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 العام:الوضع 

يتوقف قصف مليشيا الحوثي وصالح على مدينة تعز وعدد من القرى االخرى من اماكن تمركزها  لم   

في أطراف المدينة وتلك المناطق طوال ايام شهر سبتمبر يوما واحدا، حتى في ايام عيد االضحى 

 المبارك لم تردع هذه المناسبة الدينية العظيمة مدافع ودبابة المليشيا عن القصف لحظة واحدة.

وقات متفرقة طوال اليوم، وتعمدت أفقد امطرت سماء المدينة بمئات المقذوفات المختلفة في      

المليشيا بقصفها العشوائي الممنهج االحياء السكنية المكتظة بالمدنيين والخالية من اي تواجد للجيش 

االمنين وتدمير المنازل بشكل شبه يومي وترويع  الوطني او المقاومة، مستهدفة بذلك قتل المدنيين

 والمباني العامة والخاصة، محدثة كارثة انسانية كبيرة.

مليشيا الحوثي وصالح على قرى أطلقتها  قذيفة 44ورصد الفريق الميداني في يوم واحد فقط      

المليشيات على االحياء السكنية ومزارع  أطلقتهاقذيفة مدفعية 12ساعة منها  24سكنية بالصلو خالل 

اضرارا بليغة واصابة المواطن مهيوب  لتعز محدثةواطنين في منطقة الشقب البوابة الجنوبية الم

 عبدهللا احمد القرصاع.

 ورصد الفريق أهم االحياء السكنية التي تكثف المليشيات القصف عليها بكل مستمر وهي      

 أسم الحي/ المنطقة م أسم الحي/ المنطقة م

 الدعوة 2 عب الدباش   1

 المحافظة 4 بير باشا 3

 الكمب بازرعة 6 لجحملية 5

 وادي صالة   8 سوق الصميل 7

 اللصب 10 صالة 9

 العسكري   12 مؤسسة الجمهورية " الجحملية الوسطى" 11

 مشروع المياه   14 ثعبات   13

  

مدينة ماكن تمركز مليشيا الحوثي وصالح في الجانب الشرقي من أويتم قصف تلك االحياء من     

 تعز حيث القوة األساسية لمليشيا الحوثي وصالح وهي كالتالي:

 تبة السالل .1

 تبة سوفتيل .2

 معسكر جرادة الحوبان .3

 ميكا الجند 22معسكر  .4

 قاعدة طارق الجوية .5

 سودأجبل اومان خلف مدينة الصالح منطقة حبيل  .6
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 الصلو وهي:كما رصد الفريق القرى السكنية التي تتعرض بشكل مكثف للقصف بمديرية 

 اسم القريـة / العزلة م اسم القريـة / العزلة م

 اعماققرية   -2 قرية الصيار  -1

 الطوعقرية   -4 القابلةقرية   -3

 حمدةقرية   -6 الذنيبقرية   -5

 حجامةقرية   -8 العزرقرية   -7

 الشعابيقرية   -10 البطنةقرية   -9

 الصعيدقرية   -12 بيت القاضيقرية   -11

 المقاطرةقرية   -14 صعرةة يقر  -13

 القحفةقرية   -16 الموسطةقرية   -15

 الضعةقرية   -18 المثافيقرية   -17

 

وتتمركز مليشيا الحوثي في قرية الحود بالصلو، وازدادت وتيرة تهجير المليشيا لألهالي في القرى    

على ببالد الوافي قرية خور عن  حيث قامت بتهجير اخر األسرالعزل ببالد الوافي ومديرية خدير، و

 .على الخروج من منازلهم وطردهم بالقوة" وقامت بإجبارهم)غرب تعز( الضباب الربيعي  أطراف

اسرة عن قرية خور، وكانت المليشيا قد هجرت قبل أشهر عدد كبير  40ورصد الفريق الميداني    

أسرة، وأدان المركز مطلع سبتمبر تهجير المليشيا  60من االسر عن هذه القرية وثق الفريق تهجير 

