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نبذة تعريفية عن محافظة البيضاء:

ــي   ــا بحوال ــد عنه ــاء، وتبع ــوب الشــرقي للعاصمــة صنع ــي الجن ــع محافظــة البيضــاء ف تق
268 كيلــو متــر، ويشــكل ســكان المحافظــة مــا نســبته  %2.9 مــن ســكان الجمهوريــة، 
وعــدد مديرياتهــا  20 مديريــة، ومدينــة البيضــاء مركــز المحافظــة، وأهــم مدنهــا مدينــة 
ــج المحافظــة مــا نســبته  رداع. وتعــد الزراعــة النشــاط الرئيســي لســكان المحافظــة، وتنت
المحاصيــل الزراعيــة فــي الجمهوريــة، وأهمهــا الخضــروات  %6.4 مــن إجمالــي 
والمحاصيــل النقديــة فضــاً عــن بعــض الصناعــات الحرفيــة والتقليديــة، وتضــم أراضــي 
المحافظــة بعــض المعــادن مــن أهمهــا الحديــد، التيتانيــوم، رمــل الزجــاج والســيلكا. ومــن 
ــة البيضــاء. ــة، قلعــة رداع وقلع ــي محافظــة البيضــاء مدرســة العامري ــة ف ــم األثري المعال

ــي   ــع حوال ــاء، وترتف ــة صنع ــن العاصم ــوب الشــرقي م ــي الجن ــع ف ــع المحافظــة: تق  موق
ــر   عــن مســتوى ســطح البحــر وتبعــد عــن العاصمــة صنعــاء مســافة  268    2250 مت
كيلــو متــراً وتتصــل المحافظــة بأجــزاء مــن محافظتــي مــأرب وشــبوة مــن الشــمال، 
وأجــزاء مــن محافظتــي شــبوة وأبيــن مــن الشــرق، وأجــزاء مــن محافظــات أبيــن ولحــج 
والضالــع مــن الجنــوب، وأجــزاء مــن محافظــات الضالــع وإب وذمــار مــن الغــرب.
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المساحة:

 تبلغ مساحة المحافظة حوالي  9314  كم2. 

السكان:

 لنتائج التعداد العام للمساكن والسكان 
ً
 بلغ عدد سكان المحافظة وفقا

 بمعدل  2.39%  .
ً
والمنشآت لعام 2004 نحو 577.369 وينمو السكان سنويا

التضاريس:

تتوزع تضاريس المحافظة بين صحاري ومرتفعات جبلية وهضاب وسهول 
واسعة تضم أراضي خصبة.

المناخ والبيئة:

 وبارد شتاَء في المرتفعات الجبلية ويسود المناطق الصحراوية 
ً
معتدل صيفا

.
ً
المناخ الحار أثناء الصيف والمعتدل شتاَء في النهار ويميل إلى البرودة ليال

محافضة البيضاء
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المقدمة:

ــل  ــن قب ــاء م ــة صنع ــى العاصم ــتياء عل ــد االس بع
جماعــة الحوثــي فــي 21 أيلول/ســبتمبر 2014، 
ــة  ــى محافظ ــيطرة عل ــة للس ــلحو الجماع ــه مس توج
البيضــاء، قبــل توجههــم الــى محافظــات و مــدن 
وضــع  و  والحديــدة،  وتعــز  عــدن  مثــل  كبــرى 
الحوثيــون محافظــة البيضــاء كأولويــة عســكرية لهــم 
قبــل أي محافظــة اخــرى يرجــع لعــدة أســباب، أهمهــا 
ــع المحافظــة  ــث تتمت ــز حي ــي المتمي ــع الجغراف الموق
حدودهــا  فــي  تشــترك  فهــي  اســتراتيجي  بموقــع 
ــع  ــن والضال ــج وأبي ــي لح ــات، ه ــان محافظ ــع ثم م
وشــبوة مــن محافظــات جنــوب اليمــن، وإب وذمــار 
و محافظــة صنعــاء ومــأرب مــن محافظــات الشــمال، 
ــن  ــا يمك ــن طريقه ــة ع ــة جغرافي ــي بواب ــذا فه و له
ــى  ــة إل ــات إضاف ــك المحافظ ــكري لتل ــور العس العب
كونهــا منطقــة وســطي ومركــز تحكــم جغرافــي 

ــبوة،  ــأرب وش ــي م ــط ف ــق النف ــاء ومناط ــن صنع بي
كأبيــن  الجنــوب  فــي  والســيطرة  القــوة  ومناطــق 
ــن المحافظــة  ــة الوســطى م ــاز المنطق ــع، و تمت وياف
ــة  ــة حماي ــا منطق ــا يجعله ــرة مم ــة وع ــة جبلي بطبيع
مهمــة أمــام أي هجــوم مســتقبلي علــى صنعــاء مــن 
الجنــوب أو الشــرق، إضافــة الــى الخلفيــة التاريخيــة 
ــن  ــة الموســومة بالعــداء و الصــراع الدامــي بي الثقيل
فــي  الزيديــة  الشــوافع واالئمــة  المحافظــة  قبائــل 
صنعــاء حيــث تعتبــر الحركــة الحوثيــة امتــداد فكــري 
و ســالي لهــم، و تعــد قبائــل المحافظــة مــن أشــرس 
قبائــل اليمــن وأشــدها تســليحاً خــارج نطــاق الجغرافيا 
ــي  ــن، وعــدم الســيطرة عل ــة للحوثيي ــة الموالي الزيدي
القبائــل علــى األقــل،  المحافظــة، أو كســب والء 
ــاء. ــي صنع ــلطتهم ف ــى س ــاً عل ــراً حقيقي ــل خط يمث
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تمكــن مســلحو الحوثــي مــن الســيطرة علــى 	 
معظــم مناطــق المحافظــة ويرجــع ذلــك الــى 
تعــاون االلويــة العســكرية مــع الجماعة التي 
كانــت موجــودة فــي المحافظــة والمنضويــة 
تحــت الحــرس الجمهــوري،  فــي البيضــاء، 
ــد  ــواء المج ــوادية، ول ــة الس ــي مدين ــواء ف ل
ــي  ــاء، وفرع ــة البيض ــارف مدين ــى مش عل
قــوات األمــن الخاصــة )األمــن المركــزي( 
فــي رداع والبيضــاء، التــي كانــت تديــن 
بالــوالء للرئيــس الســابق علــي عبــد هللا 
صالــح الحليــف الرئيســي للحوثييــن، إضافة 
الــى تســخير الوجاهــات االجتماعيــة لحــزب 
الرئيــس الســابق المؤتمــر الشــعبي العــام 
فــي عقــد صفقــات بيــن المشــايخ والحوثييــن 
القبائــل  بيــن  والصــدام  الصــراع  تمنــع 
ومســلحي الحوثــي وتقــود فــي النهايــة الــى 
ــل. ــق القبائ ــى مناط ــن عل ــيطرة الحوثيي س

وقــد واجهــت جماعــة الحوثــي المســلحة 	 
مقاومــة محلية من قبائل المحافظة وتشــكلت 
ــن  ــن المواطني ــلحة م ــات مس ــدة مجموع ع
المدنييــن المناوئيــن للجماعــة تحــت مســمى 
المقاومــة الشــعبية ولكــن نتيجــة تفرقهــم فــي 
ــة وعــدم تلقيهــم أي دعــم  عــدة مناطــق قبلي
تمكــن المســلحون الحوثيــون مــن اخمــاد 
ــم. ــى مناطقه ــة والســيطرة عل ــك المقاوم تل

لقــد ســاهم الصــراع السياســي والبنيــة االقتصاديــة 
الهشــة وغيــاب مؤسســات الدولــة فــي اســتقطاب بعض 
الشــباب الــى تنظيــم القاعــدة و اتخــذ التنظيــم مــن 
ــة الوعــرة فــي منطقــة المثلــث شــبوة- السلســلة الجبلي
ــاً لاحتمــاء مــن الضربــات  ــاً أمن أبيــن- البيضــاء مكان
الجويــة االمريكيــة بطائــرات بــدون طيــار الدرونــز  و 
الماحقــات االمنيــة، و لــم يتجــرأ افــراد التنظيــم علــى 
الظهــور العلنــي اال بعــد انقــاب جماعــة الحوثــي علــى 
الســلطة الشــرعية و اســتيائها على العاصمــة صنعاء، 
ثــم هجــوم الجماعــة الحوثيــة الذيــن يتخــذون مــن 
المذهــب الزيــدي منطلــق لهــم علــى محافظــة البيضــاء 
الخصومــة  لعاقــة  اســتغاال  و  الســنية  الشــافعية 
التقليديــة التــي تربــط أبنــاء البيضــاء بالمذهــب الزيدي، 
ــة  ــم، و نتيج ــن لمذهبه ــرض الحوثيي ــن ف ــيتهم م وخش
لهــذا الفــرز المذهبــي، اســتغل عناصــر تنظيــم  القاعــدة 
هــذا الوضــع للدفــاع – كمــا يزعمــون - عــن مناطــق 
القبائــل بصفتهــم يحمــون الُســنّة  مــن الشــيعة، و عندمــا 
اســتولى تنظيــم القاعــدة علــى مدينــة المــكا بمحافظــة 
ــن  ــال الحوثيي ــم قت ــر التنظي ــرك عناص ــوت ت حضرم
ــل  ــاء القبائ ــل أبن ــة المــكا، و قات وتوجهــوا نحــو مدين
ــة شــعبية. ــم مقاوم ــي بصفته ــن جماعــة الحوث منفردي

المســلحة  الحوثــي  جماعــة  انقــاب  اثــر  علــى 
فــي  صنعــاء  واقتحــام  الســلطة  علــى  واســتيائها 
العربيــة  المملكــة  أطلقــت  ســبتمبر2014،  أيلــول/ 
الســعودية تحالفــا عربيــا الســتعادة الشــرعية فــي  26 
آذار /مــارس 2015، و ســاهم التحالــف فــي دعــم 
الشــرعية ماليــا وعســكريا، وقــادت القــوات الشــرعية 
ــات عســكرية الســتعادة  ــف عــدة عملي ــاندة التحال بمس
ــي،  ــة الحوث ــا جماع ــتولت عليه ــي اس ــات الت المحافظ
والتحالــف  الشــرعية  الحكومــة  اهتمــام  أن  غيــر 
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ــوض  ــة لخ ــتراتيجية ثابت ــا اس ــن لهم ــم يك ــا فل ــاء كان متذبذب ــة البيض ــر محافظ ــي بتحري العرب
ــال  ــة. وخ ــل المقاوم ــب القبائ ــى جان ــوف إل ــي أو الوق ــة الحوث ــلحي جماع ــد مس ــرب ض الح
فتــرة الصــراع الــذي بــدأ منــذ االقتحــام المســلح لمحافظــة البيضــاء أواخــر عــام 2014 حتــى 
ــة  ــوات الحكومي ــت الق ــر - انتزع ــا التقري ــي يغطيه ــة الت ــرة الزمني ــام 2020 – الفت ــر ع أواخ
ــرعان  ــن س ــي ولك ــلحي الحوث ــن قبضــة مس ــات م ــق ومديري ــل مناط ــك المراح ــض تل ــي بع ف
ــا دون دعــم  ــارع مصيره ــا تق ــل وحده ــك وتركــت القبائ ــة عــن ذل ــوات الحكومي ــت الق ــا تخل م
حقيقــي فــي مواجهــة الحوثييــن، مــا أوجــد حالــة مــن عــدم الثقــة لــدى القبائــل بالحكومــة 
رمزيــة  ومشــاركة  محــدود  وبدعــم  مســلحة  قبليــة  مقاومــة  هنــاك  ومازالــت  والتحالــف، 
ــة. ــن المحافظ ــي م ــزء الجنوب ــي الج ــذات ف ــق وبال ــض المناط ــي بع ــرعية ف ــوات الش ــن الق م

ــة  ــى فوه ــف عل ــي تق ــي المحافظــة فه ــد ف ــا الوضــع بع ــم يســتقر له ــي ل ــن جماعــة الحوث  ولك
ــاك. ــا هن ــه شــعبية له ــدم وجــود حاضن ــي أي لحظــة نظــرا لع ــل لانفجــار ف ــد قاب ــركان خام ب

لقــد تعــددت أطــراف الصــراع المســلح فــي محافظــة البيضــاء و تنوعــت وســائل المــوت 
طيــران  الشــرعية،  قــوات  الحوثــي،  بجماعــة  المتمثلــة  األطــراف  تلــك  لــدى  والدمــار 
األطــراف  تلــك  تــراع  ولــم  القاعــدة   تنظيــم  وعناصــر  األمريكــي،  الطيــران  التحالــف، 
ــراف  ــذه األط ــار ه ــن االعتب ــذ بعي ــم تأخ ــة، و ل ــب متفاوت ــن و إن بنس ــة المدنيي ــامة وحماي س
القوانيــن و المواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق االنســان وحفــظ كرامتــه وآدميتــه، إضافــة 
ــي. ــي وإعام ــام حقوق ــدم اهتم ــي وع ــش حكوم ــن تهمي ــاء م ــة البيض ــه محافظ ــا تعاني ــى م إل

ــى االنتهــاكات الواقعــة فــي محافظــة  ــاب وتســليط الضــوء عل ــاة مــن العق ــت الجن ــى ال يفل وحت
البيضــاء رأت منظمــة رايتــس رادار أن تنقــل جــزءاً ممــا يعانيــه ســكان محافظــة البيضــاء مــن 
جرائــم وانتهــاكات مــن مختلــف األطــراف خــال ســت ســنوات تمتد بيــن   تشــرين األول /أكتوبر 
2014 حتى كانون األول / ديســمبر 2020 مع التنويه الى أن التقرير ال يشــتمل جميع الجرائم 
واالنتهــاكات التــي حدثــت فــي محافظــة البيضــاء خــال فتــرة التقريــر إنمــا يتضمــن الحــاالت 
التــي اســتطاع راصــدو المنظمــة الوصــول اليهــا والتحقــق مــن مصداقيتهــا لرصدهــا و توثيقهــا. 
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 725 
حالة قتل

 649 
حالة إطابة

القتل. 1

   537 بعــدد  الحــق  لهــذا  انتهــاكا  األكثــر  هــي  الحوثــي  جماعــة  كانــت 
االمريكيــة  القــوات  ثــم  حالــة،   69 بعــدد  القاعــدة  تنظيــم  تاهــا  حالــة، 
ثــم جهــة  27 حالــة  بعــدد  العربــي  التحالــف  قــوات  ثــم  66 حالــة،  بعــدد 
مجهولــة بعــدد 21 حالــة قتــل ثــم مســلحون قبليــون بعــدد 5 حــاالت قتــل.

