجهــة الشــالية جهــة تبــة
القــارع التــي تبعــد حــوايل  2كيلــو عــن حــارة الكــدش ،حيــث تتمركــز مليشــيات الحــويث ،وأنــه أرسع
إىل مــكان اإلنفجــار وقــام باخ ـراج الســيدة نــور وأطفالهــا مــن املنــزل بحمــد للــه ومل يصــب أحــد
منهــم ،ولكــن املنــزل كان قــد تــرر ،خصوصــا مــن جهتــة الشــالية».
 - 23يف تاريــخ 2017/6/26م املوافــق يــوم األثنــن يف الســاعة العــارشة والنصــف صباحــا أصيــب
منــزل املواطــن (رسحــان عبــده أحمــد حســن) البالــغ مــن العمــر ( )48عامــا نتيجــة إلطــاق
ميليشــيات الحــويث صــاروخ كاتيوشــا مــن منطقــة الحوبــان إىل عزلــه عــدن دميــة الواقعــة يف منطقــة
مرشعــة وحدنــان –تعــز.
و أفــاد الشــاهد األول (ا.ع.س.ا) البالــغ مــن العمــر ( )49عامــا قائــا« :بأنــه كان هنــاك قصــف
عشــوايئ عــى عزلــة عــدن دميــة الواقعــة يف منطقــة مرشعــة وحدنــان –تعــز ،حيــث وصــل صــاروخ
كاتيوشــا مــن منطقــة الحوبــان ليصيــب منــزل املواطــن رسحــان عبــده وتســبب يف إحــداث فجــوة
بــه وأرضار كبــرة».
أمــا الشــاهد الثــاين (ع.ع.ع.م) البالــغ مــن العمــر( )48عامــا فقــال« :بــأن ميلشــيات الحــويث كانــت
تقصــف بشــكل عشــوايئ مــن املنطقــة املســيطرة عليهــا الحوبــان عــى املدنيــن يف املناطــق التابعــة
للرشعيــة وبســبب هــذه القصــف تــرر منــزل املواطــن رسحــان عبــده».
 - 24يف تاريــخ 2016/9/13م املوافــق الســبت يف الســاعة الخامســة مســاء ســقط صــاروخ كاتيوشــا
عــى منــزل املواطــن (محمــد صالــح غالــب أحمــد) البالــغ مــن العمــر( )51عامــا ،أطلقتــه ميليشــيات
الحــويث مــن منطقــة الحوبــان إىل شــارع جــال وســط املدينــة ،حيــث يقــع منــزل املواطــن.
وقــد أفــاد الشــاهد األول (ط.ص.غ.ا) البالــغ مــن العمــر ( )46عامــا قائــا« :بأنهــا كانــت ليلــة أول
يــوم مــن عيــد األضحــى ،حينــا قامــت ميليشــيات الحــويث بإطــاق صــاروخ كاتيوشــا مــن منطقــة
الحوبــان إىل منطقــة الضبوعــة يف شــارع جــال مــا أدى إىل إحــداث تــرر منــزل املواطــن محمــد
صالــح غالــب».
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أمــا الشــاهد الثــاين (ت.ص.غ) البالــغ مــن العمــر( )40عامــا قــال« :بــأن مليشــيات الحــويث قامــت
بإطــاق صــاروخ كاتيوشــا عــى املدينــة وتحديــدا عــى منطقــة الضبوعــه ،حيــث ســقط هــذه
الصــاروخ عــى منــزل املواطــن محمــد صالــح غالــب وتســبب يف إحــداث فجــوة فيــه وتــرر بعــض
املنــازل املجــاورة».
 - 25يف تاريــخ 2016/4/16م املوافــق يــوم األثنــن يف متــام الســاعة الثانيــة والنصــف مســاء قتــل
الطفــل (عمــر أحمــد عبداملوســع نــر) البالــغ مــن العمــر ( )11عامــا ،جـراء إصابتــه بطلقــة ناريــة
يف رأســه ،وذلــك أثنــاء مــروره ومجموعــة مــن زمالئــه يف حــي الزه ـراء املجــاور ملستشــفى الحمــد،
أطلقتهــا مليشــيات الحــويث ،التــي تقــوم بقنــص املدنيــن بشــكل عشــوايئ مــن منطقــة الحوبــان –
تعــز.
حيــث أفــاد الشــاهد األول (ط.ص.غ.ا) البالــغ مــن العمــر ( )46عامــا قائــا« :بــأن الضحيــة أصيــب
بطلقــة ناريــة يف رأســه مــن أحــد قنــايص ميليشــيات الحــويث املتمركــزة مبنطقــة الحوبــان -تعــز ،مــا
أدى إىل وفاتــه».
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أمــا الشــاهد الثــاين (م.ع.ح.م.ك) البالــغ مــن العمــر ( )44عامــا قــال« :بــأن الطفــل عمــر أحمــد
عبــد املوســع كان قــد أصيــب بطلقــة ناريــة يف رأســه أدت إىل وفاتــه يف الحــال ،وذلــك مــن أحــد
قنــايص مليشــيات الحــويث املتمركزيــن يف منطقــة الحوبــان –تعــز».
 - 26يف تاريــخ  2016/3/9يــوم الســبت يف الســاعة الخامســة والنصــف مســاء أصيــب املواطــن
(ســليامن عبــد الحميــد ناجــي محمــد) البالــغ مــن العمــر ( )47عامــا بشــظايا يف عينــه أدت إىل متــزق
شــبكية العــن أحــدى عينيــه وضمــور يف العــن األخــرى ،فقــد عــى إثرهــا البــر ،باإلضافــة إىل بعــض
الجــروح يف أجـزاء متفرقــة مــن جســمه ،حــدث ذلــك أثنــاء إســتهداف مليشــيات الحــويث بالصواريــخ
لــرق مدينــه تعــز جولــه مدرســة نــارص بشــارع  26ســبتمرب.
وقــد أفــاد الشــاهد األول (ا.م.ع.ب) البالــغ مــن العمــر ( )25عامــا قائــا« :بــأن املواطــن ســليامن
عبــد الحميــد كان قــد أصيــب بشــظايا قذيفــة يف عينيــه ،أطلقتهــا مليشــيات الحــويث املتمركــز
بالحوبــان عــى جولــة مدرســه نــارص –تعــز».
أمــا الشــاهد الثــاين (ب.ج.م.ر.ع) البالــغ مــن العمــر 35عامــا قــال« :بــأن الضحيــة أصيــب بشــظايا
بشــبكية العــن ،نتيجــة إطــاق مليشــيات الحــويث الصواريــخ عــى جولــة مدرســة نــارص يف شــارع 26
يف 1مدينــه تعــز».

137

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

الفصل الرابع :وقائع انتهاكات وجمازر قوات احلوثي يف عدن 2015م
منــذ إعــان زعيــم الحوثيــن قــرار التعبئــة العامــة يف  21مــارس 2015م وإجتيــاح املحافظــات
الجنوبيــة يف  26مــارس 2015م وصــوال إىل عــدن ،أقــدم الحوثيــن عــى إرتــكاب الكثري مــن اإلنتهاكات
والجرائــم بحــق الســكان املدنيــن ،ترتقــي بعضهــا إىل مســتوى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية،
وتســببت يف ســقوط اآلالف مــن الضحايــا بــن قتيــل وجريــح ،وأحدثــت تدمــر هائــل للمنــازل
واألحيــاء الســكنية اآلهلــة بالســكان ويف املنشــأت والبنــى التحتيــه ،وفرضــت حصــار ظاملــا عــى
املــدن الجنوبيــة التــي إجتاحتهــا ،ويف عــدن خاصــة ،منعــت وصــول املــاء والغــذاء والكهربــاء وغريهــا،
وأســتخدمت مبــاين املؤسســات الصحيــة والتعليميــة ،وحولتهــا إىل ثكنــات عســكرية ،وتعمــدت
إســتهداف ســيارات اإلســعاف والطواقــم الطبيــة ،ومنعهــم مــن إنقــاذ الجرحــى واملحارصيــن.