 م المليشيا على المغادرة تحت القصف والحصار.مدنيا اجبرته 15لـ 

 20كما قام مسلحي المليشيا باقتحام منطقة نقيل اإلبل وقرى القحيما وحبيل يحيى والمقلوبة واعتقلت 

 اسرة عن قرية حذران. 13سنة، باإلضافة الى تهجير 17الطفل حلمي طاهر جسار مدنيا بينهم 

 ساكنيها،ووثق الفريق الميداني بوحدة الرصد والمتابعة تزايد حاالت اقتحام المنازل وتفجيرها وقتل    

 تعز،وقام مسلحي المليشيا بمداهمة منازل المواطنين في قرية الهيجا بمديرية جبل حبشي غرب 

د قتلهن او سرقة وتزايدت حاالت االعتداء على النساء وترويعهن اثناء اقتحام المنازل ووصل االمر ح

 مصوغاتهن وممتلكات المنزل.
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 اطفال تعز ... وقود لحرب المليشيا:

أخرين 17إصابة  وطفال  12ل  وثق فريق الرصد الميداني بوحدة الرصد والمتابعة للمركز مقت  

خرين برصاص طائش خالل أ 2منهم وقتل  10خالل شهر سبتمبر الماضي، تسببت المليشيا بمقتل 

 عرس.

طفال أ 8وصالح مجزرتين دمويتين في يومين متواليين سقط خاللها  ارتكبت مليشيا الحوثيو  

أخرين في جرائم منفردة للمليشيا  4إطفال وإصابة  4باإلضافة إلى مقتل  خرينأطفال  13صيب أو

 بحسب رصد الفريق الميداني للمركز.

آخرين في محافظة تعز  2700طفل وإصابة  700أكثر من  مقتللى إوتشير احصائيات سابقة     

 الحرب، حيث يدفع االطفال الثمن االكبر لهذه الحرب.منذ بداية  الحوثي وصالحبنيران مليشيات 

 تدهورو ،األدويةأخطاراً كبيرة بسبب النقص الشديد في  األطفال الذين يخضعون للعالج ويواجه   

واالدوية في ظل  وانعدام أبسط اإلمكانات، المقصوفة مرارا من قبل المليشيا، أوضاع المستشفيات

وتوقف صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي، الذين يجدون  الحصار المطبق على المدينة،

 صعوبة بالغة في توفير أجور االنتقال لمقار أعمالهم. 

لمياه تسبب الحرب في إلحاق دمار واسع النطاق في البنية التحتية لقطاع ا واشارت تقارير إلى   

ً صغار السن من مواإلصحاح البيئي،  ما شكل أخطاراً صحية جدية على حياة السكان، خصوصا

األطفال، ممن تزداد احتماالت تعرضهم لسوء التغذية بسبب أمراض اإلسهاالت، الناجمة عن نقص 

 المياه النقية وخدمات اإلصحاح البيئي المالئمة

ضطرابات نفسية وحاالت ا ويعاني معظمهم منية للحرب، من اآلثار النفسايضا  يعاني أطفال تعزو   

 النفسية،كثير من األمراض لجعلتهم عرضة لالتي أجواء الحرب وتداعياتها  بسبب والخوف،من الهلع 

والمجازر الدموية ومقتل ذويهم والتي حوادث القتل في أوساط أقرانهم الى مشاهدتهم  باإلضافة

بالغ  أمر عالجها سيكون بال شك والتيطفال األتضاعف من الصدمات النفسية التي يتعرض لها 

 .ويؤثر مستقبال على حياتهم الصعوبة

في ظل الحصار  إليهمسوءاً بسبب عدم تمكن مؤسسات اإلغاثة من الوصول  اطفال تعز وتزداد معانات

لتغطية احتياجاتهم  إليهممالت االغاثة من عامين وصعوبة وصول ح أكثرالذي تفرضه المليشيا منذ 

االساسية من غذاء وماء ودواء خصوصا االطفال الذين شردوا وهجروا مع ذويهم الى مناطق مختلفة 