وتنوعــت طــرق القتــل ما بيــن القتل بالطلق النــاري والقصف المدفعــي وبالطيران 
وباأللغام األرضية والقنص واالغتياالت وفقاَ للجداول الموضحة لذلك أرقام 1، 2.

اإلصابات:. 2

فقــد  الجســدية،  بالســامة  االنســان  بحــق  المتعلقــة  االنتهــاكات  وهــي 
وثقــت رايتــس رادار لهــذا النــوع مــن االنتهــاك عــدد 649 حالــة إصابــة 
بعــدد  الحــق  لهــذا  انتهــاكا  األكثــر  هــي  الحوثــي  جماعــة  كانــت  جســدية، 
حالــة  بعــدد52  القاعــدة  تنظيــم  يليهــا  جســمانية،  إصابــة  حالــة   543
إصابــة، ثــم قــوات التحالــف العربــي بعــدد 26 حالــة إصابــة، ثــم القــوات 
االمريكيــة بعــدد11 حالــة إصابــة، والجــداول رقــم 4، 5، 6 توضــح ذلــك.

الملخص التنفيذي:

ــر الحقوقــي لمحافظــة البيضــاء، 	  ــرد هــذا التقري ــأت منظمــة رايتــس رادار لحقــوق االنســان أن تف ارت
إحــدى المحافظــات اليمنيــة، إلظهــار االنتهــاكات المتعلقــة بحقــوق االنســان التــي تعــرض لهــا المواطــن 
اليمنــي فــي هــذه المحافظــة، وكــذا االنتهــاكات المتعلقــة بالممتلــكات العامــة والخاصــة مــن األطــراف 
ــا 5143  ــون منه ــاكاً  ارتكــب الحوثي ــا 5559 انته ــغ اجماليه ــي بل ــد، والت ــي هــذا البل المتصارعــة ف
ــة  ــرة الزمني ــك خــال الفت ــة أطــراف الصــراع وذل ــى بقي ــة اإلنتهــاكات عل انتهــاكاً بينمــا توزعــت بقي

للتقريــر مــا بيــن أواخــر عــام 2014 حتــى نهايــة عــام 2020.

وثــق فريــق الرصــد التابــع لرايتــس رادار االنتهــاكات الواقعــة علــى حــق االنســان فــي الحيــاة 	 
وحرمانــه منهــا وهــي كالتالــي:

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2021

اليمن: البيضاء، االنتقام المرعب10



إنتهاك الممتلكات العامة والخاصة:. 4

اشــتمل التقريــر علــى االنتهــاكات المتعلقــة بالممتلــكات العامــة و الخاصــة، 
حيــث بلــغ هــذا النــوع مــن االنتهــاك 1790 حالــة انتهــاك، كانــت جماعــة 
ــة انتهــاك منهــا  الحوثــي هــي األكثــر انتهــاكاً لهــذا الحــق بعــدد 1672 حال
1223 منزالً ســكنياً، و 131 مركبة، و 118 منشــأة تجارية، و 54  منشــأة 
تعليميــة، و 48 دار عبــادة، و 33 منشــأة حكوميــة، و يلــى جماعــة الحوثــي 
تنظيــم القاعــدة بعــدد 65 حالــة انتهــاك منهــا  46   منــزالً ســكنياً، ومركبتين، 
و 4 منشــآت تجاريــة، و 6 منشــآت تعليميــة، ومنشــأتين حكوميتيــن،  وتاهــا 
فــي المرتبــة الثالثــة التحالــف العربــي بعــدد  27  حالــة انتهــاك منهــا  18 
منــزالً ســكنياً، و منشــأتين تجاريتيــن، و 5   مركبــات وبئريــن اثنين، وجاءت 
فــي المرتبــة الرابعــة القــوات األمريكيــة بعــدد  15   انتهــاكا منهــا اســتهداف  
12 منــزل ســكني، و 3 مركبــات، والجــدول رقــم 13 يوضــح تلــك االنتهاك.

االختطاف واالخفاء القسري:. 	

وانتهــاك  الشــخصية  بالحقــوق  المتعلقــة  االنتهــاكات  التقريــر  تضمــن   
الكرامــة وهــي: االخفــاء القســري – االختطافــات – التعذيــب   حيــث 
القســري عــدد 113 حالــة إخفــاء قســري  بلــغ عــدد حــاالت اإلخفــاء 
وتنظيــم  112حالــة  بعــدد  الحوثــي  جماعــة  همــا  جهتيــن  قبــل  مــن 
ذلــك. يوضــح   7 رقــم  والجــدول  فقــط،  واحــدة  حالــة  بعــدد  القاعــدة 

فــي محافظــة  المختطفيــن  بلــغ عــدد  فقــد  التعســفية  أمــا االختطافــات   
قامــت  اختطــاف  حالــة   2157 عــدد  منهــا  حالــة،   2160 البيضــاء 
حالــة  و  القاعــدة،  تنظيــم  قبــل  مــن  وحالتيــن  الحوثــي،  جماعــة  بهــا 
واحــدة رصــدت لمجهوليــن، و الجــدول رقــم 8 يوضــح هــذا االنتهــاك.

ــات  ــاء االختطــاف القســري واالختطاف ــب النفســي والجســدي أثن ــا التعذي ام
ــردت  ــب انف ــة تعذي ــاك 122 حال ــن االنته ــوع م ــذا الن ــغ ه ــد بل التعســفية فق
ــات المحافظــة. ــى معظــم مديري ــي نظــراَ لســيطرتها عل ــا جماعــة الحوث به

2,	95
حالة اخفاء 

وتعذيب 
واختطاف

1,790
حالة انتهاك 
للممتلكات 

العامة والخاصة

وتضمن التقرير التوصيف القانوني لهذه االنتهاكات، وخلص التقرير الى عدة توصيات وجهتها رايتس رادر 
الى األطراف المتصارعة في اليمن باإلضافة إلى المنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية حقوق االنســان.
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منهجية التقرير:

ــة،  ــر الحقوقي ــداد التقاري ــي إع ــة ف ــر الدولي ــى المعايي ــر عل ــد التقري اعتم
حيــث اعتمــد علــى االنتقــال والنــزول الميدانــي إلــى مــكان االنتهــاك 
وتوثيقــه ومقابلــة الضحايــا وأقاربهــم مــع تدويــن بياناتهــم الشــخصية 
وأخــذ أقــوال شــهود العيــان لتلــك الوقائــع وتوثيقهــا وفــق اســتمارات 
ــي. ــي والقانون ــي المجــال الحقوق ــراء ف ــر خب ــل المنظمــة عب معــدة مــن قب

الرصــد  فريــق  هنــاك صعوبــات ومعوقــات واجهــت  أن  إلــى  وننــوه 
ــق ورصــد  ــي لتوثي ــزول الميدان ــاء الن ــس رادار أثن ــع لرايت ــق التاب والتوثي
أهمهــا: البيضــاء،  فــي مختلــف مديريــات محافظــة  االنتهــاكات  تلــك 

صعوبة حركة الراصدين بين المناطق والمديريات وهو ما جعلها 	 
بطيئــة ومتأنيــة ومحفوفــة بالمخاطــر خشــية مــن انكشــاف أمرهــم 
لســلطة األمــر الواقــع فــي المحافظة ال ســيما وقد تعــرض البعض 
منهــم لمحاولــة االختطــاف التعســفي والبعــض لإلخفــاء القســري.

لتلــك 	  العيــان  وشــهود  وأقاربهــم  الضحايــا  بعــض  امتنــاع 
توثيــق  بشــأن  بأقوالهــم وشــهاداتهم  االدالء  مــن  االنتهــاكات 
ــاً  ــي شــاهدوها خوف ــا أو الت ــي تعرضــوا له ــاكات الت ــك االنته تل
ــات البيضــاء. ــي مديري ــي ف مــن ســطوة وبطــش جماعــة الحوث

وكل ذلــك شــكل عائقــاً فــي عــدم قــدرة فريــق الرصــد علــى توثيــق 
ورصــد الكثيــر مــن االنتهــاكات الواقعــة فــي المحافظــة ومديرياتهــا، 
ومــا تــم ذكــره فــي هــذا التقريــر مــن انتهــاكات ال تمثــل إال الجــزء 
اليســير منهــا، التــي تمكــن فريــق الرصــد الوصــول إليهــا وتوثيقهــا.
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اإلطار القانوني

ــة 	  ــي  53 اتفاقي ــا ف ــة طرف ــة اليمني ــد الجمهوري تع
الدولــي  بالقانــون  تتعلــق  وبروتوكــول  وإعــان 
حمايــة  بشــأن  جنيــف  اتفاقيــة  منهــا  اإلنســاني 
ــة  ــن فــي وقــت الحــرب، واتفاقي األشــخاص المدنيي
جنيــف بشــأن معاملــة أســرى الحــرب، واتفاقيــة 
ضــروب  مــن  وغيرهــا  التعذيــب،  مناهضــة 
المعاملــة والعقوبــة القاســية أو الــا إنســانية المهينة، 
ــع أشــكال  ــى جمي ــة للقضــاء عل ــات الدولي واالتفاقي
اســتخدام  حظــر  ومعاهــدة  العنصــري،  التمييــز 
ــراد  ــام المضــادة لألف ــل األلغ ــاج ونق ــن وإنت وتخزي
األول  اإلضافييــن  والبروتوكوليــن  وتدميرهــا، 
والثانــي الملحقين باتفاقيات جنيــف المتعلقين بحماية 
ــا المنازعــات  ــة وضحاي ــا المنازعــات الدولي ضحاي
المســلحة غيــر الدولية، والبروتوكوليــن االختياريين 
التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي 
ــتغالهم  ــال واس ــع األطف ــلحة وبي ــات المس المنازع
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  جنســياً، 
الخــاص  الدولــي  والعهــد  والسياســية،  المدنيــة 
والثقافيــة. واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق 

ــادة 	  ــي الم ــة ف ــة اليمني ــتور الجمهوري ــد دس ــد أك وق
ــان  ــدة واإلع ــم المتح ــاق األم ــل بميث ــه العم 6 من
ــدول  ــة ال ــاق جامع ــان وميث ــوق اإلنس ــي لحق العالم
ــا  ــرف به ــي المعت ــون الدول ــة، وقواعــد القان العربي
بصــورة عامــة، كمــا أكــدت نصــوص وقواعــد 
المتعلقــة  النافــذة  اليمنيــة  والقوانيــن  الدســتور 
ــات  ــة بالحري ــوق المتعلق ــاة والحق ــي الحي ــق ف بالح
العامــة  واألعيــان  والممتلــكات  الشــخصية 
والخاصــة وحريــات الــرأي والتعبيــر علــى حرمــة 
تمســها. التــي  األفعــال  وتجريــم  الحقــوق  تلــك 

بقواعــد 	  ملزمــة  اليمنيــة  الجمهوريــة  أن  كمــا 
ــة  ــي دون الحاج ــاني العرف ــي واإلنس ــون الدول القان
التــي  القواعــد  لتلــك  رســمي  انضمــام  إلــى 
األحمــر. للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وضعتهــا 

الحكومــة اليمنيــة موقعــة علــى عــدد مــن الصكــوك 	 
ــة مــن بينهــا نظــام رومــا األساســي المنشــئ  الدولي
مناهضــة  واتفاقيــة  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
أو  المعاملــة،  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب 
المهينــة. أو  الاإنســانية  ،أو  القاســية  العقوبــة 

صادقــت 	  قــد  اليمنيــة  الجمهوريــة  أن  وحيــث 
والصكــوك  والمعاهــدات  االتفاقيــات  تلــك  علــى 
ــدات  ــات والمعاه ــك االتفاقي ــذ تل ــة بتنفي ــا ملزم فإنه
ووجــوب  المدنييــن  للســكان  الحمايــة  وبتوفيــر 
عــام  بشــكل  اإلنســان  حقــوق  مبــادئ  احتــرام 
والقانــون الدولــي اإلنســاني وقوانيــن الحــرب فضاً 
عــن إلزاميــة قواعــد القانــون الدولــي العرفــي.

النــزاع 	  أطــراف  كافــة  علــى  يتوجــب  وعليــه 
ــر  ــلحة غي ــات المس ــم الجماع ــا فيه ــن بم ــي اليم ف
ــات  ــك االتفاقي ــي تل ــا ورد ف ــزام بم ــة االلت النظامي
التــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة اليمنيــة وكــذا 
ــد  ــادئ وقواع ــع مب ــق جمي ــم بتطبي ــان التزامه إع
القانــون الدولــي اإلنســاني لحقــوق االنســان وحمايــة 
اعتــداء. أي  مــن  المدنيــة  واألعيــان  المدنييــن 

قبــل ذلــك االلتــزام بأحــكام الدســتور والقوانيــن 	 
والحريــات  بالحقــوق  المتعلقــة  النافــذة  اليمنيــة 
ــة  ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــخصية والسياس الش
الشــأن. بهــذا  المتعلقــة  الحقــوق  وجميــع 
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حق اإلنسان في الحياة والتعدي على هذا 
الحق بالحرمان من الحياة -القتل

المحور األول

جاءت التشريعات الدولية والمحلية المختلفة 
مؤكدة على حماية حق اإلنسان في الحياة كونه 

أهم حق من حقوق اإلنسان على اإلطالق، وبالتالي 
فإن التعدي على هذا الحق بالقتل والحرمان من 
الحياة يعد جريمة ضد اإلنسانية جرمتها جميع 

التشريعات الدولية والمحلية.