عــى ســبيل املثــال تــم إســتهداف ســيارة الصليــب األحمــر وقتــل املســعفني ،وســائق الســيارة خالــد
صالــح باحزيــم وأخيــه محمــد صالــح باحزيــم أثنــاء تأديــة واجبهــم بإســعاف أحــد املصابــن.
كــا أقــدم الحوثيــن عــى نهــب مستشــفى الجمهوريــة ،واملجمــع الصحــي باملعــاء ،ومستشــفى
باصهيــب ومســتوصف الفــاروق يف دار ســعد ،وقــد أدى الحصــار الــذي فرضتــه قــوات الحــويث –
صالــح ألكــر مــن  4أشــهر عــى مديريــات وأحيــاء عــدن إىل تــردي األوضــاع الصحيــة والنقــص الحــاد
يف األدويــة ،وإنتشــار األوبئــة واألمـراض وخاصــة الحميــات ،التــي فتكــت بالســكان كالضنــك واملالريــا
والتفوئيــد والكولــرى والجــدري وغريهــا.
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وقــد متكنــت الشــبكة املدنيــة مــن رصــد وتوثيــق عــدد مــن تلــك اإلنتهــاكات والجرائــم ،حيــث
بلــغ مجمــوع املنــازل التــي تعرضــت للقصــف والتدمــر يف عــدن وحدهــا ( )11231منــزل ،منهــا
( )471منــزل دمــر بشــكل كيل ،وتفجــر عــدد ( )2منــازل بالعبــوات الناســفة ،وتدمــر كامــل لعــدد
(  ) 5منشــأت ،وعــدد ( )5جوامــع ،وعــدد مــن األعيــان الثقافيــة واألثريــة ،منهــا تدمــر املتحــف
العســكري ،ونهــب املتحــف الوطنــي ،اللــذان يحويــان عــى اآلالف مــن الكنــوز واللقــى األثريــة
والتاريخيــة.
وبلــغ عــدد القتــى يف محافظــة عــدن وحدهــا ( )2993بينهــم ( )137طفــل و 190امراة و 27مســن،
تتحمــل القــوات الحوثيــة وقــوات صالــح املســئولية عــن أغلــب تلــك اإلنتهــاكات ،بينــا تتحمــل
الجامعــات اإلرهابيــة املتمثلــة بالقاعــدة وداعــش مســئوليتها عــن مقتــل ( )341شــخص ،وبلــغ عــدد
اإلصابــات ( )18501بينهــم 173طفــل و 184امــرأة تتحمــل قــوات الحــويث أغلــب هــذه اإلصابــات،
بينــا تتحمــل الجامعــات اإلرهابيــة (القاعــدة وداعــش) املســئولية عــن إصابــة  297شــخص.
وبلــغ عــدد ضحايــا األلغــام يف عــدن  177ضحيــة ،بينهــم 14طفــا و  19ام ـراة و 9مســنني ،وبلــغ
عــدد حــاالت اإلصابــة  112حالــة ،بينهــم  31طفــل و 19ام ـراة و 8مســنني حيــث تتحمــل قــوات
الحــويث بشــكل كامــل املســئولية عــن تلــك الجرائــم.
وبلــغ عــدد املعتقلــن مــن قبــل مليشــيات الحــويث -صالــح  540معتقــل 17منهــم تعــرض للتعذيب،
حيــث تــم تحويلهــم مــن عــدن إىل ســجن قاعــدة العنــد ،والبعــض اآلخــر تــم نقلهــم إىل ســجون
الحديــدة وســجن األمــن الســايس يف ذمــار وصنعــاء ،حيــث أفــرج عــن البعــض منهــم ضمــن صفقــات
التبــادل وعــن طريــق وســطاء محليــن ،والي ـزال البعــض اآلخــر منهــم يف الســجون حتــى لحظــة
كتابــة هــذا التقريــر ،علــا بــأن أغلــب املعتقلــن هــم مواطنــن أبريــاء تــم إعتقالهــم يف الشــوارع
ونقــاط التفتيــش أو أثنــاء مداهمــة منازلهــم.
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نستعرض أدناه اهم اجملازر
اليت ارتكبتها قوات احلوثي  -صاحل يف عدن:
اوال :جمزرة ميناء التاج يف التواهي:

يف يــوم االربعــاء املوافــق  6مايــو 2015م أقدمــت قــوات
الحــويث -صالــح عــى أرتــكاب مجــزرة مينــاء التواهــي
التــي راح ضحيتهــا ( )70مدنيــا أغلبهــم مــن النســاء
واألطفــال وذلــك بإطالقهــا عمــدا ثــاث قذائــف مدفعيــة
عــى قاربــن بحريــن ،كانــا يرســوان يف رصيــف مينــاء التاج
وعــى متنهــا مواطنــن نازحــن ،أغلبهــم مــن النســاء
واألطفــال وكبــار الســن ،كانــوا ينــون الهــروب عــر البحــر
أىل الضفــة اآلخــرى (الربيقــاء) ،خاصــة بعــد دخــول تلــك
القــوات إىل مدينــة التواهــي ،ومنــع املواطنــن مــن النــزوح عــن طريــق الــر.
حيــث توجهــت املئــات مــن األرس إىل الرصيــف ،وأثنــاء ذلــك ســقطت عليهــم إحــدى القذائــف،
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مســببة إصابــات كثــرة بــن املواطنــن خاصــة األطفــال والنســاء ،وغــرق البعــض اآلخــر منهــم يف
البحــر ،وقــد متكــن فريــق الشــبكة مــن توثيــق مقتــل عــدد ( )28نــازح وإصابــة عــدد ( )22وبحســب
إفــادة الشــهود بــأن عــدد مــن الضحايــا مل يتــم التعــرف عــى هوياتهــم ،وأن آخريــن غرقــوا يف البحــر،
ويعتقــد بــأن العــدد الفعــي للمجــزرة أكــر بكثــر مــن هــذه األرقــام.
ونستعرض فيما يلي عدد من وقائع هذه اجملزرة:
واقعة ( )1اصابة املواطنة عايدة علي حممد ومقتل فاتنة سعيد عبده
واصابة يامسني حممود ونوال نادر:

يفيــد الشــاهد األول (عايــدة عــي محمــد) البالغــة مــن العمــر  55عامــا أن الحوثيــن اطلقــوا
قذائــف املدفعيــة عــى مينــاء التــاج ،التــي ســقطت عــى قــوارب النازحــن بعــد ســيطرتهم عــى
مدينــة التواهــي ،وأنهــا أصيبــت بشــظايا يف أنحــاء متفرقــة مــن جســمها ،مــا أدى إىل أمل يف العمــود
الفقــري ،ومقتــل زوجــة ابنهــا وليــد ،فاتــن ســعيد عبــده ،وإصابــة ياســمني محمــود ،وكــذا نــوال نــادر
عــي أحمــد بإصابــه برجلهــا.
يفيــد الشــاهد الثــاين (وليــد عــي عبــادي صالــح) بأنــه يف صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 6
مايــو2015م تجمــع عــدد كبــر مــن األرس واألطفــال والنســاء والشــيوخ والشــباب بعــد أن ســيطرت
مليشــيات الحــويث وقــوات صالــح عــى أط ـراف التواهــي ،للنــزوح عــر البحــر إىل منطقــة الربيقــا،
فاريــن مــن القصــف العشــوايئ .وأنــه أثنــاء تجمــع املواطنيــن يف رصيــف املينــاء إبتــداء مــن الســاعة
 6صباحــا بانتظــار عــودة التــاج ،الــذي كان يقــوم بنقــل النازحــن مــن التواهــي إىل الربيقــاء ،ويف
الســاعة  9:30تقريبـاً تــم قصــف املينــاء بثــاث قذائــف يعتقــد بإنهــا هــاون إحداهــا ســقطت عــى
املرفــأ وســط تجمــع املواطنيــن ،وقذيفتــن أخريتــن ســقطتا يف البحــر ،وإن اغلــب الضحايــا كانــت
ناتجــة عــن تطايــر الشــظايا املنتــرة بــكل مــكان ،وإختفــاء وغــرق آخريــن كانــوا عــى القــارب
الواقــف عــى الشــاطئ (معطــل).
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الواقعة ( )2مقتل وحيد عبدة مهيوب املوز وزوجتة وابنته:

أفــادة الشــاهدة نعمــة محمــد صالــح بــأن ابنهــا وحيــد عبــده مهيــوب املــوز ،قتــل هــو وزوجتــه
حيــاة عبــده صالــح ،وأبنتــه حنــن  16عامــا وجدتهــا وتدعــى كاتبــة ،وإعتقــال ابنهــا منــر عبــده
مهيــوب مــن قبــل الحوثيــن ،وأفــادت بــأن ابنهــا وعائلتــة كانــوا يريــدو النــزوح إىل منطقــة الربيقــاء
عــر البحــر ،بعــد أن منعــت مليشــيا الحــويث املواطنــن الخــروج عــر الــر مــع إســتمرار القصــف
العنيــف والعشــوايئ عــى مدينــة التواهــي ،الــذي أدى إىل مقتــل وإصابــة الكثــر مــن املواطنــن،
وأثنــاء وصولهــم إىل مينــاء التــاج قصفــت املليشــيات املينــاء وقــوارب النازحــن بشــكل متعمــد ،مــا
تســببت يف وفــاة الكثــر مــن املواطنــن وغــرق اآلخريــن.

الواقعة ( )3مقتل عادل أمحد رسام وزوجتة وابنته واصابة ابنه نزار:

أفــاد الطفــل نـزار عــادل أحمــد رســام  13عــام وهــو الوحيــد الناجــي مــن أرستــه ،أن والــده وأمــه
وأختــه الطفلــه قتلــوا جميعــا ،وأنــه هــو اآلخــر أصيــب بأريــع شــظايا بيديــه اليــرى واليمنــي ،وأفــاد
بــان جدتــه حاليــا هــي مــن ترعــاه ،وأنــه يــدرس يف الصــف الســابع اإلبتــدايئ ،ويف روايتــه لفريــق
الشــبكة ،بأنــه يف صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 6مايــو  2015كان بالرصيــف بصحبــة أرستــه منتظريــن
عــودة التــاج لــي يقلهــم إىل الضفــة األخــرى الربيقــاء ،وأن قذيفتــن ســقطتا يف البحــر ،والثالثــة
وقعــت برصيــف مينــاء التــاج فــوق األرس مبــارشة ،مــا أدى إىل مــوت كثــر مــن املواطنيــن ،وأن
الجثــث ملئــت املــكان ،وكان ذلــك أثنــاء وصــول التــاج وتدافــع النــاس لــي يصعــدوا عــى ســطحه.
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ثانيا :جمزرة املنصورة:

يف الســاعات األوىل مــن صبيحــة ليلــة 2015 /6/30م الــذي صــادف شــهر رمضــان املبــارك تعمــدت
مليشــيات الحــويث  -صالــح القصــف العشــوايئ عــى األحيــاء املزدحمــة بالســكان ،وخاصــة بلــوك
 4وبلــوك  5ومنطقــة حاشــد مــن مدينــة املنصــورة ،حيــث كانــت القذائــف تنهــال عــى الســكان،
بغــرض إثــارة الخــوف والهلــع وإجبارهــم عــى النــزوح ،وتــرك منازلهــم ،مســتخدمة كل أنــواع
األســلحة املتوســطة والثقيلــة ،وخاصــة راجــات الصواريــخ وقذائــف املدفعيــة والهونــات ،وقــد أدى
القصــف إىل مقتــل  31شــخص و 45جريــح.
وبعــد ذلــك شــوهدت الع ـرات مــن الباصــات تنقــل األرس إىل مدينــة إمنــاء وحرضمــوت هروبــا
مــن املجــازر.
بعض أقوال الشهود:
واقعة ( )1مقتل عبده أمحد عبده الصبيحي:

إفــادة الشــاهدة ملــوك محمــد قائــد القــايض البالغــة مــن العمــر  32عامــا ،وهــي أرملــة القتيــل
عبــده أحمــد عبــده الصبيحــي ،الــذي قتــل يف شــهر رمضــان املبــارك ،أثنــاء قصــف الحوثيــن ملدينــة
املنصــورة الســكنية بــن بلــوك  4وبلــوك  ،5جـراء ســقوط قذيفــة كاتيوشــا ،كانــت اإلصابــة يف رجلــه،
مــا تســببت يف وفاتــه ،أثــر نزيــف حــاد ،لعــدم وجــود إمكانيــات طبيــة يف املستشــفى ،حيــث تــويف
متأثـرا بجراحــه يف مستشــفى أطبــاء بــا حــدود.
واقعة ( )2مقتل عبداهلل فيصل حممد باوزير:

يفيــد الشــاهد حامــد صالــح جبــر البالــغ مــن العمــر  45عامــا وهــو صهــر القتيــل عبداللــه فيصــل
محمــد باوزيــر أي (زوج بنتــة) ،حيــث قــال« :بــأن عبداللــه باوزيــر يعمــل يف محــل لبيــع الشــاهي،
وقتــل اثنــاء تأديــة عملــة ،وهــو اب لولــد واحــد اســمة محمــد.
ففــي تاريــخ  30يونيــو2015م ،الســاعة الثانيــة عــر ليــا ،بســبب قذيفــة ،أطلقهــا الحوثيــن.
موكــدا بــأن عــدد القتــى والجرحــى يف ذلــك اليــوم ج ـراء هــذا القصــف ( )35قتيــل وجريــح.
كانت املنطقة التي يتواجدوا فيها الضحايا آمنة وال يوجد فيها أية مواجهات.
بعــد القصــف نــزح األهــايل وبشــكل كبــر جــدا ،حيــث شــاهد  10ســيارات (نقــل) تقــل األرس
النازحــة بوقــت واحــد مــن بلــوك  5وبلــوك . 4

143

مدنيون بال محاية وجرائم بال عقاب

وأفــاد الشــاهد فــارس فضــل عــي نــارص األســود البالــغ مــن العمــر  51عامــا :بــأن هنــاك قتــى
يعرفهــم وهــم مــن أقربــاءة بســبب ســقوط القذائــف عــى األحيــاء الســكنية يف املنصــورة املكتضــة
بالنازحــن وهــم:
 - 1حلمي محمد مهيوب ،العمر  37سنة ،متزوج وعاطل عن العمل.
 - 2ماهر شكري فضل عيل نارص 26 -عاما ،عازب وبدون وظيفة.
 - 3عبده محمد عبده الصبيحي.
 - 4جامل محسن عيل صالح.
 - 5وليد محسن عيل صالح.
 - 6عمر صالح صربي.
 - 7محمد البكري.
 - 8عاطف محمد املسبحي.
 - 9أمين عبدا لله عيل نارص.
 - 10أحمد حلمي الحريبي.
 - 11أحمد قاسم.
 - 12خالد باحميش.
 - 13عيل بوسنة.
 - 14سعيد أبو عيون.
وأكد بأن قذيفة اخرى سقطت أثناء تشييع الجنازات ،ووقعت يف بيت أمني شائف.
كــا ســقطت قذيفــة أخــرى بجولــة التســعني ،وقتــل ماهــر شــكري فضــل عــي نــارص ،وتــويف عــدد
اخــر مــن املدنيــن ،كانــت القذيفــة الصاروخيــة مــن نــوع الكاتيوشــا أطلقتهــا مليشــيا الحوثيــن
وأتبــاع صالــح.
الواقع ( )3مقتل عمر صاحل عبداهلل :

يقــول الشــاهد صالــح عبداللــه عبــده البالــغ مــن العمــر  57عامــا ،وهــو والــد الضحيــة عمــر صالــح
عبداللــه :بأنــه ذهــب إلحضــار األطفــال إىل املنــزل ،ألنهــم كانــوا متواجديــن باملــكان املســتهدف
املنطقــة بــن بلــوك 4و ، 5وأثنــاء عودتــه أطلــق الحوثيــن ثــاث قذائــف بنفــس اللحظــة ،أصابــت
إحداهــا أبنــه ،وقــد تــم إســعافه مبــارشة هــو واملصابــن اآلخريــن إىل مستشــفى الــوايل ومستشــفى
أطبــاء بــا حــدود ،وأن أبنــه تــوىف متأثـرا بجراحــة.
وقــال بأنــه إىل جانــب أبنــه قتــل عبــده الصبيحــي ،وحلمــي وخالــد ســعيد ،والحــاق الــذي بجانــب
مــكان ســقوط القذيفــة ،وشــخص نــازح مــن التواهي.
وطالب أبو القتيل عمر صالح عبدالله محاكمة املجرمني واإلقتصاص منهم.
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الواقعة ( )4مقتل خالد حممد عمر بامحيش:

يقــول الشــاهد أحمــد صالــح عــي البالــغ مــن العمــر  34عامــا بأنــه يف أحــد ليــايل شــهر رمضــان
املبــارك أطلــق الحوثيــن صواريــخ كاتيوشــا وقذائــف املدفعيــة عــى بلــوك  4وبلــوك  5يف املنصــورة
وســقطت وســط الحــي الســكني ،وأنهــا أدت إىل إصابــة عــدد مــن املواطنــن املدنيــن ،بينهــم أطفــال،
وأن خالــد محمــد عمــر باحميــش البالــغ مــن العمــر  25عامــا ،عاطــل عــن العمــل ،كان هــو وآخريــن
يف املقهــى يرشيــون الشــاي أثنــاء ســقوط القذيفــة ،وأنــه أصيــب بشــظايا متطايــرة هــو وآخريــن،
مــا أدى إىل مقتلــه.
واقعة ( )5مقتل الطفل قاسم حممد أمحد قاسم وإصابة والده:

الشاهدة :مارسيل عمر عبد الله هادي
أفــادت مارســيل عمــر عبداللــه هــادي أم الطفــل الضحيــة قاســم محمــد أحمــد قاســم الجنيــدي،
البالــغ مــن العمــر ســنة وأربعــه أشــهر :بــأن صــاروخ كاتيوشــا أصــاب منزلهــم الكائــن يف املنصــورة،
بلــوك  ،4وذلــك يف تاريــخ  30يونيــو 2015م ،والــذي يصــادف شــهر رمضــان ،الســاعة السادســة فجـرا،
مــا أدى إىل إصابــة أبنهــا ومتــزق جســده إىل أشــاء ،وأصابــة والــده بشــظايا يف الظهــر والعمــود
الفقــري واليــد اليمنــى ،وهــو اآلن ال يقــوى عــى الحركــة ،وأن شــدة اإلنفجــار ادت إىل فقدأنــه
حاســة الســمع التــي يعــاين منهــا حتــى اآلن.
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ثالثا :جمزرة دار سعد:

منــذ أواخــر مــارس مــن عــام 2015م حتــى نهايــة يوليــو تعرضــت مديريــة دار ســعد لقصــف
عنيــف ،أدى إىل تدمــر مئــات املنــازل والفنــادق القريبــة مــن خــط عــدن -تعــز ،ونــزوح أعــداد كبرية
مــن املواطنــن ،بلــغ ذروتــه يف 14يوليــو  2015حتــى صبيحــة يــوم  19يوليــو 2015م ثالــث أيــام عيــد
الفطــر املبــارك ،حيــث بلــغ عــدد الضحايــا 127قتيــل و 164مصــاب ،أغلبهــم أطفــال ونســاء.
كان القصــف يــوم  19يوليــو 2015م شــديد جــدا ،حيــث قامــت قــوات الحــويث  -صالــح بقصــف
عشــوايئ عــى املدينــة بقذائــف الهــاون منــذ الســاعة التاســعة صباحــا.
حيــث ســقطت إحــدى القذائــف عــى املنــازل وأصابــت كل مــن فيــه ،وســقوط عــدد آخــر مــن
القذائــف عــى مســجد شــيخان واملنــازل املجــاورة ،أدت إىل مقتــل الع ـرات مــن املدنيــن.
وبحســب إفــادة الضحايــا لفريــق الشــبكة أثنــاء النــزول إىل موقــع ســقوط القذائــف ،يقولــوا بــأن
املــكان كان حينهــا مكتــظ بالســكان ،حيــث يتوافــدوا إليــه لجلــب املــاء مــن بــر املســجد ،وذلــك
بسســب إنقطــاع ميــاه الــرب عــى كل املنطقــة ،وأن قــوات الحــويث  -صالــح قامــت بإســتهدافهم
وهــم متجمعــن لجلــب ميــاه الــرب مــن املســجد ،وقــد أفاد إمــام املســجد ،بــأن القصف العشــوايئ
خلــف أرضار كبــرة مبمتلــكات املواطنــن والســيارات الواقفــة بجانــب املنــازل واملســجد.
وسنورد أدناه بعض الوقائع وشهادات الشهود:
 -الشاهد فهد أمحد عبده علي  34عاما:

أفــاد الشــاهد بأنــة أصيــب بشــظايا قذائــف هــاون واحــدة يف شــفايفه ،وشــظية يف بطنــه ،وشــظية
يف رجلــه ،وأنــه أصيــب أثنــاء تواجــده بجانــب منزلــه ،وكان مصــدر القذائــف قــوات الحوثيــن ،وأن
املنطقــة مل تكــن تتواجــد فيهــا أيــة قــوة عســكرية أو مقاومــة ،وكانــت مزدحمــة بالســكان املدنيــن.
ويقــول بأنــه إىل جانبــه أصيــب أخــوه رائــد وأبــن كرميتــه أحمــد عبداللــه ســعد فضــل ،وجــاره
رشــاد أحمــد صلــح ،وكان وقــت ســقوط القذيفــه ،الســاعة العــارشة والنصــف صباحــا ،وســقطت
بعدهــا أكــر مــن مثــان قذائــف ،إحداهــا ســقطت يف بيــت جــاره بالجهــة املقابلــة ملنزلــه مبــارشة
ويدعــى القــادري.
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 كــا يفيــد الشــاهد فهمــي حمــود ســامل إمــام جامــع شــيخان يفدار ســعد ،بــأن قذيفــة ســقطت عــى منــزل جــاره يف ثالــث أيــام عيــد
الفطــر ،تاريــخ  19يوليــو ،وقذيفــة أخــرى ســقطت بجانــب املســجد بعــد
خــروج املصلــن ،أدت إىل قتــل ســتة أشــخاص ،وتــررت ثــاث ســيارات،
وألحقــت أرضار باملســجد ،وقــال :بــأن مــن القتــى ســعيد نــارص وأبنــه،
وإصابــة خليــل محمــد ابراهيــم وهــو أعجــم ومعــاق ،وجــواد حنيــش،
وثابــت القباطــي ،ورامــي رنجلــة ،وشــخص ال يعــرف اســمة مــن حــي
عمــر املختــار.
ويقــول بــأن قذائــف هــاون ســقطت ،األوىل الســاعة عــر عــى منــزل رائــد وفهــد ،والثانيــة عــى
منــزل هــاين العببــب ،أدت إىل إصابتــه ،والثالثــة ســقطت بجــوار مطعــم الصــويف ،والرابعة والخامســة
عنــد منــزل حســن الســحويل ،والسادســة أمــام بوابــة املســجد ،والســابعة فــوق منــزل ،يقــع بجانــب
الربيــد القديــم ،أدىــت إىل مقتــل عــدد مــن العائلــة.
وقــال بــأن النــاس كــا هــو مؤكــد كانــوا يتوافــدوا إىل املســجد لجلــب املــاء مــن البــر ،بســب
إنعــدام امليــاة حينهــا.
رابعا :جمزرة السكن اجلامعي مدينة الشعب:

يف يــوم  24يونيــو  2015املوافــق  8رمضــان 1436ه ويف الســاعة  11،45مســاءا قصفــت قــوات
الحــويث  -صالــح مدينــة الشــعب بأربعــة صواريــخ كاتيوشــا ،إثنــن منهــا أصابــا مبنــى الســكن
الجامعــي ،الــذي يقطنــه وقتهــا نازحــي الحــرب مــن مديريــات خــور مكــر والتواهــي واملعــا،
مخلفــا عــدد ( )3قتــى وعــدد مــن املصابــن ،بينــا ســقطا الصاروخــان اآلخـران بالقــرب مــن منــازل
املواطنــن ،مخلفــا ( )2قتــى وعــدد آخــر مــن املصابــن ،وتســببا أيضــا يف خلــق الرعــب والخــوف بــن
النازحــن الــذي أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال ،ومســببة موجــة نــزوح ثانيــة مــن املنطقــة.
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بعض وقائع االنتهاكات اليت ارتكبتها مليشيات حزب االصالح والقوات احلكومية:
 -واقعة اختطاف وقتل فضل عباس حممد :

يف يــوم الســبت املوافــق  ٢٠١٩ / ٨ / ٢٨الســاعة  ١،٣٠مســاء ،أقدمــت مجموعــة مســلحة عــى
إختطــاف وقتــل فضــل عبــاس محمــد فضــل ( )22عامــا وينتمــي جغرافيــا إىل محافظــة الضالــع ،بعــد
أن تــم إيقــاف الحافلــة التــي كانــت تقلــه يف جولــة الك ـراع مبديريــة دار ســعد وإنزالــه وإقتيــادة
إىل مــكان مجهــول ،مــن قبــل مســلحني ملثمــن يعتقــد بأنهــم ينتمــون إىل مليشــيات حــزب اإلصــاح
اليمنــي والجامعــات اإلرهابيــة املتطرفــة.
(م .ع .م .ف)  -شــاهد – وهــو شــقيق الضحيــة ،قــال لفريــق الرصــد يف الشــبكة املدنيــة« :أنــه
وأثنــاء عــودة شــقيقه مــن عــدن إىل الضالــع  ،ويف جولــة الكـراع ،القريبــة مــن الســوق العــام مبديريــة
دار ســعد شــال محافظــة عــدن ،تــم إيقــاف الحافلــة التــي تقلــه مــن قبــل مســلحني وطلبــوا إبـراز
الهويــات الشــخصية للــركاب ،ثــم قــام املســلحني بتفتيــش الحافلــة وإن ـزال شــقيقه ،عــى الرغــم
مــن تســليمه البطاقــة ،إال أن املســلحني وجهــوا إليــه اإلتهــام بأنــه جنــدي يف قــوات الحـزام األمنــي،
ثــم قامــوا بإنزالــه وتعريتــه مــن مالبســة ،ونهــب مــا بحوزتــه مــن نقــود وجــوال وأغ ـراض خاصــة،
وأقتــادوه إىل منطقــة بالقــرب مــن قســم رشطــة دار ســعد ،وقامــوا بإعدامــه بإطــاق أكــر مــن
عرشيــن طلقــة رصــاص ،ورمــي جثتــه هنــاك ،إىل أن عــر مواطنيــن عــى جثتــه ،وأبلغــوا قســم رشطــة
دار ســعد.
وأضــاف أخ الضحيــة بأنهــم ظلــوا طيلــة ثالثــة أيــام يبحثــون عــى جثــة شــقيقة يف مستشــفيات
عــدن ،حتــى وجدوهــا يف ثالجــة مستشــفى الصداقــة بــدار ســعد ،وعندمــا ســأل ،مــن الــذي أىت
بالجثــة إىل الثالجــة أخــروه ان جنــود مــن قســم رشطــة دار ســعد هــم مــن أحــر الجثــة إىل
املستشــفى.
أمــا (م .م .د)  -شــاهد – فقــال لفريــق الشــبكة أن صلــة قرابــة تربطــه بالضحيــة ،وأنــه تــم إنـزال
الضحيــة مــن الحافلــة بقــوة الســاح بعــد إبـراز هويتــه للمســلحني يف النقطــة وأنهــم قامــوا بنهــب
مــا بحوزتــه مــن نقــود ووثائــق تخصــه ،ثــم تــم إحتجــازه يف إحــدى األماكــن ظــل فيهــا ســاعات ،ثــم
تــم نقلــة إىل مــكان مجهــول يف منطقــة بــدار ســعد وقتلــه وتــرك جثتــه مرميــة حتــى الصبــاح ،وأن
مواطنــون وجــدوا الجثــة ،وقامــوا بإبــاغ رشطــة دار ســعد ،التــي أخذتهــا إىل قســم الرشطــة ،ثــم تــم
نقلهــا إىل ثالجــة مستشــفى الصداقــة ،وأفــاد أنــه شــاهد جثــة الضحيــة بعــد ثالثــة أيــام ،وشــاهد
آثــار الطلقــات الناريــة واضحــة يف أج ـزاء مختلفــة مــن جســمه ،وآثــار الــرب والكدمــات ظاهــرة
عــى وجهــة ورأســه.
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(ع .م.ع.س) -شــاهد -ســائق ومالــك الحافلــة ،نــوع هايــس ديــزل تحمــل  ١٦راكــب لونهــا أبيــض
بــدون لوحــة  ،يعمــل أجــرة يف فــرزة نقــل الــركاب عــدن -الضالــع ،حيــث قــال للفريــق بأنــه وبعــد
تحــرك الحافلــة مــع الــركاب مــن جولــة القاهــرة مبديريــة الشــيخ عثــان ،تــم توقيفــه يف جولــة
الكـراع ،بشــارع عــدن تعــز ،مبديريــة دار ســعد ،شــال محافظــة عــدن ،مــن قبــل مســلحني بلبــاس
مــدين ،وبعضهــم بالــزي العســكري ،وطلبــوا مــن الــركاب إب ـراز هوياتهــم ،وتــم إحتجــاز الضحيــة
وإثنــن آخريــن غــر معروفــن ،تــم إحتجازهــم ونقلهــم إىل جهــة مجهولــة ،وأن الضحيــة تعــرض
لإلهانــة مــن بعــض املســلحني بألفــاظ بذيئــة ،ويتهمونــه بأنــه مــن جنــود الح ـزام األمنــي ،وتــم
إحتجــازه وســحبه إىل محطــة املطــري للمحروقــات القريبــة مــن النقطــة ،وأفــاد أنــه شــاهد خمســة
مســلحني حــول الضحيــة يقومــون بنــزع مالبســه مــن عــى جســده حتــى بقــي يف مالبســه الداخليــة،
وكانــوا يشــهرون ســاحهم نحــوه ،وقبــل أن يتحــرك طلــب مــن املســلحني اإلف ـراج عــن املعتقــل
وزمــاءه اآلخريــن ،فلــم يســمحوا باإلف ـراج عنــه ،وهــددوا بإطــاق الرصــاص عليــه ،وأفــاد أنهــم
أخــذوا الضحيــة بعــد ذلــك عــى مــن دراجــه ناريــة مــع إثنــن مــن املســلحني ،وتــم رؤيــة الدراجــة
وهــي تنقلــه بإتجــاه أحــد األحيــاء القريبــة مــن قســم رشطــة دار ســعد ،وتــم إنزالــه يف مــكان يوجــد
فيــه أشــجار كثيفــه تبعــد عــن النقطــة ،التــي يتقطــع فيــه املســلحني حــوايل ( )500 -300مــر تقريبــا.
وأفــاد أنــه ســمع إطــاق نــار مــن أســلحة الخفيفــة ومتوســطة ،كانــت تســمع يف املنطقــة بشــكل
متقطــع ،وأن الحافلــة تحركــت بعــد وقــت طويــل مــن توقفهــا.
واضــاف أن املســلحني يعتقــد أن بينهــم عنــارص إرهابيــة تعــرف بلباســها ،ومســلحني يتبعــون حــزب
اإلصــاح والحكومــة الرشعيــة ،يحملــون أســلحة رشاشــة خفيفــة ومتوســطة وأطقــم عســكرية ،حيــث
كانــت مجاميــع تــردد بأصواتهــم كلمــة (رشعيــة) وهــذا مــا يوحــي أن اإلخــوان املســلمني والحكومــة
لهــا عالقــة مبــا حــدث.
 -واقعة مقتل املواطنة /شاهدة عبد الرشيد ابراهيم:

يف يــوم الســبت املوافــق  10اغســطس 2019م الســاعة  4:30مســاء أصيبــت (شــاهدة عبــد الرشــيد
ابراهيــم) البالغــة مــن العمــر ( )60عــام بطلــق نــاري ناتــج عــن ســاح قنــاص اخرتقــت أعــى اليــد
اليــرى ،والتــي عــى إثــره متزقــت الرشايــن ،مــا أدى إىل توقــف الــدورة الدمويــة ،حــدث ذلــك
أثنــاء االشــتباكات واملناوشــات العســكرية عــى القــر الرئــايس كريرت-عــدن.
وقــد تــم إســعافها إىل مستشــفى خليــج عــدن -باملعــا ،لكنهــا توفــت بعــد ذلــك هنــاك متأثــرة
بجراحهــا.
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• حيــث أفــاد الشــاهد األول (خالــد.م.ع) الــذي كان برفقتهــا ،ان طلــق نــاري أصــاب الضحيــة
شــاهدة يف يدهــا اليــرى ،وكان الطلــق النــاري ناتــج عــن ســاح قنــاص متمركــز يف الجبــل املحيــط
بالقــر الرئــايس ،وذلــك أثنــاء محاولــة الضحيــة الهــرب مــن االشــتباكات.
• الشــاهد الثــاين (نديــم عبداللطيــف) وهــو زوج الضحيــة ،الــذي أفــاد بــأن شــاهدة خرجــت مــن
منزلهــا إىل الســوق لـراء ميــاه الــرب ،فقامــت القــوات الحكوميــة أثنــاء االشــتباكات حــول القــر
الرئــايس يف كريــر – عــدن بإطــاق النــار عليهــا وأدى إىل إصابتهــا.
 -واقعة الضحية  /رأفت كمال عبداهلل:

يف تاريــخ  8اغســطس 2019م الســاعة  4:30مســاء ،تعــرض الضحيــة رأفــت كــال عبداللــه البالــغ
مــن العمــر  26ســنه لطلقــة ناريــة مبنطقــة الوجــه ،وتحديــدا يف العــن اليمنــى ،اســتقرت يف رأســه،
وأدت إىل وفاتــه ،وذلــك مــن قبــل القــوات الحكوميــة ،يف شــارع املتحــف الحــريب بكريــر.
أفــاد الشــاهد األول (كــال عبداللــه) والــد الضحيــة بــأن أبنــه كــال خــرج مــن أجــل إحضــار
بعــض اإلحتياجــات واألغـراض املنزليــة ،حيــث تعــرض لطلــق نــاري أثنــاء االشــتباكات وإطــاق النــار
العشــوايئ مــن قبــل القــوات الحكوميــة ،وكانــت اإلصابــة يف منطقــة الوجــه ،واســتقرت يف الــرأس،
وهــو مــا أدى إىل وفاتــه ،حيــث مل يتمكــن الحارضيــن مــن إســعافه لتصاعــد االشــتباكات.
وأفــاد الشــاهد الثــاين (س.ا.ا) بأنــه كان عــى مقربــة مــن الضحيــة رأفــت ،الــذي كان يقــود دراجتــه
الناريــة ،وعندمــا بــدأت االشــتباكات بشــكل مفاجــئ مــن قبــل القــوات الحكوميــة ســقط الضحيــة
مــن عــى دراجتــه بعــد إصابتــه بطلقــة ناريــة يف عينــه اليمنــى ،وقــد وفــارق الحيــاة يف الحــال متأثـرا
بإصابته.
(املصدر :تقرير منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات)
 -واقعة الطفل علي حممود عبداهلل عثمان:

يف يــوم الجمعــة  ٢٠١٩ / ٨ / ٩م الســاعة  ١٠صباحــا يف منطقــة رميــي – مدينــة املنصــورة أصيــب
الطفــل عــي محمــود عبداللــه عثــان البالــغ مــن العمــر عامــن بصدمــة نفســية ج ـراء إطــاق
الرصــاص مــن األســلحة الخفيفــة واملتوســطة وانفجــار قذيفــة مدفــع ســاح ثقيــل ،انفجــرت عــى
مســافة مرتيــن مــن أمــام بوابــة املنــزل الرئيســية ،أدت إىل إصابــة الطفــل بحالــه نفســية ونوبــة
خــوف.
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حــدث ذلــك حينــا كان مــع والــدة بجانــب بوابــة حــوش املنــزل مــن الجهــة الداخليــة للحــوش،
حيــت أحدثــت أرضار وفتحــات يف جــدران املنــزل الســور ،واخــراق الرصــاص وشــظايا القذيفــة
مــن الجهتــن الداخليــة والخارجيــة ،باإلضافــة إىل أرضار أخــرى يف زجــاج نوافــذ املنــزل مــن الجهــة
الجنوبيــة والرشقيــة ،وكان القصــف مــن جهــة منــزل نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة اليمنــي
أحمــد بــن أحمــد امليــري ،الــذي كانــت تتمركــز بداخلــة قــوة مســلحه كبــرة ،ومــن إتجــاه مبنــى
وزارة الخارجيــة ،الــذي يبعــد عــن منــزل الضحيــة مســافة تقدر بـــ ( )٣٠٠مــر ،عىل شــارع الكورنيش،
حــي رميــي الســكني ،مبديريــة املنصــورة ،محافظــة عــدن ،حيــث أن منــزل الضحيــة مكــون مــن دور
واحــد ،وعليــة ســور مبنــي مــن الحجــر االســمنتي.
وبحســب املعلومــات فــان القصــف العشــوايئ الــذي إســتهدف حــي رميــي الســكني كان مــن قبــل
القــوات املتحصنــة يف منــزل نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ،ومــن ووزارة الخارجيــة ،ثــم
أمتــد القصــف إىل جولــة كالتكــس يف مديريــة املنصــورة االس ـراتيجية ،التــي تعتــر مفــرق الطــرق
والخطــوط العامــة ،وتربــط حــي رميــي مــع كورنيــش املحافــظ باملنصــورة والخــط البحــري ،الــذي
يربــط املنصــورة بخــور مكــر ومطــار عــدن الــدويل واملعــا وكريــر ،حيــث يوجــد هنــاك القــر
الجمهــوري (املعاشــيق) ،مــكان إنطــاق املصادمــات ،وتوســعت االشــتباكات بــن قــوات الحاميــة
الرئاســية التــي يقودهــا وزيــر الداخليــة مــن جهــة والجيــش واملقاومــة الجنوبيــة التــي أعلنــت
والئهــا للمجلــس االنتقــايل الجنــويب مــن جهــة أخــرى ،إســتخدم فيهــا مختلــف أنــواع األســلحة
الخفيفــة واملتوســطة والثقيلــة.
محمــود عبداللــه عثــان عمــر أبــو أنــس  -ضحيــة  -ضحيــة وشــاهد عــى مــا حــدث لعائلتــه
ومنزلــة القريــب مــن منــزل نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ،ومبنــى وزارة الخارجيــة ،التــي
تعتــر ثكنــة عســكرية ،أفــاد أن حــي رميــي تــم إغالقــه مــن قبــل قــوات الحاميــة الرئاســية واألمــن
التابــع لوزيــر الداخليــة قبــل األحــداث التــي شــهدتها عــدن بيومــن ،حيــث قامــوا بإغــاق خــط
الكورنيــش وتحولــت حركــة الســيارات بإتجــاه الشــوارع الخلفيــة شــال الحــي ،وأن القــوات كانــت
تطلــق الرصــاص بشــكل هســتريي و عشــوايئ يف الحــي.
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ويف الســاعة العــارشة صباحـاً مــن يــوم الجمعــة املوافــق  ٩أغســطس ٢٠١٩م خــرج مــع ابنــه عــي
محمــود البالــغ مــن العمــر عامــن ،وأطلــق جنــود الرصــاص مــن األســلحة الخفيفــة واملتوســطة ومــن
مدرعــة ،بشــكل كثيــف ،مــع إنفجــار قذيفــة مدفــع عيــار ثقيــل هــز إنفجارهــا بوابــة حــوش املنــزل
وعــى مســافة مرتيــن تقريبــا مــن البوابــة ،يف الوقــت الــذي كان هــو وابنــه األصغــر بجانــب البوابــة
مــن الجهــة الداخليــة ،وأن ابنــه حينهــا كان يــرخ بقــوة ،كان يتوقــع أنــه أصيــب بشــظايا القذيفــة
أو بالرصــاص ،وحملــة برسعــة إىل داخــل املنــزل ،وكان الطفــل منهــار وحالتــه الصحيــة والنفســية
ســيئة ،وكذلــك كل أف ـراد عائلتــه ،ومل يســتطيع يف ذلــك الوقــت مغــادرة املنــزل مــع أف ـراد أرستــه
بســبب اشــتداد املعركــة ،التــي امتــدت وتوســعت يف حــي رميــي إىل جولــة كالتكــس باملنصــورة.
وأفــاد أن االشــتباكات اســتمرت إىل منتصــف الليــل مــن يــوم الجمعــة ،حــن متكنــت قــوات املقاومة
الجنوبيــة والحـزام األمنــي والقــوات التابعــة للمجلــس االنتقــايل مــن الســيطرة عــى الحــي ،ودخولهــا
منــزل نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ومبنــى وزارة الخارجيــة  ...توقــف حينهــا إطــاق النــار
وهــدأت األوضــاع واســتقرت ،إال أن طفلــه ال يـزال يعــاين مــن األرضار النفســية بشــكل كبــر ،واألرضار
التــي لحقــت أيضــا باملنــزل وســوره.
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 -واقعة مقتل املواطن صفوان جالل انور:

يف يــوم االثنــن املوافــق ٢٠١٩/٩/٢م الســاعة  ١٢صباحــا قتــل صفــوان جــال أنــور البالــغ مــن
العمــر  25عامــا يف منزلــة ،نتيجــة إصابتــه بطلــق نــاري يف الــرأس ،تــويف عــى الفــور متأثـرا بإصابتــه،
وذلــك جـراء حــدوث اشــتباكات مســلحة بــن شــخص مطلــوب امنيــا وقــوات مــن وحــدة مكافحــة
اإلرهــاب ،داهمــت حــي املناظــر يف مديريــة الربيقــة مبحافظــة عــدن ،وقــام مســعفني بعــد توقــف
االشــتباكات بســاعتني تقريبــا مبحاولــة إســعاف الضحيــة عــى مــن ســيارة مدنيــة إىل مستشــفى
الربيقــة إال أنــه كان قــد فــارق الحيــاة بســبب خطــورة اإلصابــة.
صفــوت جــال أنــور  -شــاهد – وهــو شــقيق الضحيــة أفــاد قائــا« :بــأن اخيــه فــارق الحيــاة
متأث ـرا بإصابتــه بطلــق نــاري مــن ســاح رشــاش ايل خفيــف أصيــب بــه يف الــرأس نتيجــة دخــول
الطلقــة مــن نافــذة املنــزل ،بالــدور الثــاين.
حيــث كان شــقيقة متواجــد أمــام نافــذة املنــزل ،الواقعــة باتجــاه مــكان االشــتباكات ،وعندمــا
ســمع صــوت رصاصــة داخــل املنــزل ،ذهــب ليجــد شــقيقة مرمــي عــى األرض مرضجــا بدمائــه.
وأفــاد أن أرستــه كانــت تســمع إطــاق نــار كثيــف مــن األســلحة الخفيفــة واملتوســطة يف الحــي،
وذهبــوا يتخبــون يف الغــرف الواقعــة يف الواجهــة األخــرى الخلفيــة ،لكــن الضحيــة ظــل أمــام نافــذة
املنــزل ،يشــاهد عمليــة إطــاق النــار ،حتــى أصيــب ،وكان إطــاق النــار مــن إتجاهــات مختلفــة،
وأنــه كان يشــاهد ويســمع إطــاق نــار مــن ســاح رشــاش عــى الجنــود مــن منــزل املطلــوب،
وأضــاف أن جنــود معززيــن بأطقــم وآليــات عســكرية شــوهدت يف الحــي ،تحيــط باملنــازل
املجــاورة ،وكان إطــاق الرصــاص بشــكل عشــوايئ يف بعــض األوقــات ،مــا تســببت بإصابــة شــقيقه
وخــوف وهلــع بــن أوســاط الســكان.
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عبــد الــاه يحــي عمــر ســيف  -شــاهد – أفــاد قائــا :أنــه ســمع إطــاق نــار كثيــف مــن األســلحة
الخفيفــة واملتوســطة يف حــي املناظــر ،مبديريــة الربيقــة مبحافظــة عــدن ،وعنــد ســاعه إطــاق النــار
تواصــل مــع بعــض الشــباب القريبــن مــن الحــي ،حيــث أفــادوا يف اتصــال هاتفــي معهــم أن قــوات
مكافحــة اإلرهــاب تقــوم مبحــارصة منــزل مطلــوب أمنيــا يدعــى محمــد عــي ســعيد ،وأن اشــتباكات
باألســلحة املختلفــة تجــري بــن قــوات مكافحــة اإلرهــاب واملطلــوب الــذي يطلــق عليهــم النــار مــن
منزلــه املحــارص.
وأضــاف أن االشــتباكات اســتمرت أكــر مــن ســاعتني تقريبــا متكنــت خاللهــا قــوات مكافحــة
اإلرهــاب مــن مداهمــة وإقتحــام املنــزل وتفتيــش املنــزل ،إال أن املعلومــات ،التــي تحصــل عليهــا ،أن
املطلــوب أمنيــا الذ بالفـرار مــن املنــزل ،ومل متســك بــه ،لكنهــم عــروا يف املنــزل عــى أســلحة خفيفــة،
منهــا مسدســات ،كاتــم الصــوت وذخائــر ومتفج ـرات،
كــا أديل بــأن مداهمــة املنــزل تــأيت مــن أجــل اعتقــال املطلــوب أمنيــا ،الــذي ينتمــي لتنظيــم
داعــش اإلرهــايب ،وأن االشــتباكات أدت إىل مقتــل مواطــن يف منزلــه نتيجــة إصابتــه بطلــق نــاري يف
الــرأس ،دخلــت مــن نافــذة املنــزل واســتقرت يف رأســة ،وأدت إىل وفاتــه عــى الفــور ،ذلــك بحســب
ترصيــح مصــدر طبــي يف مستشــفى الربيقــة ،الــذي أســعف إليــه الضحيــة.
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الفصل اخلامس :انتهاكات قوات احلوثي يف حمافظة ابني خالل 2015م.

وثقــت الشــبكة املدنيــة مقتــل عــدد ( )481شــخص يف محافظــة أبــن خــال فــرة إجتيــاح الحوثيــن
للمحافظــة يف 2015م ،بينهــم  31طفــل و 27امـراة وعــدد  7مســنني ،وعــدد ( )3حــاالت تســببت بهــا
مليشــيا حــزب االصــاح ،وعــدد ( )22حالــة تســببت بهــا الجامعــات اإلرهابيــة كالقاعــدة وداعــش،
وإصابــة عــدد ( )1242شــخص بينهــم ( )51طفــل و 38امــراة و 11مســن ،تســببت فيهــا قــوات
الحــويث ،وعــدد  6حــاالت تســببت بهــا مليشــيا االصــاح ،وعــدد  13إصابــة تســببت بهــا الجامعــات
اإلرهابيــة القاعــدة وداعــش.
كــا وثقــت الشــبكة ضحايــا األلغــام التــي زرعهــا مقاتــي الحــويث ،والتــي بلغــت  38حالــة بينهــم
 4اطفــال و 4نســاء  2مســنني ،باإلضافــة إىل إصابــة عــدد  27حالــة ،بينهــم  2اطفــال ومســن ،كــا
أقدمــت القــوات الحوثيــة عــى إعتقــال عــدد  107شــخص ،منهــم  19حالــة تعرضــت للتعذيــب
داخــل الســجون واملعتقــات.
كــا وثقــت الشــبكة تدمــر عــدد  274منــزل ،منهــا عــدد  74منــزل دمــر بشــكل كيل ،وتدمــر 10
منشــآت عامــة و 5جوامــع ،باإلضافــة إىل تدمــر كامــل لقطــاع التعليــم والصحــة ،وتســبب ذلــك يف
موجــة نــزوح كبــرة إىل محافظــة حرضمــوت.
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الفصل السادس :انتهاكات قوات احلوثي يف حمافظة حلج:

عانــت محافظــة لحــج البالــغ عــدد ســكأنها  722694نســمة ،كغريهــا مــن املحافظــات مــن وضــع
إنســاين متدهــور ،أثنــاء إجتياحهــا مــن قبــل مليشــيا الحــويث – صالــح يف العــام 2015م عــى جميــع
املســتويات اإلنســانية واألمنيــة والخدميــة ،وقــد كانــت مدينــة الحوطــة وهــي عاصمــة املحافظــة،
التــي يبلــغ عــدد ســكأنها  25881نســمة وبهــا عــدد  4494منــزل ،ومديريــة تــن ،التــي يبلــغ عــدد
ســكأنها  83444نســمة وبهــا  16059منــزال أكــر املديريــات تــرر جـراء هــذا اإلجتيــاح.
وصلــت قــوات الجيــش واألمــن املركــزي املواليــة للرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح وقــوات
الحوثيــن إىل مدينــة الحوطــة  -مديريــة تــن بتاريــخ  2015/3/24حيــث تــم حشــد املئــات مــن
اآلليــات املدرعــة عــى جميــع محــاور املنطقــة وبــدأ القصــف العشــوايئ عــى املدينــة بإســتخدام
األســلحة الثقيلــة واملتوســطة بشــكل مركــز وعنيــف ودون متييــز ،مــا أســفر عنــه تهــدم عــدد كبــر
مــن املنــازل ،وســقوط عــدد كبــر مــن القتــى والجرحــى بــن الســكان املدنيــن ،األمــر الــذي دفــع إىل
حركــة نــزوح كبــرة لألهــايل بإتجــاه عــدن وردفــان ويافــع وحرضمــوت.
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ووصــل الوضــع اإلنســاين واألمنــي إىل حــد يسء جــدا ً ،وســط إنقطــاع تــام للتيــار الكهربــايئ
واإلتصــاالت وامليــاه ،منــذ اليــوم األول وحتــى إنســحاب القــوات املعتديــة ،وتــم فــرض حصــار تــام
عــى املدينــة ومنــع دخــول وخــروج األشــخاص منهــا وإليهــا ،ومنــع وصــول أي نــوع مــن أنــواع
املــواد ،ســواء كانــت غذائيــة أو طبيــة ،مبــا فيهــا حليــب األطفــال واملحروقــات والغــذاء ،ليشــمل بعــد
ذلــك حصــار مديريــة تــن ومحافظــة لحــج بشــكل كامــل.
متركــزت هــذه القــوات يف املنشــآت واملؤسســات العامــة منهــا مصلحــة التأهيــل (الســجن املركــزي)
يف صــر وســكن املحافــظ واملجمــع القضــايئ والربيــد واملــدارس واملســتوصفات والعيــادات الطبيــة
وغريهــا ،لتشــن طائــرات التحالــف العــريب هجــات جويــة ضــد هــذه القــوات مســببة بتدمــر
أغلــب تلــك املؤسســات الحكوميــة العامــة ،وكــذا الخاصــة التــي حولتهــا قــوات الحــويث  -صالــح إىل
ثكنــات عســكرية ،وتســببت تلــك الغــارات يف مقتــل مدنــن ،بينهــم أطفــال ونســاء.
وقد أدى القصف إىل:
 ســقوط عــدد كبــر مــن القتــى واملصابــن ،دون حصولهــم عــى العنايــة الطبيــة الالزمــة ،وســطنقــص حــاد يف املــواد الطبيــة واإلســعافات بســبب االشــتباكات.
 صعوبــة نقــل املصابــن ،بســبب القصــف املتواصــل ،وإطــاق النــار مــن قبــل القناصــة املنترشيــنعــى اســطح املنــازل مــن قبــل الحوثيــن.
 تدهــور الوضــع املعيــي اليومــي للســكان ،الذيــن مل يتمكنــوا مــن النــزوح ،نتيجــة القصــفالعشــوايئ وقلــة إمكانيــة التنقــل.
 النقص الحاد يف املواد التموينية والغذائية ،وانقطاع الخدمات كليا ً. اســتحالة التنقــل وســط ســقوط القذائــف تباعــا ،وإطــاق النــار مــن قبــل القناصــن عــى كل مــايتحرك.
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وقــد متكنــت الشــبكة مــن رصــد وتوثيــق عــدد ( )2536حالــة انتهــاك ،بــن القتــل واإلصابــة
واإلعتقــال والنــزوح وهــدم املنــازل ،وشــمل التوثيــق مدينــة الحوطــة وتــن ومديريات يافــع والقبيطة
واملضاربــة والعــارة ،وتــم مقابلــة عــدد مــن مــدراء املديريــات ومســئويل الصحــة ومحافــظ املحافظــة
ومديــر األمــن ،واخــذ الــردود الحكوميــة عــن مختلــف االنتهــاكات واآلليــة الحكوميــة لحلهــا ،وذلــك
عــى النحــو التــايل:
 -القتل:

وثقــت الشــبكة مقتــل (  )1245شــخص ،بينهــم ( ) 76طفــل و عــدد ( )68امــرأة ،توزعــت بــن
أعــال قنــص وقصــف عشــوايئ % 90ارتكبتهــا مليشــيا الحــويث وأتبــاع صالــح.
وبلــغ عــدد قتــى األلغــام التــي زرعتهــا قــوات الحــويث ( )144حالــة ،منهــا ( )17طفــا و( )8نســاء
و( )41مســن.
 -اإلصابات:

إمــا االصابــات فقــد وثقــت الشــبكة إصابــة ( )1236شــخص ،بينهــم عــدد ( )44طفــا وعــدد ()61
امــرأة % 90 ،أرتكبتهــا مليشــيا الحــويث وأتبــاع صالــح ،بينــا بلغــت عــدد اإلصابــات نتيجــة زراعــة
األلغــام ( )134شــخص ،بينهــم ( )91طفــا ( )15امــرأة و( )81مســن.
 -اعتقال:

بلــغ عــدد املعتقلــن مــن قبــل مليشــيا الحــويث – صالــح ( )540شــخص ،تــم نقلهــم إىل قاعــدة
العنــد ،ووضعهــم كــدروع برشيــة ،ونقــل اآلخريــن إىل الحديــدة وصنعــاء وذمــار ،غالبيــة املعتقلــن
مــن املواطنــن ،وقــد تــم اإلفـراج عــن اغلبيــة املعتقلــن عــر صفقــات تبــادل ،بالرغــم أن املعتقلــن
كانــوا مواطنــن مدنيــن ،أمــا معتقــي الحــويث فكانــوا مــن املســلحني يف سياســة ممنهجــة متارســها
مليشــيا الحــويث لإلفـراج عــن معتقليهــا ،وتــم تعذيــب عــدد ( )17معتقــل مــن قبــل تلــك القــوات.
 -النزوح:

بلغ عدد حاالت النزوح خالل فرتة حرب 2015م عدد ( )7537حالة.
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 -هدم املنازل:

بلــغ عــدد املبــاين املهدمــة ( )194منــزال ومؤسســة ،بــن كيل وجــزيئ ،منهــا ( )78منــزل تــم تفجريها
عــر اإلســتهداف املبــارش باملدفعيــة ،وعــدد ( )18منــزل تــم تفجريهــا عــن طريــق مــادة يت ان يت
والعبــوات الناســفة ،وعــدد ( )17منشــأة عامــة ،و( )7جوامــع ،باإلضافــة إىل تفجــر( )3جســور.
أمــا طــران التحالــف العــريب فقــد ارتكــب عــدد ( )5اخطــاء يف لحــج ،متثلــت بقصفــه لبعــض
املنشــآت املدنيــة ومنــازل مواطنيــن ،نتيجــة تحويلهــا إىل ثكنــات عســكرية مــن قبــل الحوثيــن،
مــا جعلهــا أهــداف لطائراتــه ،وقــد ذهــب ضحيــة هــذا القصــف عــدد مــن املدنــن والنازحــن
املتواجديــن فيهــا ،منهــا:
 -1قصــف منطقــة الحم ـراء ،حــي «ســاكن بحــرق» يف 2015/8 /1م راح ضحيتــه ( )9قتــى ()12
جريــح ،بينهــم أطفــال ونســاء بحســب توثيــق الشــبكة ،وتدمــر أكــر مــن ( )30منــزال تدمــر كيل.
 -2قصــف جامــع «جعفــر» يف الوهــط بتاريــخ 2015/ 7/7م راح ضحيتــه ( )11قتيــا و( )7مصابــن
بينهــم مســنني.
 - 3قصــف دبابــة حوثيــة مدمــرة ،للمــرة الثانيــة ،بعــد أن تجمــع املواطنيــن حولهــا ،بعــد ســاعات
مــن قصفهــا األول ،يف الوهــط بتاريــخ  20أبريــل 2015م راح ضحيتــه أكــر مــن ( )20شــخصا.
 -4قصــف «ســوق املــوايش» يف الفيــوش يف 6يوليــو 2015م ،وبحســب مــا تــم توثيقــة ،راح ضحيتــه
( )41قتيــا ومصــاب مــن املدنــن.
 -3قصــف مدرســة «مصعــب بــن عمــر» يف طهــرور راح ضحيتــه ( )10أشــخاص ،أغلبهــم أطفــال
ونســاء مــن النازحــن ،وذلــك يف 9يوليــو 2015م.
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االستنتاجات :
 يبــن التقريــر مــدى خطــورة إســتمرار الحــرب التــي تدخــل عامهــا الســادس عــى حيــاةالســكان املدنيــن ،ومــا ينتــج عنهــا مــن تزايــد ألعــال العنــف واالنتهــاكات املروعــة والجســيمة
لحقــوق االنســان ،التــي ترتكبهــا أطـراف الـراع يف األزمــة اليمنيــة ،والتــي متثــل مبجملهــا مساســا
بالضامنــات القانونيــة املكفولــة مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان ،األمــر الــذي يتطلــب مــن املجتمــع الــدويل إتخــاذ إجـراءات صارمــة وأكــر جديــة لحاميــة
الســكان املدنيــن ،والحــد مــن تدهــور األوضــاع املعيشــية واإلنســانية التــي وصلــت إىل درجــه تنــذر
مبخاطــر كارثيــة.
 إن صمــت املجتمــع الــدويل إزاء جرائــم وانتهــاكات قــوات الحــويث املدعومــة مــن إيـران ،ســواءتلــك التــي أرتكبتهــا أثنــاء إجتيــاح الجنــوب يف العــام 2015م يف عــدن ولحــج وأبــن ،أو تلــك التــي
ترتكبهــا والزالــت يف الضالــع والحديــدة وتعــز وغريهــا مــن املناطــق ،قــد شــجعها عــى التــادي
واإلســتمرار يف نهجهــا العــدواين مــن خــال إســتخدام األســلحة الثقيلــة والصواريــخ الباليســتية
والطائـرات املســرة املتطــورة التــي تســتهدف املــدن والقــرى واألحيــاء الســكنية يف مختلــف مناطق
اليمــن أو تلــك التــي تســتهدف مــدن ومطــارات اململكــة العربيــة الســعودية ،وغريهــا مــن البنــى
واملنشــآت املدنيــة واالعيــان الثقافيــة والتاريخيــة.
 متثــل االنتهــاكات والجرائــم التــي وردت يف هــذا التقريــر جرائــم حــرب ترتقــي بعضهــا إىلجرائــم ضــد اإلنســانية وفقــا للقانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان ،وتتحمــل القــوات
الحوثيــة املســئولية الكاملــة واملبــارشة عــن تلــك الجرائــم واالنتهــاكات وهــي جرائــم ال تســقط
بالتقــادم ينبغــي محاســبة مرتكبيهــا وتقدميهــم للعدالــة ،مــع إحتفــاظ الضحايــا ســواء كانــوا أفـراد
او مؤسســات بحقهــم املــدين والقانــوين يف الحصــول عــى التعويــض املــادي واملعنــوي.
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 تحمــل الشــبكة املدنيــة الســلطة املحليــة والقــوات الحكوميــة ومليشــيات حــزب اإلصــاحوالجامعــا االرهابيــة املواليــة لهــا املســئولية الكاملــة عــن الجرائــم واالنتهــاكات ،التــي أرتكبــت وال
زالــت يف محافظــة شــبوة ،ومــا يرتتــب عنهــا ،منــذ ســيطرتها عــى املحافظــة يف  28اغســطس 2019م
وعــى وجــه التحديــد منفــذي االنتهــاكات املبارشيــن التاليــة اســاهم:
أ  -عبدربه لعكب الرشيف  -قائد القوات الخاصة م /شبوة
ب  -جحدل حنش العتيقي  -قائد اللواء  21ميكا.
ج  -صالح لقصم الحاريث  -قائد اللواء .163
وتدعو الشبكة إىل محاسبتهم كمسئولني عن تلك الجرائم ،وتقدميهم إىل العدالة.
 تضــع الشــبكة املدنيــة كل تلــك والجرائــم واالنتهــاكات التــي ترتكبهــا قــوات الحــويث وقــواتالحكوميــة ومليشــيا حــزب االصــاح والجامعــات اإلرهابيــة برســم الضمــر اإلنســاين الــدويل ،وتدعــو
املنظــات الحقوقيــة واإلنســانية املحليــة والدوليــة ذات العالقــة بحقــوق اإلنســان إىل تحمــل
مســؤوليتها األخالقيــة واإلنســانية والتدخــل الفــوري لوقــف تلــك االنتهــاكات وحاميــة الســكان
املدنيــن.
 تطالــب الشــبكة املدنيــة فريــق الخ ـراء الدوليــن البارزيــن التابــع ملجلــس حقــوق اإلنســان،ومكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان ،ولجنــة العقوبــات التابعــة ملجلــس األمــن الــدويل
املعنيــة باليمــن إىل التحقــق يف االنتهــاكات والجرائــم ،التــي أرتكبتهــا قــوات الحــويث املعتدية وحزب
اإلصــاح اإلســامي والقــوات الحكوميــة  ..وغريهــا بحــق الســكان املدنيــن ،ومتابعــة إجــراءات
محاســبة مرتكبيهــا وتقدميهــم للعدالــة.
 تدعــو الشــبكة املدنيــة كل األطــراف لإللتــزام بقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين وقواعــداالشــتباك وحاميــة املدنيــن واألعيــان الثقافيــة والدينيــة.
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 تدعــو الشــبكة املدنيــة املبعــوث األممــي الســيد مارتــن غريفيثــس ،إىل اإللتفــات إىل مــايحصــل يف الضالــع وشــبوة مــن انتهــاكات وجرائــم ضــد اإلنســانية ،ترتكبهــا قــوات الحــويث والقــوات
الحكوميــة ومليشــيا اإلخــوان املواليــة لحــزب اإلصــاح ،وإيالئهــا أهميــة قصــوى وإدراجهــا ضمــن
أولوياتــه كونهــا جبهــات منســية.
 تدعــو الشــبكة املدنيــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إىل زيــارة املعتقلــن يف الســجونالحوثيــة ،وســجون قــوات الحكومــة اليمنيــة ومليشــيات الحشــد الشــعبي لحــزب اإلصــاح يف شــبوة
وتعــز ومــأرب والعمــل عــى اإلف ـراج عنهــم.
 تدعــو الشــبكة املدنيــة املنظــات واملراكــز الدوليــة ،والــدول املانحــة إىل رسعــة تقديــم اإلغاثــةإىل النازحــن واملترضريــن بشــكل عأجــل ،حيــث تشــهد األوضــاع اإلنســانية يف الضالــع ولحــج وتعــز
والحديــدة وغريهــا مــن مناطــق الســاحل الغــريب ،تدهــورا غــر مســبوقا بفعــل اإلعتــداءات الحوثيــة
املتكــررة عــى تلــك اإلعتــداءات واالنتهــاكات الجســيمة ضــد الســكان املدنيــن ،حيــث تشــر الوقائع
أن تلــك اإلعتــداءات طالــت مختلــف حقوقهــم االقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة.
 تدعــو الشــبكة التحــاف العــريب إىل رسعــة إعــادة اإلعــار للمســاكن املدمــرة ،وتحســن الخدماتللبنيــة التحتيــة األساســية يف املناطــق املحــررة وتعويــض أرس القتــى والجرحــى واملترضريــن مــن
الحرب.
 تدعــو الشــبكة املدنيــة األمــن العــام لألمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الــدويل ومجلــس حقــوقاإلنســان واملقرريــن الخــواص ومؤسســات األمــم املتحــدة ذات العالقــة إىل تحمــل مســئوليتها
األخالقيــة يف حاميــة املدنيــن يف الشــال والجنــوب والعمــل عــى وقــف الحــرب ووقــف نزيــف
الــدم وإســتمرار املعانــاة اإلنســانية الــذي يعيشــها ماليــن اليمنيــن والضغــط عــى أطـراف الـراع
لوقــف الحــرب.
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 تديــن الشــبكة املدنيــة األحــكام الصــادرة بحــق الصحفيــن والنشــطاء املدنيــن ،وتطالــباملجتمــع الــدويل بالضغــط عــى الســلطات الحوثيــة عــى إيقــاف تنفيــذ هــذه األحــكام ،والعمــل
عــى رسعــة إطــاق رساحهــم وتعويضهــم ج ـراء مــا لحــق بهــم مــن أرضار ماديــة ومعنويــة.
كــا تطالــب بالكــف عــن إختطــاف النســاء وإغتصابهــن يف الســجون ومحاســبة مــن أرتكبــوا تلــك
الجرائــم ،واإلف ـراج عــن السياســيني املخفيــن ق ـرا والكــف عــن مالحقتهــم وتعذيبهــم ،وإيقــاف
اإلجـراءات التعســفية ضــد وســائل اإلعــام وإيقافهــا وإقتحــام مقراتهــا ومكاتبهــا ،وحجــب للمواقــع
اإللكرتونيــة ومالحقــة الصحفيــن.
 الضغــط عــى الجامعــات الحوثيــة لوقــف زراعــة األلغــام والكشــف عــن مناطــق زراعتهــا،وخاصــة يف الطرقــات العامــة واملناطــق الســكنية أو القريبــة منهــا.
 اإلمتنــاع عــن تجنيــد األطفــال وترسيــح املجنديــن منهــم الذيــن الزالــوا يف صفــوف األط ـرافاملتحاربــة ويف جبهــات القتــال.
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شكر وتقدير
تتقــدم الشــبكة بالشــكر والتقديــر إلــى كل المنظمــات المشــاركة في الشــبكة
وإلــى فريــق العمــل الميدانــي وإلــى معــدي التقريــر وإلــى كافــة الهيئــات
والكيانــات والمؤسســات التــي تعاونــت مــع الشــبكة فــي اعــداد التقريــر
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