 العراء.ولم يجد البعض منهم حتى مأوى يسكن فيه حيث تسكن عشرات االسر في 

 التعليم:

منها ن معظم مدارس تعز الزالت مغلقة وعدد كبير أرغم بدء العام الدراسي منذ مايقارب الشهر اال   

لى اضراب المعلمين بسبب مرور إ باإلضافة لحقها،و الكلي الذي لم يعد مؤهل نتيجة التدمير الجزئي أ

 لى ثكنات عسكرية ومعتقالتإتحولت العديد من المدارس و، مايقارب العام دون استالم رواتبهم

 الوطني.و فصائل المقاومة والجيش لح أإما مليشيات الحوثي وصاسيطرت عليها 
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تعليميا في المحافظة تضررت  ىمدرسة ومبن 375وتمكن الفريق الميداني من توثيق ورصد تضرر 

دبابات )قذائف متعددة قصفها ب وذلك جراء تماما،منها  4منها بشكل كلي فيما تدمرت  49خالل الحرب 

 (.مضاد طيران وغيرها 23ـ وهاوزر وهاون وب

مرفقا تعليميا قامت بتحويلها الى ثكنات عسكرية  22المليشيات على  الفريق سيطرةرصد  كما   

مرفقا تعليميا الى مأوى للنازحين اال انها افرغت  35وتحول  ومعتقالت،و سجون أومخازن للسالح 

تم عليها فصائل في المقاومة والجيش الوطني  ومرفقا تعليميا تسيطر ىمبن 24رصد كما تم ذلك، بعد 

 منها للسلطة المحلية. 7مؤخرا تسليم 

لف طالب هجروا وشردوا في المحافظة أ 200ن هناك حوالي ألى إوتشير احصائيات وتقارير  

تربويا بين معتقل ومخف  21معلما ومعلمة في المحافظة وهناك  165كما قتل  تعز،معظمهم من ريف 

مدرسة  420وخروج  والتهجير،رب تربوي بسبب الح 10,000من  أكثرفيما تشرد ونزح  قسريا،

وتتعمد مليشيات الحوثي من خالل تدمير البنية عليمية عن الجاهزية بسبب تدميرها، ومؤسسة ت

يشير الى ان  عليها، مماوتجهيل االجيال المقبلة ليسهل السيطرة  التعليم،التعليمية تعطيل عملية 

 .القادمةيرة وتدمير مستقبل االجيال المحافظة بشكل خاص واليمن بشكل عام مقبلة على كارثة كب

 

 االحصائيات:

 رصد الفريق الميداني االنتهاكات التالية:  

  

 الـقـتـل:سبب 

 عدد القتلى المدنيين   

   1 قنص مباشر من قناص تابع للحوثيين 

  3  برصاص مسلحين مجهولين اغتياالت 

  8 )بينهم نساء وأطفال( اغتياالت من قبل مليشيا الحوثي وصالح   

  1 اختطاف وتعذيب حتى الموت من قبل الميليشيا 

  12 اطفال( 8)منهم  قتلى بقذائف المليشيا    

  4 )بينهم طفل( قتلى نتيجة االلغام التي زرعتها المليشيات   

   4 راضي أقتلى جراء اشتباكات مسلحين أثر خالف على   

   2 قتلى جراء عبوة ناسفة زرعتها المليشيات 

   35 

  

 الجرحى والمصابين القتلى   

  5 4 نــســاء 

  17 12 طـفــل 

  16 19 رجــل 

 38  35  اإلجمالي
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  اإلصابة:سبب 

 عدد المصابين المدنيين  

  30 إصابات بقذائف أطلقها الحوثين وصالح   

   نساء(  5) منهم 7 إصابات برصاص قناصة من المليشيا 

   1 إصابات انفجار لغم زرعة المليشيا 

   38 

o أعضاء مخلفا عددا أكبر من االعاقات الجسدية ج عن الكثير من تلك االصابات بترنت 

  

 االختطافات: 

