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ل ظم ، في 2011یصدر تقریره الدوري لشھر أكتوبر ) ساھر ( اإلنسان المرصد الجنوبي لحقوق 
أحداث شھدتھا محافظات الجنوب أثرت سلبا على حقوق اإلنسان ومعیشة المواطن الجنوبي 

فالمشھد الجنوبي العام خالل شھر أكتوبر أتسم باستمرار سلطات النظام الیمني في . واستقراره 
وق المواطنین الجنوبیین ، منھا إطالق الرصاص الحي على ارتكاب المزید من االنتھاك لحق

المتظاھرین سلمیا ، وحرمانھم من حقھم في التعبیر عن أرائھم ، وممارسة سیاسات القمع والتنكیل 
الممنھجة واالنفالت األمني المریع ، حتى إن محافظاتھ أصبحت في عزلة عن بعضھا البعض كشكل 

ن العقوبات الجماعیة على المواطنین لم یسلم منھا صغیر أو كبیر من أشكال الحصار الجماعي ، بل إ
كل تلك األوضاع أدت إلى أن . منھا مثل قطع للكھرباء وندرة المیاه والشحة المبالغ بھا في الوقود 

یصبح المواطن الجنوبي غیر امن على حیاتھ ومعوز ألبسط متطلباتھ الیومیة وفاقد لمقومات معیشتھ 
لمضنیة التي یعیشھا المواطن الجنوبي أفقدتھ توازنھ وحرمتھ حقھ في العیش اآلمن ھذه األوضاع ا. 

.والكریم  

وعلیھ فإن المرصد الجنوبي یحمل سلطات النظام  مغبة ما یمكن أن یؤدي إلیھ استمرار تلك 
األوضاع ، وما یمكن أن تجلبھ تلك الحاالت المتأزمة على مصائر المواطنین وحقوقھم اإلنسانیة 

.وحریاتھم األساسیة 

ومع ذلك فإن النظام الیمني ال یزال ماضیا في تنفیذ مخططھ لتحویل محافظات الجنوب إلى بؤرة 
توتر وصراع عبثي ، الھدف منھ توجیھ رسالة للمجتمع المحلي والدولي بأفضلیة ھیمنتھ على 

.المصیر محافظات الجنوب والحیلولة دون تحقیق ھدف شعب الجنوب في الحریة وتقریر

فبفبركة وتشجیع منھ أصبح من المؤكد إنھ یعمل على إحیاء سیناریو مدینة زنجبار عاصمة محافظة 
) كل الجنوب ( أبین وتعمیمھ على عواصم محافظات الجنوب األخرى ، تصویرا للحال بأن الجنوب 

.یمكن لھ أن یتحول إلى إمارات إسالمیة فیما إذا تحقق انفصالھ 



اجد ملیشیات الجماعات المسلحة في عاصمتي كال من محافظتي شبوة ولحج أمر معتاد لقد أصبح تو
وھاھي أعینھم الیوم على مدینة عدن عاصمة الجنوب استكماال للمھمـة ، حیث أصبح یشاھد في . 

ھذا ما یؤكد إن ما " . قوات السلطة " أحیائھا عناصر من تلك الملیشیات تسرح وتمرح أمام أعین 
م من تفجیرات وأعمال إرھابیة تتم بعلم من سلطات النظام الیمني ، التي ال یھمھا مصیر ینسب إلیھ

ضحایاھا من أي كان ، كوقود إلنجاح مخططھا الخبیث ، ولنجاحھ فإنھ البد من تأجیج األوضاع  
األمنیة وزعزعة االستقرار وخلط األوراق وإلصاق تھمة اإلرھاب على الحراك الجنوبي تشویھا 

وإذا ما تحققت لھم مآربھم تلك فإن مطلب شعب الجنوب سیتحول من . الجنوب ورجاالتھ لقبائل
التحرر من النظام إلى االستنجاد بھ ، وبالتالي وأد القضیة الجنوبیة في مھدھا بتأیید محلي وإقلیمي 

.والذي یعني حرمان المواطن الجنوبي من حقوقھ في الحریة وعودة دولتھ المستقلة . ودولي 

