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م الصادر عن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان2011التقریر الدوري لشھر ینایر 
) .ساھر ( 

وھو یؤدي مھامھ في رصد اإلضطھادات واالنتھاكات ) ساھر ( المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
التي ترتكب بحق المواطن في جنوب الیمن ، إذ یشیر إلى إن الحقوق العامة والحریات األساسیة 

تى فھو محروم من التمتع ح. للمواطن الجنوبي ھي شبھ مفقودة مقارنة بما یمكن أن تكون علیھ 
فحقھ في الحیاة اآلمنة أصبح محل نظر، كونھ یعیش في حالة خوف على .. بأولویات تلك الحقوق 

حیاتھ لما یمكن أن تتعرض لھ من جراء االنتشار األمني الكثیف ، ومن تعدد النقاط العسكریة على 
اطنین ، مفترق الطرق ، والتي مھمتھا ھي التربص لكل من یلفت انتباھھا ، واستفزاز مشاعر المو

عالوة على إن بعض المدن والقرى المكتظة باألھالي ھي األخرى محل .. وإشعارھم بالذل والمھانة 
استھداف  یومي لفوھات أسلحة قواتھا المسلحة التي تستھوي قصفھا ومحاصرتھا وزعزعة 

.م 2011ھذا ھو الوضع الذي ساد مناطق جنوب الیمن خالل شھر ینایر . استقرارھا بصورة فجھ 
كل ذلك بسبب إن المواطن الجنوبي أنتفض من غفوتھ مطالبا بكرامتھ والتخلص من ما ھو جاثم على 
صدره ، معبرا على توقانھ للحریة واإلنعتاق من التكبیل ، طالقاً عنان أمالھ لنیل حقھ في تقریر 

.مصیره وحكم نفسھ بنفسھ 
ازل األھالي في مدیریة ردفان ، شاملة فمذ الیوم األول من العام الحالي وقوات السلطة تستھدف من

جمیع مدنھا وقراھا بقصف مدفعي وقذائف الدوشكا وغیرھا من األسلحة الثقیلة والمتوسطة ، لیس 
لشئ بقدر ما ھو إالّ تركیع لھا وعقاب جماعي في حق ساكنیھا بسبب مطالبتھم بحریتھم وعودة دولة 

صمة مدیریة ردفان طوال شھر ینایر العتداءات فقد تعرضت مدینة الحبیلین عا. الجنوب المستقلة 
یندى لھا الجبین ، راح ضحیتھا العشرات من القتلى والجرحى ، وتھدیم المنازل على رؤوس ساكنیھا 

عوضا .. واإلضرار في الممتلكات الخاصة والعامة ، بما فیھا دور العبادة والمدارس والمستشفیات 
الذي أدى إلى تدھور في الخدمات العامة وإخالال في عن مترتبات الحصار العسكري والتمویني 

فماذا بعد .. مما أجبر على نزوح اآلالف من األسر متشردة في الودیان والجبال .. الحیاة المعیشیة 
م التي شنتھا القوات الیمنیة على 1994ذلك ، فإن لم تكن ھذه االعتداءات ھي مواصلة لحرب 

ر إذن ؟ فھل ھي إذن حرب إبادة جماعیة عزمت قوات السلطة أراضي الجنوب ، فبماذا یمكن أن تفس
على ارتكابھا ، وھو بالفعل كذلك ،  أم ھي ممارسة الدولة إرھابھا ضد المواطنین اآلمنین في 

. حقیقة إنھا لیست حماقات بل ھي جرائم ترتكب في حق البشر مھما كانت المبررات .. مساكنھم 
ة مكونة من بضعة مئات من المواطنین ال یملكون إالّ أصواتھم فما بالك إن كان خروج مسیرة سلمی

في التعبیر ، قد أقلقت مضاجع مسئولي السلطة ، ودربكة أمورھم ، و أصبحون في حیرة من أمرھم 
، فكیف ھو األمر من تلك القذائف الناریة التي تخترق نوافذ األسر اآلمنة ، وما بالك بالرصاص الذي 

ات ، وما بالك بالحرمان من رشفة ماء أو تیار كھرباء ، أو حتى قرص عالج  یلعلع على مدار الساع
ھذا ما یواجھھ أطفال ونساء وشیوخ مدیریة ردفان ، وما یعانوه في حیاتھم .. للتخفیف عن أألمھم 

فبأي ذنب قتلت األم عذبھ یحي الجمالي وجرح طفلیھا سعید وأمل التي لم تتعدى العام من . الیومیة 



وما ھو ذنب . وإصابة بقیة أفراد أسرتھا اآلخرین نتیجة تدمیر منزلھا على رؤوسھم عمرھا ،
و الطفلة نعمة جمال . المواطنة نظرة صالح ناشر التي استشھدت بشظیة قذیفة أصابتھا في رأسھا 

.بارجیلة التي تأن حتى اآلن من أالم جراحھا ؟ 
نھم األطفال والنساء ، ھي عار على من یرتكبھا إن ھذه االعتداءات والتي ضحیتھا مواطنین مدنیین م

، ھؤالء المدججین بأسلحة الموت ، و الخاضعین إلمرة قیادة سیاسیة و عسكریة تدعي حمایة األمن 
.واألمان في مدن وقرى المدنیین 

لقد حصدت تلك االعتداءات في مدیریة ردفان ثالثة مواطنین قتالً وإصابة ثالثین من األطفال 
.والشیوخ ، و اإلضرار بالعید من المنازل والمنشات والنساء

إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان یدعو السلطات الیمنیة إلى لجم ھیجان قواتھا ، واإلقدام على 
محاسبة كل من نفذ أو أشترك  أو أمر بارتكاب جرائم ضد اإلنسان ، و تعویض متضرریھا والعمل 

.ین بشكل جدي على تلبیة مطالب المواطن
م وعلى مستوى الجنوب عشر حاالت 2011لقد أستطاع المرصد الجنوبي أن یوثق خالل شھر ینایر 

حالة شروع في القتل أفضت إلى 84قتل خارج نطاق القضاء بزیادة سبع حاالت عن الشھر السابق و
لمي حالة اعتقال لنشطاء الحراك الس245حالة عن الشھر السابق وكذا 69إصابات جارحة بزیادة 

منشات 7منزال سكني و53حالة عن الشھر السابق ، عالوة إلى تھدم وتضرر 165الجنوبي بزیادة 
. خاصة وعامة 

وبھذه اإلحصائیة فإن اإلضطھادات واالنتھاكات التي أرتكبتھا قوات السلطة خالل شھر ینایر في 
.تزاید مضاعف ومخیف مقارنة باألشھر الماضیة 

بي فإن جمیع تلك اإلضطھادات ستظل في الحسبان ، حتى ینال مرتكبیھا من جانب المرصد الجنو
عقوباتھم القانونیة ، وستظل أمام نظر المجتمع الدولي كوقائع حیة على ما یتعرض لھ المواطن 

.الجنوبي من قبل قوات القتل والتدمیر الجائرة 

:انتھاك الحق في الحیاة عن طرق القتل خارج نطاق القانون 

یمكن أن تبقى لإلنسان من حقوق وحریات ، طالما إن حقھ في الحیاة على وجھ األرض قد أنتھك ماذا 
ھذا ما یحدث للعدید من المواطنین في جنوب الیمن ، الذین . بقتلھ  وإزاحتھ من على الوجود 

ذنبھم إنھم ساكني مدینة . یتعرضون دون حق قانوني أو حتى سابق إنذار لعملیات قتل خادعة 
.ضة لحقوقھا ، أو إنھم خرجوا للتعبیر عن أرائھم في مسیرة سلمیة ، أو یتبنون أراء مناوئة منتف

لقد أصبح نھج قوات السلطة في قتلھا لألبریاء مدرسة تعلمت منھا القوات المصریة  لقتل معارضیھا 
ینایر 13خ فعملیة دھس المواطنة سعدیة عبد الستار آلـ مقطوف في مدینة المكال الحضرمیة بتاری. 

ینایر ، 16الذي دھستھ دوریة عسكریة بتاریخ الشاب فیزان أحمد بخیت من قبل طقم عسكري وكذا 
.أصبحت نماذج یحتذى بھا في قمع المتظاھرین المصریین 

بقذیفة مباشرة "البعوة " العقید عبد اللطیف ثابتاستشھدینایر 30األحد الموافق فجر یوم ــ فمع 
وذكر موقع .. أشالءإلىحولتھ یلینالحبمدینة المرابطة غربي عسكریةقوات الللابعةتدبابة أطلقتھا

جمعیة المتقاعدین تأسیسالضباط اللذین عملوا على أوائلمن ھو الشھید اإلخباري بان " الطیف " 
.الجنوبيالتظاھرات السلمیة للحراك العدید منفيشارك والعسكریة 



ینایر على مدینة الحبیلین أصابت 27قوات السلطة یوم الخمیس الموافق شنتھ قصف ــ وعلى اثر 
قذیفة دوشكا منزل المواطن ھشام عسكر الیافعي  أردتھ قتیال في الحال ، إضافة إلى إصابة الطفلة 

مأرب " لـ موقع وقال شھود عیان .على منزل أسرتھا مدفعیة یفةمواھب محمد احمد بعد سقوط قذ
من اعددأن اخترقت قتل بعدقد ، قبیل مقتلھ المدینة أسرتھلیافعي الذي غادرت ھشام اأن" برس 

.جثة ھامدة منزلھفياوصدره وعثر علیھ صباحرأسھفي وأصابتھة نومھطلقات الدوشكا غرف

لیلة السبت شھیداالھندسةالرابعة بكلیة السنةالطالب الجامعي في لؤي طھ محمد ــ سقط الشاب 
أبناء ھو من وذكر موقع صدى عدن إن الشھید لؤي،وات السلطةبرصاصات قینایر 22الموافق 

أقیمت ھناك أقاربھألحدعرسبعید مشاركتھ في حفلةفي حي السالم شھیدا سقط ، بینما كریتر حي 
حیث إنھ بسبب إقدام قوات السلطة على محاولة إخراج ساكني أحد منازل الحي لغرض ھدمة في .. 

تجرئ جنود السلطة على .. لیل ، مقابل تصدي  شباب الحي لھذه المحاولة االستفزازیة منتصف ال
أخر عدد وإصابةلؤي مھندسمما خلف سقوط الشھید الإطالق الرصاص القاتل على شباب الحي ، 

.منھم 

یة ینایر بعد إصابتھا بشظ21ــ استشھدت المواطنة نظرة صالح ناشر الردفاني یوم الجمعة الموافق 
الواقعة في ضواحي مدینة الحبیلین ، " قریة سلیك " من شظایا قذیفة أطلقتھا قوات السلطة على 

والتي أدت إلى إصابتھا إصابة بلیغة في صدرھا ، نقلت على أثرھا إلى مستشفى ردفان ومن ثم إلى 
.مستشفى عدن مستمرة في غیبوبتھا حتى وفاتھا 

ینایر ، وھي أسرة المواطن 18یوم الثالثاء الموافق أفراد ، أسرة بكاملھا مكونة من ستةــ أصیبت
أطلقتھا لقذائف مدفعیة مبعد تعرض منزلھمتفاوتة جروح ، فقد لحقت بأفرادھامحمد شائف مثنى  

.ردفان مدیریة منطقة القشعة بقوات السلطة علیھ في 
بین المصابین أطفال أن اإلخباري " صدى عدن " موقع سعدان الیافعي مراسل الصحفي وأوضح 

.لشظایا قذائف في أنحاء متفرقة من أجسادھم ونساء تعرضوا
:أسمائھم على النحو التالي "  صدى عدن " وقد أورد موقع 

أجزاء جسمھ وخاصة الصدر والبطن واألرجل جمیعبالغة في إصابات-األب -محمد شائف مثنى  
.

ة في الصدر وجمیع الجسمبالغإصابات-ابن -بلیغ محمد مثنى   
جسمھوأنحاءطفیفة في أطراف إصابة-ابن - عبد الفتاح محمد مثنى 

إصابة خطرة- ابنة -سونیا  محمد مثنى 
إصابة خطره-طفلة -سنیدة محمد مثنى    

.إصابات طفیفة-مسنة -وزوجة محمد شائف مثنى 

ینایر 17یوم االثنین الموافق ور عدن مصرعھ جندي في شرطة مرالالمواطن حمدي توفیقلقيــ 
مصدر حقوقي بحسب ما أفاد بھرخور مكسعد سجنھ وتعذیبھ في سجن البحث الجنائي بمدیریة ب

من أبناء شارع خلیفة بحي وھو " حمدي توفیق"حیث أوضح بان .جنوبي لوكالة أنباء عدن
الرسمیة ثم داسھا قائالً أنھا مالبسھم وأنھعقب قیامھ بنزع مالبس العملھ تم اعتقالالمنصورة بعدن

.یریدھاال
التي أصیب بھا من جراء توفي متأثراً بجراحھ" حمدي"الشھید وقال المصدر لوكالة أنباء عدن أن 

.في سجنھ بمبنى البحث الجنائي وھو التعذیب 



ینایر 16اء االثنین الموافق ــ أنظمت األم عذبھ یحي الجمالي إلى قافلة شھداء الجنوب بعد وفاتھا مس
متأثرة بجراح أصیبت بھا عند سقوط قذیفة صاروخیھ من قذائف قوات السلطة على منزلھا في مدینة 

.الحبیلین نتیجة للقصف الذي تعرضت لھ المدینة بصوره عشوائیة من مختلف أنواع األسلحة 
أیضاً بجروح بلیغة بینما اقد أصیبوبأن أربعة من أوالد الشھیدة " أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن 

.الجریحة الخامسة ھي قریبة لھم 
)أشھر8( ـ محمد سعید الجمالي 1
)سنوات 3( آمل سعید الجمالي  -2
)سنھ11(ماجد سعید الجمالي -3
.ـ حنان سعید الجمالي 4
.لینا سالم الجمالي ـ5

لـ مقطوف تشارك في مسیرة نسویھ نظمتھا نساء مدینة ــ بینما كانت المواطنة سعدیة عبد الستار آ
ینایر إحیاء لیوم التصالح والتسامح والمطالبة بإطالق سراح أبنائھن 13المكال یوم الخمیس الموافق 

المعتقلین ، إذ بطقم عسكري یتوجھ صوب المشاركات لیدھس المواطنة سعدیة آلـ مقطوف تحت 
على أثر تلك الجریمة لفظت الشھیدة سعدیة أنفاسھا . قیة حتى للقیم األخالةإطاراتھ دون مراعا

لطف الباري بھن سالمات جسدیاً ، عدى ما تاألخیرة لتلتحق في قافلة شھداء الجنوب ، بینما األخریا
.أصابھن من ذعر وخوف نفسي مروع من بشاعة ما تعرضن لھ وشاھدنھ 

وذكرت األنباء . ینایر 11یوم الثالثاء الموافق ) العقبي(استشھد  الشاب بركات محمد ناجي مقبل ــ 
، لوال إنھ لم یصلھا في مدینة الضالعإلىمتجھاساعةبان الشھید  كان قد خرج قبل الحادث بربع 

في الشارع الخلفي بجانب بئر مرمیةفجرآ على جثة الشاب بركات الرابعةعثر في  بعدھا . موعده 
صدى " وذكر موقع . دخلت من الرأس وخرجت من العنق طلقة رصاصأثاروعلیھا " الضبب " 

أعدتھ قوات السلطة ضمن قوائم المالحقین التي امنیاً واسمھاالشاب القتیل كان مالحقإن" عدن 
.نشطاء الحراك لمتابعة

ینایر 8ــ على أثر خروج أھالي حي الطویلة في مدینة كریتر من محافظة عدن یوم السبت الموافق 
اھرة احتجاجیة على ما تقوم بھ قوات السلطة من ممارسات استفزازیة تجاه شباب الحي ، في تظ

وعدم إطالق سراح بعض منھم بعد احتجازھم على أثر مشادة نشبت مع غرماء لھم منتمین للمناطق 
الشمالیة ، مقابل إطالق سراح غرمائھم بطریقة تمییزیة ، أقدمت قوات السلطة على إطالق 

تل على المتظاھرین أصابت أربعة منھم ، بینھم الشھید نجیب عبد الستار البالغ من الرصاص القا
ینایر في المستشفى لیلتحق إلى قافلة 13عاما ، الذي قضى نحبھ یوم الخمیس الموافق 60العمر 

.شھداء الجنوب 

:الحرمان من الحریة عن طریق االعتقاالت التعسفیة 

ل والحرمان من حریتھ بصورة تعسفیة حال الشك في إنھ یتبنى المواطن الجنوبي معرض لالعتقا
أرى  معارضة لسیاسات السلطات الحاكمة ، عدى كونھ قد جاھر بھا أو عبر عنھا في مشاركة 

.فسجون قوات السلطة تموج بالمعتقلین الجنوبیین على ذمة الحراك .  احتجاجیة  سلمیة 



مجلس الحراك السلمي في المحافظة  أعدتھ لجنة ــ ففي محافظة حضرموت ووفقاً لكشف أصدره
معتقال ضمنھم العدید من األطفال والشیوخ یقبعون في زنازین 81الرصد التابعة لھ ، تبین إن ھناك 

السلطة دون حمایة قانونیة ، علما إن السلطات ترفض اإلفصاح عن العدد الحقیقي للمعتقلین لدیھا وال 
أنظر الكشف . ( عددا یفوق ذلك بكثیر " صدى عدن " وقع بأماكن اعتقالھم ، وھو بحسب م

) .اإلحصائي للمعتقلین 

ــ دأبت قوات السلطة بین حین وأخر وبصورة قرفة ومستفزة على شن حمالت اعتقال تعسفي بحق 
27العدید من نشطاء الحراك الجنوبي ، فقد أقدمت تلك القوات یومي الخمیس والجمعة الموافقین 

. لى حملة مداھمة لعدد من المنازل في مدینتي سیئون والغرفة واعتقلت بعض ساكنیھا ینایر ع28و
إن تلك الحمالت التي أتسمت بالھمجیة قد شملت اعتقال العدید من " أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن 

عبد الھادي بازیاد ، خالد صمرور ، ھاني باحشوان ومحمد حنین ، وكذلك : نشطاء الحراك ومنھم 
قیام عن طریقین تم اعتقالھماھیم محمد باجمال ومرافقیھ عبد الھادي باعباد و مثنى باضریس الذإبر

عرفان كما ال تزال قوات السلطة تبحث عن الناشطین . سیارتھم التي یستقلونھاصطدم طقم عسكري ب
.الذین ال یزاال مطاردین لغرض اعتقالھما الھجري وعبد هللا بن شملھ

ضحایا قوات السلطة على خلفیة بلغ عدد فقد ، "أنا "عدنوكالة أنباءلـأولیةإحصائیةفيــ و
واحد وإصابة شھیدینایر ھي سقوط 21الموافق الجمعةاالحتجاجات التي شھدتھا محافظة عدن یوم 

:، أسماء بعض المعتقلین على النحو التالي معتقال 12جرحى وأكثر من 9
.علي محمد كزیم -

ولید جعبل لعیسي-2
عمار منصور ألكثیري-3
سجن األمن السیاسيإلىجریح وتم خذه من المستشفى -أبو عمار منصور الكثیري -4
سجن األمن السیاسيإلىجریح وتم أخذه بمعیة أخیھ وابن أخیھ -أیمن منصور الكثیري-5
عمر عوض حسین فرحان-6
عادل الصیاد -7
.محمد علوي محمد الثریاء-8

بان قوات السلطة المرابطة في محافظة شبوة أقدمت یوم االثنین " أنا " وكالة أنباء عدن كدتأــ 
حملة اعتقاالت طالت عدد من الطالب الذین كانوا یرددون في مھرجان ینایر على17الموافق 

: وھم للسلطةشعارات مناھضة الحزب الحاكم
نصور ھاديطارق م-1
شیخ عبد هللا محمد-2
وحسن احمد بن تنحھ-3
)العومي( احمد عبد هللا باھدى -4
احمد علي احمد بن ھیفاء-5
عادل سالم لھم بافیاض-6
.عبد هللا محمود سالم بن الكسر-7

وفیق الشیخ تینایر 4یوم الثالثاء الموافق لحج في محافظة بمنطقة الحسیني أمنیةاعتقلت نقطة ــ 
.سباب تذكر أالعلوي شیخ مشایخ العلوي إحدى قبائل ردفان بدون 



قبائل العلوي عقدت لقاء طارئا إن"أنا " لوكالة أنباء عدن وذكرت مصادر مقربة من الشیخ العلوي
واصفین اعتقال الشیخ العلوي الذي .السلطة بسرعة اإلفراج عنھ اعتقال الشیخ توفیق مطالبةأدانت

محذرین من التمادي في ارتكاب وممارسة ما أسموھا ،بالغیر مبرربرز مشایخ ردفانیعد احد ا
.اتخاذ مواقف عدائیة ضد السلطة إلىجر الناس إلىالتي تخدم أعداء الوطن والساعین باألعمال

:تعذیب جسدي ونفسي ومعاملة حاطھ بالكرامة 

ناوئیھا السیاسیین ، بل وتمارس بحقھم التعذیب ــ ال تقتصر قوات السلطة على عملیات االعتقاالت لم
الجسدي والنفسي ، وتعریضھم لمعامالت مھینة وحاطھ بالكرامة دون احترام إلنسانیتھم وال للمشاعر 

المكال بحضرموت مدینة تعرض الشاب المعتقل شفیع دكیك من أبناء فقد . الدینیة في الرحمة والرأفة 
.طوال أیام اعتقالھ قبل أفراد وضباط قسم شرطة المكال منالفظیع للضرب المبرح والتعذیب 

"دكیك"المعتقلأفادوا بانمن المفرج عنھم اعدداإلخباري بان" خلیج عدن " ذكر موقع شبكة و
وقد .. "ینایر 5الموافق ءیوم األربعااعتقالھ منذداخل السجن المبرح لتعذیب الجسدي لتعرض 

حضرموت في أبناءخشیتھم من تكرار سیناریو التعذیب الذي یطال المكالأبناءأبدى العدید من 
المعتقالت ال سیما صغار السن مثل ما حدث مع الشھید الطفل الحداد الذي فارق الحیاة تحت وطأة 

" ...التعذیب في السجن في وقت سابق 

ویدعى محمد الشنیني ــ تعرض أحد الجنود العاملین مع السلطات الیمنیة وھو من أبناء محافظة أبین
إلى ضرب مبرح بأعقاب البنادق وبالرفس بالجزم من قبل مسلحین تابعین لمدیر بحث امن محافظة 

.تعز الشمالیة ، أدى إلى كسور في العظام وشرخ في الجمجمة 
حوالي مأتي جندي من أبناء الجنوب الذین مازالوا یعملون اإلخباري إن " صدى عدن " وذكر موقع 

ینایر أمام مبنى دیوان محافظ تعز 3نظام الیمني في تعز ، قد احتشدوا یوم االثنین الموافق مع ال
على ید عساكر تابعین لمدیر البحث الجنائي یوم األحد احتجاجا على ما تعرض لھ زمیلھم الشنیني

أبناء وقالوا في رسالتھم إن ھذه التصرفات تزید من الكراھیة الموجودة أصال في نفوس .الفائت 
.الجنوب عامة وأبین خاصة 

