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  المقدمة

خالل األشهر , فوليس فقط لرموز واشخاص من مقاومتها ة عملية اغتيال للمدينز تشهد تع  

جميعا هو انها  الكن الجامع بينه ,تعددت عملية االغتياالت لتطال شخصيات مختلفة ة الماضي

ت ولكن لم شد المقاومين لجماعة الحوثي وصالح وكان معظمهم من المقاتلين في الجبهاالكانت 

رصدهم واغتيالهم  تم , حيث بل بعد ان عادوا الى حياتهم المدنية ةيقتلوا بمواجهات عسكري

 .ةبطرق شبه موحد

 بسرعةعبر محترفين يستطيعون الفرار و االختفاء  عملية اغتيالهم حركاتهم وتنفيذ تالرصد لفيتم 

ان من كان وراء ذلك أجهزة  تلقي بظالل  ودقة التنفيذة ان اسلحة التنفيذ وادوات الجريمكما 

  .هاوترقب معلوماتها وتنفذ وتموه تحركة استطاعت ان تخترق المدين ةوإمكانات قوي ةمحترف

ات لحوادث وجمع المعلوم ةالظاهرة بدق هذهر الذي تم عبر فريق رصد ميداني هذا التقري ويتابع

 :مت ليتبين بوضوح الحقائق التاليةالقتل التي ت

الي . ان االغتياالت التي تمت في تعز خالل األشهر الماضية ومنذ بدء رصدنا بداية العام الح1

  .مقاومتها للحوثي وصالحهدف  يجمعها ة واحد ةكانت ممنهجة وتطال شريح 2017

 .حياة المدنية وتتم في اماكن عامة. ان االغتياالت تتم لالشخاص بعد عودتهم لل2

  .. االسلحة والتنفيذ تكون بدرجة عالية من الدقة واالحتراف وبالتالي ليس قتال عابرا او عشوائيا3

لتظهر الجهات الفاعلة مكتفين   ةملية اي معلومات او تحقيقات فعلي. لم تظهر بعد كل ع4

 .باشارات الى الجهات المستفيدة وهي نقطة ضعف لدى األجهزة األمنية

( حالة اغتيال خالل األشهر الماضية في أقل من عام )حتى مطلع أيلول/سبتمبر 108) تم رصدو

كان الضحايا في معظمهم أفرادا وضباطا رفيعين ينتسبون لوحدات من الشرطة والجاري(، 

 الجيش الموالي للحكومة اليمنية.و

ميكا  22يتبعون اللواء  ا( جندي82ن )فإعسكرية  اتوبحسب سجالت الرصد وتصريحات قياد    

من  اوجندي ا( ضابط21وأن )  ,تي تقوم بها عصابات مسلحة مجهولةراحوا ضحية االغتياالت ال
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اكات متواصلة تم اغتيالهم جنود الموقع العسكري في جبل هان غرب مدينة تعز والذي يشهد اشتب

 في وسط مدينة تعز من قبل مسلحين مجهولين.

تأتي سلسلة االغتياالت المتالحقة التي تشهدها تعز في ظل عجز القوى األمنية عن فرض و    

األمن واالستقرار نتيجة عدم امتالكها لإلمكانيات المطلوبة، على حد تصريحات قيادات األجهزة 

واستهدفت معظم عمليات االغتياالت خالل الفترة السابقة أفراد وقيادات في  األمنية في المحافظة،

المؤسستين العسكرية واألمنية اللتين تعرضتا لحالة من االنهيار إثر الحرب، باإلضافة إلى زيادة 

انتشار السالح في يد الجماعات والفصائل المسلحة، وعدم تنظيم الدولة لحمل السالح وحيازته، 

ادة االنفالت األمني وانتشار حالة الفوضى، كما أن ضعف أداء الحكومة الشرعية ساعد في زي

وعجزها عن استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة من أقسام شرطة ونيابات ومحاكم ساهم أيضا في 

تزايد االنفالت األمني، وانتشار معدالت الجريمة، خاصة بعد ان قامت مليشيا الحوثي صالح في 

ب لآلالف من المساجين بقضايا جنائية والذين كانوا محتجزين في السجن فترة سابقة بتهري

 المركزي.

 الوضع العام :  

وصواريخ تعاني من قصف يومي بمختلف انواع المقذوفات والهاوزر التزال مدينة تعز     

والتي تطلقها مليشيا الحوثي وصالح وتستهدف االحياء السكنية في ومضادات الصواريخ  الكاتيوشا

وترتقي  مستمرة،تعد جرائم يومية التي و, نييندالجرائم ضد الم أبشعمرتكبة وسط وأطراف المدينة 

 إلى جرائم ضد اإلنسانية.