الحيــاة – مــن  الحرمــان  حــاالت  تعــددت   
الجــوي  بالقصــف  القتــل  بيــن  مــا  القتــل- 
رميــاً  والقتــل  العشــوائي  والمدفعــي 
باالغتيــال  والقتــل  المباشــر  بالرصــاص 
ــاق  ــارج نط ــات خ ــص واإلعدام ــل بالقن والقت
ــة. ــزاع المختلف ــل أطــراف الن ــن قب ــون م القان

وتعتبــر محافظــة البيضــاء إحــدى المحافظــات 
تعانــي  ومازالــت  عانــت  التــي  اليمنيــة 
المختلفــة. االنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن 

537

69

66

27

21

05

---

725

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

قوات التحالف العربي

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

السلطات الشرعية

وقد بلغ إجمالي ما تم رصده من قبل المنظمة خالل 

فترة التقرير لهذا النوع من االنتهاك عدد 725 حالة 

 لهذا الحق 
ً
قتل، كانت جماعة الحوثي هي األكثر انتهاكا

بعدد  537   حالة قتل، وجاء تنظيم القاعدة في المرتبة 

الثانية بعدد  69  حالة قتل، وفي المرتبة الثالثة القوات 

األمريكية بعدد  66 حالة قتل، يليها التحالف العربي 

بعدد  27   حالة قتل، 

الشكل يوضح هذا االنتهاك بحسب الجهة المتسببة

 حالة قتل

وعادةً هذا الحق –الحق في الحياة- يتعرض 
لالنتهاك بصورة أو بأخرى أثناء المنازعات 

المسلحة الدولية المحلية.

النــزاع  وبســبب  اليمنيــة  الجمهوريــة  وفــي 
ــذ  ــة من ــزاع المختلف ــراف الن ــن أط ــلح بي المس
هــذا  تاريــخ إصــدار  2014م وحتــى  عــام 
التقريــر تعــرض حــق اإلنســان فــي الحيــاة 
لانتهــاك بالحرمــان مــن الحيــاة –القتــل- مــن 
ــد. ــذا البل ــي ه ــة ف ــراف المتصارع ــل األط قب
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حاالت القتل بحسب طريقة القتل والجهة المتسببة

تفجيرات

اغتيال

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

--
48
01
--
--
--

--
11
06
--
04
--

--
03
29
--
--
--

قنص

49

21

32

أمــا مــن حيــث طريقــة القتــل فقــد كان للقتــل بالطلــق الناري الصــدارة بعــدد 225 حالــة، والقتل بالقصف العشــوائي 
فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد 188 حالــة قتــل، فيمــا جاء القتــل باأللغام في المرتبــة الثالثة بعدد 155  حالــة قتل، وتلتها 
حــاالت القنــص بعــدد  49   حالــة قتــل، ثــم القتــل بالتفجيــر بعــدد  32 حالــة قتــل، ثم القتــل باإلغتيال بعــدد 21 حالة 
قتــل،  ثــم القتــل باإلعــدام والتصفيــات الجســدية بعــدد 29 حالــة قتــل، ثــم تعذيــب حتــى الموت بعــدد 12 حالــة قتل .

طلق ناري

قصف عشوائي

األلغام

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

--
192
18
--
10
05

27
94
01
66
--
--

--
141
09
--
05
--

225

188

155

حاالت القتل بحسب طريقة 725
القتل والجهة المتسببة 
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امــا القتــل بحســب النــوع االجتماعــي فمــن خــال الجدول رقــم  3   يتضح ان عدد القتلى الرجــال حاز على النصيب 
األكبــر بعــدد  540 حالــة قتــل، يليــه عــدد القتلــى مــن األطفــال بعــدد  143 حالة قتــل، وعدد  42   حالة قتل نســاء.

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

12
93
18
19
--
01

10

416

49

41

20

04

05

28

02

06

01

--

حاالت القتل بحسب النوع االجتماعي والجهة المتسببة خالل فترة التقرير

حوادث اخرى

تعذيب أفضى 
الى الموت

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

--
14
--
--
--
--

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

--
12
--
--
--
--

اعدام وتصفية 
جسدية

قوات التحالف

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

--
22
05
--
02
--12 29

14

نساءرجالأطــفــال

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2021

اليمن: البيضاء، االنتقام المرعب17



نماذج وحاالت
التعدى على حق اإلنسان في 

الحياة  القتل:
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دحان صالح ناجي العامري. 	
3	 سنة

قرية يكال مديرية ولد ربيع – القريشية- رداع. 
وباشــرت  طيــار  بــدون  أمريكيــة  طائــرة  حلقــت   2017 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   26 بتاريــخ 
ــن  ــى مت ــاً عل ــة راكب ــا كان الضحي ــاء م ــح ناجــي   بصــاروخ أثن ــة دحــان صال ــل الضحي بقصــف الطف
دراجــة ناريــة مــع اثنيــن أطفــال مــن زمائــه وهــم / ســلمان ســالم مبخــوت العامــري، والطفــل 
فاضــل علــي محمــد الخنشــل – أدى ذلــك القصــف إلــى قتــل الضحيــة مــع رفيقيــه المذكوريــن.

أحمد سالم مبخوت العامري. 	
32-سنة

متزوج
مزارع رداع.

ــي كان  ــزارع الت ــدى الم ــي إح ــة ف ــة حراس ــم قصــف نوب ــر 2017 ت ــي / نوفمب ــرين الثان ــي 23 تش ف
ــزة  ــة حلي ــي قري ــة ف ــاد الكائن ــة للمواطــن محمــد مســعد عب ــي المزرعــة التابع ــة يحــرس ف ــا الضحي فيه
ــة. ــل الضحي ــى قت ــا أدى إل ــة ، مم ــار أمريكي ــدون طي ــرة ب ــن طائ ــية – رداع – بصــاروخ م – القرش

فادي محمد عبد هللا األجدع. 3
		سنة

طالب
جوران ردمان  األعواض.

وباشــرت  الشــرعية  لدعــم  العربــي  التحالــف  طيــران  حلــق   2018 ســبتمبر   / أيلــول   1 فــي 
صاحــب  مقتــل  إلــى  أدى  ممــا  األجــدع  هللا  عبــد  محمــد  فــادي  المواطــن  منــزل  بقصــف 
المنــزل  فــي  يتواجــد  وكان  أطفــال،  أربعــة  بينهــم  أشــخاص  ســبعة  مــع  المذكــور  المنــزل 
المنــزل. نفــس  فــي  معهــم  تســكن  كانــت  نازحــة  أســرة  أفــراد  مــع  المنــزل  صاحــب  أســرة 

أحمد ناصر علي. 	
7سنوات

بالد الظهرة- معن يزيد-البيضاء.
فــي صبــاح يــوم 15 أذار/ مــارس 2020 فــي منطقــة باد الظهرة قام أشــخاص ينتمون إلــى تنظيم الدولة 
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اإلســامية بإطاق النار الحي على ســيارة كان على متنها نســاء وأطفال مما نتج عنه مقتل الســائق / علي 
عبدربــه والطفــل أحمــد ناصــر علــي وجدتــه جلول ناصر ذيــاب وإصابة آخريــن كانوا على متن الســيارة.

مختار علي محمد ياقوت. 	
	3سنة متزوج

مزارع
السليل القريشية-رداع –البيضاء.

فــي 10 تمــوز/ يوليــو 2017 جــاءت قوات مــن األمن المركزي تابعة لجماعــة الحوثي وقامت باختطاف 
المواطــن مختــار علــي محمــد ياقــوت مــن قريتــه –الســليل- وتــم نقلــه إلــى ســجن بالســوادية، وبعــد ثــاث 
أيــام تــم إبــاغ أســرته أن ابنهــم توفــي، وبعد المطالبة بجثــة الضحية قــام الخاطفين بطلب أقــارب الضحية 
وطلبــوا منهــم دفــن الضحيــة دون فتح الصندوق، إال أن أهالي القريــة رفضوا ذلك وقاموا بفتح الصندوق، 
وعند اطاعهم على جســد الضحية وجدوا آثار تعذيب وتم تســليم الجثة بتاريخ 15 تموز/ يوليو 2017.

ظبية علي عبد هللا العامري . 	
0	 سنة متزوجة

ربة بيت
يكال-رداع-البيضاء.

الطيــران  قــام   2017 ينايــر  ثانــي/  كانــون   29 يــوم  مــن  فجــراً  الثالثــة  الســاعة  حوالــي  فــي 
وقامــوا  رداع  بقيفــة  يــكا  منطقــة  فــي  األمريكيــة  للقــوات  تابعيــن  جنــود  بإنــزال  األمريكــي 
المواطنــة/  منهــم  مواطــن  وثاثــون  تســعة  وقتلــوا  القريــة  فــي  المنــازل  بعــض  باقتحــام 
منزلهــا. فــي  تواجدهــا  أثنــاء  المباشــر  بالرصــاص  العامــري  هللا  عبــد  علــي  ظبيــة 

أسماء فهد علي العامري. 7
3أشهر
رضيعة

بكال- قيفة- رداع.
فــي الســاعة الثالثــة فجــراً مــن يــوم 29 كانــون ثاني / ينايــر2017 تقريباً قــام طيران األباتشــي األمريكي 
بقصــف قريــة يــكا واســتهدفوا منازل المواطنين من بينها منزل المواطــن فهد علي العامري مما أدى إلى 
مقتــل ابنتــه الطفلــة/ أســماء البالغــة مــن العمــر ثاثة أشــهر فقط، وجرح خمســة من أبناء صاحــب المنزل.
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ناصر عبد هللا أحمد الذهب. 	
		سنة

طالب
يكال-قيفة-رداع.

قــام الطيــران األمريكــي بعمليــة إنــزال جنــود تابعيــن للقــوات األمريكيــة فــي قريــة يكا-قيفــة-
رداع، وقصــف بالطيــران علــى منــازل المواطنيــن حوالــي الســاعة الثالثــة فجــراً مــن يــوم 29 
كانــون ثاني/ينايــر2017 وقتلــوا 39 موطنــاً آمنــا منهــم الطفــل/ ناصــر عبــد هللا أحمــد الذهــب .

فاطمة محمد عبد هللا األجدع. 	
	3 سنة متزوجة

ربة بيت
حوران-درمان-آل عوض.

فــي مســاء األحــد 16 أيلول/ســبتمبر 2018 تــم قصــف منــزل المواطــن فــادي محمــد األجــدع ممــا نتــج 
عنــه مقتــل المواطنــة: فاطمــة محمــد عبــد هللا األجــدع، وعــدد مــن األطفــال الذيــن كانــوا فــي المنــزل.

أحمد صالح حسين الوهاشي. 0	
	3سنة-متزوج

عامل
قرية عوين.

فــي يــوم الســبت الموافــق 15 تشــرين أول/أكتوبــر 2017 تــم اعتقــال الضحيــة / أحمــد صالــح حســن 
الوهاشــي مــن قبــل جماعــة الحوثــي مــن منزلــه الكائــن فــي قريــة عويــن محافظــة البيضــاء واقتــادوه إلى 
ســجن األمــن السياســي فــي مدينــة البيضــاء وظــل فيــه عــدة أيــام ثــم نُقــل إلــى ســجن هبــرة فــي مدينــة 
صنعــاء، وفــي تاريــخ 28 تشــرين أول/أكتوبــر 2017 اشــعروا أهلــه أنــه توفــي منتحــراً وعنــد اســتام 
جثتــه لــم يشــاهدوا عليــه آثــار انتحــار وإنمــا ُشــوهد علــى جثتــه آثــار تعذيــب فــي صــدره وأنحــاء جســده.

نهى عبد الكريم القادري. 		
0	سنوات

طالبة
رداع.

فــي 16 كانــون أول/ديســمبر 2014 قــام تنظيم القاعدة باســتهداف نقطة عســكرية تابعــة لجماعة الحوثي 
عنــد المدخــل الشــرقي لمدينــة رداع بســيارتين مفخختين، واثنــاء مرور حافلة على متنها طالبات مدرســة 
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الخنســاء للفتيــات نتــج عــن تفجير الســيارتين المفخختين قتل الطالبات الاتي كن علــى متن الحافلة منهن 
الطالبــة / نهــى عبــد الكريــم القــادري وقتــل بعــض المواطنيــن الذيــن كانــوا متجمعيــن قــرب تلــك النقطة.

فاطمة عبد هللا جعيلي علي. 		
		 سنة متزوجة

ربة بيت
العابر-المحصن- الزاهر.

–المحصــن- العابــر  قريــة  قصفــت   ،2016 آب/أغســطس   15 االثنيــن  يــوم  صبــاح  فــي 
عبــد  فاطمــة   / الضحيــة  أصيبــت  الهــاون  بقذائــف  الحوثــي  جماعــة  قبــل  مــن  الزاهــر- 
ابنهــا/  وزوجــة  المذكــورة  الضحيــة  وفــاة  عنــه  نتــج  القصــف  ذلــك  مــن  جعيلــي  هللا 
الهــاون. قذائــف  مــن  بشــظايا  أصيبــت  حيــث  منزليهمــا   بــاب  فــي  كانتــا  مــا  أثنــاء  زينــب 

جهاد أحمد محمد عبد هللا األصبحي. 3	
		سنة متزوجة

ربة بيت
أصبح -الطفه - البيضاء.