:الحق في حیاة أمنة واالعتداء على المدن الجنوبیة 

.مدن وقرى مدیریة ردفان تحت النار 

م تعرضت مدینة الحبیلین وغیرھا من مدن وقرى مدیریة ردفان ومنھا 2011طوال شھر ینایر 
داءات مسلحة شنتھا القوات المسلحة العتالثمیر والملحة والروید والسوداء والقشعة وسلیك والربوة

للسلطة المرابطة على مرتفعات المنطقة ، مستخدمة في ذلك مختلف أسلحتھا الثقیلة والمتوسطة في 
لعدیدوأدى إلى قتل وجرح اقصف شبھ یومي أستھدف منازل األھالي وزعزع أمنھم واستقرارھم ، 

. د من المنازل والمباني الخاصة والعامة وتضرر العدی، من أطفال ونساء وشیوخالمنطقةمن أبناء 
كما تفرض تلك القوات حصار عسكري وتمویني على المدیریة متسبب حرمان األھالي من حقھم في 
حیاة أمنة ، والتمتع بحیاة طبیعیة مستقرھا ، بل إن ممارسات قوات السلطة قد أثارت الرعب 

لقات الرصاص الغادر الموجھ إلى والخوف في صفوف األھالي على حیاتھم وحیاة أسرھم من ط
.صدورھم 



ینایر تعرضت مدینة الحبیلین مجددا لقصف متقطع أثار حفیظة األھالي  30ــ ففي یوم األحد الموافق 
وزیادة في حدة توتر األوضاع ، بسبب ما أسفر عنھ ذلك القصف من خسائر في األرواح والممتلكات 

منثالثةأیضا أصیبكما من أبناء المنطقة ،آخرینثة ثالحیث استشھد أحد المواطنین و أصیب.  
.مدنیةكانوا یستقلون حافلة نقلالذین ةمارال

بسببباتجاه مناطق أكثر أمنا تنزحقد األسر بأن اآلالف من" أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن 
ن المدینة للیوم في الوقت الذي ال تزال االتصاالت مقطوعة ع،العشوائي اشتداد الحصار والقصف 

انعدام في الیوم والتیار الكھربائي ینقطع عن المدینة ألكثر من ثمان ساعات و الخامس والعشرین ،
.میاه الشرب إال ما ندرفي 

مجازر بشعة 18.01.2011بتاریخالجیش الیمني  فقد ارتكب "  صدى عدن " ــ ونقال عن موقع 
فقد ذكرت مصادر جنوبیة . مدن ردفان في محافظة لحجالعشوائي على مدینة الحبیلین كبرىھ بقصف
تعرضت فیھا منازل كثیرة ،قصف عشوائي متفرق على عدة أحیا  إلىالمدینة قد تعرضت إنإلى 

كثیر من الجرحى إلىاحتمال وجود قتلى تحت األنقاض باإلضافة إلىوذكر شھود عیان . للتدمیر
.والذي حالتھم حرجة

قصف عشوائي إلىم 2011ینایر 16بیلین قد تعرضت منذ صباح الیوم األحد وكانت مدینة الحــ 
وقال شھود عیان أن . لنظام  الیمني التي تحاصر مدینة الحبیلین كبرى مدن مدیریات ردفانلقوات ا

شدة القصف یأتي من إنمؤكدة ، القصف المدفعي العشوائي متواصل على المدینة من عدة جبھات
باتجاه القطاع ي جنوب المدینة ومن أمام محطة الكھرباء غرب المدینةاتجاه محطة الحوشب
.العسكري لھذا النظام

القصف الشدید قد طال الكثیر من المنازل وقد أسفر عن إنإلىوذكرت مصادر إعالمیة جنوبیة 
:جرح الكثیر من المواطنین حصلنا على أسماء بعضھم 

ىفي الرجل الیسرةطلقعقیل ثابت جابر                -1
في الفخذ االیسرةطلقمحمد احمد قاسم                                    -2
ایا في األرجل والبطنظرضوان فضل احمد علي                             ش-3
في الجسممتفرقةا ایظصالح مھتم قاسم                                       ش-4
الرأسفي شظیةعارف محمد الصھیبي                                -5
في البطن وأخرى في الید طلقةبسام محمد مقبل                -6
خطیرةإصابةاحمد حسن الحالمي                                 -7
األیمنبطلقتین وكسر الرجل أصابتھمحمد محسن ناصر                                -8
ایا في الظھرظشمحسن علي                                عبد هللا-9

وكسر یده الیمنىبطلقةاإلصابةمحمد سیف الداعري                          -10
بالبطن قذیفةیة ظبشخطیرةإصابةحسین الجمالي              حرم المرحوم سعید -11
في الجسممتفرقةبشظایاإصابةحرم محمد سعید حسین الجمالي               -12
من الجسممتفرقةأماكنفي بشظایاةصابإماجد محمد سعید حسین الجمالي               -13
بشظایاةصابإالطفل سعید محمد سعید الجمالي  -14



بشظایاةصابإمحمد سعید الجمالي                       أمل-15

حرم المرحوم سعید حسین المصابةالیوم  توفیت في ردفان نفسوفي وقت الحق من مساء ــ 
نعاء بقصف نظام صقواتقیام أثناءفي البطن قذیفةبشظیةإصابتھابجراحھا نتیجة متأثرةالجمالي 

.2011ینایر16، األحدمنزلھم الیوم 

لجیش الیمني المتواجد على مشارف ومداخل اقواتھذا وقد أغلقت مدینة الحبیلین تماما من قبل ــ 
وتؤكد المصادر أن ھناك الكثیر من الجرحى من . المدینة والتي تمنع الدخول والخروج منھا

. وائي وحالتھم خطیرة المواطنین الذي تعرضت منازلھم للقصف العش

یزحف باستحداث مواقع عسكریة على المركزياألمنینایر و8السبت الموافق یومفجرمنذــ 
تعرضت والتيعاصمة ردفان نغربي مدینة الحبیلیمنطقة الرویدفيومراعى المواطنین أراضى

كما . كبیرة إحداھاأضرار ستة منازل بالرشاشات الثقیلة وتضررمدفعيلقصف أمسصباح ومساء
نوع دشكاء يطلق ناربجرح اثرعلىجرح مواطن یدعى مختارإلىأدتمعاودة قصف القرى إن 

إطالقعملیات وقد استمرت . من الماشیةوالذنیب وعددالرویدفيمنازل أربعةوإصابةبالفخذ 
ن ن ععیاوتحدث شھود.یدعى سیف طمبحأخر الیوم وجرح مواطن نفس الرصاص حتى عصر

، الخروج منھاوأردفان إلىمنعت الحركة تماما ومنطقة العندفيالعام من قبل الجیش قطع الطریق 
.مع سماع إطالق قذائف مدفعیة على الجبال بین منطقتي المالح والحبیلین 

ینایر ھو سقوط خالل شھرونقال عن موقع سماء الجزیرة ، فإن نتیجة القصف على مدیریة ردفان 
حصار وسرة أ76تدمیر عشرات المنازل و نزوح واجریح30امرأتین و إصابةمنھم شھداءثالثة

.تمویني وغذائي ودوائي وقطع الكھرباء والطرقات واالتصاالت

:م2011القتلى من المواطنین جرى قصف الجیش واألمن المركزي لمدیریة ردفان خالل  ینایر 

." البعوة " العقید عبد اللطیف ثابت-1
.عذبة یحیى حسین الجمالي -2
.نظرة صالح ناشر - 3

:م2011ینایرخالل الجرحى من المواطنین جرى قصف الجیش واألمن المركزي لردفان 

م الجھة المنفذة األمن المركزي القطاع 2011-1- 6لیلى محمد حسن خمس سنوات شظیة بالرأس -1
الغربي

---------- م 2011- 1-8عام شظیة بالید 25عامر محمد طمبح –2
م 2011-1-19الرجل بعام شظیة 28عبد الفتاح الحالمى -3
----م 2011-1-9عام شظیة ألراس 53سعیدا سعد -4
-- --- الكف بعام شظیة 25عبدا لناصر الزماري -5
..م 2011-1-9الفخذ بناريعام طلق 22مختار على مثنى -6
----- م2011-1-10القدم بعام شظیة 32غسان محمد صالح -7
--م 2011-1- 15الفم بعام شظیة مدفعیة 51سعید الوحدى -8



----------- بالرأسمحمد مھدي سعید شظیة -9
م 2011-1- 15بالرأسةطلق---عام 22محمد صالح عوض -10
--- --- م2011-1-16الساق بناريعام طلق 52قائد ثابت جابر -11
---- الحبیلین - --- البطن بناريعام طلق 31بسام محمد مقبل -12
----الكف بعام طلق ناري 75صالح مھتم قاسم -13
---ھالوجبعام شظیة 16عارف محمد الصھیبي -14
---البطن في البطن وشظیة بناريعام طلق 36محمد محسن ناصر -15
.م 2011-1-16-- الرجل بعام شظیة 32رضوان فضل احمد -16
------- البطن بیة عام شظ37محمد احمد قاسم -17
--------- الصدر والبطن بعام شظایا 51احمد حسین احمد -18
----------- الید بعام طلق نارى 15محمد سیف الماحى -19
---------الید بعام طلق نارى 12ماجد سعید الجمالى -20
------ ------- البطن بعام شظایا 18حنان سعید الجمالى -21
------ البطن بعام شظایا 26لینا سالم ناصر -22
---------- الید بعام شظیة 5نعمة جمال بارجیلة -23
-----م 2011-1-17الرجل بعام شظیة 6أنیس وھیب ھادى -24
------الید بناريعام طلق62محسن على هللاعبد -25
م 2011-1-18الرجل والبطن بعام شظایا 48محمد شائف مثنى -26
-------- ---- عام شظایا 18بلیغ محمد شاثف -27
----------- شظایا البطن --- عام  15سنیده محمد شائف -28
--------- -------- -- عام 11سونیا محمد شائف -29
-----عام شظایا الرجل الصدر 33عبد الفتاح محمد احمد -30

خالل ینایر نردفاعلى مدیریة قصف الجیش واألمن المركزيالمنازل واألماكن المتضررة من  
:م2011

:كل منإصابة منازل
حسین نصرهللاعبد -
على حسن الخریشى -
محسن محمد طویح -
محمدهللامحمد عبد -
محمد قاسم على-
ثابت عاطف-
عبد هللا محمد قاسم-
راشد محمد احمد-
عثمان طویح -
مقبل عبد هللا على-
صالح محمد الحاج-
محمد سالم فضل-
حسن محمد سالمم-



–ثالثة منازل القشعة = إلى إضافة== مزرعة دواجن لمحسن الصرنجة وماجعب هللا محمد -
.مدینة الحبیلیننوبقریة الثمیر ج–الذنیب –الثمرى 

مدرسة –المالح –ثالث مدارس طالوھا بالقصف العشوائي مدرسة سباء الروید ومدرسة القشعة -
) --ردفان النموذجیة الحبیلین 

--- ینایر 12أسرة إلى حبیل جبر والحبیلین ابتدأ من ) 31(نزحت األسر من قریة الروید وعددھا وقد
أسرة إلى 22اسر إلى حالمین و9و) ( أسرة من الحبیلین إلى عدن 19ما یقارب ( كما نزحت 

.أسره إلى مناطق یافع 16والى البكري وحبیل جبر ومناطق جبلیة

:ھيلردفان مدیریة ناتجة عن حصار الة واالجتماعیة اآلثار االقتصادی

متطلبات العمل وكذا توقیفھم خسائر مادیة كبیرة تكبدھا تجار الحبلیین من خالل منعھم من إیصال-
.ھ كبیره للمرور في كل النقاط المفتعلة وعددھا سبع نقاط لفترات طویلة في الطریق ودفع مبالغ مالی

ة وقود خضار اسماك وتوقیف مشاریع المیاه بسبب عدم توفر الوقودقطع الخدمات التموینی-
لعند باتجاه ردفان اعملیات االنتقال التي یجبر المواطن على قطعھا مشیا على األقدام في مدخل-

وألكثر
. من كیلومتر، نتج عنھا أضرار جسدیة ونفسیة 

لخارجي وما نتج عنھا اوعن العالمقطع االتصاالت السلكیة والالسلكیة وعزل السكان عن بعضھم -
--من إضرار مادیة ألصحاب المحالت الخاصة باالتصاالت 

على مدینة الحبلین 24.01,2011بردفان ھجوما عنیفا مع فجر الیوم االثنین الیمنیةقوات الشنت وقد 
المدینة مخلفا العدید من اإلضرار في المنازل المأھولة والخالیة من ضواحيوالعدید من القرى في 

.السكن بعد النزوح المروع للساكنین 
األسفلباالتجاه ھجومھیشن وھو . كونھ فوق تاللاألخطروھو األخرھذا وقد شارك القطاع الغربي 

حیث ذلك القطاع قصفالعدید من الضحایا نتیجة نتج عنھابالغة وقد رارفي أضللمدینة مما یتسبب 
مع طلقات الدوشكاء محوالت الكھرباء لمدینة الحبلین  لتعیش حتى اللحظة وضع خطیر أصابت

أوالقلة القلیلة لعدم امتالكھا مواد غذائیة  إالولم تبقى ،نزوح اسري لم تشھده المدینة من قبل
مادة البنزین وكل المشتقات والحصار المطبق  على المدینة مالنعداي المدینة مركبات للتنقل ف

.ةینلمدلوانقطاع االتصاالت وزحف عسكري غیر معھود 
7اإلخباري بأنھ على أثر أحداث مسلحة وقعت یوم الجمعة الموافق " صدى عدن " ذكر موقع ــ 

فالت أمني وتخوف قوات السلطة من ینایر في مدینة لودر من محافظة أبین وما صاحبھا من ان
بشكل عشوائي في شمال مدیریة المواطنینقصف منازل أقدمت تلك القوات على  .. االستھداف 

.وطفلامرأة ورجلإصابةھذا القصف عن ، أسفر لودر 

وقد بادر المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان بالتبلیغ عن االعتداءات التي ترتكبھا قوات السلطة على 
) .أنظر قسم بالغات المرصد ( یة ردفان للمنظمات الدولیة المعنیة بحمایة حقوق اإلنسان مدیر

:انتھاكات تتعلق بـ حریة الصحافة واإلعالم 



ال تزال قوات السلطة ترتكب انتھاكات واسعة تطال العدید من الصحفیین واإلعالمیین والناشطین 
ل حقیقة مواقف الحراك الجنوبي وما تمارسھ الحقوقیین في مناطق جنوب الیمن على خلفیة نق

السلطات بحق نشطائھ ، وتشمل ھذه االنتھاكات حجب مواقع إخباریة ومصادرة الصحف المحلیة 
واالعتداء على مراسلي القنوات الفضائیة والتھدید باعتقالھم ، كما تمنع نقل وتغطیة الفعالیات التي 

.مشروعةینفذھا الحراك الجنوبي ، والتي ترفع مطالب
فقد وثق المرصد الجنوبي خالل شھر ینایر الحالي عددا من الحاالت التي كانت حقوق الصحفیین 

.فیھا  عرضة لالنتھاك 

مساعد الصحفي فؤاد راشد ینایر على اعتقال10ــ حیث أقدمت قوات السلطة یوم االثنین الموافق 
ھ بتغطیة تظاھرة في مدینة المكال نظمتھا أثناء قیام، "المسلة" صحیفة رئیس التحریر السابق ل

أسس قد فؤاد راشد الجدیر بالذكر إن الصحفي . .جموع من النساء للمطالبة باإلفراج عن معتقلین 
حیث أقدمت السلطات على إغالقھ " المكال برس" ـ یعرف بعلى الشبكة العنكبوتیة موقعاً إخباریاً 

لجنةالطالبت وسبق أن .جیة التي یتبناھا الحراك الجنوبي كونھ یتولى تغطیة نشاط الفعالیات االحتجا
، حیث السلطات الیمنیة بإطالق الصحفي فؤاد راشد"نیویورك"حمایة الصحفیین ومقرھا الدولیة ل

. تمت االستجابة لذلك 

و " بنت المكمل " ینایر الصحفیین 15ــ استھدفت قوات السلطة رمیاً بالرصاص یوم السبت الموافق 
، أثناء لحراك الجنوبيلالتلفزیونیة الموالیة " عدن الیف " قناة يمراسل" أبو محمد الحضرمي " 

" وذكر موقع . تغطیتھما لمراسیم تشییع الشھیدة مسعدة آلـ مقطوف التي قتلت دھسا بطقم عسكري 
مون بتشییع بان ذلك االستھداف حدث أثناء قیام قوات السلطة بتفریق مواطنین كانوا یقو" التغییر 
.في مدینة المكال الحضرمیة مسعدة القتیلة 

ینایر 18یوم الثالثاء الموافق في مدیریة الضالعفي جبل العرشيالمرابطة ــ أطلقت قوات السلطة
، محدثة في جدرانھ فجوات متوسطة ماثلة أثارھا منزل الصحفي أحمد حرمل نیران أسلحتھا على 

فأن ھذه " ANA" وبحسب وكالة أنباء عدن .ع والخوف ألفراد أسرتھ للعیان ، ومسببة حاالت الھل
، ت السلطةالنار من قبل قواإلطالقحرمل الصحفي السادسة التي یتعرض فیھا منزل حادثةلھي ا

.إلجباره على الكف من انتقاداتھ لھا 

ینایر21وافق جنوب الیمن یوم الجمعة المالصحفي فضل مبارك مراسل قناة الجزیرة في ــ تعرض
، على خلفیة تغطیتھ لفعالیات من قبل مدیر أمن محافظة أبین عبد الرزاق المروني باالعتقالللتھدید

.من ینایر20، 18،19محافظة عدن في أیام إلـ الحراك الجنوبي التي شھدتھا 
ت شرف نسی( (إنك ، نصھاھاتفیةرسالة عبر جاء أن التھدید ) ANA(و ذكرت وكالة أنباء عدن 

أن تخدم قناة الجزیرة صرت خادما لعناصر التخریب وأعداء من المھنة وفقدت المصداقیة وبدال 
أمنیاالمطلوبینیجعلك تتبوأ مقعدا متقدما في قائمة الوطن بأخبارك  الكاذبة وأحادیثك الموضوعة ما

( .(

الموافقحداأللیلةتصف منمنیة وسیارة عسكریة بزي مدني وشرطة نسائیة أطقم أقدمت ثالثة ــ أ
توكل عبد المناصرة لقضیة أبناء جنوب الیمن والناشطة الحقوقیة الصحفیةعتقالعلى اینایر، 22

منزلھا في احد إلىعودتھا بمعیة زوجھا ، أثناءدبال قیوالسالم كرمان رئیسة منظمة صحفیات 
عقب تظاھرات شعبیة خرجت في ، وتم إیداعھا سجن األمن المركزي ، ثم أفرج عنھاحیاء صنعاءأ



ن المجموعة المسلحة صادرت ھاتف أدبال قیووقالت منظمة صحفیات . صنعاء منددة بالحادث 
.یبرر  فعلتھا تلك كرمان وكمبیوترھا المحمول كما أنھا لم تعرض أي أمر من النیابة 

یة  بیحان في محافظة من مدیرقریة الحزمالكائن في أدیب صالح مباركاإلعالميتعرض منزل ــ 
إن االعتداء تم في" الطیف " بقوات السلطة ، وذكر موقع مرتبطینأفرادنار من قبل شبوة إلطالق

تداعى شباب قریة الحزم ، وعلى أثرهینایر27الموافق الخمیس الساعة الواحدة من مساء یوم
19لعسكريواء الالبوابة إلىلمعتدین ، إالّ إنھم تمكنوا من الفرار لمحاصرة ا

.المرابط ھناك 

وعدد من " قناة عدن الیف " الذي یعمل مراسال لـ " سعدان الیافعي " ــ تعرض منزل الصحفي 
ینایر لقصف بطلقات الدوشكا 29المواقع اإلخباریة ووكاالت األنباء ، تعرض یوم السبت الموافق 

سعدان أبلغ الصحفي وقد . فظة لحج من قبل قوات السلطة المرابطة في مدینة الحبیلین من محا
القطاع العسكري الغربي التابع للجیش أن" عن طبیعة الحادثة قائال " أنا "الیافعي  وكالة أنباء عدن 

لحبیلین طال مدینة ابالمواطنینالیمني والمرابط غرب مدینة الحبیلین یشن قصف متقطع على منازل 
لضرب في وضح النھار واللیل ، حتى وإن لم یكن ھناك منزلھ یتعرض لوأن منزلھ أكثر من مرة ، 

."قصف عنیف على المدینة

یوم األحد الموافق مدرع بعد ظھر 33استخبارات اللواء ومنتسبي من األمن السیاسيأفراد أقدمــ 
الموالیة " عدن الیف " مراسل قناة یاد عماد غانم إاالعتداء بالضرب على اإلعالميینایر ب30

اإلخباري على " صدى عدن" وقد نقل موقع . عدنتوجھھ إلى مدینة أثناء الجنوبیة ، وذلك للحراك
بسیارة ھیلوكس إلى منطقة كود تھخذأفراد أأربعةمكونة منن عصابة أ" لسان إیاد غانم قولھ 

السالح في وجھ یھددونھ بالقتل ومعھم ھاتف السلكي یستخدمھأشھروا، والعام الطریقالعبادل على 
وألفاظ ، متعرضین لھ بكلمات بذیئة رجال االستخبارات واألمن السیاسي كانوا یتصلون بشفرات

وسلبوه كل ما بحوزتھ من ،فیھاقالوا لھ لن تنفعك قناة عدن وال صحیفة الثوري التي تكتب، وتحقیر 
بكلیة وسیدي ومالزم جامعیة خاصة)میموري كارد(مبالغ مالیة تقدر بعشرة آالف لایر وفالش

حسب الموقع أن من وصفھم بـ یاد غانمویضیف إ". التي یدرس بقسم اإلعالم فیھا اآلداب
ولن تنفعك ،إن دخلت محافظة عدن فستخرج منھا محموال على األكتاف" لھ قالوا " العصابة"

".الثوري وال الحراك العدني

، واتھم  بیان صادر عنطالقھسبوع فقط على إأبعد لھجمة قرصنة" المرصاد " ــ تعرض موقع 
ینایر اتھم السلطات 30وزع یوم األحد الموافق ھیئة تحریر الموقع الذي یرأسھ الكاتب اسكندر شاھر

.الیمنیة بحجبھ عن المتصفحین داخل الیمن 

:متنوعة أخرى انتھاكات 

عل النار في نفسھ ، بعد أن أشأن شاباً أصیب بحروق خطیرةالفضائیة " الجزیرة"ذكرت قناة . 1
وقال أقارب الشاب . 2011ینایر 27جنوب الیمن في ، في المیدان الرئیس في مدینة  الشیخ عثمان

انھ عجز عن إعالة أسرتھ من عائد عملھ، منادیا بموقف لسیارات األجرة ، ) عاماً 25(فؤاد سلطان 
مماثل وقع في تونس وأشعل لكن لم یتبین على الفور إن كانت محاولة االنتحار مسعى لتقلید عمل 

.فتیل انتفاضة شعبیة



ینایر النار على سیارة 26یوم ، محافظة لحج، فتح جنود من الشرطة المحلیة بمدینة الحوطة. 2
أمل قمري بحسب مصادر محلیة في الحوطة وحاولوا اعتقال عدد من . القیادیة في السلطة المحلیة د

القمري . عي فإن الشرطة حاولت اعتقال عدد من مرافقي دمرافقیھا و بحسب العقید عبد هللا الموز
)عدن الغد.(مطلوبین أمنیا بتھمة االنتماء للحراك الجنوبي كما ذكرت الصحافة المحلیة