لمدنيين قامت بها مليشيات الحوثي وصالح بينهم طفلين هما  حالة اختطاف 24وثق فريق المركز 

والطفل  المدينة،عاما من قرية القحيما دمنة خدير جنوب شرق  16محمد عبده حسن الشرجبي 

 عاما. 17حلمي طاهر جسار 

  والخاصة:الممتلكات العامة 

نتيجة الشتداد المعارك والقصف اليومي والمكثف من قبل المليشيات فقد عجز فريق الرصد الميداني    

الكلية والجزئية  لألضرارفي الوقت الحالي عن رصد كافة الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت 

وميا تم رصده يشكل جزءا يسيرا جدا مما تضرر خصوصا في القرى التي يتم قصفها بكثافة ي وما

 وتهجير ساكنيها:

 :ما يلي خالل شهر سبتمبروتم توثيق ورصد 

 منزال تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بالقذائف والصواريخ 13 -

 منازل تم تفجيرها من قبل المليشيات. 3 -

 اقتحام وسرقة منزل بالمدينة من قبل المليشيات. -

للمركز عدد من البالغات عن اقتحام المليشيات لعشرات المنازل في  الميدانيسجل الفريق  -

 معظمبمديرية الخدير والتي تم تهجير  اإلبلقرى خور والقيحما والمقلوبة وحبيل يحيى ونقيل 

 لى ثكنات عسكرية.إساكنيها وتحويل منازلهم وقراهم 
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  شهادات وقائع و

 

  سنفجر بيتكم ..!!            

 استهداف عائلة غالب العكيش، كان الطفل عبدهللا غالب )في رمضان ا    
 
عاما( ذاهبا من  12لماضي بدا

قريته الصيار إلى قرية القابلة لشراء حاجيات المنزل فوق الحمار، وجه مسلحي الحوثي بندقيتهم وقتلوا 

حمد شمسان )؛ الحمار
 
يام تم قنص والدته روضة ا

 
م في رجلها وهي في مزرعتها، عاما(  50بعدها با

 
نزحت ال

ل خالها الدك تور محمد ناجي في قرية بيت القاضي، واستولى الحوثيون على منزلها وتمركزوا واسرتها إلى منز 

ضرارا فيه.
 
حدثوا ا

 
 فيه وعبثوا بمحتوياته وا

حد سب 14في يوم الخميس       
 
واسمه فؤاد عبد الرحيم  جماعة الحوثي من مديرية الصلوتمبر اتصل ا

م وطفلها  "عمار " ب  ،القطابري 
 
ن سنفجر بيتكم، هرعت ال

آ
مك ال

 
بناء روضة، وقال له إذا لم تنزل ا

 
حد ا

 
ا

متر، فجر مسلحو الحوثي وصالح  300عبدهللا عند الرابعة عصرا، وهي بالقرب من منزلها بمسافة ل تتعدى 

م وطف
 
 لها.المتمركزين في منزلها عبوة ناسفة بالتحكم فيها عن بعد، فوقعت على ال

نها تنقل معلومات      
 
سفل من جسد الطفل، ويتهم الحوثيون روضة با

 
تهشم وجه روضة وتطاير النصف ال

حد المخابز بقرية مجاو 
 
 رة.للمقاومة، يعمل زوجها فرانا في ا

 

 القناص قاتل الأطفال..!!

اعوام( سيارة والدها لترافقه لشراء حاجات للمنزل وبينما هما متجهان من حي كالبه  9صعدت ُعال )  

 يات الحوثي وصالح المتمركزة في معسكر المركزي.باتجاه المدينة تعرضت للقنص برصاصة قناص مليش

لم في اخترقت الرصاصة السيارة لتصيبها في ظهرها، وشعرت عُ   
 
من موت محقق،  جسمها ونجياال با

ك ثر مرة نجت عُ 
 
ثار تلك الرصاصة. رغم محاولة القناص يستهدفهم با

آ
 ال من الموت لكنها اليوم تعاني من ا

******* 