فــي الســاعة السادســة صباحــاً مــن يــوم االثنيــن 27 نيســان/إبريل 2020 نزلــت حملــة أمنيــة علــى قرية 
أصبــح – مديريــة الطفــة – محافظــة البيضــاء- مكونــة مــن أربعــة أطقــم بقيــادة أبــو هاشــم الرياشــي –
مشــرف جماعــة الحوثــي- فــي مديريــة ذي ناعــم وأبــو خليــل مشــرف الجماعــة فــي الطفــة وخــرج إلــى 
أطــراف القريــة وجهــاء القريــة مــع وكيــل المحافظــة صالــح األصبحــي لغــرض تســليم نفســهم ورفــع 
الحملــة عــن القريــة، إال أنــه تــم اعتقالهــم وتــم اطــاق النــار علــى منــزل حســين األصبحــي وقــام بالــرد 
عليهــم مــن ســطح منزلــه وتــم تعزيــز قــوات الحوثييــن إلــى أن وصلــت إلــى ثاثيــن طقمــا ومدرعــة 
ــن  ــن أراد الخــروج م ــة وكل م ــور والقري ــزل المذك ــى من ــون بالقصــف عل ــتمر الحوثي )pmp( واس
منزلــه وعندمــا توقــف الرصــاص مــن منــزل حســين األصبحــي دخــل الحوثيــون إلــى المنــزل وقتلــوا 
المــرأة/ جهــاد األصبحــي زوجــة ابــن حســين األصبحــي ونهبــوا كل مــا فــي المنــزل مــن ذهــب وغيــره.

محمد أحمد عماد الحميقاني-. 		
		 سنة

وادي الجالسي مديرية الزاهر.
ــي  ــي لرع ــد الحميقان ــد أحم ــن / محم ــاج المس ــب الح ــر 2018، ذه ــرين ثاني/نوفمب ــوم 8 تش ــي ي ف
ــو  ــج وه ــة والحي ــي قري ــن عزلت ــق بي ــف الطري ــي منتص ــع ف ــذي يق ــي ال ــي وادي الجالس ــه ف أغنام
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ــل  ــي تط ــم الت ــن مواقعه ــام لتحصي ــوادي باأللغ ــؤدي لل ــق الم ــوا الطري ــد زرع ــن ق ــم أن الحوثي ال يعل
ــدد  ــوق ع ــي نف ــة ال ــور باإلضاف ــى الف ــاَ عل ــة وارداه قتي ــام بالضحي ــد األلغ ــر أح ــوادي انفج ــى ال عل
مــن أغنامــة، وعندمــا ســمع األهالــي باالنفجــار هرعــوا الــي مــكان االنفجــار وعنــد وصولهــم 
انفجــر بهــم لغــم اخــر يعمــل بالليــزر ممــا أدى الــى إصابــة ثاثــة مواطنيــن بإصابــات بالغــه.

صالح حسين محمد شيبات. 		
		 سنة

مرود – طياب، الصومعة.
علــى الطريــق العــام بيــن منطقتــي مــرود – طيــاب الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون وفــي تمــام الســاعة 
الثانيــة مســاء مــن يــوم األربعــاء الموافــق 16 أيلول/ســبتمبر 2015 انفجــر لغــم ارضــي كان مزروعــا 
فــي الطريــق بســيارة نــوع شــاص موديــل 80، ممــا أدى الــى تدميــر الســيارة بشــكل كامــل ومــوت ثمانية 
افــراد كانــوا راكبيــن فــي الســيارة متجهيــن الــي منازلهــم وهم: صالح حســين شــيبات، حســين الوحيشــي، 
علــي الوحيشــي، جعيــل الماحــي، صالــح الماحــي، عبد الرب الماحي، حســين الســلمي، جــال الفقير.

احمد موسى الحميقاني. 		
		 سنة

-غول العرقوب – الحيد األسود - مديرية الزاهر.
ــة  ــي المناطــق القريب ــام ف ــى رعــي األغن ــى ان يذهــب ال ــي، عل ــد موســى الحميقان ــاد الحــاج/ احم اعت
ــه بقريــة الضــروة، غــول العرقــوب – الحيــد األســود، بمديريــة الزاهــر، وفــي صبــاح يــوم  مــن منزل
21 تموز/يوليــو 2018، وهــو فــي منطقــة غــول العرقــوب – الحيــد األســود، بمديريــة الزاهــر، 
القريبــة مــن قريتــه، وكالعــادة ومعــه أغنامــه زلــت قدمــه علــى لغــم أرضــي كان قــد زرعــه الحوثيــون، 
ــرة،  ــع متناث ــى قط ــة ال ــع الضحي ــم وقط ــذا اللغ ــر ه ــم، فانفج ــو مواقعه ــدم نح ــن التق ــد م ــع أي أح لمن
وفــارق الحيــاة علــى الفــور، وهــرع النــاس الــى المــكان لتجــد الضحيــة قــد مــزق الــى أشــاء.

محمد ناجي االحمدي االبي. 7	
0	 سنة
متزوج

القريشية - قرية الزوب.
يــوم  ان  الــزوب  قريــة  أهالــي  مــن  االبــي  االحمــدي  ناجــي  / محمــد  المواطــن  يعلــم  يكــن  لــم 
زوجتــه  إلســعاف  هــرع  عندمــا  الحيــاة  فــي  لــه  يــوم  اخــر  هــو   2018 آذار/مــارس   12
إلنقــاذ  مســرعا  طريقــه  فــي  وهــو  الحوثــي،  جماعــة  يتبــع  قنــاص  رصــاص  اصابتهــا  التــي 
فــي  األخيــرة  أنفاســه  ولفــظ  الجماعــة  نفــس  يتبــع  قنــاص  رصاصــة  باغتتــه  حياتــه  شــريكة 
وزوجهــا. بنفســها  المنكوبــة  المصابــة  وزوجتــه  المفجوعيــن  أوالده  امــام  الطريــق  منتصــف 

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2021

اليمن: البيضاء، االنتقام المرعب23



قتل الشيخ احمد صالح احمد العمري ونجله واثنين اخرين. 		
آل عمر

مديرية ذي ناعم.

فجــر يــوم الخميــس الموافــق 28 يونيــو 2016م، وصلــت مجموعــة مســلحة تتبــع جماعــة الحوثــي إلــى 
منطقــة ال عمــر بمديريــة ذي ناعــم واختطفــت الشــيخ أحمــد صالــح العمــري مــن داخــل منزلــه واقتــادوه 
إلــى جهــة مجهولــة ثــم عــاد المســلحون فــي نفــس اليــوم بحــدود  الســاعة 11 صباحــا واختطفــوا 16 
ــة الشــعبية ضــد  ــه المقاوم ــن مســلح نفذت ــة كمي ــى خلفي ــر عل ــايخ ال عم ــات ومش ــن وجاه شــخص م
مســلحي الجماعــة، وفــي تمــام الســاعة السادســة قبيــل المغــرب افــرج الحوثييــن عــن جميــع المختطفيــن 
ــع  ــه أن يجتم ــد من ــن وبوع ــع المختطفي ــى جمي ــري عل ــد العم ــد محم ــان احم ــيخ الضم ــزام ش ــد الت بع
ــاء ومشــائخ ووجهــاء ال عمــر فــي  ــرد عليهــم، وبالفعــل اجتمــع أبن ــة الكميــن وال ــة حــول عملي بالقبيل
اليــوم التالــي و أدانــوا الكميــن الــذي تعــرض لــه الحوثييــن وأعلنــوا رفضهــم للعمليــة وتبرأهــم منهــا، 
غيــر أن الحوثييــن لــم يقتنعــوا باإلدانــة و االســتنكار، و فــي تمــام الســاعة “ ١١ ظهــرا “ مــن يــوم االحــد 
٣١ يونيــو ٢٠١٦ م، اقتحــم مســلحو جماعــة الحوثــي منطقــة ال عمــر ، واختطفــوا أربعــة مــن مشــائخ 
ال عمــر و هــم: الشــيخ أحمــد صالــح أحمــد العمــري 50 عــام )رئيــس فــرع المؤتمــر بمديريــة ذي ناعــم 
( واب لـــ ٨ ابنــاء و ٢ بنــات و نجلــة الشــيخ/ صالــح أحمــد صالــح العمــري 25عــام عازبــاَ و الشــيخ/ 
محمــد أحمــد محمــد العمــري 50عــام  )مديــر مكتــب الخدمــة المدنيــة بالمديريــة ( و هــو االبــن االكبــر 
لشــيخ الضمــان،  متــزوج واب لـــ ٦ ابنــاء و ٤ بنــات، والشــيخ/ صالــح ســالم بنــه العمــري 50عــام )احد 
وجاهــات المديريــة( و اب لـــ ٧ ابنــاء و ٥ بنــات و هــو الوحيــد الــذي تــم اختطافــه مــن وســط الطريــق 
و هــو عائــد الــى منزلــه، بينمــا الثاثــة األخريــن اختطفــوا مــن منازلهــم، و فــي يــوم االثنيــن 1 يوليــو 
2016م عثــر احــد رعــاة االغنــام علــى جثــث المختطفيــن األربعــة علــى طريــق مجــرى الســيل فــي 
منطقــة مثلــث الحضيــرة- الشــقب مغــرض - مديريــة الماجــم مــا بيــن فضحــه والحــاط بالقــرب مــن 
ــوا  ــى جثثهــم كان ــور عل ــا لحظــة العث ــان ان الضحاي نقطــة تابعــة لجماعــة الحوثــي، و اكــد شــهود عي
مكبليــن االيــادي و يظهــر علــى أجســادهم اثــار التعذيــب الــذي تعرضــوا لــه قبــل قتلهــم بالرصــاص.
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انتهاك حقوق اإلنسان المتعلقة 
بالسالمة الجسدية )اإلصابات(

المحور الثاني

إن القصــف العشــوائي بالطيــران أو القذائــف المدفعيــة العشــوائية 
الــذي تقــوم بــه األطــراف المتصارعــة فــي مديريــات محافظــة 
ــك  ــذ عــام 2014 لقــرى المدنييــن ومنازلهــم، وكذل البيضــاء من
األلغــام األرضيــة التــي زرعتهــا جماعــة الحوثــي فــي المناطــق 
التــي ســيطرت عليهــا باإلضافــة إلــى التفجيــرات والقنــص، 
نتــج عنــه إصابــة المدنييــن مــن كبــار الســن والنســاء واألطفــال 
وبالمدفعيــة  بالطيــران  العشــوائي  القصــف  ذلــك  تســبب 
بإصابــات جســمانية وبعضهــا أدت إلــى عاهــات مســتديمة.



 وهــذا النــوع مــن االنتهــاكات كان لــه 
النصيــب األكبــر فــي عــدد اإلصابــات 
عــدد  بلــغ  حيــث  عنــه،  الناتجــة 
أدت  والتــي  الجســمانية  اإلصابــات 
إلــى عاهــات مســتديمة بســبب هــذا 
النــوع مــن االنتهــاك عــدد 649 حالــة 
إصابــة، جــاءت جماعــة الحوثــي فــي 
المرتبــة األولــى بعــدد 543 حالــة 
إصابــة، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة 
حالــة   52 بعــدد  القاعــدة  تنظيــم 
إصابــة جســمانية، ثــم قــوات التحالــف 
إصابــة،  حالــة   26 بعــدد  العربــي 
ــة  ــدد 13 حال ــة بع ــات مجهول ــم جه ث
ــدد  ــة بع ــوات األمريكي ــم الق ــة ث إصاب
الســلطات  ثــم  إصابــة،  حالــة   11
4 حــاالت إصابــة  الشــرعية بعــدد 
عــدد  يوضــح   4 رقــم   والجــدول 
ــات بحســب الجهــة المتســببة. اإلصاب

543

52

11

26

13

--

04

649

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

القوات األمريكية

قوات التحالف العربي

جهة مجهولة

مسلحون قبليون

السلطات الشرعية

عدد اإلصابات بحسب الجهة المتسببة خالل فترة التقرير

 حالة إصابة

أمــا مــن حيــث طريقــة االصابــة فقــد كانــت اإلصابــة 
بالقصــف العشــوائي تحتــل الصــدارة بعــدد 231 حالــة 
إصابــة، وفــي المرتبــة الثانيــة اإلصابــة بانفجــار ألغــام 
ــة  ــاءت اإلصاب ــة، وج ــة إصاب ــدد  168   حال ــة بع أرضي
بطلــق نــاري فــي المرتبــة الثالثــة بعــدد  154 حالــة إصابة، 
وتلتهــا حــاالت اإلصابــة برصــاص قنــاص بعــدد 39 حالــة 
ــة  ــدد 36  حال ــرات بع ــة بالتفجي ــة االصاب ــم حال ــة، ث إصاب
إصابــة، واخيــراَ عــدد  21   حالــة إصابــة النتهــاكات 
حــاالت  يوضــح    5 رقــم  والجــدول  مختلفــة  اخــرى 
المتســببة. والجهــة  االصابــة  بحســب طريقــة  االصابــة 
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امــا عــدد اإلصابــة مــن حيــث النــوع االجتماعــي فقــد جــاء الرجــال فــي المركــز األول مــن اإلصابــات مــن 
حيــث النــوع االجتماعــي بعــدد 356 حالــة إصابــة، يليهــا األطفــال بعــدد  214   حالــة إصابة، وأخيراً النســاء 
بعــدد  79 حالــة إصابــة، والشــكل  يوضــح حــاالت االصابــة بحســب النــوع االجتماعــي والجهــة المتســببة.