حذَّر وزیر الداخلیة 2011-1- 23یوم األحد " سبأ"في تصریحات نشرتھا وكالة األنباء الیمنیة . 3
مسیرات أو "ري أي منظمة أو حزب سیاسي من تسییر اللواء الركن مطھر رشاد المصالیمني

ا أن ذلك سیخضع الجھة المسیرة لھا للمساءلة" مظاھرات .مؤكدً

على جثة مجھولة الھویة في -الیوم األربعاء–عثر مواطنون بمدینة الحبیلین بردفان محافظة لحج . 4
السوق فوجدوا في طریقھم إلىوقال شھود عیان أن مواطنون كانوا . واد صغیر بالقرب من المدینة

الجثة والتي یبدوا أنھا لم یمض علیھا وقت طویل وعلیھا آثار كسر في الرقبة وقد تم نقل الجثة إلى 
.مستشفى ردفان العام ثم إلى ثالجة مستشفى ابن خلدون بلحج دون التعرف على ھویة صاحب الجثة 

ء دم الشھید احمد الدرویش ومحامیھم في لقاء جمع أولیا) 19/1/2011(عدن تایمز ذكرت . 5
وبعض المتضامنین مع األسرة من الحراك السلمي الجنوبي مع رئیس نیابة االستئناف عدن أفادت 
فیھ رئیسة النیابة إن ملف الشھید الدرویش قد أعاده النائب العام من صنعاء رافضا إحالة القضیة 

.لقتل نتیجة للتعذیب المفضي للموت للمحاكمة بحجة عدم وجود دلیل على جریمة جنائیة با

إلى 2011ینایر 2بردفان یوم -مراسل موقع مأرب برس –تعرض الصحفي یاسر الیافعي . 6
مما أدى إلى  تعرضھ إلى حروق و آالم أستدعي ) أسید(اعتداء بمادة حارقة یعتقد أنھا حمض مركز 

. كان یرتدیھماتینلفانلة اللعالجھ في مستشفى ردفان ، باإلضافة إلى احتراق القمیص وا

انتھاك الحق في التعبیر الجماعي عن طریق إقامة الفعالیات الجماھیریة ، والمشاركة في 
.المسیرات والتظاھرات السلمیة 

:اإلضراب العام الشھري یشمل العدید من مدن الجنوب 

ناحيشمل جمیع معاماً اباإضرینایر 3الموافق االثنین من مدن ومناطق الجنوب یوماشھدت عدد
.للحراك السلمياألعلىوذلك وفقا لخطة االحتجاجات الشعبیة للمجلس العامة الحیاة 

بان مدن الضالع والعوابل والحبیلین اإلخباري "خلیج عدن "شبكة موقعوكانت مصادر قد أكدت لـ
والشحر وسیؤن قد والحوطة وكرش ولبعوس وزنجبار ولودر ومودیة وعزان وبیحان والمكال 

جزئیا بما في ذلك إضرابااألخرىبینما شھدت اغلب مدن ومناطق الجنوب ،كلیا إضراباشھدت 
..العاصمة عدن 

أعمالھمالذھاب إلى مرافق منینالجنوبیینالعام امتنع الغالبیة من الموظفاإلضراببرنامج لنفیذاً وت
منازلھا خالل ست ساعات متواصلة من السادسة المختلفة والطالب إلى مدارسھم والتزمت العوائل

سواق األوإن كافة المحال التجاریة والمرافق التعلیمیة والحكومیةو، ظھرا 12صباحا وحتى 



وتجمدت حركة المواصالت بین المدن والمحافظات ال سیما حركة الخط ، أغلقت أبوابھا الرئیسیة
..عدن -لحج -الحبیلین -الضالع -الرابط بین الشعیب

وتحسباً لذلك فقد أقدمت قوات السلطة على نشر جنودھا بكثافة في محاولة إلفشال ذلك اإلضراب 
. العام الذي دأب الحراك الجنوبي تنفیذه في أول اثنین من كل شھر 

: ینایر 13الذكرى الخامسة لیوم التصالح والتسامح 

یوم التصالح والتسامح " المدن الذكرى الخامسة لـ ــ أحیاء مواطنو المحافظات الجنوبیة في عددا من 
ینایر من كل عام ، بتنظیمھم مسیرات شعبیة ، ومھرجانات 13المتوافق مع تاریخ " الجنوبي 

جماھیریة تعبیرا عن ھذه المناسبة التي بھا یسعون إلى تخطي أآلم الماضي ، والنظر إلى المستقبل 
.. المتمثل في نیل الحریة وإعادة دولتھم المستقلة بعقول متفتحة نصب تحقیق الھدف األسماء

حاشدةمسیراتینایر 13یوم الخمیس الموافق نظمتمن المدن الجنوبیة ابان عددوذكرت التقاریر
السیاسیة الماضي بل تالمعبر عن عزیمة الجنوبیین في تخطي أثار األزمالتسامحيھذا الیوم افي

الحبیلین الضالع وجعار والحوطة وعدن وومنھا مدن ، األسماءوتحویلھا إلى حوافز نحو الھدف 
وطور الباحة ونصاب والشحر والمكال وغیل وشقره ولودر وجعار والصعید ونصاب وعزان 

، مجسدین في ذلك السلوك الحضاري والغیضةورصد ولبعوسوكرش والمسیمیرباوزیر والدیس
وفي مھرجاناتھم المقامة . تھا المواطن الجنوبي رغبتھم لتخطي الصراعات السیاسیة التي كان ضحی

والقصائد الشعریة المعبرة عن روح التسامح والتصالح كقیمة بھذه المناسبة ألقیت العدید من الكلمات 
، داعین إلى ممارسة ذلك السلوك على ومسیرتھ التحرریة الجنوبتاریخیة عظیمة في حیاة شعب

قاة في المھرجانات من مغبة ما تسعى إلیھ السلطات  لبث وقد حذرت الكلمات المل. أرض الواقع 
كما رفعت خاللھا شعارات.وتحریض الجنوبیون على االنتقام من بعضھم البعض الثارات القبلیة 

وفي ھذا . بینھمفیما السامیةترسیخ قیم ومبادئھ إلىالجنوب أبناءتدعو التي التصالح والتسامح و
ع تلك الفعالیات بنشرھا جنودھا بكثافة أمام المتظاھرین ، مستفزة الیوم حاولت قوات السلطة قم

مشاعرھم ، ومقدمة على اعتقال العدید من نشطاھم ، بینما حصلت مواجھات فیما بینھم في بعض 
.المدن وبالذات في محافظة حضرموت 

كرى یوم ذینایر 13یوم الخمیس الموافق المواطنونأحیاء ففي مدینة بیحان من محافظة شبوة 
مھرجان توجت فیما بعد بعقد انطلقت من میدان الحریة بمسیرة جماھیریة لتسامح والتصالح ا

وفي كلمة. ، جدد فیھ المتحدثون عن تضامنھم المطلق مع مدن الضالع وردفان جماھیري حاشد  
لسالح األجدى اباعتبارهالمبداء السامي والعظیم ابالتسلح بھذتمت المطالبة ملتقى التصالح والتسامح 
وذكرت األنباء بان ھذا المھرجان احتشدت فیھ جموع غفیره توافدت من . لتحقیق أھداف الجنوب 

ورسمت علم دولة الجنوب بأعلى قمتھ األمر " ریدان " مختلف مناطق المحافظة زحفت متسلقة جبل 
.الذي أرسل رسالة معبره عن عزمھم مواصلة النضال حتى التحریر 

المحافظة شھدت عصر یوم الخمیس مھرجان أنوكالة أنباء عدنت ضرموت ذكروفي محافظة ح
المكال شاركت فیھ جموع غفیرة من النساء وطالب في نسائي في ساحة الشھید عفیف الوحیري 

ت وكالة أنباء وأشار. لذكراه الخامسةوإحیاءالمدارس في  تجسیدا لمبدأ التصالح والتسامح الجنوبي 
أحدى أنقامت بمحاصرة النساء لترھیبھن وتفریقھن عن المھرجان إال سلطةالقوات عدن إلى إن



حركات الترھیب أنكلمتھا بكل شجاعة رافعة صوتھا ومشیرة إلى إلقاءفي استمرتالماجدات 
لن تثني شعب الجنوب رجاال ونساء عن مواصلة النضال السلمي حتى االستقالل واستعادة خویفوالت

.الدولة المحتلة 
أثناء السلطةاستشھدت دھساً بطقم عسكري تابع لقوات بأن امرأة " صدى عدن " ذكر موقع و

. مشاركتھا في ھذا المھرجان 

: ینایر 18الثالثاء ..یوم الغضب الجنوبي 

ھاه الرئیس السابق علي سالم البیض والقائد المیداني للحراك الجنوبي حسن  تلبیة للنداء الذي وجّ
ینایر في مظاھرات غضب تندیدیة 18للخروج یوم الثالثاء الموافق بلجنوباعوم لجماھیر ا

الغضب " لسیاسات السلطات الیمنیة تجاه أراضي وشعب الجنوب والذي سمي ھذا الیوم بـ یوم 
، فقد تمت اإلستجابھ لھذه قوات الیمنیة في الجنوبالضد الجرائم البشعة التي تمارسھا "الجنوبي 

الف من أبناء محافظات الجنوب في مظاھرات غاضبة استنكارا لسیاسات السلطة الدعوة بخروج اآل
وقد أقدمت قوات . و ما ترتكبھ من جرائم بحق الشعب الجنوبي وحرمانھ من تقریر مصیره بنفسھ 

السلطة على التصدي لتلك المظاھرات واالحتجاجات ، مستخدمة في ذلك القوة المفرطة بما فیھا 
.والقنابل المسیلة للدموع على جموع المشاركین إطالق الرصاص الحي

:محافظة عـــدن 

ینایر ، مثلھا مثل بقیة المحافظات 18ففي محافظة عدن نظمت جماھیرھا یوم الثالثاء الموافق 
الجنوبیة ، مظاھرات غاضبة ، خرج فیھا المشاركون معبرون عن سخطھم وغضبھم ، رافعون 

. ور الشھداء ، ومطالبون بعودة الدولة الجنوبیة المستقلة شعارات الحراك الجنوبي ، و ص
كال من البریقاء یوم الثالثاء في انطلقتغضب اتمسیر، إن" أنا " أنباء عدنوكالةوذكرت

حیث جابت شوارع تلك األحیاء مرددین .. بمحافظة عدن و كریتر والمنصورة الشیخ عثمانو
وقد أقدمت قوات السلطة على . البة بالتحریر واالستقالل شعارات وھتافات الحراك الجنوبي المط

مواجھة تلك المسیرات مستخدمة القوة المفرطة في تفریقھا مطلقة النار الحي وقنابل المسیلة للدموع ، 
كما قامت بنشر جنودھا ووحداتھا العسكریة بصورة كثیفة في مختلف مناطق االحتجاجات و قامت 

مسیرات " أنا " ووصفت وكالة أنباء عدن . ت من الشباب المشارك بحمالت اعتقال طالت العشرا
بحماس ثوري منقطع النظیر تعبیرا عن إرادة ھذه الجماھیر" الغضب ھذه  بأنھا مسیرات  تتسم 

اإلخباري "  صدى عدن " وذكر موقع شبكة . دولة الجنوب واستعادةواالستقالل التواقة إلى الحریة
إلى الدفاع عن أنفسھم برمي الحجارة على قوات السلطة مقابل استھداف بأن المتظاھرین اضطروا 

. ( تلك القوات للشباب المشارك بإطالق الرصاص علیھم ، أصیب من جرائھا العدید من المشاركین 
) .أنظر قسم الجرحى 

ع وكانت أولى التظاھرات تلك ھي تلك التي شھدتھا مدینة المنصورة ، حیث سار المئات في الشار
وفي مدینة . القریب من العیادات ورددوا ھتافات مناوئة للوحدة الیمنیة ورفعوا أعالم دولة الجنوب 

إلى  تجابت شارع أبان ومن ثم اتجھكریتر خرج العشرات في مسیرة جماھیریة بعید صالة العشاء
شارع أروى حیث قام عدد من المتظاھرین بإحراق عدد من اإلطارات ووضع األحجار على

.الطرقات 



وفي حي خور مكسر قام عدد من المتظاھرین بقطع الطریق عند جولة الجمھوریة لتلتحم مسیرتھم 
. ربالمسیرة القادمة من حي العریش في خور مكس

وشھدت مدینة صالح الدین احتجاجات مماثلة خرج العشرات من أھالیھا في مسیرة رفعوا خاللھا 
.أعالم للحراك الجنوبي 

قامت قوات جبل ھیل ، على أثرھا أھالي حي أقامھاقامت مسیرة سلمیة یریة التواھيوفي مد
بقمعھا بشدة مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المسیلة للدموع وعلى أثرھا قام أھالي الحي السلطة 

.بقطع الطریق ومنع األطقم من دخول حیھم الثائر

،ساحة ومیدان الھاشميتركزت في تظاھرةفيمدینة الشیخ عثمان خرج شبابوفي نفس الوقت 
مدینة الممدارة أھاليخرجنفس الوقتوفي . بالتحریر وعودة دولة الجنوب ھتف المشاركون فیھا

مصادمات وقطع للطرقات وإحراق إطارات بمظاھرة مماثلة ، حدثت فیھاالشیخ عثمانفي 
.السیارات 

اعتقلت ةناشط الحقوقي أحمد الربیزي بان قوات السلطنقالً عن ال" أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن 
من جبل ھیل في 11ناشطا ، منھم 40أكثر من " یوم الغضب الجنوبي " في ذلك الیوم المشھود 

.معتقل من مدینة الحوطة 13إضافة إلى .. من حي العریش 8من حي كریتر و8التواھي ، 

:محافظة لحج 

لحج الجنوبیة لبت جماھیرھا دعوة الرئیس علي سالم البیض والقائد ــ وفي العدید من مدن محافظة 
المیداني حسن باعوم للخروج في یوم غضب جماھیري ، للمطالبة بالتحریر وعودة دولة الجنوب 

.المستقلة 
والتي تتعرض لحصار وقصف مستمرا ألكثر من شھر الحبیلین بردفانتي حالمین وففي مدین

إلى المتظاھرین الغاضبین من اآلالف، خرجالقتلى والجرحى منالعدیدونصف راح ضحیتھا 
البیض رافعین الرایات الخضراء وأعالم دولة الجنوب وصور الرئیس علي سالم،الشارع العام

في منصة الشھداء وسط المدینة التحدي مھرجان وأقام المتظاھرون.وصور الشھداء والجرحى
.لمعبرة عن وثبتھم في یوم الغضب الجنوبي االكلماتألقیت فیھ العدید من

اآلالف من أبناء عشراتــ وفي مدینة الضالع طافت مسیرة حاشدة شوارع المدینة شارك فیھا 
المتظاھرونجددوقد. باعومقائد المیداني حسنكل من الرئیس البیض والالضالع تلبیة لدعوة

وقصف للمنازل وقتل ھ من حصار عسكريیتعرضون لأبناء مناطق ردفان جراء ماتضامنھم مع
وھي من كبرى ،طافت المسیرةقد و.ترتكبھا قوات السلطة منذ أسابیع لنساء واألطفال التيل

كل النقاط ةتجاوزم، طافت بالشارع العام " أنا " بحسب وصف وكالة أنباء عدن المسیرات
.خصیصا لھذه المظاھرة العسكریة التي تم استحداثھا 

الرصاص الحي والقنابل المسیلة قوات السلطةعاصمة محافظة لحج أطلقتي مدینة الحوطةفــ و
الثالثاء تلبیة لدعوة على مسیرة غضب حاشدة نظمھا الحراك الجنوبي في المدینة صباح یوم للدموع

األمنیةفیما نفذت القوات قال شھود عیون أنھا أسفرت عن إصابات بین الشباب ،و. یوم الغضب 
.ملة اعتقاالت ومطارداتح



رددوا خاللھا . ــ وفي طور الباحة أیضا شھدت المنطقة تظاھرة متناسقة مع یوم الغضب الجنوبي 
.ھتافات الحراك الجنوبي السلمي 

:محافظة أبین 

ــ وفي محافظة أبین ، استجابت جماھیرھا لدعوة الرئیس السابق علي سالم البیض والقائد المیداني 
باعوم ، حیث تم تنظیم التظاھرات الغاضبة في العدید من مدیریات المحافظة ، منھا حسن أحمد

.الوضیع وزنجبار وجعار وشقره وامحفد وفي غیرھا من المدن 
انطلقتمھرجان جماھیري كبیر سبقتھ مسیرة شعبیة حاشدة عقد مدیریة الوضیع بمحافظة أبین ففي 

تنادي في مضامینھا برحیل مطلقة ھتافات غاضبة، بي من طرف المدینة الشمالي إلى طرفھا الجنو
مع أبناء ردفان والضالع ، معبرین عن تضامنھم الجنوبيأرضمن على قوات الجیش الیمني

والتسامح ووحدة الصف الجنوبي بمبدأ التصالحمؤكدین على تمسكھمو.وعدن وحضرموت 
.جي للحراك الجنوبي استراتیوبخیار االستقالل واستعادة دولة الجنوب كھدف

:  محافظة شبوة 

أوردت األنباء بأن جماھیر محافظة شبوة ھبت ھي األخرى في تظاھرات یوم الغضب الجنوبي یوم 
ینایر تلبیة لنداء القائدین علي سالم البیض وحسن باعوم ، معبرین عن رفضھم 18الثالثاء الموافق 

مواصلة النضال جنوب وشعبھ ، معربین عن عزمھموشجبھم لكل ما ترتكبھ السلطات الیمنیة بحق ال
ونصاب وحبان الصعید وجردان حیث خرجت مظاھرات غاضبة في مدن كال من . حتى التحریر 

.وعزان في میفعھ والعرموالمصینعة وخورة وبیحان 

ة ینایر ، نظم مواطنوھا مسیرة جماھیریة غاضب18ففي مدیریة عزان في محافظة شبوة یوم الثالثاء 
عن إصرار الجماھیر على السیر قدما في المعبرةمن الشعارات والھتافات اعدد، رددوا خاللھا 

أنا " ت وكالة أنباء عدن وأشار. دولة الجنوب واستعادةمسیرة النضال حتى فك االرتباط واالستقالل 
الذي أقیم یةالحرفي مدینة عزان وواصلت سیرھا إلى مثلث المسیرة جابت الشارع العامأنإلى "

فیھ عدد من الكلمات من قبل قیادات في الحراك الجنوبي بمحافظة ألقیتحاشد ،خطابيفیھ مھرجان 
.شبوة

:محافظة حضرموت 

، منظمة " الغضب الجنوبي " وفي محافظة حضرموت لبت الجماھیر دعوة الخروج في یوم 
ھیر في مدینة المكال و الشحر وغیل فقد خرجت الجما.. مظاھرات صاخبة في العدید من مدنھا 

.باوزیر والشرج والدیس ومدینة القطن في الوادي وفي الحامي وفي غیرھا من المدن 
بأن الجماھیر دخلت في كر وفر مع "  عنا " ــ ففي مدینة المكال العاصمة ذكرت وكالة أنباء عدن 

راجت شوارع المدینة ، فقد توقف ولزخم المظاھرة التي . قوات الشرطة التي حاولت قمع تظاھرتھم 
.النشاط التجاري وأصیبت الحیاة العامة بالشلل 



مسیرة نسائیة وشبابیة مشتركة نظمتشحیر وعلى وجھ التحدید في بلدة الباوزیر في مدیریة غیلو
القیادي في الحركة " علي بن شحنة"األمن الرصاص الحي علیھا وأصیب فیھا الناشط أطلقت قوات

.بیة والطالبیة الشبا
أقدموا على ینغاضبینمحتجبأن" عنا " ذكرت وكالة مدینة غیل باوزیر مركز المدیریةوفي

أحرق مقر
.المؤتمر الشعبي العام في المدیریة 

أطفال في حملة 10اعتقل أكثر من السیاسي أقدم على األمن إن الشحر وقالت مصادر إعالمیة بمدینة
ى خلفیة المشاركة في مظاھرة یوم الغضب التي نظمھا الحراك في المدینة أقدمت علیھا علاعتقاالت 

.
نظمت الحركة الشبابیة والطالبیة تظاھرة حاشدة بعد صالة بوادي حضرموت" القطن"وفي مدینة 

مستخدمة القوة المتظاھرون مع قوى األمن التي حاولت تفریقھم بالقوة خاللھااشتبك ،المغرب
.المفرطة 

بین محافظتي الدوليبلدة الحامي الواقعة على الطریق بأن شباب" عنا " كالة أنباء عدن وذكرت و
الطریق الدولي بالحجارة واإلطارات في الشوارع العامة وقطعواوا والمھرة خرجحضرموت

أطلقوا الرصاص الحي على متجولین بائعین فیما اشتبك شبان بمدینة الشحر مع، المشتعلة
إال ضباط أمن قومي ھمبحسب ما أفادت بھ مصادر محلیة قالت أن ھؤالء الباعة ماو،المتظاھرین

) .مخابرات(وسیاسي 

من الشباب في مدینة المكال مجامیعباعتقال قامت قوات األمن بأن " أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن 
ة سجون وبعضھم في معتقالً وقامت بتوزیعھم على عد) 60(والشحر وغیل باوزیر تجاوز عددھم الـ
.حالة صحیة صعبة من جراء الضرب 
العدید من تعرض فقد بمحافظة حضرموت الغضب الجنوبيوفیما یتعلق بالجرحى في فعالیات یوم

.المتظاھرین إلصابات متفاوتة جراء استخدام قوات السلطة للعنف في تفریقھا 

:محافظة المھرة 

شھدت المھرة مدینة الغیظة عاصمة محافظة إن" أنا "ن وكالة أنباء عدتوفي سیاق متصل ذكرــ 
علي / تلبیة للدعوة التي وجھھا الرئیس " یوم غضب جماھیري" ینایر 18الموافق یوم الثالثاء 

اوظھراجماھیر المھرة خرجوا صباحإنت الوكالةوأشار. باعوم حسن أحمد/ سالم البیض والقائد 
.المحافظةالرئیسة في عاصمة مسیرات غاضبة جابت الشوارع في

، معبرین عن تضامنھم وھتف المتظاھرون في المھرة منادین بمنح دولة الجنوب الحریة واالستقالل
وحضرموت والضالع ومطالبین برفع الحصار عن مدن الجنوب وإیقاف الحرب التيمع أبناء ردفان

جیش بحق األطفال والشیوخ كبھا قواتتعلى مدن الجنوب ووقف المجازر الوحشیة التي ترتشن
.المسالم الجنوب والنساء من أبناء شعب



" .المعتقل الجنوبي " الفعالیات األسبوعیة للحراك ویوم 

الحق في التعبیر عن الرأي أو عن المطالبة بالحقوق أكانت عن طریق التفاعل الفردي عبر الصحافة 
و مظاھرات أو في أیة فعالیات عامھ ، ھو حق أو التفاعل الجماعي عبر المشاركة في تجمعات ، أ

مشروع تكفلھ كل القوانین ، وھو بطبیعتھ حق عام وغیر محدود طالما یتم عبر الوسائل السلمیة ، 
ما "  أذن مسبق " وما حجة الحصول على . لذلك ال یجوز ألي قانون أن یقید حریة التمتع بھذا الحق 