يقارب العام  كما يعاني ابناء تعز من وضع اقتصادي بالغ الصعوبة نتيجة توقف المرتبات لما    

لى ، إللمطالبة برواتبهم د احتجاجية ايام العيلتنظيم وقفات مما دفع بالعديد من االطفال والمواطنين 

وتوقف كلي للخدمات العامة وانقطاع  شبه انهيار تام لمؤسسات الدولةذلك تعاني المحافظة من 

شحة المساعدات واالغاثات الغذائية و التيار الكهربائي وانعدام المياه وغيرها من الخدمات,

 .والدوائيةواالنسانية 
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 : الصحيلوضع ا

يتفاقم الوضع الصحي في مدينة تعز ويزداد سوءا بشكل كبير ومتسارع في ظل اهمال وصمت     

 من جميع الجهات المسئولة المختلفة.

والذي تعرض لقصف من قبل المليشيات مرات  اكبر مستشفى حكومي في تعزففي مستشفى الثورة  

ون موظفاً هم من يتحمل 14بتعز كان عدد موظفي قسم الغسيل الكلوي بمشفى الثورة العام متعددة, 

اصبح عدد موظفي  وتناقص هذا العدد حتى بمرضى الفشل الكلوي على كاهلهم التطبيب واالعتناء

ً هذا القسم  بعد ان بلغ حال موظفين المركز حالة يرثى , في منتصف اغسطسفقط  واحداً( )موظفا

لى اعتكاف إدى أمر الذي ألا .لها بسبب معاناتهم المستمرة من عدم صرف رواتبهم او مكافاتهم

موظفين المركز في منازلهم بسبب قلة حيلتهم وعدم استطاعتهم للوصول لمقر عملهم او حتى 

موظفي المركز تم تخفيض عدد  نقصوبسبب ؛ الوقوف لمساندة وسند مريض الفشل الكلوي

، جلسات 3ع مريض الفشل الكلوي يغسل في االسبولل  2الى  3من  مع نهاية هذا الشهر الجلسات

، لمريض الذي كان مقرر له في االسبوع جلستين غسيل كلوي تم تخفيضها الى جلسة واحدةاما ا

نزله بدون ان يتم عمل اما المريض الذي كان مقرر له جلسة واحدة في االسبوع تم اعادته الى م

 .اي جلسة له

يجة ذلك, ليعاود القسم حد المرضى نتاوتوفي  اغسطس  18ثم توقف القسم كلية عن العمل في يوم 

المشتقات النفطية،  ذنفال تحت تهديد اغالقه مجددا في اي لحظة العمل مرة اخرى بشكل بسيط للغاية

 .وعدم صرف الموازنة التشغيلية للمستشفى منذ عام ونصف

 االلغام:

عن األشهر اكثر مليشيا الحوثي صالح بشكل ملحوظ  قيامفي هذا الشهر سجلت وحدة الرصد    

القرى العامة وطق اخاصة المنو تغادرها أماكن التي تقتحمها بزراعة االلغام في كل األ  الماضية

 والطرقات العامة الرابطة بين المدن واالرياف.السكنية 

الحوثي صالح مليشيات وتار زرعتها أب مربوطةحقول الغام  اكتشف فيهافمثال منطقة مدارات  

 ،  غربي مدينة تعز مدرات باتجاه شارع السمن والصابون رات ومحيط تلةامد أطرافبكثافة في 

معظم الجرحى الذين يصلون و، رتفاع عدد المعاقينا وادت تلك االلغام المزروعة الى    

النزيف سبب إما أن يفارق الحياة مكان االنفجار لسوء إصابته أو يموت باأللغام، للمستشفيات بسبب 
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المحظوظ هو من ينجو ويتم اسعافه للمستشفى ولكن يخضع للبتر و، الطريق للمستشفىفي وهو 

 .الدموية األوعيةبسبب تهشم طرفه وتأثر 

ال االلغام كاسحة حتى فالمرتفعات في  لفرق إزالة األلغام خاصةاصبحت االلغام اكبر عائق و

 .والمرتفعةتستطيع ان تمسح المناطق الوعرة 

 

 

 :االحصائيات 

 : االنتهاكات التاليةمنها  انتهاكا طالت مدنيين 116رصد الفريق الميداني 

 