قصف

طلق ناري

قنص

تفجيرات

حوادث أخرى

لغم ارضي

قوات التحالف

جماعة الحوثي 
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جهة مجهولة

السلطات الشرعية
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حاالت االصابة بحسب النوع االجتماعي والجهة المتسببة خالل فترة التقرير

حاالت االصابة بحسب طريقة 649
االصابة والجهة المتسببة 

نساءرجالأطــفــال
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الضحية )ص.ج(. 	
		سنة  متزوجة 

ربة بيت
 القوعة- الفروة- مديرية الزهراء-البيضاء.

في الساعة السابعة والنصف صباحاً من يوم السبت 23 نيسان/إبريل 2016 خرجت الضحية )ص،ج( 
مــع غيرهــا مــن نســاء القريــة لجلــب المــاء مــن بئــر أحمــد الحســيني والــذي يقــع فوقهــا حيــد مبلــح الــذي 
يتمركــز فيــه جماعــة الحوثــي المســلحين فقــام أحــد مســلحي الجماعــة بإطاق النــار علــى الضحية بخمس 
طلقــات اخترقــن جســم الضحيــة وقطعــت األمعاء والطحــال أدت تلك اإلصابات لعاهة مســتديمة للضحية.

الضحية )ح.ك(. 	
33 سنة متزوجة

ربة بيت 
م جهري- البيضاء. 

فــي حوالــي الســاعة الحــادي عشــر صباحــاَ مــن يــوم الســبت 5 كانــون أول/ديســمبر 2015، جــاءت 
ــري وقامــت بمحاصــرة  ــة جه ــى منطق ــي ال ــع جماعــة الحوث ــم العســكرية تتب ــن االطق ــرة م ــة كبي حمل
منــزل الشــيخ/ أحمــد علــي ومنــازل أوالده وتــم إطــاق النــار مــن تلــك االطقــم علــى منــازل المجاوريــن 
وأثنائهــا أصيبــت الضحيــة )ح.ك( بطلــق نــاري فــي صدرهــا علــى أثــره تــم اســعافها الــى المستشــفى.

الضحية )س.ج(. 3
7	سنة متزوجة

ربة بيت
المحصن آل سعد- الزاهر-البيضاء.

فــي يــوم الخميــس 4 آذار/مايــو 2017 الســاعة الرابعــة عصــراً تــم اســتهداف قريــة المحصــن 
ــروج  ــد خ ــا وعن ــوا يطلقونه ــن كان ــي الذي ــلحي الحوث ــل مس ــن قب ــاون م ــف ه ــر بقذائ ــة الزاه مديري
مــن إصابتهــم  إلــى جــوار منزلهــا إلدخــال األطفــال وجمــع األغنــام وخوفــاً  الضحيــة )س،ج( 
فــي  القذيفــة  شــظايا  وتطايــرت  الضحيــة  مــن  بالقــرب  ســقطت  آخــرى  هــاون  قذيفــة  جــاءت 
المــكان واخترقــت جســم الضحيــة، وال زالــت بعــض الشــظايا فــي جســم الضحيــة حتــى اليــوم. 
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الضحية )م.ع(. 	
		 سنة أرملة 

ربة بيت
طياب – ذي ناعم.

فــي حــدود الســاعة العاشــرة صباحــاَ مــن يــوم الخميــس 1 تشــرين أول/أكتوبــر 2015، كانــت الضحيــة 
)م.ع( تقــوم برعــي أغنامهــا فــي جبــل جــوار منزلهــا وأثنــاء ذلــك تــم اســتهدافها بطلــق نــاري أصابهــا 
فــي فخذهــا االيســر مــن قبــل مســلحين تابعيــن لجماعــة الحوثــي المتمركزيــن فــي قريــة طيــاب.

 

الضحية )ف.م(. 	
	3سنة متزوجة

ربة بيت
القوعة- األجردي- الزاهر

ــلحون  ــام مس ــراً ق ــر ظه ــة عش ــاعة الثاني ــي الس ــمبر 2019 ف ــون أول/ديس ــاء 8 كان ــوم األربع ــي ي ف
مــن جماعــة الحوثــي بإطــاق وابــل مــن الرصــاص علــى قريــة الفــروة واألجــردي مــن مواقــع 
ــن  ــة المواط ــة )ف،م( زوج ــت الضحي ــا كان ــاء م ــرـ وأثن ــة الزاه ــوة ـ مديري ــد صخ ــي حي ــم ف تمركزه
)ص،ب( فــي حــوش منزلهــا تنظفــه اخترقــت ثــاث رصــاص البــاب الخارجــي للمنــزل وإحــدى 
جرحــاً  لهــا  وســببت  الركبــة  تحــت  اليمنــى  ســاقها  فــي  الضحيــة  أصابــت  الرصاصــات  تلــك 
بالحنكــة. الصحــي  المركــز  إلــى  إســعافها  أقرباؤهــا وتــم  إلــى أن حضــر  تنــزف  وظلــت  نازفــاً 

الضحية )ز.ح(. 	
		 سنة طفلة

شعاب خبزة – قيفة – رداع.
ــف  ــة )ز.ح( بشــظايا قذائ ــت الطفل ــر 2014، أصيب ــاء 11 تشــرين ثاني/نوفمب ــوم األربع ــي عصــر ي ف
مدفعيــة فــي ذراعهــا جــراء القصــف العشــوائي الــذي قامــت جماعــة الحوثــي وقــوات الحــرس الجمهــوري 
التابــع للرئيــس الســابق علــى صالــح – علــى منــازل المدنييــن فــي قريــة خبــز ولــم يتمكنــوا مــن اســعاف 
ــا. ــي ذراعه ــوهات ف ــا تش ــج عنه ــة نت ــات اإلصاب ــى مضاعف ــا أدى ال ــام مم ــة أي ــد ثاث ــة اال بع الضحي
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الضحية )أ.م(. 7
		سنة عازب

طالب
عزة.

فــي مســاء الجمعــة 25 أيلول/ســبتمبر 2015 تــم قصــف منــزل المواطــن )ص،ع( مــن قبــل طيــران 
التحالــف العربــي  قتلــت زوجــة صاحــب المنــزل وأصيــب أفراد األســرة بإصابــات بليغة منهــم الطفل 
الضحيــة )أ،م( الــذي أصيــب بإصابــات متعــددة فــي جســمه وتدمــر المنــزل كامــاً نتيجــة القصــف.

الضحية )أ.ظ(. 	
	 سنوات طالبة

عازبة
هضبة العرقوب –المحصن-الزاهر.

بتاريــخ 3 أيلول/ســبتمبر 2017 كانــت الطفلــة )أ،ظ( فــي طريقهــا إلــى المدرســة التــي تبعــد 
ــن  ــول ، وتفصــل بي ــة الغ ــى قري ــا المحصــن إل ــن قريته ــر م ــو مت ــة كيل ــي ثاث ــا بحوال عــن قريته
ــا  ــة ومعه ــت الطفل ــوب فوجئ ــة العرق ــى هضب ــة إل ــد وصــول الضحي ــة وعن ــال مرتفع ــن جب القريتي
أخريــات بطلقــة ناريــة تصيبهــا فــي إحــدى رجليهــا وعنــد ســقوطها أرضــاً أخذتهــا زمياتهــا وكان 
ــي. ــة الحوث ــن جماع ــلحون م ــا مس ــز فيه ــي يتمرك ــوش  الت ــة م ــن هضب ــار م مصــدر إطــاق الن

الضحية )م.ن(. 	
		 سنة  متزوجة 

ربة بيت 
القريشية – قرية الزوب.

بتاريــخ 12 آذار/مــارس 2018 اســتهدفت جماعــة الحوثــي قريــة الــزوب بإطــاق النــار علــى أهالي 
القريــة وأثنــاء ذلــك أصيبــت الضحيــة )م.ن( برصاصــة قنــاص تابــع لجماعــة الحوثــي فــي العمــود 
الفقــري أثنــاء خــروج الضحيــة واتجاهها الى الوادي لجمع الحطب أســعفت على أثره الى المستشــفى.
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الضحية )ت.م(. 0	
		سنة طالبة

عازبة
حيد آل ظفر- المحصن-الزاهر.

الطفلــة  كانــت   2017 تموز/يوليــو   24 األحــد  يــوم  مــن  الثالثــة عصــراً  الســاعة  حوالــي  فــي 
ــن اتجــاه  ــاري م ــق ن ــت بطل ــة المحصــن أصيب ــر بقري ــد آل ظف ــي حي ــا ف ــام منزله ــة )ت،م( أم الضحي
ــز  ــذي يتمرك ــاً وال ــر تقريب ــي 80-60مت ــد حوال ــذي يبع ــة وال ــزل الضحي ــل لمن ــوة المقاب ــد الصخ حي
فيــه مســلحو جماعــة الحوثــي منــذ بدايــة عــام 2015م وتــم إســعاف الطفلــة إلــى المستشــفى.  

الضحية/ الطفل )م.ج(. 		
		 سنة

قوعة ال مظفر.
بعــد رجــوع الطفــل )م.ج( مــن المدرســة ظهــر يــوم األربعــاء الموافــق 8 كانــون أول/ديســمبر 2017، 
ذهــب إلخــراج األغنــام للمرعــى بالقــرب مــن موقــع يتمركــز فيــه الحوثيــون بقريــة ال مظفــر مديريــة 
البيضــاء هنــاك انفجــر بــه لغــم ارضــي أدى الــى بتــر احــدى يــدي الطفــل وفــقء احــدى عينيــة وإصابــات 
متفرقــة فــي انحــاء جســده، وكان اللغــم مزروعــا علــى الطريــق لحماية مواقــع الحوثيين من التســلل اليها.
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االنتهاكات المتعلقة بالحقوق الشخصية 

وانتهاك الكرامة  االخفاء القسري واالختطافات 

التعسفية خارج نطاق القانون والتعذيب  

اإلخفاء القسري:

إن نظــام رومــا األساســي عــرف اإلخفــاء القســري فــي الفقــرة  ط   مــن 

أو  احتجازهــم  أو  أشــخاص  أي  علــى  القبــض  إلقــاء  بأنــه      7 المــادة  

إخفاءهــم مــن قبــل دولــة أو منظمــة سياســية أو بدعــم منهــا لهــذا 

الفعــل أو بســكوتها عليــه، ثــم رفضهــا اإلقــرار بحرمــان هــؤالء األشــخاص 

مــن حريتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن وجودهــم 

بهــدف حرمانهــم مــن حمايــة القانــون لفتــرة زمنيــة طويلــة  .

المحور الثالث:



ضــد  جريمــة  القســري  اإلخفــاء  اعتبــرت  الذكــر  آنفــة   7 المــادة  أن  كمــا 
الدوليــة. الجنايــات  لمحكمــة  القانونيــة  الواليــة  ضمــن  مــن  تعــد  التــي  اإلنســانية 

تصــدرت  قســري  اخفــاء  حالــة    113 عــدد  المنظمــة  وثقــت  البيضــاء  محافظــة  وفــي 
 1 بعــدد   القاعــدة  تنظيــم  تاهــا  ثــم  حالــة،   112 بعــدد  األكبــر  الرقــم  الحوثــي  جماعــة 
يوضــح   7 رقــم   والجــدول  وتوثيقهــا،  رصدهــا  مــن  المنظمــة  تمكنــت  فقــط،  حالــة 
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أطفال

2,395
2,392
03

حالة اخفاء وتعذيب واختطاف

جماعة الحوثي

تنظيم القاعدة

حاالت االخفاء القسري بحسب الجهة المتسببة و النوع االجتماعي

علــى  يقتصــر  فلــم  االجتماعــي  النــوع  حســب  القســري  اإلخفــاء  رصــدت  المنظمــة  أن  كمــا 
حــاالت،   6 بعــدد  األطفــال  وإلــى  حالــة،   1 بعــدد  النســاء  إلــى  ليصــل  امتــد  وإنمــا  الرجــال 
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االختطافات التعسفية:

ــر  ــدون أم ــة ب ــن الحري ــم م ــخاص وحرمانه ــاز األش ــي احتج ــفية ه ــات التعس االختطاف
قضائــي بدوافــع سياســية ال يتوفــر فيهــا أي دليــل أو قرينــة أو اشــتباه بارتكابهــم 
أي أفعــال تخالــف القوانيــن النافــذة، وتقــوم بهــذه االنتهــاكات الســلطة أو أفــراد أو 
جماعــات بــدون مســوغ قانونــي وبــدون أوامــر قضائيــة، فهــي ال تعــدو أن تكــون 
تعســفاً ســيئاً خــارج نطــاق القانــون، وقــد اعتبرتهــا القوانيــن الدوليــة والوطنيــة جرائــم 
جســيمة يعاقــب عليهــا القانــون، وقــد أكــدت علــى ذلــك نصــوص العهــد الدولــي 
ــوق اإلنســان. ــة ونصــوص اإلعــان العالمــي لحق ــوق السياســية والمدني الخــاص بالحق
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محافظــة البيضــاء تأثــرت كغيرهــا مــن المحافظــات اليمنيــة بالصــراع السياســي القائــم فــي البــاد ال ســيما 
بعــد ســيطرة جماعــة الحوثــي علــى هــذه المحافظــة الــذي جعلهــا تشــن حمــات عديــدة العتقــال المناوئيــن 
والمخالفيــن لهــا سياســياً، حيــث رصــدت المنظمــة عــدد 2157   حالــة اعتقــال تعســفي وتاهــا فــي 
ــة 1. ــة بعــدد  حال ــة جهــة مجهول ــة الثالث ــي المرتب ــا ف ــن 2 ، أم ــم القاعــدة بعــدد حالتي ــة تنظي ــة الثاني المرتب
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عدد حاالت االختطافات 
التعسفية

جماعة الحوثي

تنظيم القاعدة

جهة مجهولة

عدد االختطافات التعسفية خارج نطاق القانون في المحافظة بحسب الجهة المتسببة و النوع االجتماعي

ــوع  ــب الن ــة حس ــي المحافظ ــون ف ــاق القان ــارج نط ــفية خ ــات التعس ــاالت االختطاف ــر ح ــد التقري ــا رص كم
ــال،  ــة اعتق ــدد 1971 حال ــت ع ــي بلغ ــال الت ــى الرج ــفية عل ــات التعس ــم يقتصــر االختطاف ــي، فل االجتماع
3 حــاالت. بعــدد  النســاء  اعتقــال تعســفي، وفئــة  186 حالــة  بعــدد  فئــة األطفــال  إلــى  امتــدت  بــل 
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التعذيـب أثناء اإلخفاء القسـري 
التعسفية واالختطافات 

ــري  ــاء القس ــاالت االخف ــد ح ــي برص ــا الميدان ــر فريقه ــة وعب ــت المنظم قام
واالختطافــات التعســفية التــي حرمهــا الدســتور والقوانيــن اليمنيــة النافــذة 
والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، باإلضافــة الــى رصــد حــاالت التعذيــب 
الجســدي والنفســي الــذي مــورس فــي حــق المخفيــن قســرياً والمختطفيــن 
تعســفياً مــن قبــل جماعــة الحوثــي المســيطرة علــى المحافظــة، حيــث مارســت 
أفظــع أنــواع التعذيــب باســتخدام وســائل مختلفــة وممنهجــة يــؤدي بعضهــا إلــى 

ــمانية. ــات جس ــات وإصاب ــة بعاه ــة الضحي ــاة أو إصاب الوف
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وقــد تــم توثيــق ورصــد مــا أمكــن رصــده خــال فتــرة التقريــر من حــاالت التعذيــب، حيث بلــغ 122 حالــة تعذيب 
انفردت بها جماعة الحوثي نظراً لســيطرتها على أغلب مناطق المحافظة وبالذات المدن والقرى اآلهلة بالســكان.