والتي بھا تقدم على قمع المظاھرات .. لسلطات لتقیید ھذا الحق ھو إالّ أحد األسالیب التي تستخدمھا ا
وال سیما إن ذلك النص محشو بشروط مستفزه ألصحاب الرأي ، . ، وتنكل بمعارضیھا السیاسیین 

إذن مسبق " لذلك فإنھ لم یحدث یوما أن تم منح . وال تتوافق مع حقھم في تنظیم تظاھراتھم الجماعیة 
. جنوبیون على تنظیمھا ، بل وعلى العكس یتم رفض أي طلب بھذا الخصوص ألیة فعالیة عزم ال" 

مما أوصل إلى قناعة بعدم جدوى التقدم بطلبات مشابھة ، مستخدمین حقھم الممنوح لھم بموجب 
. الشرعیة الدولیة للقیام بمسیراتھم وممارسة حقھم في التعبیر الجماعي وبأیة طریقة سلمیة یرونھا 

ألیة تجمعات سلمیة أن تعبر عن رأیھا عبر تنظیم المسیرات دون إذن مسبق ، علما وعلیة فإنھ یحق 
إن المشرع عند وضعھ لمثل ذلك النص ، إنما قصد منھ  أن تكون السلطات اإلداریة في الصورة ، 
وأن تأخذ علما بحصولھا ، مما یتیح لھا القیام بتنظیم عملیات المرور وما شابھھا من إجراءات 

.داریة ال تتعلق بمضمون وأھداف المسیرة السلمیة تنظیمیة إ
لذلك فإن العالم اإلنساني یستغرب إقدام السلطات األمنیة على قمع المظاھرات السلمیة ، كون ذلك 

ولیس غریبا أن تعرب الوالیات المتحدة .. إخالالً بأحد الحقوق األساسیة التي تسعى البشریة لتحقیقھا 
" ، وكما أوردت وكالة " التعبیر عن أنفسھم والتجمع بحریة " لیمنیین في األمریكیة عن دعمھا لحق ا

نحن نعلم إن : " على لسان السید فیلیب كراولي المتحدث باسم الخارجیة األمریكیة قائالً " أ ف ب 
" .تظاھرات تجري في صنعاء وغیرھا من المدن الیمنیة ، ورسالتنا ھي واحدة 

دأبت على قمع المسیرات والمظاھرات السلمیة ، متحرشة بنشطائھا ومع ذلك فإن السلطات الیمنیة
وجرھم إلى اشتباكات یسھل لھا قمعھا لیس باألسالیب االحترازیة ولكن بإطالق الرصاص القاتل 

بل ترتكب جرائم القتل بدم بارد متحدیة قي ذلك .. علیھم ، غیر أبھة ال بقانون وال بدین و ال أخالق 
لدولي المجتمع المحلي وا

:محافظة عدن 

ــ تصعیدا لالحتجاجات السلمیة التي یتبناھا الحراك الجنوبي واستمرارا في إحیاء فعالیاتھم ، نظم 
من ینایر تظاھرات في عددا من 29و 31شباب محافظة عدن یومي االثنین والسبت الموافق 

وعبد العزیز وریمي دالمدیریات وعلى وجھ الخصوص في مدیریة صیرة حي كریتر وأحیاء دار سع
في مدیریة الشیخ عثمان ، وكذا في مدیریة التواھي ، خرج فیھا المئات من المشاركین الذین طالبوا 

كما . بإطالق سراح المعتقلین السیاسیین ووقف االعتداء على مدینة الحبیلین ورفع الحصار عنھا 
. الخالص من نظامھ الحالي  عبر المتظاھرون عن تضامنھم مع الشعب المصري في وثبتھ من أجل 

بأن قوات السلطة تصدت للمتظاھرین وأقدمت على تفریقھم بالقوة ، كما " صدى عدن " وذكر موقع 
. كثفت تواجدھا أمام القنصلیة المصریة الكائن في منطقة خور مكسر 

تالفة فیھا بأن المتظاھرین قاموا بقطع عدد من الطرق وأحرقوا اإلطارات ال" عدن الغد " وذكر موقع 
بأن أجھزة السلطة نفذت حمالت مداھمة واعتقال لعدد من " أنا " ، بینما ذكرت وكالة أنباء عدن 

.نشطائھا 



ینایر مظاھرة سلمیة تطالب 28ــ كما نظم مواطني مدینة المنصورة بعد صالة الجمعة الموافق 
بأن قوات السلطة أحاطت " نا أ" وذكرت وكالة أنباء عدن . السلطات الیمنیة بالرحیل عن الجنوب 

من مدینة المنصورة ، واستخدمت 11و10بالمتظاھرین الذین تمركزت تحركاتھم في أحیاء بلوك 
.القوة المفرطة تجاھھم مطلقة الرصاص الحي وقنابل المسیلة للدموع لتفریقھم 

ین ، نظم طالب واحتجاجا على أسالیب القمع باستخدام الرصاص الحي المؤدي إلى قتل المواطنــ
ینایر مسیرة تضامنیة مع أسرة الشھید لؤي طھ 23كلیة الھندسة بجامعة عدن یوم األحد الموافق 

بطلقة ناریة أطلقتھا قوات السلطة رالطالب في الكلیة سنھ رابعة والذي قتل في مدیریة خور مكس
لھم ، منددین بسیاسة قمع وقد عبروا عن إدانتھم لعملیة اغتیال زمی. على متظاھرین من أبناء الحي 

المسیرات السلمیة بالرصاص الحي ، وبما ترتكبھ قوات السلطة من انتھاكات في حقوق أبناء الجنوب 
.

ــ بعید قیام مواطنو حي كریتر بتشییع جثمان الشھید نجیب عبد الستار الذي قتل على أیدي قوات 
ینایر 23المواطنین یوم األحد الموافق ینایر ، وعقب مراسیم الدفن نظم المئات من8السلطة یوم 

مسیرة سلمیة ،  أستنكر فیھا المشاركون أعمال القتل التي ترتكبھا قوات السلطة بحق أبناء الجنوب ، 
وقد جابت المسیرة الشوارع المؤدیة من .. رافعین شعارات الحراك الجنوبي وأعالم دولة الجنوب 

وفي عمل مستنكر تفاجئ .. ال إلى شارع الملكة أروى مقبرة العیدروس باتجاه ملعب الحبیشي وصو
المشاركون بقوات السلطة وھي تطلق علیھم النیران بغتة دون سابق إنذار ، أصیب على أثره عددا 

.اإلخباري " صدى عدن " من المشاركین بحسب ما أورده موقع 

ل یومي مسیرات شعبیة ، ــ تشھد عددا من أحیاء محافظة عدن منذ السابع عشر من شھر ینایر وبشك
تندیدا بما ترتكبھ قوات السلطة من انتھاكات بحق أبنائھا ، ولـ التعبیر عن تضامن أبنائھا مع بعضھم 
البعض ، ومطالبتھم بإطالق سراح المعتقلین السیاسیین على ذمة الحراك الجنوبي ، وكذا تضامنا مع 

فقد .. تداءات مسلحھ من قبل الجیش الیمني أبناء مدینة الحبیلین الذین یتعرضون بصورة یومیة الع
والشیخ رینایر مظاھرة شعبیة في أحیاء كال من خور مكس22خرجت مساء یوم السبت الموافق 

عثمان وعلى وجھ التحدید حي السعادة الذي سقط فیھ الشاب لؤي باحكم قتیال على أیدي قوات السلطة 
لسلمیة فإن قوات السلطة تتجرأ وبكل صلف على وأمام تلك االحتجاجات ا. لیلة الجمعة الماضیة 

ھذا ما زاد من إصرار المتظاھرین على .. إطالق الرصاص الحي على المتظاھرین دون تردد 
.خوض نضالھم السلمي مھما كلف األمر 

ــ تواصال لتجاوب مواطني محافظة عدن مع أخوانھم في بقیة المحافظات شھدت یوم الجمعة الموافق 
ب صالة الجمعة العدید من مدن المحافظة تظاھرات شعبیة ، مرددین مطالبھم في إطالق ینایر عق21

االعتداءات المسلحة على مدینة الحبیلین ، ورفع الحصار عنھا وإیقافسراح المعتقلین السیاسیین ،
بأن المتظاھرون خرجوا في " أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن . وعن بقیة المدن والقرى الجنوبیة 

والمنصورة وخور اءوالبریق) الھاشمي ( مدن الشیخ عثمان غلب مدن وأحیاء محافظة عدن ، منھا أ
ویذكر إن قوات السلطة عملت على استخدام القوة .. السعادة وحي الطویلة وحي السالممكسر حي

. لتفریق تلك المظاھرات ، دون أبھة بسالمة البشر 
عالیة احتجاجیة ، تم خاللھا قطع الطریق العام بإشعال وقد شھد حي الممدارة مساء نفس الیوم ف

وفي .. إطارات السیارات ، أألمر الذي تدخلت فیھ قوات السلطة لقمعھا بالقوة ، واعتقال نشطائھا 
حي السعادة سقط عددا من المتظاھرین جرحاء من رصاص قوات السلطة التي لم تتردد في 

من قمع مسیرة نظمھا شباب حي جمال والمدینة البیضاء في كما لم تتوانى قوات السلطة .. استخدامھ 



نشب اإلخباري بأنھ مساء نفس الیوم " صدى عدن " وذكر موقع .. النار الحي ةخور مكسر مستخدم
عن بیت أحد أبناء الحي حاولت السلطة في ھبوا دفاعاً صدام بین محتجین جنوبیین ، في حي السالم 

ةفقام األھالي برمي الجنود المصاحبین للجرافتعسفاً ، ھیھ وھدمفمنتصف اللیل أخراج الساكنین 
حي جبل حدید من أمام سینما وفي.بالحجارة فرد الجنود بالرصاص الحي مما خلف شھداء وجرحى

لجبل حدید قامت مجموعات من أبناء حي وحتى محطة العاقل في طریق عدن المحاذي) ریجل( 
الحواجز على الطریق وإشعال إطارات السیارات ر بوضعجبل حدید وحي المرور في خور مكس

األطقم ) فریمات(فقام الشباب برمیھم بالحجارة وتھشم عدة زجاجات وھاجمتھم أكثر من خمسة أطقم
.وتطلق الرصاص الحي على الشباب المحتجین وتفرق التظاھرةلتعود مرة أخرىوولت ھاربة

للفعالیات واالحتجاجات التي السلطاتحایا قمع قوات عدد ضبان" أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن 
. معتقال 12أكثر من ، وجرحى 9وواحد شھید بلغ ، ذلك الیوم شھدتھا مدن عدن 

ینایر ، شھدت مدن محافظة عدن وعلى وجھ التحدید كال من كریتر 20ــ وفي یوم الخمیس الموافق 
ت مظاھرات احتجاجیة ، تخللتھا صدامات شھد.. والبریقاء وحي األحمدي والعریش روخور مكس

مع قوات السلطة ، التي استخدمت القوة المفرطة في تفریقھم مستخدمة الرصاص الحي وقنابل 
وقد أقدم المشاركون في تلك المظاھرات على إحراق إطارات السیارات احتجاجا . المسیلة للدموع 

رات مع یوم المعتقل الجنوبي الذي دأب على ما تمارسھ السلطات بحقھم ، وقد توافقت تلك المظاھ
. أنصار الحراك الجنوبي على إحیائھ في مختلف المحافظات الجنوبیة 

ونصبت نقاط في خور مكسرحي السعادةالسلطة أغلقتقوات إن" أنا " وذكرن وكالة أنباء عدن 
مدى الثالثة لىومتظاھرین عسلطةأمنیة في أنحاء الحي الذي كان مسرحا للمواجھات بین قوات ال

أیام الماضیة

ــ استمرت المظاھرات الشعبیة في محافظة عدن للیوم الثاني على التوالي والتي تأتي الیوم األربعاء 
ینایر امتداد للدعوة التي وجھتھا قیادات الحراك الجنوبي للشعب الجنوبي بالخروج في 19الموافق 

وفي ھذا الیوم األربعاء خرجت جموع " . ي الغضب الجنوب" مظاھرات یوم أمس الثالثاء كیوم 
معبرین .. والعریش وكریتر وخور مكسرالشیخ عثمان والمنصورةالمواطنین في كال من مدیریات 

حمالت ، شاجبین المواطن الجنوبي حقوقبانتھاكاتعن مطالبھم في الحریة واالستقالل منددین 
المدن محاصرةمن ةا تقوم بھ قوات السلطموالمداھمة واالعتقاالت لنشطاء الحراك الجنوبي

السلطة نفذت حمالت أجھزة إن" أنا " وكالة أنباء عدنلوذكر مراس.الجنوبیة وقصفھا بوحشیة
.اعتقاالت طالت العشرات من نشطاء تلك المظاھرات 

یل ــ تجاوبا مع شباب حي الطویلة و مع تضامن شباب حي دار سعد معھم ، نظم شباب منطقة جبل ھ
ینایر تجمع حضره العشرات منھم تم 12من مدیریة التواھي في محافظة عدن یوم األربعاء الموافق 

خاللھ توزیع وإلصاق شعارات الحراك الجنوبي على المارة والجدران ، مما أدى بقوات السلطة 
وبصورة ھستیریة إلى إطالق الرصاص على تجمع الشباب وإصابة أحدھم إصابة بالغة ، كما تم

.اعتقال عددا منھم 
ــ تضامنا مع شباب حي الطویلة في مدینة كریتر خرجت مجامیع من شباب عدن یوم األحد الموافق 

ینایر في حي دار سعد منددین بالجریمة البشعة التي ارتكبتھا قوات السلطة بحق شباب حي الطویلة 9
أعالمورفع خاللھا،یة السلمیة الثورة الجنوبوذكر موقع صدى عدن بان التظاھرة رددت ھتافات.. 

" .جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة"دولة الجنوب 



ــ على أثر تصدي شباب حي الطویلة من مدیریة صیره لقوات السلطة لثنیھم عن اعتقال عددا من 
محاصرة الحي واالشتباك مع ىینایر عل8نشطاء الحي ، أقدمت قوات السلطة یوم السبت الموافق 

ردت علیھم تلك القوات يابھ الذین لم یكن أمامھم إالّ رمي جنود السلطة بالحجارة ، األمر الذشب
بإطالق الرصاص الحي علیھم ، جرح على أثره أربعة مواطنین ، أحدھم أستشھد فیما بعد وھو 

.  الشھید نجیب عبد الستار 

الذي حدث في الرابع  من ینایر ــ إحیاء للذكرى األولى للھجوم المسلح على مبنى صحیفة األیام
الماضي والذي جاء ھذا االعتداء على خلفیة اعتصام تضامني مع الصحیفة ، نظمتھ نخبة من 
الصحفیین والمثقفین الجنوبیین بمشاركة مجامیع من نشطاء حقوق اإلنسان والمجتمع المدني احتجاجا 

ینایر مجامیع من 4لثالثاء الموافق على مرور ثمانیة أشھر على إغالق صحیفة األیام ، نظم یوم ا
مظاھرة تضامنیة مع الصحیفة ، وكذا مع قضیة رأبناء عدن في حي السعادة من مدیریة خور مكس

الحارس الشخصي للصحیفة والمحكوم أحمد عمر العبادي المرقشيالشھید أحمد الدرویش و قضیة 
المحكوم أیضا علیھ باإلعدام على خلفیة علیھ باإلعدام جوراً ، وكذا مع قضیة الشاب فارس عبد هللا

حیث جابت المظاھرة شوارع الحي مرددین شعارات ضد تلك .. تفجیرات نادي الوحدة الریاضي 
بإلغاء تلك األحكام و عدم مصادرة حریة الكلمة ، والكف عن فبركة نمطالبی.. األحكام الجائرة 

. االتھامات القضائیة بحقھم 

:محافظة لحج 

6و 20و 27ءً لیوم المعتقل الجنوبي نظم مواطنو مدینة الضالع في أیام الخمیس الموافق ــ إحیا
صور الشھداء ةملاجابت شوارع المدینة ذھابا وإیابا ح،حاشدة شارك فیھا المئاتاتمسیرینایر

فات الھتاردد خاللھا المتظاھرونالجنوبیین وصور الرئیس علي سالم البیض وأعالم دولة الجنوب ،
بإطالق سراح المعتقلین السیاسیین على ذمة الحراك الجنوبي ، معربین عن استنكارھم المطالبة

لالعتداءات على مناطق ردفان ولودر وعزان والمكال وعدن ، داعین قوات السلطة إلى الرحیل من 
م الخمیس ویذكر إن أبناء الضالع أحیوا ذكرى التصالح والتسامح یو.الجنوب ، ومنحھم االستقالل 

.ینایر 13الموافق 

ــ استنكارا لما یحث في الجنوب وما ترتكبھ قوات السلطة من تنكیل بحق مواطنیھ ونشطاء حراكھ ، 
مدینة الضالع ، منددین بتلك األفعال يینایر ف24یوم االثنین الموافق ةخرجت جماھیر حاشد

وذكرت وكالة أنباء عدن . اك الجنوبي الفوري لجمیع نشطاء الحرجواإلضطھادات ، مطالبین اإلفرا
فیما أفرج عنھا  -اعتقال الناشطة الحقوقیة والسیاسیة توكل كرمان إن المتظاھرین استنكروا" أنا " 

فضل علي مبارك مراسل قناة الجزیرة من قبل مدیر لصحفيونددوا بالتھدید الذي تعرض لھ ابعد ، 
ھالي مدینة الضالع في مسیرة مماثلة یوم الجمعة وسبق أن خرج أ.أمن محافظة أبین الجنوبیة 

.ینایر 21الموافق 

أخوانھممع تضامنیةاھره ظفي تینایر10یوم االثنین الموافق مدینة الضالعأبناءخرج المئات من ــ 
اھرون علم جمھوریة الیمن ظوقد رفع المت.بعدن الطویلةمدیریة المالح بردفان وحي أبناء

القوات الیمنیةبرحیل المطالبةالھتافات واوردد،وصور الشھداء والمعتقلینشعبیةالالدیمقراطیة
.العزلاألبریاءضد المواطنین تقوم بھا تلك القواتالتي الجماعیةةبادحرب اإلوأدانوا



ینایر ، في 30ــ تجمع حشد جماھیري من أبناء مدینة الحوطة من محافظة لحج یوم األحد الموافق 
ة جماھیریة طافت شوارع المدینة ، معلنین تضامنھم مع وثبة الشعب المصري ، داعین مظاھر

وذكر موقع . الشعب في الجنوب مساندتھ تظاھرتھم ، وأخذ العبرة من الشعبین التونسي والمصري 
.صدى عدن بأن قوات السلطة أقدمت على التصدي لھا وتفریقھا بالقوة 

ینایر مظاھرة تندیدیة 17في مدینة الحوطة یوم االثنین الموافق ــ وسبق أن نظم الحراك الجنوبي 
وقد قام المتظاھرون بقطع . ضد ما ترتكبھ قوات السلطة من اعتداءات مسلحة على مدینة الحبیلین 

.مقابل قیام قوات السلطة بتفریق المتظاھرین بالقوة .. الطریق العام في المدینة 

تظاھرة عفویة غاضبة نظمھا الشباب العاطلین الذین ھددوا الثاءخرجت یوم الثمدیریة كرشــ وفي 
.احتجاجا على أوضاعھم المعیشیة باالنتحار الجماعي 

بسیاسة ةنددمرفعت فیھا شعارات وطافت السوق العام بأن التظاھرة " صدى عدن " وذكر موقع 
مقابل كرش من التوظیف مدیریةفيالجنوبیین فساد التوظیف و تھمیش وإقصاء وحرمان العاطلین 

لسلطة إلى  قمع تلك التظاھرة بالعنفھرعت قوات اوقد . توظیف أبناء المناطق الشمالیة بدال عنھم 
 .

ینایر مسیرة 27نظم الحراك الجنوبي في مدیریة لبعوس من محافظة لحج یوم الخمیس الموافق ــ 
وفي . ا اآلالف من أبنا المدیریة ونواحیھا جماھیریة ، وذلك إحیاء لیوم المعتقل الجنوبي ، شارك فیھ

المھرجان الذي توجت التظاھرة بانعقاده ، ألقاء السیاسي البارز حسن أحمد باعوم رئیس المجلس 
توحید جھود الجنوبیین األعلى للحراك الجنوبي كلمة ألھبت حماس الجماھیر ، أكد  فیھا على أھمیة 

وفي البیان .بالتحرر واستعادة الدولة واالستقاللوالوصول إلى تحقیق الھدف السامي المتمثل
النھج السلمي للثورة الجنوبیة مع االحتفاظ بحق الدفاع عن الختامي للمھرجان تم التأكید فیھ على 

.النفس

بأن جماھیر مدینة لبعوس بمحافظة لحج استقبلت یوم األربعاء الموافق " صدى عدن " ــ ذكر موقع 
رفع أعالم بوبالھتافات الثوریةرئیس المجلس األعلى للحراك السلميمد باعوم ینایر األخ حسن أح5

وفي المھرجان الذي نظم بھذه المناسبة ، ألقى األخ حسن .. الشھداء وقیادات الجنوب الجنوب وصور 
خوانھم أبناء الجنوب أحیا فیھا أبناء یافع على حسن االستقبال وعلى صمودھم إلى جانب باعوم كلمة 

.مؤكداً انھ لن یتأتى االنتصار إال بوحدة أبناء الجنوب،مسیرة النضال السلميفي 
بعدم قبول االنتخابات من ناحیة أخرى نظم طالب مدیریة الحدى في نفس الیوم مظاھرة طالبوا فیھا 

.اإلخباري " الطیف " التي یعد لھا نظام صنعاء ، بحسب ما ذكره موقع 

بتنظیم مسیرات جماھیریة " یوم المعتقل الجنوبي " ردفان على إحیاء درج المواطنون في مدیریة 
أسبوعیة ، تتلوھا مھرجانات خطابیة ، معربین فیھا عن مطالبھم في إطالق سراح المعتقلین على ذمة 
الحراك الجنوبي ، منددین بسیاسات السلطات تجاه منطقتھم ، مدینین جمیع األعمال العدوانیة التي 

.ا ضد مدینتھم وزعزعت األمن واالستقرار فیھا ترتكبھا قواتھ
ینة الحبیلین أستمر المواطنون في القصف المدفعي المستمر والحصار المفروض على مدفبرغم 

تنظیم تظاھراتھم األسبوعیة ، حیث خرج اآلالف من أنصار الحراك الجنوبي أیام الخمیس الموافق 
دیدا بإعتداءت قوات السلطة على مدینتھم ، ینایر في مظاھرات غاضبة تن6، و13، 20، 27

والمطالبة بإطالق سراح معتقلیھم ، وقد رفعوا خالل تلك المظاھرات صور الشھداء وشعارات 



شعب "المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب االستقالل واستعادة دولة الجنوب السابقة ، مناشدون
.في حق تقریر المصیر" الجنوب

21ینایر والجمعة الموافق 25في مدینة الحبیلین قد نظموا یومي الثالثاء الموافق ــ وكان المواطنون 
، تھمعلى مدینسلطةتشنھ قوات اليالمستمر الذاحتجاجا على القصف ینایر مظاھرتین غاضبتین 

إن " أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن . حیث تتعرض لتلك االعتداءات بصورة مستمرة منذ عدة أسابیع 
قصف عسكري متواصل وحصار شامل منذ قرابة لتتعرضومناطق مدیریات ردفانالحبیلین مدینة
، أسفرت عن سقوط قتلى ذودا عن مناطقھم، كما تتخللھ اشتباكات متقطعة مع مسلحین قبلیینالشھر