 سبب القتل: 

 عدد القتلى المدنيين   

   3 قنص مباشر من قناص تابع للحوثيين  

  7  برصاص مسلحين مجهولين اغتياالت   

   1  حتى الموت من قبل الميليشيااختطاف وتعذيب   

   1 مجهولين اختطاف وتعذيب حتى الموت من قبل   

  .18 قتل بقذائف المليشيا بينهم نساء واطفال   

  )3 قتل بقصف صاروخي للمليشيا )طفلين وامرأة   

   26 قتلى جراء سيول االمطار بسبب حصار المليشيا   

   2   المقاومةفصائل اشتباكات بين مسلحين في قتلى اثناء   

  3 عتها المليشيات رقتلى نتيجة االلغام التي ز   

  1 وفاة مريض بقسم الكلى جراء توقف القسم بمستشفى الثورة 

  86 

 المصابين القتلى   

  5 6 اءــســن 

  11 13 لــفـط 

  18 49 لــرج 

 34 68 اإلجمالي
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 بب االصابة:س 

 

 عدد المصابين المدنيين  

  20 الحوثين وصالح قذائف أطلقهاإصابات ب   

  5  الحوثي وصالح قصف صاروخي  إصابات   

   5   برصاص مسلحين مجهولينإصابات   

   2 المليشيا  من ةبرصاص قناصإصابات   

   2 إصابات انفجار لغم زرعة الحوثي وصالح   
  34 

o  االعاقات  االشخاص ذوينتج عن الكثير من تلك االصابات بترا أعضاء مخلفا عددا

 .الجسدية

   

 نتهاك الحريات واالعالم:ا 

متفرقة إلعالميين اثناء  حالتي اعتداءاتسجل فريق الرصد والمتابعة الخاص بمركز المعلومات 

 قيامهم بعملهم وهي كالتالي:

من الموت قنصا قناص تابع لمليشيا ونجاة قناة يمن شباب تعرض إلطالق نار لمراسلين  .1

 الحوثي.

 اثناء تأدية عملهم.  اعتداء مسلحين في فصائل المقاومة على طاقم قناة الجزيرة مباشر .2

 

 : الممتلكات العامة والخاصة 

 

عجز فريق  مليشيا الحوثي صالحنتيجة الشتداد المعارك والقصف اليومي والمكثف من قبل 

الرصد الميداني في الوقت الحالي عن رصد كافة الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت 

جدا مما تضرر خصوصا في القرى التي  تم رصده يشكل جزءا يسير لألضرار الكلية والجزئية وما

 يتم قصفها بكثافة يوميا وتهجير ساكنيها:

 مايلي:للممتلكات كانت ك حالة انتهاك 12 هورصده خالل هذا الشهر تم توثيقما و

 5 منازل تضررت بشكل كبير نتيجة القصف بالقذائف والصواريخ 

 ئل المقاومةاقتحام منزل من قبل مسلحين في فصا 

  ميدانيا من قبل قوات امنية تابعة للسلطة  ىتحمل مستشف نقل قواطر 5احتجاز رصد

 لحج. - المحلية في حوطة
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 خالل ثالثة ايام  هرصد نهب معدات مصنع أسمنت البرح وبحسب إفادة شهود عيان بأن

ة والسرقمتواصلة وعملية نهب ممنهجة لكل معدات واجهزة وادوات مصنع اسمنت البرح 

وتحمليها  بتفكيك كل المعدات قبل مسلحين يتبعون مليشيا الحوثين وصالح؛ حيث قاموامن 

الدفاع  وزارةوامر من أعلى شاحنات من قبل افراد مدججين بالسالح يقولون ان لديهم 

وقاموا بتفكيك الورشات ونهبها  ،المسيطر عليها من قبل جماعة الحوثي وصالح بصنعاء

كما نهبت قطع الغيار واإلطارات وكل ماهو موجود من  ،ونقلها الى مكان غيرمعروف

 المواد داخل المخازن.

ان فمحامي مصنع اسمنت البرح  ةن القانونيئومد الواصلي مدير الشوبحسب المحامي اح

كل محتوياتها وتفكك المصنع يتعرض لنهب الورشات من المخارط وغيرها والمخازن ب"

من قبل مليشيا االنقالب وتحميل معداته  التواليعلى  لثالثة ايام اآلالتالمعدات وملحقات 

 ".. ةالى جهات مجهول

 

 

 نسانإلا هيل لحقوقأالمعلومات والتمركز 

 اليمن  – تعز
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