وما یخشاه المرصد الجنوبي ھو نتائج تسارع أحداث الصراع المسلح بین أجنحة السلطة ، وإمكانیة 
وصولھا إلى نقطة الالعودة ، باستباق رأس النظام الیمني تطوراتھا وتھوره ــ وفقا لحسابات خاطئة 

یشتھم ، وھذا ال ــ إلى تفجیر الموقف عسكریا لیسفك المزید من الدماء والعبث في أمن المواطنین ومع
لذلك فإن المرصد الجنوبي یدعو المجتمع . یمكن أن یكون المواطن الجنوبي في منئ و مأمن منھا 

الدولي وعلى وجھ التحدید مجلس أمنھ عبر مبعوث األمین العام لألمم المتحدة السید جمال بن عمر 
.لمنحى الخطیر للتعجیل في إیجاد آلیة دولیة ملزمة للحیلولة دون االنزالق في ھذا ا

م بحق المواطنین الجنوبیین ، فإن 2011ورصدا لما ارتكبتھ قوات النظام الیمني خالل شھر أكتوبر 
إمعانھم في القمع والتنكیل قد أستفحل غضاضة وقسوة ، حیث أستطاع المرصد الجنوبي من رصد 

الى اصابات حالة شروع في القتل أفضت ) 23(حالة قتل خارج نطاق القضاء و) 11(وتوثیق
حاالت تم إخضاعھا للتعذیب والضرب والمعاملة 7اعتقال تعسفي عالوة على حاالت) 8(متفاوتة 

.المسیئة للكرامة 

إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان یرى في تلك االنتھاكات ترجمة لما یكنھ النظام الیمني من حقد 
النظام حتى یأتي الیوم الذي ینال فیھ دفین تجاه الجنوب وشعبھ ، وھي ستظل شاھدة على جرائم 

.مرتكبیھا جزائھم العادل 

:قتل وجرح خارج نطاق القضاء 

القتل خارج نطاق القضاء جریمة ال یقرھا شرع وال قانون ، بل ھي من كبائر الموبقات التي 
ر وال ومع ذلك فإن قوات النظام الیمني تستھوي ارتكابھا دون ضمی.. یستنكرھا الضمیر اإلنساني 

.رادع دیني أو أخالقي 

أكتوبر على مسیرة سلمیة نظمھا الحراك 29أطلقت قوات السلطة النار یوم السبت الموافق ــ فقد 
البالغ ) باعیون ( الجنوبي في مدینة المكال سقط على أثرھا قتیال الشاب عبد هللا مفتاح الحامد الملقب 

.من العمر ستة عشر عاما وأصیب آخرین 

أكتوبر على استھداف الشابة كفایة العمودي 28دم أحد قناصي قوات السلطة یوم الجمعة الموافق ــ أق
بأن " صدى عدن " وذكر الموقع اإلخباري .  إحدى ناشطات ثورة الشباب في عدن وأرداھا قتیلة 



ي شارع الناشطة كفایة العمودي تم استھدافھا بینما كانت عائدة من أداء صالة الجمعة التي أقیمت ف
. الستین في صنعاء 

ــ لقي كال من الحارس األمني أمین البجیري والحارس فھیم عبده فرحان مصرعھما وأصیب ثالثة 
" عدن الغد " وذكر موقع . آخرین على أیدي مسلحین مجھولین أطلقوا النار علیھم والذوا بالفرار 

أكتوبر حینما كان الضحایا یتولون 23بأن الحادث وقع في وقت متأخر من لیلة یوم األحد الموافق 
.حراسة مستودعات تابعة للمؤسسة االقتصادیة الواقعة في حي المعال من محافظة عدن 

أكتوبر المواطن محمد عوض باني من أبناء مدینة المكال محافظة 20ــ توفي یوم الخمیس الموافق 
وذكرت وكالة أنباء عدن . مضة حضرموت ، في سجن البحث الجنائي لمدیریة المكال في ظروف غا

وتكتمت إدارة السجن عن . بأن المواطن محمد عوض قد تم اعتقالھ من منزلھ قبل أسبوع من وفاتھ 
أسباب وفاتھ ، علما بأن ذلك السجن مشھود لھ بعملیات التعذیب التي ترتكب فیھ ضد المعتقلین 