ت الوكالة وأشار. وجرحى من الجانبین ، وتدمیر عدد من المنازل ونزوح مئات األسر من المدینة
بحق قوات السلطةرتكبھا تالمجازر التي المتظاھرین طالبوا المجتمع الدولي النظر إلىإن" إلى

والضغط على نظام صنعاء لمنح الجنوبیین الدولیةالشرعیةمحاكم إلىأبناء الجنوب وتقدیم مرتكبیھا 
."تقریر المصیر باالستقالل التام والناجزحقھم في

دللتندیینایر16جنوبي في مدینة الحبیلین یوم األحد الموافق ــ وفي مظاھرة نظمھا الحراك ال
، أقدمت قوات السلطة على إطالق والحصار المفروض على مدیریات ردفان بالقصف المسلح 

اإلخباري إلى " صدى عدن " الرصاص الحي على المشاركین فیھا ، مما أدى بحسب ما ذكره موقع 
.متفاوتة بجراح آخرینمن تسعھ أكثرمقتل ثالثة من المشاركین وإصابة

ینایر حفل استقبال حاشد للسیاسي البارز 4ــ نظمت مدیریتي حالمین والحبیلین یوم الثالثاء الموافق 
حسن أحمد باعوم رئیس المجلس األعلى للحراك الجنوبي ورفاقھ القادمین من مدیریة الضالع بعد أن 

وذكرت . الشمالیة في األول من ینایر الحالي " إب " تم إطالق سراحھ من معتقل سجن محافظة 
وھتفوا بحیاتھ" حسن باعوم " على أكتافھم زعیمھم رفعوا إن المتظاھرین " عنا " وكالة أنباء عدن 

كما رفعوا أعالم دولة ،
.الجنوب مرددین شعارات الحراك الداعي إلى استقالل الجنوب 

:محافظة أبین 

ینایر مظاھرة غاضبة 28من محافظة أبین یوم الجمعة الموافق ــ جابت شوارع مدینة مكیراس 
نظمھا الحراك الجنوبي في المنطقة ، حیث خرجت جماھیر المدینة والمناطق المجاورة منددة بسیاسة 

" وذكر موقع . عسكرة الحیاة المدنیة ، مطالبة بإطالق سراح المعتقلین السیاسیین على ذمة الحراك 
ھرین أعربوا كذلك عن تضامنھم مع أبناء ردفان وحضرموت وعدن الذین بأن المتظا" عدن برس 

.یتعرضون وبصورة مستمرة لقمع السلطات واالعتداء على مدنھم وحیاتھم المدنیة 
وأشار الموقع بأن مظاھرة مماثلة سبق أن نظمھا الحراك خالل نفس األسبوع في مدینة عریب تالھا 

مھرجان جماھیري حاشد في ذكرى تأبین
إخوانھم ابنا ردفان وحضرموت وعدن وكافة المعتقلین على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ، مؤكدین 

.بان الفعالیة المقامة تعد تواصال لنھج النضال السلمي الجنوبي حتى تحقیق ھدفھ المنشود 

15ینایر وكذا یوم السبت 13و20و27الخمیس الموافق مــ أقام الحراك الجنوبي في مدینة لودر أیا
اآلالف من أبناء مدیریة لودر ومعھم ھاحضرت حاشدة ،مھرجانامنھ ،  مسیرات جماھیریة تلتھا 
. بمحافظة أبین الجنوبیة) جیشان-مكیراس-مودیھ- دثینة-الوضیع(أبناء مدیریات المنطقة الوسطى



رفضھم عن الھتافات المعبرة وقد رفعت أثناء المھرجانات شعارات الحراك وصور شھدائھ مرددین
رفضھم مؤكدین . من على أراضیھم مسلحةبرحیل القوات الینمطالب،عسكرة مدن الجنوبل

.ل القادم لالنتخابات المزمع إجراؤھا في ابری

ةینایر أربع20بأن محافظة أبین شھدت یوم الخمیس الموافق " عنا " ــ ذكرت وكالة أنباء عدن 
الوسطى بمدینة لودر رصد والمحفد وجعار ومھرجان مركزي للمنطقةمھرجانات في كال من 

كما . ة تتعرض منازلھم لالعتداءات المسلحة من قبل قوات السلطأبناء ردفان الذینتضامناً مع
أشارت بأن مواطني مدینتي  زنجبار وجعار ھم أیضا نظموا مسیرتین جماھیریتین انطلقتا یوم 

من ینایر لتجوبا شوارع المدینتین ، رفع المشاركون فیھا أعالم الجنوب و رددوا  21الجمعة الموافق 
.ھتافات الحراك ، معربین عن تضامنھم مع أبناء ردفان الصامدین 

ینایر 10و17یومي االثنین الموافق مودیة بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبینمدیریةشھدتــ كما 
باألعمال المستنكرة شعارات مناھضة تنددفیھما المشاركونردد، ینحاشدینجماھیریینمھرجان

مجلس التعاون الخلیجي وجامعة لتجاھللقوات السلطة على مدن الجنوب ، معربین عن استغرابھم
، ملقین على عاتقھمالمتحدة ما یتعرض لھ شعب الجنوب من قتل وقمع وسجن لعربیة واألممالدول ا

ألقاء كلمة عباس العسلبأن القیادي في الحراك" صدى عدن " وذكر موقع .على تجاھلھم ذلك اللوم 
ت واالبتذال أالتضامن الالمحدود مع الرئیس علي ناصر محمد في ضل حملة البذ" عن عبر فیھا 

وھتف المشاركون " إلعالمي ضد علي ناصر من قبل األبواق اإلعالمیة والصحف الصفراء ا
ردفان ومباركة خطوات توحید وأبناءالھتافات والشعارات التضامنیة مع الرئیس علي ناصر محمد 

."مكونات الحراك

ینمھرجان، ینایر 1و15الموافق السبت يیومنظم مجلس الحراك السلميــ وفي مدینة المحفد
سلمیة طاف فیھا المتظاھرون اتمسیرماحضرموت وردفان سبقتھللتضامن مع أبناءینجماھیری

.المدینةالشارع العام في
السیاسیة السلمیة واستنكارھم لقیام األجھزة األمنیة بقمع الفعالیاتعبر المتحدثون عن إدانتھمقد و

حضرموت ومدیریات ردفان بمحافظة بمحافظةومالحقة واعتقال عدد من نشطاء الحراك الجنوبي 
.لحج

كما أكدوا على ، أبناء تلك المناطق ومناطق الجنوب عامةوأكدوا تضامنھم ووقوفھم إلى جانب
. " بطابعھ السلمياستمرار النضال"

ینایر خرج أھالي مدینة أمعین في مسیرات شعبیة ، تلتھا 1و15ــ وفي نفس أیام السبت الموافق 
كلمات نددت بعسكرة المدن الجنوبیة وأدانت األقیت فیھنات خطابیھ نظمھا الحراك الجنوبي ، مھرجا

.مدینة المكال دھسا بعجالت السیارات مقتل سیدة في

ینایر ، رفع خاللھ 11ــ وفي الوضیع من محافظة أبین أقیم مھرجان تضامني یوم الثالثاء الموافق 
مؤكدین على إن . ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الجنوبي أعالم دولة الجنوب ، مشددین على 

ومن،حركة شعبیة تطالب باالستقاللھو الحراك الجنوبي "أن و ،مطلب الجنوبیین ھو االستقالل
." فھو لیس من الحراك  الیطالب باالستقالل 

:محافظة شبوة 



عتق عاصمة محافظة شبوة یوم إن قوات السلطة حولت مدینة " أنا " ــ ذكرت وكالة أنباء عدن 
دبابة ومصفحة 25إلى ثكنة عسكریة معززة بعشرات األطقم وقرابة ینایر26األربعاء الموافق 

وطائرات مروحیة عسكریة تحمل مظلیین وتحلق في سماء عتق باإلضافة إلى توزیع أفراد لواء 
في ل عتق إلغالق المدینةمداخعلىكافة النقاط الواقعةبأكملھ علىعسكري ومحور عتق العسكري

وجھ جماھیر المحافظة التي توافدت إلیھا من مختلف المدیریات تلبیة للدعوة التي وجھھا العمید 
لیعبروا سلمیا عن مطالب جماھیر شبوة ناصر علي النوبة رئیس الھیئة الوطنیة لتحریر الجنوب 

األراضي الجنوبیة المحتلة عقب عن كافةقوات السلطةالمتمثلة باالستقالل التام والناجز ورحیل
أطلقوا النیران في الھواء بشكل كثیف السلطة كالة فان جنود الووبحسب .م94حرب صیف 

.في مفرق الصعید االلتقاءمن نقطة وذلك حینما أقترب الموكباآللیةمستخدمین الدوشكا والبنادق 
حشود تجمعت من كل مناطق بیحان موكب أبناء بیحان والذي انضمت إلیھ سلطةكما قمعت قوات ال

عدد وأصیبتم أطالق النار على الموكب ، حیث وكانت في طریقھا إلى عتق لتشارك في المھرجان
..من نشطاء الحراك بإصابات طفیفة 

حمالت مداھمة واعتقاالت طالت العشرات من سلطةعاصمة نفذت أجھزة أمن الالوفي مدینة عتق 
من وامدارسھم  ومنعحوصروا فيالمدارس والكلیات الذین نشطاء الحراك الجنوبي وطالب

.الخروج منھا إلى الساعة الثانیة عصرا 

ینایر إحیاء 27ــ وكانت مدینة عزان قد شھدت ھي األخرى مسیرة جماھیریة یوم الخمیس الموافق 
ؤكدین رفضھم طالب فیھا المشاركون إطالق سراح المعتقلین السیاسیین ، م.. لیوم المعتقل الجنوبي 

.ألیة انتخابات تجرى على أراضیھم ، كونھا ال تعنیھم 

ــ وفي سابقة مشھودة أستطاع أنصار الحراك الجنوبي في مدینة عتق عاصمة محافظة شبوة أن 
ینایر إلى مھرجان لصالحھا ، 17یحولوا مھرجان أعدت لھ السلطات المحلیة یوم االثنین الموافق 

بأن " أنا " وكالة أنباء عدن وأشارت . رئیس الوزراء في ھذا المھرجان األمر الذي أحال مشاركة 
شنت حملة اعتقاالت طالت عدد من الطالب الذین كانوا یرددون في مھرجان الحزب قوات السلطة 

عن أرض الجنوب تھاشعارات مناھضة لنظام الجمھوریة العربیة الیمنیة وتنادي برحیل قواالحاكم
.الجنوبیةعلى مدن ردفانووقف الحصار والقصف 

مظاھرة ینایر ، 6یوم الخمیس الموافق شبوة في محافظةللحراك الجنوبي األعلىنظم المجلس ــ 
شعبیة حاشده  في مدینة الروضة عبر خاللھا المتظاھرون عن رفضھم القاطع لالنتخابات التي تھیئ 

وذكر موقع صدى .الدولة الجنوبیة على خیار االستقالل واستعادة مؤكدینلحاكمة ،لھا سلطات ا
حملت فیھا وإیاباخرجوا في مسیره جماھیریة حاشدة طافت شوارع المدینة ذھابا عدن بأن الجماھیر 

الھتافات المنددة بقصف وحصار مناطق لھاوردد خال، الجنوب وأعالمصور الشھداء الجنوبیین  
.ردفان 

:محافظة حضرموت 

قوات السلطة بتحویل مدینة القطن الحضرمیة إلى ثكنة عسكریة تحوم فیھا ردا على ما أقدمت علیةــ
ىینایر عل29قواتھا المنتشرة بصورة كثیفة في أحیائھا ، أستطاع أطفال المدینة یوم السبت الموافق 

بخروجھم وبصورة منظمة وعفویة في مسیرة یھتز لھا تإقالقھم وأخافتھم بملحمة ملفتھ للنظر تمثل



ا عبروا عنھ من أحاسیس وطنیة تطالب بحریة مدینتھم وخروج قوات السلطة منھا ، حیث البدن لم
، طافت شوارع المدینة " أنا " طافت المسیرة البالغ عددھا المائتین طفل بحسب وكالة أنباء عدن 

وقد أقدمت قوات السلطة على تفریق المسیرة ، . رافعین أعالم الجنوب والرئیس علي سالم البیض 
.دید أھالي األطفال بما فعلھ أبنائھم وتھ

ینایر مسیرة بمناسبة یوم 27ــ شھدت مدینة سیئون من محافظة حضرموت یوم الخمیس الموافق 
المعتقل الجنوبي ، طالب فیھا المشاركون قوات السلطة بإطالق سراح المعتقلین على ذمة الحراك 

.والكف عن مالحقة نشطاء الحراك السلمي في مدینتھم 
بأن ھذه المسیرة ھي الثانیة التي یخرج فیھ أبناء مدینة سیئون خالل " أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن 

األسبوع ، لوال إن قوات السلطة عملت على قمعھما بإطالق الرصاص الحي والقنابل المسیلة للدموع 
.، مما أضطر المشاركون إلى رمي تلك القوات بالحجارة ذودا عن أنفسھم 

سماعھم باالنتشار األمني ینایر تداعى مواطنو مدینة سیئون عقب 23یوم األحد الموافق ــ وفي
وقاموا للخروج بتظاھرات مساندة ،على مدینة القطن وزیادة الضغط علیھا سلطةالكثیف لقوات ال

.بإغالق الشارع العام في مدینة سیئون مقابل فندق النخیل وأضرموا النار في اإلطارات 
شرطة النجدة أطلقت األعیرة الناریة في الھواء لتفریق الشباب إن" أنا " وكالة أنباء عدن رتأشاو

الشباب ردوا علیھم بالحجارة والمفرقعات في صورة جسدت حجم الغضب إنالمتظاھرین إال 
.ذلك إلى تحطیم زجاج عدد من سیارات النجدةوأدىالشعبي والتحدي لشباب الوادي 

سلمیة ینایر في مظاھرة 22ر مدینة القطن بوادي حضرموت یوم السبت الموافق ــ خرجت جماھی
في محافظات لحج وعدن السلطةطافت شوارع المدینة للتندید بالجرائم الوحشیة التي ترتكبھا قوات 

.دولة الجنوب المحتلة واستعادةوحضرموت والمطالبة باالستقالل 
ینوالجیش تصرفت بھمجیة ورعونة مع المتظاھرمنة األسلطأن"أنا "وكالة أنباء عدن ذكرتو
وقامت بإغالق الشوارع العامة والفرعیة بأكثر من خمسین طقم عسكري كقوة إضافیة تم االستعانة . 

. بھا من معسكر الخشعة الذي یبعد عن القطن بحوالي خمسین كیلو متر
لتاليلیوم القبل صالة ظھر یھا إلى ماأستمر انقطاع التیار الكھربائي في مدینة القطن وضواحكما

.التعبیر عن أرائھم سلمیا اجماعي على أھالي المدینة الذین یحاولووذلك كعقاب 

بمحافظة حضرموت الجنوبیة فعالیة نسویة وبمشاركةینایر 22الموافق صباح یوم السبت ــ أقیمت
لجماھیریة التي تشھدھا مدن الجنوب الحركة الشبابیة والطالبیة فرع شحیر في إطار االنتفاضة ا

.دولة الجنوب واستعادةللتعبیر عن الرفض الشعبي والمطالبة باالستقالل 
الناشطة الجنوبیة المعروفة بنت المكال بالنیابة عن نساء حضرموت المشاركات ألقتھاوفي كلمة

نساء حضرموت إنرة إلى مشیوالمرأةلن یحلق عالیاً إال بجناحیھ الرجل على إن الجنوبفیھاأكدت
.الجنوبیة الدولة واستعادةجنبا إلى جنب مع أخیھن الرجل في النضال من أجل االستقالل نیقف

ینایر في مدینة سیئون تجاوبا مع أطروحات الحراك 21ــ للمرة األولى انطلقت یوم الجمعة الموافق 
لمشاركون ھتافات تدعو إلى إطالق وقد رفع ا. الجنوبي الداعي لالستقالل وإعادة دولة الجنوب 

قوات السلطة أقدمت على نشر جنودھا بكثافةإن" أنا " وكالة أنباء عدنوقالت.سراح المعتقلین 
األمنیة االستفزازیة على مداخل وأقامت عدد من النقاطإلى ثكنة عسكریة ،مدینة سیئونوحولت

.الشباب المشاركین في المسیرةاعتقال المدینة وشوارعھا الرئیسیة والفرعیة بھدف



ــ وفي مدینة الشحر أستمر المواطنون بالخروج في مسیراتھم السلمیة ، حیث نظموا یوم الخمیس 
" عنا " وذكرت وكالة أنباء عدن . ینایر تظاھرة حاشدة ، قطعوا خاللھا الطرقات العامة 20الموافق 

المارة من األطفال والشیوخ ضربأقدمت على عقب كر وفر مع المتظاھرین بأن قوات السلطة 
محمد سعد "الفیدیو وأصابوا أحد األشخاص یدعى باستخدام الھراوات واقتحموا محالً أللعاب

كما شنت حملة اعتقاالت طالت العشرات من .دماً من رأسھ وتم اعتقالھ وھو ینزف" لسوداب
في مدینة الدیس الشرقیة واجھتھا قوات وسبق أن نظمت مسیرة مماثلة في نفس الیوم . المتظاھرین 

.السلطة بالقمع المفرط بالقوة 

ینایر أحد نشطاء 17أصیب یوم االثنین الموافق نــ بسبب إطالق الرصاص الحي على المتظاھری
الحراك الجنوبي بإصابات بالغة ، بینما كان یشارك في مسیرة جماھیریة خرجت مساء نفس الیوم في 

بأعمال القتل واالعتقاالت التي طالت مؤخرا نساء وشباب ا تندیدرمیة مدینة الشحر الحض
.حضرموت

ینایر ، تواصلت مسیرات مواطني حضرموت لتنتقل أیضا إلى مدینة 16ــ وفي یوم األحد الموافق 
أعالم دولة الجنوب متظاھرونرفع الوقد .. سیئون وشبام في وادي حضرموت وكذا غیل باوزیر 

أحمد باعوم رئیس المجلس األعلى للحراك السلمي كما رفعوا صوراً لعدد من سنالسابقة وصور ح
.قوات السلطة االحتجاجیة الشعبیة في الجنوب الذین سقطوا برصاص عناصرضحایا الحركة

أقدمت على اعتقال عددا من الشبابقوى األمن بمدینة المكالإن" عنا " وذكرت وكالة أنباء عدن 
یوم األحد الموافق عصر" مسعدة مقطوف"الشھیدة جثمان اندلعت بعد تشییععقب قمع تظاھرات 

.المدینة حتى وقت متأخر من المساء بصورة متقطعة في أحیاء استمرتومع ذلك.. ینایر 16

ینایر وللیوم الثالث في مسیرات احتجاجیة 15ــ خرجت جماھیر مدینة المكال یوم السبت الموافق 
قوات السلطة من دھس إلمرة كانت أن شاركت یوم الخمیس الماضي في على ما أقدمت علیھ

قطعبأن المحتجین قاموا ب" عنا " تظاھرة نسویة سلمیة ، وفي بلدة الحامي ذكرت وكالة أنباء عدن 
انتشروا وحاولت قوة أمنیة تفریق المحتجین الذین. الطرقات العامة بالحجارة واإلطارات المشتعلة 

مبارك سعید ، الكالليمحمدنعبد الرحمامة واعتقلت عدداً من المحتجین بینھم في الشوارع الع
، محمد عمر بن عروة، قونيفھد خمیس: باإلضافة إلى ثالثة أطفال دون الخامسة عشر ھم، بقرف

.سعد أسعد عوض

دھسھا حتى التي قام طقم عسكري ب) من أسرة آلـ مقطوف ( ــ تندیدا بمقتل الشھیدة سعدیة عبد الستار 
ینایر في مدینة المكال 13الخمیس الموافق یومأقیمتمشاركتھا في الفعالیة النسویة التي أثناءالموت 

مسیرات جماھیریة غاضبة من مساجد ینایر 14الموافق انطلقت عقب صالة الجمعة الحضرمیة ، 
مقابل تلك .مختلفة في مدینة المكال ومنھا مسجد عمر ومسجد الروضة ومساجد في الشحر

بأن قوات السلطة أقدمت على محاوالت قمعھا وبصورة " أنا " المسیرات ذكرت وكالة أبناء عدن 
ھستیریة مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المسیلة للدموع ، كما أقدمت على شن حمالت اعتقال 

عبد الجنوبي القیادي في الحراك طالت عدد من نشطاء الحراك الجنوبي وعلى رأس المعتقلینواسعة 
.سیل باصدیق و یاسر الناخبيینوحدین وكذا الناشطدالمجی



ــ تواصالً لتفاعلھن مع مطالب الحراك الجنوبي ، وعزمھن الضغط على السلطات من أجل إطالق 
سراح أبنائھن ، إضافة إلى االحتفاء بذكرى یوم التسامح والتصالح الجنوبي ، خرجت یوم الخمیس 

في مدینة المكال مسیرة نسائیة مشھودة شارك فیھ أیضاً طلبة المدارس الذین ینایر 13الموافق 
أزادوھا حماساً وعزیمة ، حیث توجت تلك المسیرة بمھرجان خطابي ، تم التندید فیھ باستمرار 

ورغم الطابع .. اعتقال الشباب والقصر بدون وجھ حق ، ومشیدین بیوم التصالح بین الجنوبیین 
النسائي ، إالّ إن قوات السلطة أقدمت على محاصرة النساء وترھیبھن ومن ثم السلمي للمھرجان 

استمرت في إلقاء كلمتھا بان إحدى الماجدات " أنا " وذكرت وكالة أنباء عدن .. تفریقھن بالقوة 
المطالبة بحقوقھن المشروعة ، عنھنلن تثنیتخویفحركات الترھیب والإنمشیرة إلى ، شجاعة ب

.زیمة على مواصلة نضالھن حتى التحریر بل تزیدھن ع
دھس امرأة من ة ، وبصورة جنونیة على عسكریالطقم األأقدم أحدوبینما كانت الفعالیة مستمرة 

یضاف إلى سجل شھداء الجنوب اوھكذ. أدى الحادث إلى وفاتھا في الحال، المشاركات بالفعالیة 
.ء لوطنھا ماجدة أخافت السلطات بصوتھا وبكلمات الحق والوفا

ــ في مظاھرة ملفتة للنظر ، نظمتھا أمھات وأخوات المعتقلین من نساء مدینة المكال في حضرموت 
ینایر ،  اعتلت حناجرھن للمطالبة بإطالق سراح أبنائھن المعتقلین في 10یوم االثنین الموافق 

. ة زھرة صالح زنازین سجون السلطات ، كما أعربن عن استنكارھن العتقال الناشطة السیاسی
بان أفرادا من قوات السلطة أقدموا على االعتداء على المشاركات " عنا " وذكرت وكالة أنباء عدن 

مجمع ( ظ لكن التظاھرة واصلت مسیرھا إلى بوابة المحاف، باللفظ والعصي وقام جنود بضربھن " 
مدیریة أمن المكال مبنىثم واصلت المسیرة حتى،حیث اعتدي علیھن ھناك للمرة الثانیة) الدوائر

وتعرضت إحدى المشاركات للخنق من أحد الجنود یھن ،وقام جنود األمن للمرة الثالثة باالعتداء عل
"  .للوحدة الیمنیةبعد تردیدھا شعارات مناوئة