كمــا نشــير إلــى أن إهــدار كرامــة اإلنســان في هذه المحافظة من قبــل جماعة الحوثي لم يقتصر علــى الرجال وإنما 
أيضاً شمل النساء بعدد 5 حاالت تعذيب واألطفال بعدد  10   حاالت تعذيب، وهو ما أمكن التوصل إليه لرصده 
وتوثيقــه مــن قبــل فريــق المنظمــة والجــدول رقــم  11   يوضــح عــدد حــاالت التعذيــب بحســب النــوع االجتماعي.

عدد حاالت التعذيب في محافظة البيضاء بحسب النوع االجتماعي خالل فترة التقرير

107
05
10

رجال

نساء 

أطفال
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نماذج وحاالت
اإلخفاء القسري واالعتقال 

التعسفي والتعذيب

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2021

اليمن: البيضاء، االنتقام المرعب39



اختطاف الطفلين )ص.ب( و )ع.م(. 	
قرية الزوب بمديرية القريشية -قيفة.

 بتاريــخ 3 حزيران/يونيــو 2016 وفــي الســاعة العاشــرة ليــاَ قامــت جماعــة الحوثــي باقتحــام مــزارع 
المواطنيــن فــي قريــة الــزوب واختطــاف الطفليــن )ص.ب( و )ع.م( مــن مــزارع والديهمــا واقتيادهمــا 
ــم يتــم اإلفــراج عنهمــا إال بعــد عــدة أســابيع مــن تاريــخ االختطــاف القســري. ــة ول إلــى جهــة مجهول

اختطاف المواطن )ح.ص(. 	
من شارع األمن العام بمدينة البيضاء.

ــام  ــن الع ــارع األم ــن ش ــة م ــاف الضحي ــم اختط ــباط/فبراير 2017 ت ــن 2 ش ــوم األثني ــاح ي ــي صب ف
ــد  ــو أحم ــو شــهاب وأب ــادة  أب ــي بقي ــن جماعــة الحوث ــل مجموعــة مســلحة م ــن قب ــة البيضــاء م بمدين
ــهر  ــن لش ــارات النازحي ــن ايج ــة م ــغ المالي ــض المبال ــع بع ــه لتوزي ــي طريق ــة ف ــا كان الضحي عندم
كانــون ثاني/ينايــر 2017 ضمــن مشــروع إيــواء النازحيــن المقــدم مــن منظمــة األوتشــا وتنفــذه 
ــف  ــن أل ــه مائتي ــذي كان بحوزت ــغ ال ــب المبل ــوا بنه ــة وقام ــي المحافظ ــة ف ــاح الخيري ــة اإلص جمعي
وملحقاتــه  مكتبــي  وكمبيوتــر  محمــول  وكمبيوتــر  المتبقيــة  النازحيــن  بإيجــارات  الخــاص  لاير 
ــتمر  ــم واس ــة وظــل لديه ــي بالمحافظ ــن السياس ــجن األم ــى س ــاده إل ــة اإلصــاح واقتي خاصــة بجمعي
اختطافــه. بمــكان  أهلــه  إبــاغ  خالهــا  رافضيــن  شــهراً  عشــر  احــدى  يقــارب  مــا  اختطافــه 

اختطاف الضحية )ح.ع(. 3
مدير مكتب جوازات فرع صنعاء.

بعــد اجتيــاح جماعــة الحوثــي العاصمــة صنعاء وســيطرتها علــى المؤسســات والمصالــح الحكومية ومن 
ضمنهــا مصلحــة الهجــرة والجــوازات، عــرض مشــرف الجماعــة علــى الضحيــة أن يكــون عضــواً فــي 
اللجنــة الثوريــة إال أنــه رفــض كونــه رجــل دولــة ال يعمــل مــع مليشــيات أيــاً كانــت فــرد عليــه المشــرف 
بأنــك لــم تســتوعب المرحلــة وســتتعب كثيــراً. وفعــاً فــي اليــوم الثاني حضر طقم مســلحين مــن الجماعة 
للبحــث عــن الضحيــة فلــم يجــدوه كونــه علم مســبقاَ بأنه يتــم البحث عنه، ونتيجــة لذلك مكث فــي بيته ولم 
يــداوم فــي عملــه، وفــي شــهر آب/أغســطس 2015 قرر زيارة أســرته فــي محافظة البيضــاء وأثناء ذلك 
تــم اختطافــه فــي إحــدى النقــاط األمنيــة فــي مدينــة رداع نقطــة )إدريــس( بقيــادة هاشــم الريامــي واتهموه 
كذبــاَ بالعمالــة واالرتــزاق واســتمر مختطفــاً فــي ســجون الجماعــة مــدة تســعة أشــهر ذاق فيهــا صنــوف 
ــة كمــا أخبــر بذلــك بعــد إطــاق ســراحه بتاريــخ 20 نيســان/ابريل 2016. التعذيــب وقســوة المعامل
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اعتقال الضحية )ع.ح(. 	
ذي ناعم –المنقطع.

فــي يــوم األحــد الموافــق 10 تموز/يوليــو2016 فــي الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف 
ــاء  ــت النس ــة )ع.ح( وأرعب ــزل الضحي ــي من ــة الحوث ــن جماع ــلحة م ــة مس ــت مجموع ــل اقتحم اللي
وتــم  بالمحافظــة  السياســي  األمــن  ســجن  إلــى  ومنــه  الشــرطة  ســجن  إلــى  وأخذتــه  واألطفــال 
التعامــل. التعذيــب ومــرارة  لمــدة شــهر القــى خالهــا أصنــاف  انفــرادي  فــي ســجن  وضعــه 

اعتقال الضحية )ع.ع(. 	
مدينة رداع.

محافظــة  فــي  أســرته  لزيــارة  صنعــاء  مــن  قدومــه  أثنــاء   2015 آب/أغســطس   23 بتاريــخ 
وعندمــا  الضحيــة  بطاقــة  وطلبــوا  رداع  بمديريــة  )إدريــس(  نقطــة  فــي  إيقافــه  تــم  البيضــاء 
ــادة  ــى القي ــى مبن ــذه إل ــم أخ ــادرة وت ــن المغ ــن اآلخري ــوا م ــيارة وطلب ــن الس ــوه م ــمه انزل ــوا اس عرف
جــوار القلعــة وقامــوا بإجــراء التحقيقــات المطولــة معــه مســتخدمين التعذيــب بطريقــة وحشــية 
ــى  ــه إل ــر ومن ــاء والتعمي ــى اإلنش ــى مبن ــرة إل ــد فت ــوه بع ــم نقل ــة ث ــر صحيح ــات غي ــزاع اعتراف النت
ســجن ســري فــي محافظــة ذمــار تعــرض خالهــا لشــتى أنــواع التعذيــب الجســدي والنفســي.

اعتقال الضحية )م.ب(. 	
منطقة المثواب-مديرية ذي ناعم.

أقدمــت جماعــة الحوثــي بتاريــخ 16 أيلول/ســبتمبر 2019 باقتحــام منطقــة المثــواب واالعتــداء علــى 
األهالــي منهــم الضحيــة )م. ب( الــذي تهجمــوا عليــه فــي مزرعته واعتــدوا عليه بأعقاب البنــادق واللطم 
والســب والتهديــد واقتيــاده مــع مجموعــة مــن المدنييــن عددهــم 20 شــخصا واقتيادهــم إلــى ســجن ذي 
ناعــم ولمــدة عشــرين يومــاً بــدون أي ســبب إال أنهــم مــن أبنــاء قريــة المثــواب المحــادة للجبــال والتبــاب 
التــي تحصــل فيهــا بعــض االشــتباكات المســلحة بيــن الحوثييــن والجيــش التابــع للحكومــة الشــرعية.
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اختطاف الضحية )ص. خ(. 7
ذي ناعم – المنقطع – البيضاء.

فــي شــهر شــباط/فبراير 2017 أثنــاء مــرور الضحيــة )ص. خ( فــي الشــارع العــام بمدينــة البيضــاء 
تــم اختطافــه مــن قبــل ثاثــة أشــخاص مســلحين مــن جماعــة الحوثــي يرتــدون الــزي المدنــي واقتــادوه 
ــذي  ــي ال ــغ المال ــادق نحــوه وســلبوه المبل ــه البن ــك قامــوا بتوجي ــا رفــض ذل ــوق الســيارة وعندم ــى ف إل
ــياً  ــه نفس ــم ارهاق ــن السياســي بالمحافظــة ت ــى ســجن األم ــاده إل ــم اقتي ــول وت ــر محم ــه وكمبيوت بحوزت
ــم  ــى ورق دون أن يعل ــه عل ــن وتبصيم ــوط العيني ــو مرب ــة وه ــددة والمطول ــات المتع ــراء التحقيق بإج
ــه فــي ســجن األمــن السياســي  ــه للتعذيــب الجســدي ومكوث ــاء اختطاف ــة أثن بمحتواهــا، تعــرض الضحي
بالمحافظــة مــن قبــل المدعــو أبــو شــهاب ومرافقيــه و مــن أســاليب التعذيــب التــي تعــرض لهــا الضحيــة 
ــاق  ــديدة ال تط ــك آالم ش ــن ذل ــج ع ــف، ونت ــر الك ــق بظاه ــى تلتص ــف حت ــن للخل ــع اليدي ــي أصاب ثن
ــي  ــدي و رجل ــط ي ــم رب ــث يت ــواية ) حي ــا يســمى بالش ــدي واألرجــل بم ــط األي ــد رب ــق بع ــذا التعلي وك
الضحيــة و تعليقــه فــي عمــود معدنــي و تدويــره مثــل شــواية الدجــاج( وأيضــاً توجيــه اإلهانــات اللفظيــة 
المســتمرة، كل ذلــك تعــرض لــه الضحيــة وزمــاؤه فــي ســجن األمــن السياســي بالمحافظــة والــذي أدى 
إلــى انتحــار أحــد الســجناء المختطفيــن وتعــرض البعــض منهــم لعاهــات مســتديمة وأمــراض وكســور.

الضحية )ج.أ(. 	
المنقطع – مدينة البيضاء

ــزل  ــة لمن ــم والمداهم ــن بالتهج ــن الحوثيي ــلحة م ــة مس ــت مجموع ــو 2016 قام ــهر تموز/يولي ــي ش ف
الضحيــة )ج. أ( واقتيــاده إلــى ســجن األمــن السياســي فــي مدينــة البيضــاء وإيداعــه فــي ســجن 
انفــرادي لمــدة ثاثيــن يومــاً تعــرض خالهــا للتعذيــب الشــديد بالتعليــق فــي عمــود حديــدي بعــد 
ــد  ــن كل 24ســاعة وق ــام إال مرتي ــن دخــول الحم ــه م ــا يســمى بالشــواية ومنع ــه بم ــه ورجلي ــط يدي رب
ــتثناء. ــب دون اس ــاف التعذي ــاءه أصن ــة وزم ــع الضحي ــوا م ــة مارس ــهود أن الجماع ــد الش ــر أح ذك
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االنتهاكات المتعلقة باألعيان 
والممتلكات العامة والخاصة:

المحور الرابع

 للقوانين 
ً
 صارخا

ً
االنتهاكات على األعيان تعد انتهاكا
الوطنية والدولية.

وفي محافظة البيضاء تعددت الجهات المتسببة في 
االنتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة.



وقــد رصــدت المنظمــة االنتهــاكات المتعلقــة باألعيــان بحســب نــوع الممتلــكات والجهــة المتســببة، حيــث جــاءت 
ــة،  ــدد 131 مركب ــكنياً، وع ــزالً س ــا 1223   من ــاك منه ــة انته ــدد 1672 حال ــدارة بع ــي بالص ــة الحوث جماع
وعــدد 118 منشــأة تجاريــة، وعــدد 54 منشــأة تعليميــة، وعــدد  48   دور عبــادة، وعــدد  33 منشــأة حكوميــة.