.الجنوبیین 

أكتوبر وسط السوق الشعبي لمدینة الحبیلین 19الموافق ــ على أثر انفجار عبوة ناسفة یوم األربعاء 
و ردفان رفیق علي مدیریة ردفان من محافظة لحج ، لقي كال من المواطنین صدام سالم الوحدي

.مصرعھما ،  إضافة إلى إصابة ستة عشر مواطنا بإصابات متفاوتة 
:حو التالي على النضحایا االنفجار أسماءاإلخباریة" الطیف "شبكةوأوردت 

صامد سالم حسن الوحديـ1
ردفان رفیق علي بن عليـ 2
رفیق علي بن عليـ 3
علي بن عليـ أمین4
مجدي محمد سلمانـ 5
وضاح حسین عليـ 6
منصور محمد صائلـ 7
مفید عبد الكریم بن جوھرـ 8
سم جبرباللیل قاـ 9

مشتاق ثابت قاسمـ 10
بلعید عبد هللا جابرـ 11
ولید عبده احمدـ 12
مطیع قائد محمدـ 13
منیر عبد الفتاح قاسمـ 14
یسلم ثابت عبد هللاـ 15
عبد الفتاح صالح محسنـ 16
صدام علي مھديـ 17
قذافي مھدي الغزاليـ 18

أحد أبناء مدینة لودر محافظة ) النمر ( مواطن خالد حسین أكتوبر ال17ــ توفي یوم االثنین الموافق 
كان قد أصیب بھا اثر القصف راحبجوذكرت وكالة أنباء عدن بان النمر توفى متأثر. أبین 



في ابریلعلى منازل المواطنین التابع للجیش الیمني) 111(كتیبة من اللواء الذي شنتھالعشوائي
أصیب من جرائھ حینھا مدینة لودر بمحافظة أبین المجاورتین لد عالعین وكالماضي على منطقتي
.العدید من المواطنین 

ـ على أثر قیام مجامیع من بالطجة السلطة باالعتداء على مسیرة شبابیة نظمھا شباب مدینة المكال 
أكتوبر ، تمت إصابة كال من الشاب صالح باعمر والشاب یسلم باخریبة 14یوم الجمعة الموافق 

.افة إلى جریحین آخرین من دار الشیبة إض

مواطنا أخر 13مصرعھما فیما أصیب سلیمان البشريسقاف احمد القطیش ونانالمواطــ لقي
بـ البالغة ماالذي وصفت أصابتھمنصور حوسو توفیق علياحمد عوض موسىینبینھم المواطن

لشعبیة اللجان اكتوبر بإحدى نقاط أ5یوم األربعاء الموافق ناسفة انفجرت عبوة انفجارجراء 
.لمرابطة بالقرب من مستشفى مدینة لودر في محافظة أبین ا

ــ على أثر إصابتھ بشظیة ناریة مجھولة المصدر، تمت محاولة إسعاف الشاب صالح عبد الباسط 
ةأكتوبر من مدینة الكود إلى أحد مستشفیات محافظة عدن ، بواسط9الشحیري یوم األحد الموافق 

إلى الحاجز األمني لقوات اوعند وصولھ" . أطباء بال حدود" الدولیةلمنظمةلسیارة إسعاف تابعة 
. أمنیا وبتم اعتقال الجریح من على سیارة اإلسعاف بحجة أنھ مطل) نقطة تفتیش الرباط(سلطةال

نكاره أعرب عن استقدممثل منظمة أطباء بال حدود الدولیةبأن" صدى عدن " وذكرت شبكة 
ھذا العمل بالمشین الذي یتنافى مع أبسط واصفابإسعافھ ،الجریح وعدم السماح وإدانتھ العتقال
للتستر على من یقف ما ھو إالّ اعتقال أبنھ وعلى لسان والد الجریح المعتقل فإن.حقوق اإلنسان 
اقتادوه إلى جھة كامل المسؤولیة عن حیاة أبنھ المصاب الذي، محمال قوات السلطةوراء إصابتھ 
.غیر معلومة 