ــ تزامنا مع إطالق سراح السیاسي البارز في الحراك الجنوبي األخ حسن باعوم رئیس المجلس 
ك الجنوبي ، ھبت الجماھیر في كال من مدن الشحر وشحیر والغیل والدیس الشرقیة في األعلى للحرا

محافظة حضرموت ، یوم السبت الموافق األول من ینایر ، في مسیرات تضامنیة ، معبرین عن 
. سرورھم بإطالق سراحھ ھو وزمالئھ بعد أن قضوا قرابة الشھرین في معتقالت السلطة 

ت قوات السلطة خروج المواطنین في مسیرات مماثلة تعبیرا عن ترحیبھم وفي مدینة المكال أعاق
لوال .. باإلفراج عن المعتقلین ، وذلك بإطالق الرصاص الحي في الھواء ومالحقة الشباب الناشطین 

ینایر ، أعربوا فیھا عن 3إن المواطنین استطاعوا أن ینظموا مسیرة حاشدة یوم االثنین الموافق 
أقدمت علیة قوات السلطة یوم السبت الفائت ،  حیث عبروا عن سخطھم وأقدموا على استنكارھم لما

مما حدا بقوات السلطة إلى استخدام القوة المفرطة في .. إغالق الطرقات وإشعال اإلطارات التالفة 
كما توغلت قوات السلطة في حي العمال فیما انتشرت . الرصاص علیھم قتفریقھم ، وتكرارا طال

یات على مداخل المدینة ، وقیام مجامیع من جنودھا بمالحقة المتظاھرین ، بحسب ما أورده الدور
.اإلخباري " صدى عدن " موقع 

:محافظة المھرة

شھدت المھرة مدینة الغیظة عاصمة محافظة إن" أنا "وكالة أنباء عدن توفي سیاق متصل ذكرــ 
علي / تلبیة للدعوة التي وجھھا الرئیس " جماھیريیوم غضب " ینایر 18الموافق یوم الثالثاء 

اوظھراجماھیر المھرة خرجوا صباحإنت الوكالةوأشار. باعوم حسن أحمد/ سالم البیض والقائد 
.مسیرات غاضبة جابت الشوارع الرئیسة في عاصمة المحافظةفي



، معبرین عن تضامنھم قاللوھتف المتظاھرون في المھرة منادین بمنح دولة الجنوب الحریة واالست
وحضرموت والضالع ومطالبین برفع الحصار عن مدن الجنوب وإیقاف الحرب التيمع أبناء ردفان

كبھا قوات جیش بحق األطفال والشیوخ تعلى مدن الجنوب ووقف المجازر الوحشیة التي ترتشن
.المسالم الجنوب والنساء من أبناء شعب

.ي إلى المنظمات الدولیة المعنیة بحمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة بالغات المرصد الجنوب

) ساھر ( البیان الختامي الصادر عن االجتماع السنوي األول للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان ) 1
.م 2011ینایر 29المنعقد في مدینة برن یوم السبت الموافق 

ینایر 29اجتماعھ السنوي یوم السبت الموافق ) ساھر( عقد المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
م في مدینة برن السویسریة ، وقف خاللھ أمام جملة من القضایا المتعلقة بأوضاع حقوق 2011

كما أطلع االجتماع على .. اإلنسان في جنوب الیمن ، وما تتعرض لھ تلك الحقوق من انتھاكات 
ازه لمھامھ اإلنسانیة التي أحرز فیھا الكثیر من مستوى تنفیذ المرصد لخطتھ السنویة ومستوى انج

و قد استمع المجتمعون إلى تقریر اللجنة التنفیذیة الذي ألقاه الدكتور أفندي الحاج رئیس . النجاحات
المرصد ، والذي أوضح فیھ المستوى المتدھور ألوضاع حقوق اإلنسان في جنوب الیمن، وما 

سلطة ، أفضت إلى القتل والجرح واالعتقال والتعذیب تتعرض لھ من انتھاكات ترتكبھا قوات ال
.والتي أدت إلى المزید من الضحایا من أبناء الجنوب .. واالعتداء على المدن ومحاصرتھا 

وفي إطار تدارسھ ألوضاع حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة وما تتعرض لھ من انتھاكات أعرب 
وضاع التي أصبحت عرضة لالنتھاكات بشكل المجتمعون عن بواعث  قلقھم من تدھور تلك األ

متواصل ، محملین السلطات الیمنیة الحاكمة مغبة استمرار انتھاكات قواتھا لحقوق اإلنسان في 
وقد طالب المجتمعون الحكومة الیمنیة باحترام القوانین الوطنیة والدولیة ولجم جماح . جنوب الیمن

.لمسائلة القانونیة قواتھا ، بل وتقدیم مرتكبي تلك االنتھاكات ل
م ھو أكثر األعوام انتھاكا 2010وفي تقییمھ ألوضاع حقوق اإلنسان یرى المرصد الجنوبي بأن عام 

وال سیما التمادي في .. للحقوق والحریات ، حیث أصبحت تلك الحقوق مستباحة بشكل مثیر للقلق 
وفقا ألسالیب قمعیة خارجة إطالق الرصاص الحي على المسیرات والمظاھرات السلمیة ، والتي تتم 

كما إن ما ترتكبھ قوات السلطة من .. عن نطاق القانون كجریمة بحق حریة التعبیر الجماعي 
وإن ضحایاه یظلون .. اعتداءات مسلحة على المدن الجنوبیة ھو عمل مدان مھما كانت مبرراتھ 

وأصحاب رأي وإن حمالت االعتقال التعسفي قد شملت رجال سیاسة. ضحایا إرھاب دولة 
كما إن أسلوب . وصحفیین ونشطاء في الحراك الجنوبي ، متعدیة ذلك لتشمل نساء وأطفال قصر 

أتسم بالقسوة والعنف ، حیث إن قوات السلطة أمعنت في استخدام القوة القمع للفعالیات السلمیة المتبع
نطاق ارتكاب الجرائم المفرطة في تفریق المتظاھرین متجاوزة صالحیاتھا القانونیة لتدخل في 

.. اإلنسانیة دون حسیب 



وقد أعرب االجتماع عن استھجانھ واستنكاره لما ترتكبھ قوات السلطة من اضطھادات وانتھاكات 
مؤكدا على أھمیة االستمرار في رصد تلك الجرائم وتكییف ملفات جنائیة .. للحقوق والحریات 

غیر قابلة للتقادم ، لتكون جاھزة للتقدم بھا أمام لحاالت معینھ ، وال سیما تلك األكثر خطورة وال
.وسائل اإلنصاف الدولیة 

كما ثمن مستوى تأدیة اللجنة التنفیذیة لمھامھا العام الماضي ومستوى إنجاز خطتھا السنویة ، مشیدین 
دین بتجربة العام األول للمرصد ، باعتباره نافذة جنوبیة مستقلة ذات عالقة بالمنظمات الدولیة ، مؤك

على استمرار الجھود المبذولة إلصدار التقاریر الشھریة المنتظمة في وقتھا وأدائھا ، وفي سرعة 
كما تمت اإلشادة بآلیة تقدیم البالغات .. توصیلھا إلى آلیات الرقابة الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان 

شأنھ تكوین رأي عام والمناشدات إلى المنظمات الدولیة ، داعین إلى مواصلة تلك الجھود بما من 
دولي إزاء ما یتعرض لھ المواطنین في جنوب الیمن وبما من شأنھ ضمان مساھمتھم في الحد من 

. استمرار تدھور أوضاع حقوق اإلنسان الجنوبي وحریاتھ األساسیة 
فقد أشاد االجتماع بالدور الذي یقوم بھ مراسلي المرصد في داخل وفي إطار أوضاعھ التنظیمیة

وفي الوقت نفسھ یدعوا إلى حاجتھ إلى توسیع .. ، وحرصھم على تغطیة األحداث في حینھا الوطن
كما یشید بدور ممثلیھ في . عضویة مراسلیھ لتشمل مناطق داخلیة في مدیریات المحافظات األخرى 

ي الدول األوروبیة وأمریكا وكذا في الدول العربیة لجھودھم في التواصل مع المنظمات اإلنسانیة ف
.بلدانھم ، واطالعھم على حقیقة ما تتعرض لھ تلك الحقوق في وطننا الجنوب 

وأكد المجتمعون على أھمیة عقد ندوة حقوقیة لتدارس مضمون التقریر السنوي للمرصد المزمع 
.إصداره الشھر القادم ، بھدف إثارة تلك االنتھاكات دولیاً 

كدوا على أھمیة التعاون وتوفیر مصادر لتمویل كما ناقش المجتمعون الجانب المادي للمرصد ، وأ
.أعمال المرصد لبذل مزید من الجھد ، وتوسیع أنشطتھ الحقوقیة المتنوعة

م ، و اعتماد توزیع مھام اللجنة 2011تم إقرار الخطة السنویة للمرصد لعام االجتماعوفي ختام
التنفیذیة

:على النحو التالي 
.مرقشي رئیساً للمرصد الدكتور أفندي الحاج ال)1
.المحامي عبد الرحمن المسیبلي أمیناً عاماً للمرصد )2
.الدكتور نضال السقاف مسئوالً للعالقات العامة )3
مسئوالً مالیا. …األخ علي صالح)4
.مسئوال إعالمیا …… األخ إیاد قاسم)5
.مسئوالً للرصد والمتابعة … األخ عبید ألمحروق )6
.مسئوالً للتوثیق واألرشفة … سن باعوم األخ عمر ح)7

یدعو دوما كافة األحزاب السیاسیة )ساھر ( وبھذه المناسبة فإن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
والمكونات الجماھیریة ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الحیة ، بما فیھا الشخصیات االجتماعیة 

حقوقھ أو تتعرض حیاتھ لالضطھاد ، ندعوھم جمیعاً إلى واألفراد المستقلین وكذا كل من تنتھك 
مساندة جھودنا والتعاون مع فروعنا في الداخل والخارج ، ومدھـم بأیة معلومات أو بالغات تستھدف 

وإننا بالمقابل نعاھدكم بتأدیة واجباتنا . حمایة الحریات والحقوق ، وتكشف الصورة البشعة لمرتكبیھا 
ى من المسئولیة واألمانة ، وتوصیل ما یستوجب إیصالھ إلى المجتمع على أكمل وجھ ، وبمستو

وتسھیالً للتواصل فإنھ باإلمكان التعامل مع موقعنا اإللكتروني . الدولي ومنظماتھ اإلنسانیة
aden.org-http://sohr وكذا على عنواننا اإللكتروني التالي ، .sohraden@hotmail.com

http://sohr
mailto:sohraden@hotmail.com


مجددا على التزامھ باستمرار مراقبة أوضاع حقوق ) ساھر(ویؤكد المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
ورصد وتوثیق انتھاكاتھا ، وتوصیل معانات المنتھكة حقوقھم آللیات ، اإلنسان في جنوب الیمن

ولیة كمھمة وطنیة وإنسانیة تجاه شعبنا في الجنوب التواق لنیل حریتھ الدفاع عن حقوق اإلنسان الد
.والتمتع بحقوقھ المشروعة

.وفقنا هللا جمیعا لما فیھ عزة شعبنا الجنوبي ورفعة شأنھ وحمایة حقوقھ في الحریة والكرامة 

) .ساھر ( صادر عن االجتماع السنوي للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
.م 2011ینایر 29،سویسرا–برن 

.بالغ حول تعذیب واھنة بحق المواطن الجنوبي حسین عمر القصار )2

..إلى مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
..إلى لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب 

..إلى المنظمات الدولیة المعنیة بحمایة حقوق اإلنسان 

ببالغ عن حالة تعذیب فضیعة تعرض لھا النقیب مروري یتقدم المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان
حسین عمر القصار ــ وھو من مواطني محافظة حضرموت في الیمن الجنوبیة ــ على ید قوات 

المھین ، حین تم ربط " فروخ كنتاكي " األمن الیمنیة ، بإخضاعھ ألسلوب التعذیب المتعارف علیھ بـ 
ا لتعلیق جسده بین طاولتین متباعدتین ورأسھ منكوساً لألسفل یدیھ ورجلیھ معاً و إدخال خشبة بینھم

بل ومورس علیھ الضرب المركز على األطراف ، واللكم في مختلف .. في حالة یندا لھا الجبین 
أجزاء جسمھ مصاحباً بسیل من الشتائم  الحاطة بالكرامة والمذلة إخالقیاً ولساعات طویلة دون رادع 

لك األنواع من التعذیب ھي مثال على بشاعة أسالیب التعذیب التي تمارسھا  إن ت. إنساني أو أخالقي 
.قوات األمن الیمني بحق المعتقلین السیاسیین في الیمن الجنوبي 

إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان وھو یستنكر تلك الممارسات ألإلنسانیة ، إذ یدعوكم إلى تبني 
. بعد م تمكین مرتكبیھا من اإلفالت من العقاب تلك الحالة ، ومطالبة الحكومة الیمنیة

دیسمبر بعد أن تم 27وكان قد تم اعتقال المواطن حسین القصار تعسفاً صباح یوم االثنین الموافق 
وفي الساعة . استدراجھ إلى مركز أمن مدینة الشحر ومن ثم إیداعھ المعتقل دون مسوغ قانوني 

" ن قبل ضابط یمني یدعى فھد الحاج الذي باشره بتھمة العالقة العاشرة لیال أخضع لعملیة التحقیق م
، طالبا منھ التقول على شخصیات اجتماعیة واتھامھا بتقدیم الدعم لعناصر " بالحراك الجنوبي 

.الحراك الجنوبي في المدینة ، مقابل الكف عن تعذیبھ ، وإطالق سراحھ 

ملة الجائرة ، دلیل فشل وعجز قوات أمن السلطة یرى المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان في ھذه المعا
في تعاملھا مع قضایا المواطنین ، تلك القوات التي تعتقد إن أسالیبھا تلك كفیلة بردع أبناء الجنوب 

.ولجم نشاطھم السلمي المطالب باسترداد حقوقھم وحریاتھم المسلوبة 
إلى المنظمات الدولیة اإلنسانیة و لذلك فأن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان یتوجھ بھذا البالغ

الحقوقیة ، مطالباً إیاھا استنكار تلك األعمال المشینة والمتعارضة مع كل القیم اإلنسانیة ، والمخلة 



بأحكام قوانین حمایة حقوق اإلنسان ، وعلى وجھ الخصوص اتفاقیة مناھضة التعذیب التي تعھدت 
..الحكومة الیمنیة بااللتزام بأحكامھا 

یطالب المرصد الجنوبي تلك المنظمات بالتدخل السریع لدى الحكومة الیمنیة لزجر مرتكبي ھذه كما
األعمال الخسیئة ضد أبناء الجنوب وتقدیمھم للمحاكمة العادلة ، وإعادة االعتبار للمواطن حسن 

.القصار 

) .ساھر ( المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
04.01.2011، سویسرا–برن 

رسالة الجندي حسین القصار إلى المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان مع صور ألثار التعذیب : مرفق
..على جسده

یالغ عاجل إلى مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان بشأن تدھور الحالة الصحیة ) 3
..السیاسیة الجنوبیة زھرة صالح للمعتقلة 

أطیب تحیاتھ إلى مفوضیة األمم المتحدة ) الیمن الجنوبي ( ق اإلنسان یھدي المرصد الجنوبي لحقو
.السامیة  لحقوق اإلنسان الموقرة 

یود المرصد أن یبلغكم وعلى وجھ السرعة بحالة المعتقلة السیاسیة زھرة صالح ، وھي من مواطني 
واقع في محافظة عدن الیمن الجنوبي ، القابعة تعسفا في إحدى المراكز األمنیة في معسكر طارق ال

نوفمبر الماضي حتى الیوم ، دون تھمة ، أو إحالة إلى القضاء ، 8الجنوبیة ، منذ یوم االثنین الموافق 
.. أو نقلھا إلى سجن تتوفر فیھ ولو بعض معاییر السجون الرسمیة 

ة والمجتمع وھا نحن نرفع بالغ عاجل إلى مفوضیتكم الموقرة ، وعبركم إلى بقیة المنظمات اإلنسانی
نبلغكم فیھ عن تدھور حالتھا الصحیة من جراء سجنھا الطویل ومعاملتھا المھینة والحاطة .. الدولي 

والیوم وعلى وجھ التحدید سمع .. بالكرامة ، وال سیما وإنھا تعاني من أمراض في القلب والسكر 
ومشكوك في مسبباتھا صراخھا إلى خارج زنزانتھا من جراء أوجاع حادة ألمت بھا بصورة مفاجئة 

..، دون إسعاف لھا إلى المستشفى 

إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان ، وھو یبلغكم بھذه الحالة اإلنسانیة ، إذ یناشدكم التدخل الفوري 
. لدى الحكومة الیمنیة لإلفراج عن المعتقلة السیاسیة زھرة صالح ، وتمكینھا من االستشفاء فوراً 

ي موضوع المئات من سجناء الرأي في الیمن الجنوبي الذین یتعرضون لمختلف كما نأمل منكم تبن
على أن یعلم المجتمع .. أسالیب التعذیب والتنكیل في حقوقھم كمواطنین وكذا كمعتقلین سیاسیین 

.الدولي بما تمارسھ السلطات الیمنیة بحق أبناء الجنوب المنتھكة حقوقھم اإلنسانیة 

ورد في تقریر المرصد الجنوبي بشأن انتھاكات حقوق اإلنسان خالل شھر ونلفت عنایتكم إلى ما
.  والذي نطلب منكم موعدا لتوضیحھ .. دیسمبر المنصرم المرفق مع ھذا البالغ 



ینتھز المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان ھذه الفرصة لیعرب لمفوضیتكم الموقرة عن خالص تقدیره 
.واحترمھ 

) .ساھر ( اإلنسان المرصد الجنوبي لحقوق
برن ــ سویسرا

.م 2011ینایر 5

مناشدة عاجلة من المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان إلى المنظمات الدولیة لحقوق اإلنسان ) 4
.والصلیب األحمر الدولي بشأن الحصار المفروض على أبناء ردفان ویافع والضالع 

:السادة الكرام في المنظمات الدولیة
)Amnesty(عفو الدولیة منظمة ال

.)H.R.W(منظمة المراقبة الدولیة 
)UNHCHR(المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

)Red Cross(الصلیب األحمر الدولي 

إلیكم بصوره عاجلھ مناشدة أبناء ردفان لیبلغكم ) ساھر ( یرفع المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
حیث یتعرض أبناء ، تأخیر في البث فیھ وال التأجیل في تلبیة مطلبھالذي ال یحتمل العن الوضع

ردفان للحصار والتعسف في منطقة العند بمحافظة لحج حتى ھذه اللحظة وحیث یوجد من بینھم 
وان ھذا الحصار بشكل عام .العدید من الرضع واألطفال الذین یعانون من نقص في الغذاء والماء

حیث أن سلطات النظام ، افع والضالع في التواصل مع أھالیھم وذویھم یحرم أبناء مناطق ردفان وی
كما إنھا تقوم بترویع المواطنین ، الیمني قد أقدمت على قطع الطریق واالتصاالت للتواصل معھم 

.ھناك من خالل فتح حاجز الصوت لطائراتھا العسكریة
مدنیین في ھذه المناطق والذین كما ینقل لكم المرصد الجنوبي صدى صرخات ومعانات السكان ال

یعتبرون ضحایا لتلك االعتداءات الغاشمة على أسرھم المحاصرون في منطقة العند بشكل خاص 
.وفي كل ھذه المناطق بشكل عام وذلك من خالل حصارھم عسكریاً وتموینیاً 

المساعدات في مساعدتھم على وقف ھذا الحصار وتلك االعتداءات وإعانتھم بتقدیم إننا نناشدكم 
وان السكان المدنیین من نساء وأطفال وشیوخ في ھذه المناطق یستنجدون . اإلنسانیة من غذاء ودواء

بكم للقیام بواجبكم ودوركم اإلنساني في التدخل العاجل لدى الحكومة الیمنیة لوقف اعتداءات قواتھا 
.وفك الحصار على المواطنین المدنیین والمدن الجنوبیة المسالمة

المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان یدعي ھذه المنظمات الى إرسال مراقبیھا لإلطالع على الوضع وإن
.ھناك وفي إرسال أطقمھا اإلنسانیة لمساعدة المدنیین المحتاجین منھم

)ساھر(المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
08.01.2011، سویسرا–برن 



Urgent appeal from the Southern Observatory for Human Rights to
international organizations for human rights and the International Red Cross
about the blockade imposed on the people of Radfan, Yafie, and al-Dhali
Dear Sirs or Madams in the esteemed organizations:
Amnesty International
Human Rights Watch (HRW)
United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)
The International Red Cross
The Southern Observatory for Human Rights (SOHR) sends you an urgent
appeal from the people of Radfan to inform you about the situation which is
not worth delaying nor making a late decision, since the people of Radfan
are under siege and abuse in al-Anad area, in the southern Yemeni
governorate of Lahej, till the moment, while there are many Infants and
children who suffer from lack of food and water. The siege generally
prohibits the people of those areas from communication with their relatives
and families; in which the authorities of the Yemeni regime have blocked
the road and suspended the communications, as well as terrorizing the
citizens there by breaking the sound barrier of military jets.
The Southern Observatory is transferring to you the echo of the cries and
sufferings of the civilians in these areas who are the victims of these brute
assaults on their trapped families in the area of al-Anad in particular, and in
all these areas in general through the military and logistic blockade.
We urge you to help them to stop this siege and attacks, and help them to
provide humanitarian aid of food and medicine. The young, female, and
elderly civilians of those areas appeal you to do your duty and your role in
the humanitarian intervention in the future to make the Yemeni government
stop its violations and lift the siege on the civilians and peaceful southern
cities.
The Southern Observatory for Human Rights calls these organizations to
send observers to see the situation there and to send human crews to assist
civilians who are in need of them.

The Southern Observatory for Human Rights (SOHR).
Bern – Switzerland. January 8 , 2011.