منشآت حكوميةدور عبادةمنشآت تعليميةمنشآت تجاريةمركباتمنازل سكنية

مقتنيات أراضي ومزارعمنشآت أهليةمنشآت صحيةآبار وخزانات

1,305143125604935

21 15131212

4 منشــآت  2، وعــدد  ســكنياً، وعــدد مركبتيــن  46 منــزالً  انتهــاك منهــا  بعــدد  القاعــدة  تنظيــم  يليهــا 
صحيــة منشــأت   5 وعــدد  حكوميتيــن  منشــأتين  وعــدد  تعليميــة،  منشــآت    6 وعــدد  تجاريــة، 

 18 عــدد  منهــا  انتهــاكا   27 بعــدد  العربــي  التحالــف  الثالثــة  المرتبــة  فــي  وتاهــا 
بئريــن. وعــدد  مركبــات،   5 وعــدد  تجاريتيــن،  منشــأتين  وعــدد  ســكنياً،  منــزالً 

وجــاءت فــي المرتبــة الرابعــة القوات األمريكية بعدد 15 انتهاكا منها عدد 12 منزالً ســكنياً، وعدد 3 مركبات، 
والجدول رقم 12  يوضح عدد االنتهاكات المتعلقة باألعيان في المحافظة حسب نوع الممتلكات والجهة المتسببة.

االنتهاكات المتعلقة 1,790
بالممتلكات العامة والخاصة.

1,672
65
27

جماعة الحوثي

تنظيم القاعدة

التحالف العربي
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  الجهة المتسببة

نوع  

الممتلكات 
جماعة 
الحوثي 

القوات 
األمريكية

تنظيم 
القاعدة

السلطات 
الشرعية

قوات 
التحالف 

العربي

جهة 
مجهولة

اإلجمالي

1223124611851305منازل سكنية

1313252143مركبات

منشآت 

تجارية
118421125

منشآت 

تعليمية
54660

48149دور عبادة

منشآت 

حكومية
33235

20121مقتنيات

13215آبار وخزانات

منشآت 

صحية
8513

منشآت 

أهلية
1212

1212أراضي ومزارع

16721565127101790اإلجمالي

ــد رصــدت 	  ــوع االنتهــاك، فق ــكات ون ــوع الممتل ــان بحســب ن ــة باألعي أمــا مــن حيــث االنتهــاكات المتعلق
ــاً، ونهــب  114 منــزالً  ــاً عــدد  28   منــزالً ســكنياً، وعــدد  522   تدميــراً جزئي المنظمــة تدميــراً كلي
واحتــال  12 منــزالً، أمــا المداهمــة فقــد بلغــت  527   منــزالً، والتفجيــر عــدد  102   منــزالً ســكنياً.

عدد حاالت االنتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة

بحسب نوع الممتلكات والجهة المتسببة خالل فترة التقرير
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ــدد  8 	  ــاً ع ــراً جزئي ــآت، وتدمي ــدد  3 منش ــاً ع ــراً كلي ــة تدمي ــد رصــدت المنظم ــة فق ــآت التجاري ــا المنش أم
ــة. ــآت تجاري ــدد  8   منش ــر ع ــدد 30   وتفجي ــب ع ــدد 74 ونه ــام ع ــة واقتح ــة، ومداهم ــآت تجاري منش

لعــدد  	  جزئيــاً  وتدميــراً  واحــدة   منشــأة  عــدد  كليــاً  تدميــراً  المنظمــة  رصــدت  التعليميــة  المنشــآت 
والجــدول  تعليميــة،  منشــأة    13 واحتــال  منشــآت   4 ونهــب  28منشــأة  ومداهمــة  13واقتحــام 
االنتهــاك. ونــوع  الممتلــكات  نــوع  بحســب  باألعيــان  المتعلقــة  االنتهــاكات  يوضــح   13 رقــم 

  نوع  االنتهاك

   نوع  

الممتلكات 
مداهمة 

واقتحام
أحتاللنهب

تدمير 

جزئي

تدمير 

كلي
اإلجماليتفجير

52711412522281021305منازل سكنية

3268358143مركبات

74302838125منشآت تجارية

28413131160منشآت تعليمية

243912149دور عبادة

1211172235منشآت حكومية

182121مقتنيات

321015آبار وخزانات

822113منشآت صحية

83112منشآت أهلية

27312أراضي ومزارع

68120750644751331790اإلجمالي

االنتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة

بحسب نوع الممتلكات ونوع االنتهاك خالل فترة التقرير
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أمــا االنتهــاكات التــي طالــت األعيــان فــي المحافظــة خــال فتــرة التقريــر بحســب الجهــة المتســببة ونــوع 
االنتهــاك رصــدت المنظمــة عــدد 1672 حالــة انتهــاكاً مــن قبــل جماعــة الحوثــي للممتلــكات العامــة والخاصــة 
تنوعــت بيــن المداهمــة واالقتحــام لعــدد 676   ونهــب عــدد  206 وتدميــر جزئــي لتلــك الممتلــكات بعــدد 
562 وتدميــر كلــي بعــدد 49 ،أمــا التفجيــرات فقــد بلغــت  129   تفجيــراً للممتلــكات العامــة و الخاصــة 

، وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة تنظيــم القاعــدة بعــدد 65 انتهــاكاً علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة منهــا 
عــدد  5   حــاالت مداهمــة واقتحــام وتدميــر جزئــي عــدد  54   وتدميــر كلــي عــدد حالتيــن  2  ، أمــا 
التفجيــرات فقــد بلغــت 4 تفجيــرات، وجــاءت قــوات التحالــف المرتبــة الثالثــة بعــدد  27   انتهــاكاً تنوعــت بيــن 
ــة  ــوات األمريكي ــا الق ــة والخاصــة، أم ــكات العام ــدد  15   للممتل ــي بع ــر كل ــدد  12   وتدمي ــي بع ــر جزئ تدمي
ــي  ــر الجزئ ــن التدمي ــت بي ــاكاً تنوع ــدد  15 انته ــي ع ــة بإجمال ــة والخاص ــكات العام ــا للممتل ــغ انتهاكه ــد بل فق
بعــدد  10   والتدميــر الكلــي بعــدد  5   حــاالت تدميــر كلــى للممتلــكات عامــة و خاصــة فــي المحافظــة،

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

قوات التحالف العربي

القوات األمريكية

جهة مجهولة

السلطات الشرعية

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

قوات التحالف العربي

القوات األمريكية

جهة مجهولة

السلطات الشرعية

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

قوات التحالف العربي

القوات األمريكية

جهة مجهولة

السلطات الشرعية

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

قوات التحالف العربي

القوات األمريكية

جهة مجهولة

السلطات الشرعية

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

قوات التحالف العربي

القوات األمريكية

جهة مجهولة

السلطات الشرعية

جماعة الحوثي 

تنظيم القاعدة

قوات التحالف العربي

القوات األمريكية

جهة مجهولة

السلطات الشرعية

مداهمة 
واقتحام

نهب

احتالل

تدمير جزئي

تدمير كلي

تفجير

676
05
--
--
01
--

562
54
12
10
06
01

206
--
--
--
01
--

49
02
15
05
02
--

50
--
--
--
--
--

129
04
--
--
--
--

682645

73

133

207
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االنتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة في المحافظة

خالل فترة التقرير بحسب الجهة المتسببة ونوع االنتهاك.
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نماذج وحاالت

من االنتهاكات المتعلقة 
بالممتلكات العامة والخاصة:

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2021

اليمن: البيضاء، االنتقام المرعب48



قصف وتدمير منشأه تعليمية بمنطقة قيفة.. 	
ــوم الخميــس الموافــق 3 آذار/مــارس 2016 بقصــف مدرســة الوحــدة  قامــت جماعــة الحوثــي فــي ي
بقريــة الــزوب فــي قيفــة بمحافظــة البيضــاء باألســلحة الثقيلــة بمــا فيهــا الدبابــات وصواريــخ 
الكاتيوشــا والمدفعيــة أثنــاء محاولتهــا اقتحــام القريــة أســفر ذلــك إلــى تدميــر المدرســة بشــكل كامــل.

قصف مدفعي لعدة منازل- آل عيدروس - الخربة – ذي ناعم.. 	
ــن  ــة الحوثيي ــت مدفعي ــباط/فبراير 2019، قصف ــوم 12 ش ــاء ي ــن مس ــاعة 2,15 م ــي الس ــي حوال ف
المواطنيــن  منــازل  واصابــت  عيــدروس  آل  الخربــة  قريــة  المنصــة  جبــل  فــي  المتمركزيــن 
ــة  ــال المحيط ــي الجب ــن ف ــة والحوثي ــن المقاوم ــرة بي ــرب الدائ ــم ان الح ــع العل ــيمة، م ــرار جس بأض
بالقريــة وال نعلــم لمــاذا تقصــف مدفعيــة الحوثييــن منــازل المواطنيــن المدنييــن، وقــد تضــرر 
احمــد  عيــدروس، حســين  عبــده  المواطنيــن:  منــازل  وهــم  منــازل  القصــف خمســة  هــذا  مــن 
عيــدروس. الواحــد  عبــد  عيــدروس،  احمــد  محســن  عيــدروس،  علــى  ناصــر  عيــدروس، 

اقتحام واحتالل معلم تاريخي بمدينة رداع.. 3
التاريخيــة  رداع  قلعــة  الحوثــي  جماعــة  اقتحمــت   2016 آب/أغســطس   3 االربعــاء  يــوم  فــي 
علــى   يحتــوي  كبيــر  كســجن  واســتخدامها  عســكرية  ثكنــة  إلــى  وتحويلهــا  احتالهــا  وتــم 
لسياســتهم. والمعارضيــن  المناوئيــن  مــن  تعســفياً  والمعتقليــن  قســرياً  المخفيــن  مــن  المئــات 

مداهمة واقتحام واحتالل منشأة تعليمية ودور عبادة بمدينة رداع.. 	
فــي تاريــخ 28 تشــرين أول/اكتوبــر2014 قامــت جماعــة الحوثــي باقتحــام واحتــال مســجد ومدرســة 
ــت  ــنة وقام ــتمائة س ــي س ــل حوال ــة قب ــة الطاهري ــأته الدول ــذي أنش ــة رداع ال ــري بمدين ــة األث العامري
بتحويلــه إلــى ثكنــة عســكرية واســتخدمته ســجنا للمناوئيــن للجماعــة، ممــا ادى الــى إتــاف أجــزاء مــن 
هــذا المعلــم التاريخــي وتشــويهه واإلضــرار بــه نتيجــة اإلهمــال واالســتخدام الســيئ مــن قبــل الجماعــة.

ناعــم. ذي  مديريــة  الدريعــاء،  قريــة  متــزوج،  ســنة،   48  – )ح.و(  المواطــن  منــزل  قصــف 

قبيــل مغــرب يــوم 27 تموز/يوليــو 2018، بينمــا كان افــراد عائلــة المواطــن )ح.و( مــن أهالــي قريــة 
الدريعــاء بمديريــة ذي ناعــم، صائميــن الســت مــن شــوال ويســتعدون لتنــاول وجبــة افطــار ذلــك اليــوم 
ســقطت علــى منزلهــم قذيفــة مدفــع هــاوز أطلقهــا الحوثيــون مــن موقعهــم فــي منطقــة الدقيق حســب إفادة 
الشــهود، وأدى القصــف الــى تهــدم جــزء مــن المنــزل وإصابــة المواطــن )ح.و( وزوجتــه وطفليهمــا.
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إحراق مناهج تعليمية في نقطة امنية تتبع جماعة الحوثي بمنطقة ذي ناعم.. 	
قامــت نقطــة أبــو هاشــم فــي منطقــة ذي ناعــم بمدينــة رداع التابعــة لجماعــة الحوثــي فــي يــوم الســبت 
الموافــق 1 تشــرين أول/أكتوبــر 2016 بمصــادرة ألــف كتــاب تــم شــرائها مــن عــدن لمدرســة العامرية 
وقــد أفــاد مســئول التعليــم بالمنطقــة أنــه ســيتم إحراقهــا لوجــود كتابــة اليمــن االتحــادي فــي تلــك الكتــب.

قصف وتدمير مشروع مياه بقرية الزوبة مديرية القريشية . 	
أقدمــت عناصــر مســلحة مــن جماعــة الحوثــي بتاريــخ 7 آذار/مــارس 2017 بقصــف مشــروع ميــاه 
ــى  ــة ممــا أدى إل ــك باألســلحة الثقيل ــة رداع وذل ــي مديري ــة القريشــية ف ــة بمديري ــة الزوب الشــرب لقري
تدميــر مبنــى المشــروع بالكامــل وإحــراق مضخــة الميــاه وحرمــان مئــات األســر مــن ميــاه الشــرب.

تفجير ونسف منزل/ محمد عبد القوي موسى السعيدي في منطقة غول السفل/مديرية الزاهر.. 7
قامــت عناصــر مســلحة مــن جماعــة الحوثــي فــي شــهر تموز/يوليــو 2015 باقتحــام منطقــة 
أركان  فــي  ناســفة  متفجــرات  بوضــع  وقامــوا  عســكرية  ومدرعــات  بأطقــم  الســفل  غــول 
وتدميــره  بتفجيــره  وقامــوا  الســعيدي  موســى  القــوي  عبــد  محمــد  المواطــن  منــزل  وواجهــة 
بــاءت  أن  بعــد  وذلــك  بــاألرض  ومســاواته  المنــزل  وأدوات  أثــاث  مــن  فيــه  بمــا  بالكامــل 
محــاوالت وســاطات وجهــاء المنطقــة بالفشــل لــدى مشــرفي الجماعــة بالتوقــف عــن التفجيــر.