أكتوبر على إطالق الرصاص 7ــ أقدم أحد ما یعرفون ببالطجة النظام الیمني یوم الجمعة الموافق 
النقیب من أبناء مدیریة جحاف بالضالع ، مما أدى إلى إصابتھ على الناشط الشبابي سام محمد عبد هللا

.إصابة بلیغة في عموده الفقري 

فلة دیان خالد حسین البالغة من العمر أربعة أعوام والطفل أنیس حسین صالح البالغ من الطتــ لقی
أكتوبر على أثر انفجار قذیفة من نوع كاتیوشا 6العمر تسعة أعوام مصرعھما یوم الخمیس الموافق 

ینتي الواقعة بین مد" حجـر " من مخلفات الصراع الدائر في المنطقة ، كانا یلعبان بھا ، في منطقة 
كما أصیبت في نفس الحادث المواطنة كریمة أحمد صالح البالغة . جعار وزنجبار في محافظة أبین 

.عاما بجروح بلیغة 35من العمر 

:اعتقاالت تعسفیة 

متھا  إن تحرم إنسان من حریتھ الجسدیة دون مصوغ قانوني ، فتلك جریمة یندى لھا الجبین ، حرّ
تفادیا لتعرض اإلنسان للحرمان من حقوقھ األخرى ، وإن ال یصبح التشریعات الدینیة والوضعیة 

.عرضة ألسوأ المعامالت الألنسانیة 

متظاھرا من أھالي مدینة 17أكتوبر على اعتقال 31ــ فقد أقدمت قوات السلطة یوم االثنین الموافق 



الي للتندید بمقتل المكال في محافظة حضرموت على أثر مشاركتھم في تظاھرة احتجاجیة نفذھا األھ
أكتوبر حینما أطلقت 29الشاب عبد هللا مفتاح الحامد برصاص قوات السلطة یوم السبت الموافق 

.النار الحي على مسیرة سلمیة 

" المتحدون " أكتوبر فندق 19ــ بطریقة عنجھیة داھمت قوات السلطة مساء یوم األربعاء الموافق 
. ة عدن ، واعتقلت موظف من عمالھ یدعى منیر صادق الواقع في مدینة المنصورة من محافظ

وذكرت وكالة أنباء عدن على لسان أحد موظفي الفندق بأن جنود قوات السلطة أقدموا على تفتیش 
جمیع غرف الفندق بطریقة استفزازیة وغیر الئقة ، وحین لم بعثروا على ضالتھم قاموا باعتقال 

.زمیلھ منیر دون مبرر یذكر 

أكتوبر على اعتقال الناشط الجنوب فتحي التمیمي 17قوات السلطة یوم االثنین الموافق ــ أقدمت 
دون مصوغ قانوني ، األمر الذي أثار حفیظة أھالي مدینة المعال محافظة عدن ، الذین سارعوا إلى 

.المطالبة بإطالق سراحھ 

في ساحة الشھداء في مدینة ــ على خلفیة عالقتھ بالحراك الجنوبي وقیامة بإلقاء خطبتي الجمعة
، والتي شھدت الحقا مھرجانا ومسیرة احتجاجیة بمشاركة عشرات اآلالف من األھاليالمنصورة 

اعتقال الشیخ الداعیة مناف الھتاري أكتوبر على 14مساء یوم الجمعة الموافق أقدمت قوات السلطة 
احتجازبعد المباحث العامةفي منطقة خور مكسر من محافظة عدن ، حیث تم اقتیاده إلى سجن

.جوالالتلفونھسیارتھ واخذ جھاز البتوب و

أكتوبر 14یوم الجمعة الموافق " القضیة " ــ تعرض الدكتور علي  جار هللا مدیر تحریر صحیفة 
لعملیة اعتقال قام بھا عدد من جنود قوات السلطة في منطقة خور مكسر من محافظة عدن حین تم 

ى سیارتھم العسكریة ، موجھین لھ عبارات استفزازیة ، ومن ثم تم إخضاعھ لعملیة اقتیاده عنوة إل
.ابتزاز قاموا خاللھا بأخذ جمیع نقوده 