.وق اإلنسان العربیة والعالمیة حول ما یعانیھ شعب الجنوب نداء إلى منظمات حق) 5



المحترمینالسادة أعضاء منظمات حقوق اإلنسان العالمیة
المحترمینالسادة أعضاء منظمات حقوق اإلنسان العربیة

..السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
تكم ھو الدفاع عن حق اإلنسان في الحیاة كما ھو معروف إن الھدف المنشود من وراء تأسیس منظما

وبذل الجھود بكافة االتجاھات من أجل وضع الحلول المناسبة تجاه ما یتعرض لھ من انتھاكات 
.ومصاعب ومشاكل تكون عامالً معرقال ألداء دوره كبقیة البشر أو تھدد حیاتھ وكیانھ بالھالك

نناشدكم بالھدف السامي الذي أسست ) ساھر(لذلك فنحن في المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
منظماتكم من اجلھ بأن تنظروا الى مایعانیھ شعب الجنوب العربي من ویالت وانتھاكات تقوم بھا 
فرق قوى األمن الیمنیة الیوم ضد أبناءه في العدید من المناطق الجنوبیة ومنھا ماحدث الیوم في مدینة 

ید من ضحایا ھذه االعتداءات التي سقط فیھا الحبیلین بردفان وفي حضرموت حیث سجلت العد
البعض بین قتیل وجریح باإلضافة الى ما تقوم بھ ھذه القوى األمنیة من اعتقاالت بین صفوف العدید 

.من المواطنین
إن نظام صنعاء حول الجنوب الى ثكنات عسكریھ تحوي على األلوف المؤلفة من عساكره وقواه 

وتھدم البیوت على رؤوس ساكنیھا من أطفال ي وتدوس كرامتھ األمنیة لترھب المواطن الجنوب
ونساء وشیوخ في جرائم بشعة تفوق كل التصورات لھذا النظام البولیسي الذي یرید إن یفرض

المدنیة فیھا من خالل االستخدام المفرط للقوه ضد العدید من سیطرتھ على مدن الجنوب وعلى الحیاة
.. ة على ما یرتكبھ من جرائم في سجونھ ضد المعتقلین من ابناء الجنوبعالو، األبریاء في الشوارع

فقد أرتكب الجیش الیمني الیوم مجازر بشعة بقصفة العشوائي على مدینة الحبیلین كبرى مدن ردفان 
فقد ذكرت مصادر جنوبیة إلى إن المدینة قد تعرضت الى قصف عشوائي متفرق . في محافظة لحج

وذكر شھود عیان الى احتمال وجود قتلى تحت . رضت فیھا منازل كثیرة للتدمیرتععلى عدة أحیا 
.األنقاض باإلضافة الى كثیر من الجرحى والذي حالتھم حرجة
م الى قصف عشوائي 2011ینایر 16وكانت مدینة الحبیلین قد تعرضت منذ صباح الیوم األحد 

لحبیلین كبرى مدن مدیریات ردفان األربع الیمني التي تحاصر مدینة اعنیف من قبل قوات النظام 
وقال شھود عیان أن القصف المدفعي العشوائي . في محافظة لحج الجنوبیة منذ ما یقارب الشھرین

مؤكدة ان شدة القصف یأتي من اتجاه محطة الحوشبي ، المتواصل على المدینة من عدة جبھات
.تجاه القطاع العسكري لھذا النظامباجنوب المدینة ومن أمام محطة الكھرباء غرب المدینة

وذكرت مصادر إعالمیة جنوبیة الى ان القصف الشدید قد طال الكثیر من المنازل وقد أسفر عن 
:جرح الكثیر من المواطنین حصلنا على أسماء بعضھم 

طلقة في الرجل الیسرىعقیل ثابت جابر-1
طلقة في الفخذ األیسرمحمد احمد قاسم-2
شظایا في األرجل والبطنرضوان فضل احمد علي-3
شظایا متفرقة في جسمھصالح مھتم قاسم-4
شظیة بالرأسعارف محمد الصھیبي -5
طلقة بالبطن وأخرى بالیدبسام محمد مقبل-6
في اإلنعاش أصابھ خطیرةاحمد حسن الحالمي-7

طلقتین كسرت رجلھ األیمنمحمد محسن ناصر- 8
شظایا في ظھرهمحسن علي عبد هللا-9



طلقة وكسر في یده الیمنىسیف الداعريمحمد-10
إصابتھا شظیة قذیفة بالبطن حالتھا خطیرةحرم المرحوم سعید حسین الجمالي-11
إصابة بشظایا متفرقة في جسمھاحرم محمد سعید حسین الجمالي-12
أنحاء جسمھشظایا في كلماجد محمد سعید حسین الجمالي -13
شظایاالطفلین سعید وأمل محمد سعید الجمالي -14

وفي وقت الحق من مساء ھذا الیوم توفیت في ردفان المصابة حرم المرحوم سعید حسین الجمالي 
متأثرة بجراحھا إلصابتھا بشظیة قذیفة في البطن أثناء قیام قوات نظام صنعاء بقصف منزلھم الیوم 

2011ینایر، 16األحد 
التي المسیرة السلمیة الحاشدة وكانت القوات المحاصرة للمدینة قد قامت بإطالق قذیفة دبابة على 

نظمھا ابناء الجنوب في ردفان صباح الیوم والتي حضرھا كثیر من قیادات الحراك الجنوبي وفي 
.مقدمتھم الزعیم الجنوبي حسن باعوم 

القوات المھاجمة التابعة لجیش النظام الیمني المتواجد أغلقت مدینة الحبیلین تماما من قبل ھذا وقد 
وتؤكد المصادر أن ھناك الكثیر من . على مشارف ومداخل المدینة والتي تمنع الدخول والخروج منھا

الجرحى من المواطنین الذي تعرضت منازلھم للقصف العشوائي وحالتھم خطیرة قد ینتھوا خالل 
ولذلك فنحن نطالب منظمات حقوق اإلنسان . م في أسرع وقت ممكنالساعات القادمة ما لم یتم إسعافھ

والمنظمات الدولیة العمل بما یقتضیھ واجبھم اإلنساني تجاه ما یتعرض لھ ابناء مدینة الحبیلین من 
.حرب إبادة ومن مجازر كبیرة یندى لھا الجبین

نوب ضارباً عرض الصمت على ممارسات نظام صنعاء الذي ینتھك األرض والعرض في الجوان 
جعلھ یتمادى في أفعالھ یوما بعد یوم لیرتكب ، الحائط لكل المواثیق والقوانین الدولیة لحقوق اإلنسان

باسم المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان جرائمھ البشعة في حق ابناء الجنوب الذین یناشدونكم 
یع واالعتقال الذي یمارس یومیا بالوقوف الى جانبھم لرفع الظلم واالستبداد والحصار والقتل والترو

للمطالبة كما إنھم یطالبون بدعمھم ومساندتھم في حقھم المشروع في التظاھر السلمي. ضدھم
. بحقوقھم وحریتھم وكرامتھم

)ساھر(المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
16.01.2011، سویسرا-برن

إلى اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ) اھر س( بالغ عاجل من المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان ) 6
بشأن استمرار تعرض مدینة الحبیلین لالعتداءات المسلحة ، مخلفة العدید من القتلى والجرحى بین 

.المواطنین 

)                                                 ساھر ( المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
م 2011ینایر 18

، أطیب تحیاتھ إلى اللجنة الدولیة للصلیب ) جنوب الیمن ( یھدي المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
.األحمر الموقرة 

یود المرصد إبالغكم بأن مدینة الحبیلین وضواحیھا في مدیریة ردفان من محافظة لحج لجنوب الیمن 
م منازل المواطنین 2011ینایر 18فقد تعرضت الیوم الثالثاء الموافق .  ، تقع تحت خط النار



لقصف مدفعي أقدمت علیھ القوات المسلحة للسلطات الیمنیة خلف عددا من اإلصابات ، منھا إصابة 
جمیع أفراد أسرة المواطن محمد شائف مثنى المكونة من ستة أفراد بإصابات بالغة ، وأصیبت الطفلة 

لھ  یوم أمس االثنین كما قتلت یوم األحد الماضي أرملة المتوفى محمد  سعید الجمالي جمالھ بارجی
وأصیب طفلھا البالغ ثمانیة أشھر وطفلتھ البالغة ثالثة أعوام وابنھ ماجد البالغ إحدى عشر عام 

.    وغیرھم من  األطفال والنساء  من جراء تھدیم منازلھم بقصف مدفعي مسلح 
إن منازل المواطنین في المدینة وعلى مدار األسبوعین المنصرمین ظلت ھدفا ویشیر المرصد إلى

التي ترتكبھا قوات السلطات الیمنیة بصلف ، في محاولة منھا لجر ةلمثل تلك االعتداءات المسلح
األھالي إلى مربع العنف دفاعا عن أنفسھم ومن ثم إیھام الرأي العام بوجود نزاع مسلح وھمي 

القوات لتركیع أھالي المنطقة ، وكرسالة لبقیة مواطني المناطق األخرى للخنوع تستخدمھ تلك 
فقد أكدت  المعلومات بأن اعتداءات األیام الماضیة خلفت أكثر من عشرین جریح بینھم .. واإلذالل 

.ثالثة نساء وطفلین ، كما قتل من جرائھا ثالثة بینھم إمرئتین 
واطنین في المدینة قد خرجوا الیوم الثالثاء في مسیرة استنجاد ، واستنكارا لتلك االعتداءات فإن الم

یطالبون فیھا المجتمع الدولي والمنظمة الدولیة للصلیب األحمر للتدخل العاجل إلنقاذھم من الخطر 
. المحدق الذي یطالھم 

لي مدینة كما خرج المواطنون في العدید من المدن الجنوبیة الیوم الثالثاء تضامنا مع أخوانھم أھا
.الحبیلین ، مستنكرین تلك الجرائم التي ترتكب بحقھم ، محملین الحكومة الیمنیة مغبة استمرارھا 

إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان وھو یوصل استغاثات األھالي وصرخات جرحاھم إذ یدعو 
ربریتھا تلك ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إلى التدخل العاجل لدى الحكومة الیمنیة لتوقیف ب

مناشدین سرعة التحرك لحمایة المواطنین المدنیین العزل من نساء وأطفال وشیوخ ، وتجنیبھم مآسي 
. تلك االعتداءات ، والتخفیف من معاناتھم وفك الحصار العسكري والتمویني عن مدینتھم 

ب األحمر الموقرة ینتھز المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان ھذه الفرصة لیعرب للجنة الدولیة للصلی
.عن خالص تقدیره واحترامھ 

Urgent Communication from the Southern Observatory for Human Rights
(SOHR) to the International Committee of the Red Cross on the Continuing
Exposure of Habilyn city to Armed Attacks, Leaving Many Dead and
Wounded among the Citizens
January 18, 2011.
The Southern Observatory for Human Rights (southern Yemen) sends its
best compliments to the distinguished International Committee of the Red
Cross. The Observatory would like to inform you that the city of Habilyn
and its suburbs in Radfan district, in the southern Yemeni province of Lahej,
is under fire. The houses of the citizens were exposed to artillery on Tuesday
January 18, 2011, by the Yemeni armed forces, causing a number of injuries,
including wounding the entire family of the citizen, Mohammed Saleh Shaif,
whose family consists of six people, and some of them are seriously injured.
On the other hand, a little girl called (Jamala Barajila) was wounded
yesterday, in addition, the wife of the deceased, Mohammed Saeed Al



Jamali, was killed, while her eight-months baby was wounded as well as her
three-years-old child, in addition to the daughter of Majed, who is aged 12-
year-old, and other children and women as a result of the demolition of their
homes by artillery.

The Observatory indicates that the houses in the city over the past two weeks
have been the target of such armed attacks, perpetrated by the forces of the
Yemeni authorities in an attempt to draw people to the square of violence to
push them defend themselves and then convince the public opinion of the
existence of a fake armed conflict and use those forces to subjugate the
people of that region, as well as sending a message to the rest of the citizens
in the other regions for the subservience and humiliation. Confirmed
information said that the attacks of the past few days have left more than
twenty wounded, including three women and two children, as well as killing
three men and a woman.

In condemnation of those attacks, the citizens in the city staged a march
procession on Tuesday January 18, 2011, calling rescue, and demanding the
International Community, represented in its entire organizations, and we
demand the International Organization of the Red Cross in particular for
urgent intervention to save the people of these areas from the imminent
danger that threatens their lives.

On the other hand, the citizens in many southern cities demonstrated today
in solidarity with their fellow citizens in Habilyn, deploring the crimes
committed against them, and casting responsibility on the Yemeni
government for the continuation of violations.

The Southern Observatory for Human Rights conducts to you the call for
help of the people and the screams of their wounded, calling upon the
International Committee of the Red Cross to intervene urgently with the
Yemeni government to stop the barbarism, and urging swift action to protect
the unarmed and civilian citizens, women, children, and elders, and to make
them avoid the tragedies of such attacks, mitigate their suffering,
dismantling of the military and supply siege laid on their city.
It also calls you to go to the sites of events and to send humanitarian crews
to assist civilian victims, save the wounded, alleviate the humanitarian
suffering of the citizens there, and work to enumerate the damages.



The Southern Observatory for Human Rights takes this opportunity to
express its best appreciation and respect.

The Southern Observatory for Human Rights (SOHR)
Bern – Switzerland
January 18, 2011

في سراح معتقلي الحراك السلمي لمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان یشأن إطالقامناشدة ) 7
.محافظة المھرة

2011ینایر 22، برن

لحقوق الدولیةفي المنظمات الحیةالضمائر أصحاب) ساھر(اإلنسانیناشد المرصد الجنوبي لحقوق 
ترتكبھا السلطات اإلنسانالى لفت االنتباه عما یحدث في جنوب الیمن من انتھاكات لحقوقاإلنسان
الذین قضوا عام المھرةومنھا نداء لمعتقلي الحراك السلمي في محافظة ، ضد ابناء الجنوبالیمنیة

ثم نقلھم سرا الى سجن ألغیظھكامال في السجن دون وجھ حق بعد ان تم اختطافھم وتعذیبھم بسجن 
.المكال بمحافظة حضرموت

نادونكم بالتضامن معھم والعمل على اطالق سرحھم من خالل ماان المعتقلین من أبناء المھرة ی
ویطالبونكم . وذویھمأسرھمیقضون عامھم الثاني بعیدا عن أنھمحیث ، تقدموا بھ في الرسالة المرفقة

یحدث لھم والتضامن معھم والعمل بمختلف األسالیب إلطالق سراحھم من بتحمل مسئولیاتكم تجاه ما
ونقول لكم أن صمتكم قد أعطى الفرصة لھذه السلطة . أبریاء ومظلومیننھمأوحیث ، الظلمسجون

.في التمادي في ظلمھا بعدم اإلفراج عنھموالمتجبرةالفاسدة 

األحمروالصلیب الدولیةاإلنساننناشد منظمات حقوق اإلنسانإننا في المرصد الجنوبي لحقوق 
سبیل المعتقلین من ابناء ألخالضغط على نظام صنعاء وبال، ھذا االعتقال الغیر قانونيبإدانةالدولي 
كل وإیقافاإلنسانوقوانین حمایة حقوق الدولیةالنظام الیمني باحترام المواثیق وإلزامالمھرة

رواتبھم وإیقافللنشطاء والمطاردةحمالت القتل والقمع واالعتقال والحصار للمدن والقرى 
ونساء وان بعضھم معتقلأطفالان من بینھم وخاصةلجنوبیینالفوري لبقیة المعتقلین اواإلطالق

.منذ سنوات

)ساھر(اإلنسانالمرصد الجنوبي لحقوق 
22.01.2011. سویسرا-برن

من معتقلي الحراك السلمي بمحافظة المھرة في السجن المركزي بمحافظة نـــداء عاجـــل 
:حضرموت



...یا أھلنا األحرار في محافظة المھرة 
نحن أبنائكم المعتقلین بالسجن المركزي بحضرموت وقد انقضى عام كامالً على اعتقالنا ظلماً وبدون 

م حیث تم اختطافنا وترحیلنا 2010ینایر 26وجھ حق على خلفیة أحداث مسیرة الغیظة السلمیة في 
واع البطش إلى المكال سراً من قبل األمن السیاسي والنجدة بالمحافظة بعد أن مارسوا ضدنا كل أن

.والضرب والتعذیب في سجن األمن السیاسي بالغیظة 

ومنذ ذلك الحین وحتى اآلن نحن ندخل عامنا الثاني خلف القضبان وتمارس بحقنا كل صنوف الظلم 
والقھر واإلذالل والعنصریة ویتم جرجرتنا باستمرار إلى محاكمات صوریة تفتقد ألدنى مقومات 

وتنتھك فیھا حقوقنا وكرامتنا وتلفق لنا التھم الكیدیة ودون أي أدالة العدالة والمشروعیة القانونیة
المدعي صومالي والقاضي صومالي والشاھد " قانونیة أو أثبات وینطبق علیھا المثل القائل 

؟ فماذا ستكون النتیجة ؟" صومالي

ھرة رجاالً ونساءً كھوالً إننا ومن قلب المعاناة نتوجھ إلیكم بھذا النداء العاجل یا أھلنا في محافظة الم
وأطفاالً أفراداً وقبائل ومشائخ وأعیان وشخصیات اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة وعلماء وشباب وطالب 
وعمال وكل المواطنین بمختلف فئاتھم وانتماءاتھم ونطالبكم بتحمل مسئولیاتكم اتجاه قضیتنا 

الظلم وانتم تدركون بأننا ونوالتضامن معنا والعمل بمختلف األسالیب إلطالق سراحنا من سج
أبریاء ومظلومین ونقول لكم أن صمتكم قد أعطى الفرصة لھذه السلطة الفاسدة في التمادي في ظلمنا 
وعدم اإلفراج عنا مثل بقیة المعتقلین في محافظات الجنوب األخرى الذي تم اإلفراج عنھم بتوجیھات 

محافظة حضرموت وعددھم بالمئات قد تم اإلفراج رئاسیة ونفیدكم بأن أخواننا المعتقلین من أبناء 
.عنھم جمیعاً بحسب العفو الرئاسي السنة الماضیة فلماذا لم یتم اإلفراج عنا نحن معتقلي المھرة ؟ 

االنتخابات القادمة ورفضھا وعدم السماح بإجرائھا (ومن ھذا المنطلق ندعوكم إلى اتخاذ موقف من 
لسلطات الفاسدة ونشاطاتھا وأي استحقاقات أخرى في المحافظة ومقاطعة ھذه ا) في محافظة المھرة
.وعدم التعامل معھا 

إننا ننادیكم باسم رابطة الدم واألرض والدین والمصیر والكرامة للوقوف معنا ورفع المعاناة عنا 
ونتقدم بالشكر لكل من بذل جھد وسعى في متابعة قضیتنا . وعن عائالتنا وتبني قضیتنا بقوة وجدیة

.معنا خالل الفترة الماضیة الوقوف و

.ولكم جزیل الشكر والتقدیر
.حضرموتحافظة ملالمعتقلین في السجن المركزي من محافظة المھرة أبنائكم 

Appeal for the release of prisoners of the peacefulmovement of Mahra

Bern, Switzerland. January 22 ،2011.

The Southern Observatory for Human Rights (SOHR) appeals tothe people



of conscience in the international human rights organizations fordrawing
attention to the human rights violations in southern Yemen, committed by

the Yemeni authorities againstthe people of the south, including an appeal
bythe detainees of the peaceful movement of the governorate of Mahra, who

havespent the whole year in prison without justification after kidnapping
andtorturing them in the Al-Ghaydah prison, then transferring them secretly

to theprison of Mukalla in Hadramout governorate.

The detainees of Mahragovernorate appeal you to show solidarity with them
and to work on releasingthem through the attached letter. And while they

are spending the second yearaway from their families and loved ones, they
demand you to assume yourresponsibilities towards what is happening to
them, to show solidarity withthem, and work through the various methods

for their release from the prisons ofinjustice, since they are innocent and
oppressed, and your silence has given theopportunity for the corrupt and

despotic authority to persist the injustice bynot releasing them.

The Southern Observatory for Human Rights appealsthe international
human rights organizations and the International Red Cross tocondemn the

illegal arrests, and making pressures on the Sana'a regime for therelease of
the detainees of Mahra and bind the Yemeni regime to respect the
international charters and laws protecting human rights and to stop all
campaigns of murder and repression, arrests, siege on cities and villages ،

chasing the activists and to stopping their salaries, and the immediate release
of the rest of the southern detainees, especially because some of them are

womenand children, and others are kept in prisons for years.

)Southern Observatory for Human Rights (SOHR
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اســــــــــــماء القتــــــــــــلىاســــــــــــماء القتــــــــــــلىاســــــــــــماء القتــــــــــــلى
المالحظاتالمالحظاتالمالحظاتمكان االصابةمكان االصابةمكان االصابةالمدیریةالمدیریةالمدیریةالمحافظةالمحافظةالمحافظةالتاریخالتاریخالتاریخاألسماألسماألسمممم

بركات محمد ناجي1
مقیبل العقبي

بمسدس دخلت الرصاصة تم اغتیالة عن قربقتیلالضالعلحج11.01.2011
تم من تحت الحنجرة وخرجت من راسة بعد ان

قتل بطلقة واحدة من قبل األمن القوميتكتیفة
نجیب عبدالستار 2

محمد
توفي اثر اصابتھ بطلق ناري اثناء المظاھرة متوفيكریترعدن13.01.2011

ینایر8یھ في مدینة كریترالتي اقیمت یوم السلم
سعدیة عبدالستار 3

مقطوف
تم دھسھا بسیارة االمن الیمني اثنا مظاھرة قتیلھالمكالحضرموت13.01.2011

نسائیة بمدینة المكال
عذبھ یحیى حسین 4

الجمالي
توفیت جراء اصابة منزلھم وتحطمھ بقذیفة متوفیةالحبیلینلحج16.01.2011

ع اثناء القصف على الحبیلین مدف
عباس محمد صالح 5

قاسم
قتل بطلق ناري من قبل األمن المركزي بمدینة قتیلالحبیلینلحج16.01.2011

الحبیلین
تم سجنھ وتعذیبھ في سجن البحث الجنائيقتیلالمنصورةعدن19.01.2011حمدي توفیق6

وبعدھا توفي متأثراً بجراحھ وھو في السجن

ینایر بطلقة 11توفیت جراء اصابتھا تاریخ متوفیةردفانلحج20.01.2011رة صالح ناشرنظ7
دشكا اثناء القصف العشوائي على منازل منطقة 

سلیك 
خور عدن22.01.2011باحكیملؤي طھ 8

مكسر
قتل برصاص قوات األمن اثناء مروره بسیارتھ قتیل

بخور مكسر في حینھا كانت قوات االمن تظلق 
لنار على المتظاھرین ا

قتل اثر سقوط قذیفة على منزلھ جراء القصف قتیلردفانلحج27.01.2011ھاشم ثابت عسكر9
العشوائي على الحبیلین

عبداللطیف ثابت 10
سیف 

قتل جراء القصف العشوائي من قبل الجیش قتیلالحبیلینلحج30.01.2011
الیمني على مدینة الحبیلین

ــــماء الجــــرحــىــــماء الجــــرحــىــــماء الجــــرحــىاســـــــــاســـــــــاســـــــــ
المالحظاتالمالحظاتالمالحظاتمكان االصابةمكان االصابةمكان االصابةالمدیریةالمدیریةالمدیریةالمحافظةالمحافظةالمحافظةالتاریخالتاریخالتاریخاألسماألسماألسمممم

طفلة في الخامسة من عمرھا اصیبت اثناء اصابة بالرأسالحبیلینلحج04.01.2011لیلى محمد محسن1
القصف العشوائي على مدینة الحبیلین

اصیب اثناء القصف العشوائي من قبل اصابة بالرأسالحبیلینلحج06.01.2011سعید الوحدي2
الجیش الیمني على منطقة الروید غربي 

الحبیلین
طفل قي الخامسة من عمره اصیب اثناء اصابة بلیغةلودرابین07.01.2011یونس الدھبلي3

قصف الجیش الیمني على مدینة لودر



اثناء قصف الجیش الیمني طفلة اصیبت اصابة بلیغةلودرابین07.01.2011ابنة صالح البشعي4
على مدینة لودر

اصیب اثناء القصف العشوائي من قبل اصابة في الرجلالمالحلحج07.01.2011مختار علي مثنى5
الجیش الیمني على منطقة المالح

اصیب اثناء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغةكریترعدن08.01.2011عالء منصور6
في كریتر

اصیب اثناء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بالكتفكریترعدن08.01.2011مرشد السعديزید7
في كریتر

اصیب اثناء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغةكریترعدن08.01.2011قناف زین عبدالقوي8
في كریتر