تفجير وتدمير منزل/ عبد هللا صالح محمد علي البركاني منطقة بركان –مديرية مكيراس.. 	
منطقــة  ألهالــي  القســري  بالتهجيــر  الحوثــي  جماعــة  قامــت  حزيران/يونيــو2015  شــهر  فــي 
بــركان بمديريــة مكيــراس وبعــد ذلــك قامــوا بتفجيــر المنــازل ومنهــا منــزل المواطــن عبــد هللا 
صالــح محمــد علــي البركانــي بعــد أن قامــوا بوضــع األلغــام والمتفجــرات فــي جميــع اتجاهــات 
ــن  ــج ع ــك ونت ــن ذل ــيء م ــذ أي ش ــمحوا بأخ ــم يس ــاث وأدوات ول ــن أث ــه م ــا في ــره بم ــزل وتفجي المن
ــراد األســرة. ــة أف ــر كاف ــاس وتهجي ــام الن ــه أم ــا في ــا بم ــرا كام ــره  تدمي ــزل وتدمي ــر المن ــك تفجي ذل

تفجير منزل المعاق/ ياسين عبده محمد الخبزي/ قرية خبزة/مديرية القريشية/رداع.. 	
بتاريخ 15 تشرين ثاني/نوفمبر 2014 اقتحمت جماعة الحوثي قرية خبزة في قيفة رداع وقامت بتفجير 
المنازل منها منزل المواطن المعاق/ ياسين عبده محمد الخبزي الذي قامت الجماعة بتفجيره كاما رغم 
أنــه معــاق ولديــه ســبع بنــات أدى ذلك إلى التهجير القســري ألفراد األســرة وغيرها من األســر األخرى.
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تفجير منزل/ جمال حسين صالح الحميقاني: منطقة الزاهر.. 0	
بتاريــخ 20 آذار/مــارس 2015 اقتحمــت جماعــة الحوثــي مديريــة الزاهــر وســيطرت عليهــا 
وقامــت بتفجيــر منــازل الســكان منهــا منــزل الشــيخ عبــد الوهــاب محمــد الحميقانــي الــذي يقــع 
فــي منطقــة متشــابكة المنــازل ومدرســة ومســجد، وأدى تفجيــر المنــزل إلــى تدميــر المدرســة 
والمســجد ومنــزل جمــال حســين صالــح الحميقانــي المجــاور لمنــزل الشــيخ عبــد الوهــاب الحميقانــي 
ونتــج عــن ذلــك دمــار كبيــر فــي المنــزل ومحتوياتــه بنســبة %80 ولــم يعــد صالحــاً للســكن 
ــة. ــارج المحافظ ــري خ ــر القس ــزوح والتهجي ــى الن ــرة إل ــراد األس ــع أف ــه جمي ــر مع ــا اضط ــو م وه

إحراق وتدمير ونهب ممتلكات رجل األعمال علي عباد عبد هللا الزوبه – قرية الزوب-قيفة- . 		
رداع.

 أقدمــت جماعــة الحوثــي فــي يــوم االحــد الموافــق 27 كانــون أول/ديســمبر2015 بمحاصــرة وقصــف 
منــازل آل عبــاد الزوبــة فــي قريــة الزوبــة بمنطقــة قيفــة فــي رداع و منهــا منــزل رجــل االعمــال /علــي 
عبــاد عبــدهللا الزوبــة وإحــراق محطــة النفــط المملوكــة لــه، و إحــراق وتدميــر قاطرتيــن نفــط كانــت 
احداهــن داخــل المنــزل الــذي تــم قصفــة و األخــرى كانــت واقفــة قــرب المنــزل، كمــا قامــوا باقتحــام 
المستشــفى الخــاص المملــوك للضحيــة والتمركــز فيــه و نهــب محتوياتــه وأدواتــه وأجهزتــه الطبيــة و 
نهــب صيدليــة المستشــفى وكل مــا فيهــا مــن أدويــة قامــوا أيضــا بنهــب ســيارة تويوتــا بيــك آب موديــل 
ــدن. ــة ع ــى محافظ ــرياً إل ــرته قس ــراد أس ــع أف ــال م ــل األعم ــر رج ــى تهجي ــك أدى إل 2011، كل ذل

تدمير مركبة المواطن )ع.م( تدميراَ كامالَ - القريشية.. 		
بتاريــخ 7 آب/أغســطس 2017 قامــت جماعــة الحوثــي بقصــف قريــة لقــاع مديريــة القريشــية 
ومركبــة  ســيارة  واســتهداف  والمتوســطة  الثقيلــة  األســلحة  بمختلــف  البيضــاء  محافظــة  فــي 
الضحيــة )ع. م( بقذائــف بــي أم بــي ممــا أدى إلــى إحــراق وتدميــر الســيارة تدميــرا كامــا.

اإلضرار بشاحنة نقل )قالب( الضحية )ط. ص( ذي ناعم.. 3	
آذار/  13 بتاريــخ  بالمدفعيــة  وقصفــه  الطيابــي  محمــد  الشــيخ  منــزل  محاصــرة  أثنــاء 
شــاحنة  إصابــة  إلــى  القصــف  هــذا  أدى  الحوثــي  جماعــة  قبــل  مــن   2014 مايــو 
الوحيــد. دخلــة  مصــدر  وهــو  كبيــرة  بأضــرار  ص(  )ط.  الضحيــة  )قــاب(  نقــل 
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مداهمة ونهب وتفتيش عدة منازل في قرية طياب بمديرية ذي ناعم.. 		
ــون أول/ديســمبر 2016 قامــت مجموعــة  ــخ 5 كان ــن الســاعة التاســعة صباحــاً بتاري ــوم االثني ــي ي ف
ــة  ــاب بمديري ــة طي ــي قري ــن ف ــازل المواطني ــن من ــدد م ــة ع ــي بمداهم ــة الحوث ــة لجماع ــلحة تابع مس
ــد هللا  ــي، عب ــد الطياب ــد هللا أحم ــي، عب ــد الطياب ــين أحم ــي، حس ــد الطياب ــد أحم ــم: محم ــم وه ذي ناع
ــش  ــوا بتفتي ــد، وقام ــح الزي ــد صال ــي، محم ــوي الطياب ــد عل ــد، أحم ــح الجي ــي صال ــي، عل ــي الطياب عل
ــدوا  ــازل وإذا وج ــك المن ــن تل ــخصية م ــلحة الش ــب األس ــا ونه ــا ومحتوياته ــث بأثاثه ــازل والعب المن
منــزالً مغلقــاً يقومــوا بإطــاق الرصــاص علــى األبــواب وفتحهــا وترويــع النســاء واألطفــال والشــيوخ.

تفجير منزلين سكنيين تعود ملكيتهما ألسرة واحدة في منطقة جهري بمحافظة البيضاء.. 		
توجهــت حملــة عســكرية كبيــرة تابعــة لجماعــة الحوثــي المســلحة إلــى منطقة جهــري بمحافظــة البيضاء 
بتاريــخ 5 كانــون أول/ديســمبر 2015 وحاصــرت منــزل الشــيخ أحمــد علي الهصيصــي ومنازل أوالده 
وقامــت بإطــاق النــار عليهــا وأحدثــت فيهــا أضــراراً كبيــرة وإصابــة المواطنــة عجيبــة الكســاوي بطلق 
نــاري فــي صدرهــا وقامــوا باقتحــام منــزل الشــيخ أحمــد والعبــث بمحتوياتــه ونهــب الســاح الشــخصي 
ومحــرك كهربائــي وســيارة صالــون ولكثــرة المضايقــات تهجــرت األســرة قســرياً وبعــد شــهرين قــام 
الحوثيــون بتفجيــر منــزل عبد الغني ابن الشــيخ أحمــد علي وتفجير منزل أخيه عبد القــادر تفجيراً كاماً.

مداهمة واقتحام وتفتيش منزل سكني والتسبب بتهجير افراد االسرة قسرياَ.. 		
قامــت أطقــم عســكرية تابعــة لجماعــة الحوثــي في تمام الســاعة 3عصراً يــوم االثنين الموافــق 2 كانون/
ينايــر 2016 بمداهمــة واقتحــام منــزل/ مختــار محمــد أحمــد النقيــب الكائنــة فــي حــارة الكويــت بمدينــة 
البيضــاء وترويــع األطفــال والنســاء وقامــوا بتفتيــش المنزل والعبــث بمحتوياته أدى إلــى إصابة األطفال 
والنســاء بحالــة نفســية ســيئة ممــا اضطرت األســرة لتــرك المنزل والتهجير القســري إلــى محافظة عدن.

قصف منزل المواطن / نادر محمد عبد هللا األجدع منطقة لحوم بمحافظة البيضاء.. 7	
في يوم األحد الموافق 16 كانون ثاني/يناير 2018 الســاعة الثانية عشــر مســاًء قصف طيران التحالف 
العربــي منــزل الضحيــة/ نــادر محمــد عبــد هللا األجدع الكائن في منطقــة الحزم بمحافظــة البيضاء، ونتج 
عنــه هــدم وتدميــر المنــزل بشــكل كامــل علــى رؤوس ســاكنيه وقتــل ســبعة أشــخاص وأربعــة جرحــى.
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اقتحام ومداهمة ونهب مؤسسة صرافة بمدينة رداع.. 		
التابعــة لجماعــة الحوثــي  الوقائــي  بتاريــخ 4 آذار/مــارس 2016 قامــت مجموعــة مــن األمــن 
ــكل  ــة ب ــب المؤسس ــام نه ــذا االقتح ــج عــن ه ــة رداع نت ــة بمدين ــة )م.ع( للصراف ــى مؤسس ــم عل بالتهج
محتوياتهــا مــن مبالــغ ماليــة وأثــاث وخطــف مالــك المؤسســة واقتيــاده إلــى ســجن خــاص بهــم.

التهجم على منزل/ حسين محمد عبد هللا األصبحي ونهب محتوياته باإلضافة الى مجوهرات . 		
النساء.

ــت  ــاً اقتحم ــة صباح ــاعة الخامس ــام الس ــي تم ــباط/فبراير 2018 وف ــق 2 ش ــن المواف ــوم االثني ــي ي ف
رغــم  البيضــاء  محافظــة  الطفــه  بمديريــة  أصبــح  قريــة  الحوثــي  لجماعــة  تابعــة  أمنيــة  حملــة 
وواصلــوا  الوجهــاء  اعتقلــوا  الحملــة  قيــادة  أن  إال  الحملــة  إيقــاف  المنطقــة  وجهــاء  محــاوالت 
الحملــة إلــى أن وصلــوا إلــى منــزل الضحية/حســين محمــد عبــد هللا األصبحــي قامــوا بضــرب 
ــاد  ــرأة جه ــوا الم ــزل وقتل ــى المن ــار عل ــم باشــروا بإطــاق الن ــادق ث ــاب البن ــواب والشــبابيك بأعق األب
األصبحــي وولدهــا البالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات ونهــب ذهــب وأثــاث المنــزل ومحتوياتــه.

قصف وتدمير منزل مواطن بمنطقة عزة.. 0	
تــم  مســاء  العاشــرة  الســاعة  فــي   2015 أيلول/ســبتمبر   25 الموافــق  الجمعــة  يــوم  فــي 
البيضــاء مــن  فــي منطقــة عــزة بمحافظــة  الكائــن  البشــع  قصــف منــزل صالــح علــي حســين 
وإصابــة  زوجتــه  ومقتــل  بالكامــل  المنــزل  تدميــر  إلــى  أدى  العربــي  التحالــف  قــوات  قبــل 
البشــع. ابــن أختــه محمــد حســين  بالغــة وفقــدان إحــدى عينيهــا وكــذا إصابــة  طفلــة إصابــات 

مداهمة واحتالل مقر جمعية المعاقين حركياَ بمدينة رداع.. 		
ــي  ــة الحوث ــل جماع ــن قب ــن م ــظ محافظــة البيضــاء المعي ــام محاف ــان/ابريل 2018 ق ــخ 27 نيس بتاري
ــه إلــى  ــاً الكائنــة فــي مدينــة رداع وتحويل مــع مرافقيــه باقتحــام واحتــال مقــر جمعيــة المعاقيــن حركي
ــا. ــن خدماته ــاً م ــن حركي ــان المعاقي ــة وحرم ــل الجمعي ــل عم ــى تعطي ــا أدى إل ــه مم ــاص ب ــكن خ س
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التوصيات:

للحكومة الشرعية:

تفعيل آليات رصد وتوثيق االنتهاكات التي تطال المدنيين في كل المحافظات خصوصاً تلك التي تقع تحت 	 
سيطرة جماعة الحوثي لحفظ الحق القانوني للضحايا.

العمل على منع الغارات الجوية األمريكية وغيرها ضد المواطنين اليمنيين في كافة المحافظات اليمنية.	 

الحرص على ماحقة المتورطين بقتل المواطنين اليمنيين سواء بمحافظة البيضاء أوفي غيرها من 	 
المحافظات أمام الهيئات القضائية محلياً ودولياً حتى ال يفلت الجناة من العقاب.

لجماعة الحوثي المسلحة:

التوقف عن ارتكاب االنتهاكات بحق المدنيين في محافظة البيضاء وبقية المحافظات.	 

اإلفراج عن كافة المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً .	 

احترام المواثيق والقوانين المحلية والدولية التي تجرم المساس بكرامة اإلنسان وحياته وااللتزام باالتفاقيات 	 
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الموقعة من قبل الجمهورية اليمنية.

للتحالف العربي:

إيقاف الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين.	 

إحالة المتورطين في الغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين للمساءلة والمحاسبة.	 

اتخاذ االجراءات القانونية الرادعة لمرتكبي االنتهاكات وتعويض الضحايا تعويضا عادال.	 

لإلدارة األمريكية:

احترام السيادة اليمنية وكرامة اإلنسان اليمني بالتوقف عن أي غارات جوية وااللتزام بالمواثيق الدولية 	 
واالتفاقيات التي تضمن ذلك.

االلتزام بمحاسبة المتورطين في أي غارات جوية بحق اليمنيين وضرورة تعويض الضحايا وذويهم 	 
والمتضررين من تلك االنتهاكات.

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2021
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