أكتوبر على 15أقدمت قوات السلطة في الیوم التالي السبت الموافق " القضیة " ــ واستھدافا لصحیفة 
والمصور فیصل السعیدي في منطقة " القضیة " اعتقال الصحفي عبده الحاج سكرتیر صحیفة 

وذكرت . كالتكس في مدینة المنصورة وتم مصادرة جھاز الـ البتوب وكامیرا تخصان الصحیفة 
وكالة أنباء عدن على لسان الدكتور علي جار هللا بأن زمیاله ال یزاال معتقلین لدى تلك القوة األمنیة 

. وقد فقد االتصال بھما 

أكتوبر على اعتقال الناشط الشبابي مازن صالح 11م الثالثاء الموافق ــ أقدمت قوات السلطة یو
وذكرت وكالة أنباء عدن بأنھ في . ر أحمد في محافظة عدن اال تعسفیا واقتیاده إلى معسكر بئاعتق

نفس المعسكر بعد إن ذھب إلى إلىوقت الحق من نفس الیوم تم كذلك اقتیاد والد المعتقل مازن 
.یطالبھم بإطالق سراح ابنھالنقطة العسكریة 

:تعذیب جسدي واعتداء بالضرب 

التعذیب واالعتداء ضربا على جسد اإلنسان ھو عمل مقیت موجھ مباشرة للكرامة البشریة التي أعز 
المولى سبحانھ وتعالى اإلنسان بھا ، لذلك فإن إخضاع اإلنسان لھذا النوع من االضطھاد ھو جریمة 



ھذا ما أكدت علیھ . في الضمیر حتى ینال مرتكبیھا جزائھم العادل ال تغتفر ، بل تضل حیة
.  التشریعات الدولیة 

أكتوبر على 27أقدمت مجموعة من ما یعرفون ببالطجة النظام الیمني یوم الخمیس الموافق ــ فقد 
ة لسید عبد الرحمن الجفري رئیس مجلس الحراك الجنوبي في منطقعلى امبرح البالضرباالعتداء

تلك المجموعة بأنوذكرت وكالة أنباء عدن . تریس بمدیریة سیئون محافظة حضرموت ونجلھ ھاشم 
بوحشیة مفرطة ضربا بمنطقة تریس وانھالوا علیھما "مسجد جعفر" اعترضتھما في ساحة 

.ھر ، نقال على أثرھا إلى المستشفيظباألسالك الكھربائیة وأسیاخ الحدید على الوجھ و الرقبة وال
25الجدیر بالذكر إن مجامیع ما یعرف ببالطجة النظام سبق لھم أن اعتدوا یوم الثالثاء الموافق 

أكتوبر على سیارة المحامي سامي جواس أحد نشطا الحراك الجنوبي في المدیریة ، كرسالة تھدید 
.لثنیھ عن مواقفھ الداعمة للحراك الجنوبي 

أكتوبر على االعتداء بالضرب المبرح على المواطن 22ــ أقدمت قوات السلطة یوم السبت الموافق
نوفل عبد هللا بن سلمھ من أھالي مدینة المكال ، أصیب من جرائھ بأذى جسدي بلیغ ونزیف بالعین 

وذكرت وكالة أنباء . الیسرى وأضرار  في الوجھ وكسور و رضوض في أجزاء متفرقة من الجسم 
إذ بأحد جنود قوات السلطة" صاللة " في عملھ في فندق عدن بان المواطن نوفل بن سلمھ حین كان

دون بصورة عنیفة وركلھھضربواإلھانھ واالستفزاز من ثم أقدام عدد من الجنود بمیباغتھ بالشت
معالجتھ رغم رافضینمعرفة السبب واقتادوه وھو ینزف إلى سجن البحث الجنائي بدیس المكال 

.نزیف دمھ وجروحھ الغائرة 

باالعتداء أكتوبر17الموافق یوم االثنینلحرس الجمھوري لعدد من الجنود التابعینمأقدــ
.من أھالي الصبیحة توفیق علي عبد هللا وماجد ناشر محمدینالشبابیینبالضرب على الناشط