مختار منصور 9
عبدالقادر

ل في العاشرة اصیب اثناء اطالق النار طفاصابة بالحوضكریترعدن08.01.2011
على المتظاھرین في كریتر

اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في الیدالحبیلینلحج08.01.2011عامر محمد طمبح10
الحبیلین 

اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في القدمالحبیلینلحج10.01.2011غسان محمد صالح11
الحبیلین

طفلة في الخامسة اصیبت باختناق غاز اصابتھا باختناقالمكالحضرموت13.01.2011زینب شاكربن ظبي12
مسیل للدموع اثناء مظاھرة في المكال

علي ناصر بن 13
شمالن

اصیب اثناء اطالق قوات االمن الیمنیة النار اصابة بلیغةالمكالحضرموت14.01.2011
على المتظاھرین

اصیب اثناء اطالق قوات االمن الیمنیة النار اصابة بلیغةالمكالحضرموت14.01.2011محروس بن ھالبي14
على المتظاھرین

صیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في الرأسردفانلحج15.01.2011سعید اسعد الوحدي15
الحبیلین

اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة في الرأساصابةردفانلحج15.01.2011محمد مھدي حسن16
الحبیلین

تم دھسھ بسیارة قوات االمن الیمنيدھسزنجبارابین15.01.2011فیزان احمد بخیت17
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في البطنردفانلحج15.01.2011مبارك الحوشبي18

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في الزأسردفانلحج15.01.2011محمد صالح محمد19

الحبیلین
محمد عبدهللا محمد 20

عوض
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةردفانلحج15.01.2011

الحبیلین
محمد فضل 21

السویلمي
اصیب عشر من عمرهطالب في التامنة اصابة في الرقبةشحیرحضرموت16.01.2011

جراء اطالق النار على المتظاھرین 
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في الرجلالحبیلینلحج16.01.2011صالح مھتم قاسم22

الحبیلین
عارف محمد 23

الصھیبي
صیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في الرأسالحبیلینلحج16.01.2011

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في البطنالحبیلینلحج16.01.2011محمد محسن ناصر24

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في الرجلالحبیلینلحج16.01.2011عقیل ثابت ناصر25

الحبیلین
الرجل اصابة في الحبیلینلحج16.01.2011رضوان فضل احمد26

الیسرى
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة 

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011بسام محمد مقبل27



الحبیلین
محمد احمد قاسم 28

النسري
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011

بیلینالح
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011قاید ثابت جابر29

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011محمد سعدان30

الحبیلین
ب جراء القصف العشوائي على مدینة اصیاصابة في الرجلالحبیلینلحج16.01.2011حسین جابر31

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في البطنالحبیلینلحج16.01.2011محمد احمد قاسم32

الحبیلین
اصابة في الید الحبیلینلحج16.01.2011محمد سیف الداعري33

الیمنى
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة 

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي سنة11طفلاصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011ماجدة سعید الجمالي34

على مدینة الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011حنان سعید الجمالي35

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةنالحبیلیلحج16.01.2011لیناء سالم ناصر36

الحبیلین
اصیب جراء القصف شھور8طفل اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011سعید محمد الجمالي37

العشوائي على مدینة الحبیلین
حرم سعید حسین 38

الجمالي
ي على مدینة اصیب جراء القصف العشوائاصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011

الحبیلین
حرم محمد سعید 39

حسین الجمالي
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011

الحبیلین
اصیب جراء القصف سنوات3طفل اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011امل محمد سعید40

العشوائي على مدینة الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011الحالمياحمد حسین 41

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في الیدالحبیلینلحج16.01.2011محمد سیف الماحى42

الحبیلین
لقصف العشوائي على مدینة اصیب جراء ااصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011محمد حسین ناصر43

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة بلیغةالحبیلینلحج16.01.2011عبدهللا محسن مثنى44

الحبیلین
اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة في الفخذالشحرحضرموت17.01.2011عبدالرحمن بن فاتح45

في مدینة الشحر
سنوات اصیبت جراء 7طفلة تبلغ من العمر اصابة بلیغةالحبیلینلحج17.01.2011بارجیلةامل 46

استھداف منزلھا برضاض دشكا
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة اصابة في الرجلالحبیلینلحج17.01.2011انیس وھیب ھادى47

الحبیلین
اصیب جراء القصف العشوائي على مدینة صابة في الیداالحبیلینلحج17.01.2011عبداللة محسن على48

الحبیلین
اصیب بشظایاء في كل جسمھ جراء اصابة بلیغةردفانلحج18.01.2011محمد شایف مثنى49

استھداف منزلھم بقذیفة مدفع من قبل 
الجیش الیمني  اثناء القصف على قریة 



القشعة
اصیبت جراء استھداف منزلھم بقیفة مدفع صابة بلیغةاردفانلحج18.01.2011سونیا محمد شایف50

من قبل الجیش الیمني اثناء القصف على 
قریة القشعة

اصیب بشظیة في القلب وحالتھ خطرة جداً اصابة بلیغةردفانلحج18.01.2011بلیغ محمد شایف51
جراء استھداف منزلھم بقذیفة مدفع من قبل 

ة الجیش الیمني اثناء القصف على قری
القشعة

عبدالفتاح محمد 52
شایف

اصیب جراء استھداف منزلھم بقذیفة مدفع اصابة بلیغةردفانلحج18.01.2011
من قبل الجیش الیمني اثناء القصف على 

قریة القشعة
اصیبت جراء استھداف منزلھم بقذیفة مدفع اصابة بلیغةردفانلحج18.01.2011سنیدة محمد شایف53

الیمني اثناء القصف على من قبل الجیش 
قریة القشعة

زوجة محمد شایف اصیبت جراء استھداف اصابة بلیغةردفانلحج18.01.2011نعیمة حسین صالح54
منزلھم بقذیفة مدفع من قبل الجیش الیمني 

اثناء القصف على قریة القشعة
ق النار على المتظاھرین اصیب جراء اطالاصابة في الرأسشحیرحضرموت18.01.2011علي بن شحنة55

في مدینة شحیر
اصابة في الید المكالحضرموت18.01.2011حسین الزوبري56

والرجل
اصیب بطلقتین جراء اطالق النار على 

المتظاھرین في مدینة المكال
اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة في الرأسالتواھيعدن18.01.2011شمسان الھمامي57

في مدینة التواھي
محمود عبدالكریم 58

مجمل
خور عدن18.01.2011

مكسر
عام اصیب جراء اطالق النار على 12طفل اصابة بلیغة

المتظاھرین في حي العریش

اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغةالتواھيعدن19.01.2011خالد جعبل59
في مدینة التواھي
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مكسر

اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغة
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مستشفى الجمھوریة من قبل االمن الى 

جھھ مجھولة
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في حي العریش
اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة في الیدردفانلحج19.01.2011لناصر الزماريعبدا63

في منطقة الروید
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اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین ة بلیغةاصاب

في حي العریش
خور عدن21.01.2011احمد الحضرمي65
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اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغة

في حي السعادة

خور عدن21.01.2011صالح النخعي66
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اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغة
ي السالمفي ح
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عام اصیب جراء اطالق النار على 12طفل اصابھ بلیغةردفانلحج22.01.2011مروان قائد احمد70
المتظاھرین

عمار منصور 71
الكثیري

خور عدن22.01.2011
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اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغة
في خور مكسر واعتقل بع اصابتھ

خور عدن22.01.2011ابو عمار الكثیري72
مكسر

اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغة
في خور مكسر واعتقل بع اصابتھ
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اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغة
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اصیب جراء اطالق النارعلیھ من قبل اصابة بلیغةلودرابین23.01.2011امین السید74
عناصر األمن الیمني وھو على دراجھ 

الناریة
اصیب جراء اطالق النار على المتظاھرین اصابة بلیغةكریترعدن23.01.2011صبري البحري75

كریترفي
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ردفانفي

سنوات اصیبت جراء القصف 9طفلة اصابة في الرأسردفانلحج27.01.2011مواھب محمد نصر79
العشوائي على المنازل بردفان

قاید محمد سعید 80
البكري

اصیب جراء القصف العشوائي على منازل اصابھ في الیدردفانلحج30.01.2011
المواطنین في الحبیلین

الحكیم اسعد عبد81
حسن البكري

اصیب جراء القصف العشوائي على منازل اصابھ في الرجلردفانلحج30.01.2011
المواطنین في الحبیلین
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اصیب جراء مصادمات بین المتظاھرین اصابة متوسطةعزانشبوة 31.01.2011جعفر بامرحول83
واللقاء المشترك في مدینة عزان

اصیب جراء مصادمات بین المتظاھرین اصابة متوسطةعزانشبوة 31.01.2011علي باحاج84
واللقاء المشترك في مدینة عزان
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ناشط سیاسيالشحر21.01.2011عبده صرخھ174
ناشط سیاسيالدیس الشرقیة21.01.2011عمر مبارك سبتي175
ناشط سیاسيالدیس الشرقیة21.01.2011محمد عبدالعزیز باخوار176
ناشط سیاسيلشرقیةالدیس ا21.01.2011عبدهللا فضل العفیفي177
ناشط سیاسيالدیس الشرقیة21.01.2011ابوبكر محمد باخبازي178
ناشط سیاسيالدیس الشرقیة21.01.2011عوض الساري الغرابي179
ناشط سیاسيالدیس الشرقیة21.01.2011محمد سالم بامصري180
ناشط سیاسيسیئون21.01.2011ناجي عبدالھاب فتح181
ناشط سیاسيالقطن21.01.2011الستار البریكيعبد182
ناشط سیاسيالقطن21.01.2011عبدالسلم باشمخ183
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011عسان محمد الكلدي184
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011امین حسن الصبیحي185
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011ھاشم عوض مبارك186
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011نصیبمحمد عوض 187
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011سالم فاضل العبادي188
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011صدام محمد محسن189
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011عمر عبدالعزیز باحشوان190
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011باسم صالح رعیھ191
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011اعلويمحمد علوي ب192
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011محمد جمعان عوشان193
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011فھمي محمود حسن 194
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011محمد فیصل عفیف195
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011عمر بن سلیم196
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011الیاس التمیمي197
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011زاید الیزیدي198
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011احمد محمد عثمان199
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011رمزي الكلدي200
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011اشرف نصر201
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011صدام باعباد202



ناشط سیاسيالمكال21.01.2011عبود بریك203
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011رائد حیدره204
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011محمد احمد منقوش205
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011ھشام خالد206
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011عبدالرحمن سالم باجبیر207
ناشط سیاسيالمكال21.01.2011حمزه باجبیر208
ناشط سیاسيالعریش21.01.2011ایمن الخضر209
ناشط سیاسيالعریش21.01.2011محمد علي كریم210

ناشط سیاسيالعریش21.01.2011محمد جمال 211
ناشط سیاسيالعریش21.01.2011عبدالرحمن212
اسيناشط سیالعریش21.01.2011سامر جمال الوعل213
ناشط سیاسيالعریش21.01.2011سعد الزھري214
ناشط سیاسيعدن22.01.2011معین عبدهللا215
طالبعدن23.01.2011یافع صالح216
ناشط سیاسيخور مكسر23.01.2011عمر عوض217
معلم وناشط سیاسي عدن23.01.2011انور احمد عبدهللا218
ناشط سیاسيعدن23.01.2011محرم مقبل سعید219
ناشط سیاسيعدن23.01.2011نشوان قاسم الشعیبي220
ناشط سیاسيعدن23.01.2011نادر مثنى سیف221

ناشط سیاسيالمنصورة24.01.2011محمد الحدي222
ناشط سیاسيالمنصورة24.01.2011ماجد حسین صالح 223
ید متقاعدعمالممدارة24.01.2011نصر عقیل العبادي224
ناشط سیاسيالممدارة24.01.2011راشد سالم فرج225
ناشط سیاسيالممدارة24.01.2011عارف ثابت عبدهللا226
ناشط سیاسيالممدارة24.01.2011فواز نصر عقیل227
ناشط سیاسيالممدارة24.01.2011مراد الیافعي228
سیاسيناشطعتق25.01.2011سالم لحول الخلیفي 229

ناشط سیاسيعتق26.01.2011ناصر العولقي230
ناشط سیاسيعتق26.01.2011ھائل صالح بن لكسر231
ناشط سیاسيعتق26.01.2011صدام سعید لدرم232
ناشط سیاسيعتق26.01.2011علي اخمد القحیح233
ناشط سیاسيعتق26.01.2011مطیع ردفان234
ناشط سیاسيعتق26.01.2011خالد ولید الھارش235
ناشط سیاسيعتق26.01.2011غیث اسعد مثنى236
ناشط سیاسيعتق26.01.2011ناصر عبدهللا لقصع237
ناشط سیاسيعتق26.01.2011عثمان احمد فدعق238
ناشط سیاسيعتق26.01.2011صدام احمد باشاه239
سيناشط سیاجحاف27.01.2011مصطفى احمد 240
ناشط سیاسيجحاف27.01.2011حمید البكري241
ناشط سیاسيسیئون29.01.2011عبدالھادي بازیاد242
ناشط سیاسيسیئون29.01.2011خالد صمرور243
ناشط سیاسيسیئون29.01.2011ھاني باحشوان244



ناشط سیاسيسیئون29.01.2011محمد حنین245
ناشط سیاسيسیئون29.01.2011ابراھیم محمد باجمال246
ناشط سیاسيسیئون29.01.2011عبدالھادي باعباد247
ناشط سیاسيسیئون29.01.2011مثنى باضریس248
ناشط سیاسيعدن30.01.2011خالد وھبي249
ناشط سیاسيعدن30.01.2011عوض لبجر250
لواء متقاعددار سعد31.01.2011محمد ھیثم قاسم251

ناشط سیاسيدار سعد31.01.2011علي منصر252
ناشط سیاسيدار سعد31.01.2011وعد باذیب253
ناشط سیاسيدار سعد31.01.2011قاسم داوود254

لمنازل المتضررةلمنازل المتضررةلمنازل المتضررةااا
مالحظاتمالحظاتمالحظاتاالصابةاالصابةاالصابةنوعنوعنوعنطقةنطقةنطقةالمالمالمالمحافظةالمحافظةالمحافظةالتاریخالتاریخالتاریخاألسماألسماألسمممم
اثناء القصف العشوائي من قبل سطةاصابات متوالثمیرلحج04.01.2011محسن احمد صالح1

الجیش الیمني على المدینة
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالثمیرلحج04.01.2011فضل الوھیبي2

الجیش الیمني على المدینة
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالثمیرلحج04.01.2011محمد قاسم دنبوع3

على المدینةالجیش الیمني
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلینلحج07.01.2011عفیف محسن جابر 4

الجیش الیمني على الحبیلین
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلینلحج07.01.2011حمید منذوق5

الجیش الیمني على الحبیلین
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلین لحج15.01.2011علي مقبل6

الجیش الیمني على الحبیلین
قصف العشوائي من قبل اثناء الاصابات متوسطةالحبیلینلحج16.01.2011سعید حسین الجمالي7

كما اصیبت جمیع افراد الجیش
االسرة وتم اسعافھم الى 

المستشفى
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلینلحج17.01.2011زین قاسم طماح8

الجیش الیمني على المدینة
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلینلحج17.01.2011محمد بن شجاع9

الجیش الیمني على المدینة
وائي من قبل اثناء القصف العشاصابات متوسطةالحبیلین لحج17.01.2011منزل الھیثمي10

الجیش الیمني على الحبیلین
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلینلحج17.01.2011حسین محمد عبادي11

الجیش الیمني على الحبیلین
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلینلحج17.01.2011منصور جمع12

الجیش الیمني على المدینة
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلینلحج17.01.2011قاسم حسن سالم13

الجیش الیمني على المدینة
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلین لحج17.01.2011قاید الزوقري14



الجیش الیمني على الحبیلین
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةبیلینالحلحج17.01.2011یوسف سعید الزھر15

الجیش الیمني على الحبیلین
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلینلحج17.01.2011ربیع محسن احمد16

الجیش الیمني على الحبیلین
العشوائي من قبل اثناء القصفاصابات متوسطةالحبیلینلحج17.01.2011محمد ثابت الحوشبي17

الجیش الیمني على الحبیلین
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلین لحج17.01.2011منزل ابو راشد18

الجیش الیمني على الحبیلین
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالحبیلینلحج17.01.2011ناجي عبدربھ19

بیلینالجیش الیمني على الح
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج21.01.2011حسن علي یحیى20

الجیش الیمني على قریة 
الحمراء

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج21.01.2011صالح شایع جابر21
الجیش الیمني على قریة 

الحمراء
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج21.01.2011حسن بن حسن الجعوف22

الجیش الیمني على قریة 
الحمراء

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج21.01.2011مثنى محمد مثنى23
الجیش الیمني على قریة 

الحمراء
ناء القصف العشوائي من قبل اثاصابات متوسطةردفانلحج21.01.2011علي قاسم الجعوف24

الجیش الیمني على قریة 
الحمراء

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج21.01.2011محمد ناشر25
الجیش الیمني على قریة 

الحمراء
قصف العشوائي من قبل اثناء الاصابات متوسطةردفانلحج21.01.2011حسین ناشر26

الحمراءعلى قریة الجیش 
اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج21.01.2011صالح الجعوف الردفاني27

الجیش الیمني على قریة 
الحمراء

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011عبدهللا حسن نصر28
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011شيعلي حسن الخری29
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011محسن محمد طویح30
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل ات متوسطةاصابالرویدلحج21.01.2011محمد عبدهللا محمد31
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011محمد قاسم علي32
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011ثابت عاطف33
الجیش الیمني على قریة الروید



اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011عبدهللا محمد قاسم34
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011راشد محمد أحمد35
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011عثمان طویح36
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011مقبل عبدهللا علي37
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011صالح محمد الحاج38
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011محمد سالم فضل39
الجیش الیمني على قریة الروید

العشوائي من قبل اثناء القصفاصابات متوسطةالرویدلحج21.01.2011محسن محمد سالم40
الجیش الیمني على قریة الروید

اثناء القصف العشوائي من قبل حریق بالكاملردفانلحج24.01.2011ماجد علي حسان الحالمي41
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011ھاشم عسكر42
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011محمد منصر بارجیلھ43
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011عبدالكریم محمد ناصر44
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةنردفالحج27.01.2011خالد علي صالح45
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011عبدالرب عبدالرحمن الحاج46
ردفانالجیش الیمني على

قبل اثناء القصف العشوائي مناصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011انیس بارجیلھ47
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011محسن علي المطري48
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011محسن احمد الوحدي49
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011ؤمنحماده حسن م50
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011علي ناجي الحالمي51
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج27.01.2011راشد عبدهللا الحالمي52
ردفانالجیش الیمني على

اثناء القصف العشوائي من قبل اصابات متوسطةردفانلحج30.01.2011سعدان الیافعي53
ردفانالجیش الیمني على



لممتلكات العامة والخاصة المتضررةلممتلكات العامة والخاصة المتضررةلممتلكات العامة والخاصة المتضررةااا
المالحظاتالمالحظاتالمالحظاتنوع الضررنوع الضررنوع الضررالمدیریةالمدیریةالمدیریةالمحافظةالمحافظةالمحافظةالتاریخالتاریخالتاریخاألسماألسماألسمممم
لصاحبھا محسن الصرنجة وماجد اضرار متوسطةالرویدلحج16.01.2011دواجنمزرعة 1

عبدهللا محمد
مدرسة حكومیةاضرار متوسطةالرویدلحج16.01.2011مدرسة سبأ2
مدرسة حكومیةاضرار متوسطةالحبیلینلحج16.01.2011مدرسة ردفان  3
مدرسة حكومیةسطةاضرار متوالمالحلحج16.01.2011مدرسة القشعة4
جمعیة خیریة تدمیر كاملردفانلحج27.01.2011جمعیة الرواسي الخیریة5

ملكیة خاصة اضرار متوسطةردفانلحج27.01.2011عمارة ثابت عبدالھادي6
ملكیة خاصةاضرار متوسطةردفانلحج27.01.2011بقالة علي النسري7

الصـــــــــورالصـــــــــورالصـــــــــور

توفي جراء طاعن في السن دالستار محمدنجیب عب
طالق النار على المتظاھرین في كریتر ابتھ بأاص

مختار منصور طفل في العاشرة اصیب اثناء اطالق 
ینایر 8النار على المتظاھرین في كریتر یوم 

م2011



بمسدس تم اغتیالة عن قرببركات محمد ناجي
وخرجت من دخلت الرصاصة من تحت الحنجرة

قتل بطلقة واحدة من قبل تم تكتیفةراسة بعد ان
م2011ینایر 12یوم األمن القومي

بمسدس تم اغتیالة عن قرببركات محمد ناجي
دخلت الرصاصة من تحت الحنجرة وخرجت من 

قتل بطلقة واحدة من قبل تم تكتیفةراسة بعد ان
م2011ینایر 12یوم األمن القومي

بمسدس تم اغتیالة عن قربركات محمد ناجيب
دخلت الرصاصة من تحت الحنجرة وخرجت من 

قتل بطلقة واحدة من قبل تم تكتیفةراسة بعد ان
م2011ینایر 12یوم األمن القومي

احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین



راء قصف الجیش احد الجرحى الذین اصیبوا ج
الیمني على مدینة الحبیلین

الذي اصیب جراء عارف الصھیبيالجریح 
القصف العشوائي على مدینة الحبیلین

احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین



احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
یلینالیمني على مدینة الحب

احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین

احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین



الذي اصیب جراء عارف الصھیبيالجریح 
القصف العشوائي على مدینة الحبیلین

جراء قصف الجیش احد الجرحى الذین اصیبوا
الیمني على مدینة الحبیلین

احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین



احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین

احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
نالیمني على مدینة الحبیلی

الطفلة الجریحة التي اصیبت جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین



الطفل الجریح الذي اصیب جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین

الجریح محمد شایف مثنى اصیب جراء القصف 
على منطقة القشعة مما ادى الى اصابة منزلھ 

رةواصابة جمیع افراد االس

احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین

الجریح علي محمد شحنھ الذي اصیب جراء اطالق 
النار على المتظاھرین في مدینة المكال



احد الجرحى الذین اصیبوا جراء قصف الجیش 
الیمني على مدینة الحبیلین

توفي متأثراً بجراحھ على الطالب لؤي طھ محمد
اثر اطالق النار على المتظاھرین وھو   عائداً من 

عرس ألحد اقربائھ بحي السعادة بخور مكسر

القتیل ھاشم ثابت عسكر قتل اثر سقوط قذیقة على 
منزلھ جراء القصف العشوائي على الحبیلین في 

27.01.2011یوم 

ت اصیبت جراء سنوا9الطفلة مواھب محمد نصر 
القصف العشوائي على مدینة الحبیلین في یوم 

27.01.2011



مقطع فیدیو لعبداللطیف ثابت سیف بعوه
http://www.youtube.com/watch?v=wHldgGIvPlk&feature=player_embedded

العقید عبداللطیف ثابت سیف بن بعوه قتل فجر یوم 
بقذیفة مباشرة اطلقتھا قوات 30.01.2011

الجیش الیمني حولتھ الى اشالء

الجریح جعفر بامرحول اثناء اسعافھ الى 
رة التي اقیمت المستشفى جراء اصابتھ في المظاھ

31.01.2011بمدینة عزان یوم 

http://www.youtube.com/watch

