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 تعز.... وعامان من القصف المستمر

 

 

ن االكبر تشهد محافظة تعز اكبر عمليات االنتهاكات جراء الحرب القائمة وتدفع الثم

  .اكثر من عامين منذفي المعارك المستمرة 

بعض شهدت تعز قصفا مستمرا وان اختلفت درجاته في  واربعة اشهرمنذ عامين ف

بوضح الحقائق  المحافظة اظهروقات لكن الرصد لالنتهاكات التي عانت منها الا

 :التالية 

يشيات الحوثي ميل قبل من ,المدنيينب االحياء السكنية المكتضة قصفاستمرار  (1

القذائف الثقيلة ومضاد الطيران وصواريخ  بمختلفوصالح االنقالبية 

 اأضرار تلحقواجرحى الو عشرات القتلىلك جراء ذ تخلفل الكاتيوشا

 العامة والخاصة.  نيافي المب ودمارا كليا وجزئيا

لقاء ي يصل حد ابشكل يومي والذتعاني من كثافة القصف مدينة تعز ال تزال   (2

 هاحصارل ائف من قبل الميليشيات على المدنيين باالضافةالقذ عشرات

  ه الحقيقة.التقرير نموذج فعلي لهذا مطبق ويرصد هذال

المفروض من قبل الميليشيات  ف والحصارالتهجير القسري بسبب القصطال  (3

اكثر من غيرها وبشكل قرى وارياف ومناطق متعددة من المحافظة على 

  .النتهاكات تعز من التقارير الراصدةممنهج غفلت عنه الكثير 

صعوبة الوصول الى رصد دقيق وموضوعوي في الوقت المناسب لكثير من  (4

, او سيطرة الميليشيات عليها عنيفةتعاني من اشتباكات مازالت التي المناطق 

فريق الرصد في مركز المعلومات  ومنهاليها,  ر وصول فرق الرصدوتعذ

في اللحظة  كثفاطق عانت من تهجير وقصف مهيل لحقوق االنسان لمنأوالت

 وموزع.الصلو الشقب والحادثة فيها االنتهاك مثل منطقة 

االلغام في الطرقات والمنازل التي تستولي عليها  استمرار الميليشيات بزرع (5

المزارع واالحواش والورش وغيرها,  والمباني االخرى باإلضافة الى

 لك .جراء ذلعديد من الضحايا المدنيين ووقوع ا
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 اعددوحدة الرصد والمتابعة في مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان ورصدت 

جزها في هذا التقرير نو 2017خالل شهر يوليو  تعز من االنتهاكات التي حدثت في

 الشهري كمايلي:

 

 االحصائيات:

 

 

  

  

 القـتـلـى: 

 مالحظات العدد سبب القتل م

  2 دهس بطقم تابع لميليشيات االنقالب 1

 مدنيين معظمهم اطفال 12 قنص برصاص قناص الميليشيا 2

3 
اختطاف وتعذيب حتى الموت من قبل 

 الميليشيا
1 

 

 نساء 7مدنيا بينهم  21 غارة جوية للتحالف 4

  4 قذائف الميليشيات 5

  13 قتلوا برصاص مسلحين مجهولين 6

  3 اغتيال مدنيين من قبل حوثيين 7

  3 جراء اشتباكات بين مسلحين في المقاومة 8

  5 الكوليرا 9

  64  

 

 

  العدد سبب االصابة 

  6 قنص برصاص المليشيا  

  8 قذيفة للميليشيا  

  3 لغم ارضي  

  6 اصابات اثناء االشتباكات بين مسلحي المقاومة  

  2 محاولة اغتيال  

   الجرحى  القتلى

 13 رجال 48

 5 اطفال 6

 7 نساء 10

 25 اإلجمالي  64
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 :ـ اداتـهــــــش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لغم ثاني" بهذه الكلمات  ابي لغم وبنت عمي اجت تنقذني انفجر به "خرجت اجيب ماء انفجر

خرجت  ؛ اختصرت دليلة قصتها المؤلمة مع بنت عمها عفاف من قرية الشقب بجبل صبر 

ايام  ةثالثلالقرية  مليشيا الحوثي وصالحن حاصرت أبعد  ألسرتهادليلة من منزلها لجلب الماء 

انفجر بها احدهم قبل ان ن المليشيات قد زرعت االلغام في ارجاء القرية أمتتالة، ولم تكن تدرك 

تكمل مشوارها، سمعت اسرتها دوي االنفجار ، خرجوا من البيت، لكن المشهد كان ملبداً 

 ةعلى موعد مع صدمة كبير ابالغبار، ولم يعرفوا تفاصيل المشهد اال بتشتت الغبار ، حينها كانو

جود لرجلها اليمنى فقد ويكسوها الدم ،والجراح، بينما ال دليلة ملطخة بالدماء، رجلها اليسرىف

ً ، للغم عليها لم ينته المشهد بعد فقضى ا دليلة تحتاج المساعدة والتدخل البد ان يكون سريعا

ز حدود الدناءة ويعشق سفك هرعت ابنة عمها عفاف لنجدتها، ولم تكن تدرك ان القاتل تجاو

حتاج لمن يسعفه المسعف هو اآلخر ، ي ولألسفاعتهم الوحيدة " ضنشر الموت " فهو بالدم و

كل واحدة  اعة، فعلى االرض فتاتين،ضان تصل واصبح المشهد اكبر ف االن فلغم آخر انفجر قبل

المشهد مرعباً ، حين اصبح مؤشر الضحايا مرشح لالرتفاع، فكل من  أفقدت احدى رجليها ، بد

وبدأ مسلسل  يحاول االنقاذ، قد يحصده لغم آخر ، منعت الفتاتان اهلهما من محاولة االسعاف ،

.. إنقذ نفسك بنفسك، عبر الزحف بما بقي من روح، وبالكاد عبرتا منطقة الخطر ، أُخذت 

مر ان المشهد لم ينتهي بفقدان في األ ءاالسو , وكانتشفى البريهي لتلقي العالجلى مسإالفتاتين 

بها المت ي كل فتاة احدى رجليها فدليلة مهددة ببتر رجلها االخرى بسبب االصابة البالغة الت

مالم تحصل على عناية طبية وسفر لتلقي العالج للحفاظ على ما تبقى من أمل في الحياة ، 

ي ..كل من يستطيع ان يقوم والحفاظ على رجلها االخرى من البتر ، وجدناها تناشد ،، وتناد

 ..ال يتركها بجهد ا
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وجدوا عمل في  ن|حجر وطيالبناء |يعمالن في اعمال بن عمه أوعبدهللا وسيم " 

وا الطريق اقتربوا من تبة القارع قرب أأخطلعملهم اليوم الثاني شارع الثالثين في 

امهلهم القناص  ،وهي منطقة غير آمنة "مدينة النور"الدفاع الجوي بشارع الثالثين 

 ةمنطقنهم في أا للتقدم اكثر, وأثناء سيرهم شعرو وصالح لحوثيلتابع لميليشيات اا

 الىه رشدحاول االتصال بصاحب العمل ليوهاتفه النقال وسيم  امنة, اخرجغير 

القناص رصاصته صوب وسيم أطلق للرجوع اثناء استدارتهم و الصحيح, الطريق

عمه   حاول ابن، اصابت اخترقت جسده طلقات 3ثم تليها  اثرها على االرض سقطلي

ا  ليسحب وسيم بعد ان ظل ينزف ل اسعافه فلم يستطيع خرجت امرأة واعطته حجابه

يقنص ابن  ان بينما القناص يحاول ةامن ةحاولوا سحب وسيم الى منطق، دقائق 10

  .عمه

ضاقت بها  المسكينةامه ، ايام فارق الحياة 5وبعد  مستشفى الثورةاسعف وسيم الى 

 .. " بنهاد ااستشها الدنيا بعدفقد ضاقت الدنيا وتمنت ان تلحق ابنها 

 

فينا حاجة كنا شين بأمن ومرتاحين وال ية من قبل ما يصلوا لنا الحوثي عابالقري كنا" 

ومعي خمس مواضع )احوال(  ونزرع غرب ودخن ونرعي األغنام ونبتل  نبكر نتلم 

كنا ننام حتي جنب باب البيت وال يجري بنا شي اما االن الوضع تغير تماما لما 

وجة بالقهر وااللم تحدث الينا المسن علي " بهذه الكلمات الممزوصل الحوثين القرية

عاما, عن وضعهم قبل اقتحام ميليشيا الحوثي وصالح لقريته  90ابراهيم سنان 

 العفيرة في عزلة الشراجة بمديرية جبل حبشي.

 طالبت الميليشيات من االهالي اخالء القرية عنوة بعد حصارها يكمل حديثه قائال "

خروج من القرية والنقدر ندخل أي أغراض  الل والم حصارنا اليسمحوا لنا بالدخوت

البيوت واألهالي  ىبوا علينا بالمدافع والصواريخ علمن السوق وقاموا الحوثين يضر

فيها حتي المواشي لم تسلم منهم وقاموا بتفجير بعض منازل الناس واذا واحد يخرج 

الل يومين ترك القرية ونخرج منها خصاص عليه وبعدها طلبوا منا رالب وايضرب

 جميعا". واال بنقتل

 ليابني ياهلل كوعن رحلة التهجير القسري التي تعرض لها وكافة ابناء قريته قال "

ضررنا الي بيع األغنام بسعر بخس خرجنا تواحد ياخد اللي يقدر عليه من أغراض وا

رح به لغم وهو يسوق قريق عملوا الحوثين الغام وصهيري الطفي من القرية و
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ومات وابنه تعور والباص تدقدق ونزحنا إلى تعز حي عقاقة واآلن أصبح  الباص 

وضعنا صعب والمعيشية تعب وصعبة ومامعناش أي شي تركنا القرية ومشينا 

من  كثيرالهنا وصل بنا الحال أن يسكن بالبيت أكثر من أسرة ونعاني  واآلن 

 . المتاعب "

 

 في السكنية األحياء على دقائق ثالث خالل قذائف 5 ت الحوثي وصالح ميليشياشنت 

 القصف أسفريوليو و 22يوم السبت  تعز جنوب المودام صبر الشقب منطقة

 بشظايا أعوام 5 ذو أحمد عقالن عبدالوهاب محمد هيفاء الطفلة إصابة عن العشوائي

 . ساقها توبتر امعائها واخراج جسدها تمزيق في تسببت والتيالهاوزر  قذائف إحدى

 توفر وعدم الطريق وعورة بسبب الحياة فارقت أنها اال الطفلة إسعاف األهالي حاول

 . المواصالت وسائل

 إسعافها أثناء العروس جبل قمة في هيفاء الطفلة رددتها كلمات خركانت ا" شاموت" 

قبل ان تفارق الحياة, لتضيف جرحا اليما اخر لجراح  الوعرة الشقب طريق من

 ال<ي اصيب في رمضان الماضي ولم تبرا جراحه بعد. والدها محمد عقالن

 