وذكرت وكالة أنباء عدن على لسان الشابین بأنھما تعرضا للضرب المبرح بأعقاب البنادق حتى 
ألف لایر وھاتف نقال ووثائق عن الحراك ، من ثم تم رمیھما 28یھما وسلبوا منھما مبلغ أغمي عل

.على قارعة الطریق مضرجین بالدماء دون إسعافھما إلى المستشفى 

ھو وزمیلھ عدنمحافظة الجنوب في تعرض الناشط السیاسي أنور إسماعیل رئیس اتحاد شبابــ 
تعذیب من قبل وأكتوبر لعملیة اختطاف11لثالثاء الموافق عدن یوم االناشط اإلعالمي رمسیس 

تھم على صعود سیاربان تلك المجموعة أجبرتھما )عنا(وذكرت وكالة أنباء عدن.مجموعة مسلحة 
ثم شرعوا بتعذیب أنور وذلك بضربھ باطاً ،رابعد إن وضعوا على أعینھمةإلى منطقة خالیوأخذھم

سنبیدكم " بعض الشتائم الموجھة لھ قائلین نیطلقول مناطق جسمھ وھمبأعقاب أسلحتھم اآللیة في ك
أن وبعد . ترویعا لھما ارصاص تحت إقدامھمإطالقومن ثم قاموا ب" یا كالب الحراكیا أصحاب

اتركوھمنقودمن ھواتف نقالة وكامیرات تصویر رقمیة وانھبت ھذه المجموعة المسلحة كل ما لدیھم
.من محافظة عدنحي البساتین غرب مدینة الشیخ عثمان منالیة مرمیین في منطقة خ

:ل استنفار عسكري مریع ظذكرى ثورتھ في يیشعب الجنوب یح

48أكتوبر بالذكرى الـ 14أحتفل الجنوب بكل محافظاتھ ومعظم مدنھ وقراه یوم الجمعة الموافق 
.. ھ من االستعمار البریطاني م التي فجرھا شعب الجنوب  لتحریر أرض1963أكتوبر 14لثورة 

وإحیاء لھذه المناسبة نظمت الجماھیر الجنوبیة احتفاالت وفعالیات جماھیریة عكست مدى تمسك تلك 



الجماھیر بثورتھم الوطنیة وھویتھم الجنوبیة ، منھا المسیرات والمھرجانات والكرنفاالت والندوات 
لرقصات التراثیة وغیرھا من المظاھر اإلحتفائیة الثقافیة والمسرحیات والوصالت الفنیة والغنائیة وا

بھذه المناسبة ، وذلك تذكیرا بما أنجزتھ ھذه الثورة من طرد المحتل وتحقیق االستقالل الوطني ، 
مؤكدة على حقھا في الحفاظ على استقالل وطنھا الجنوبي وإعادة دولتھ . وتوحید أراضي الجنوب 

د من المدن بأعالم الجنوب ، وتم إشعال شعلة الحریة على قمم وقد تزینت الشوارع في عدی.المستقلة 
.جبال عدد من المدن وإطالق األلعاب الناریة المبھجة في كال من عدن والمكال 

یشوبھا الحذر والترقب ، تحسبا لقیام قوات ءإالّ إن تلك الفعالیات االحتفالیة قد أقیمت في ضل أجوا
شاركین فیھا ، كون السلطات قد استنفرت قواتھا في المحافظات السلطة بقمعھا واالعتداء على الم

الجنوبیة قبیل أیام من موعد حلول تلك المناسبة ، مستحدثة العدید من نقاط التفتیش على الطرقات 
الرئیسیة ، وكذا تثبیت مواقع عسكریة جدیدة فوق مرتفعات التالل والھضاب المطلة على المدن 

. والقرى 

السلطات أن تفشل تلك الفعالیات ، بتسییرھا للعدید من الدوریات في الشوارع وبالفعل حاولت
واألحیاء ، وعملت على اإلیحاء بإمكانیة إقدامھا على شن حمالت اعتقال ، والتربص للمشاركین فیھا 

كما عملت على منع القادمین من محافظات أخرى إلى مناطق قیام الفعالیة ، ففي صباح یوم الجمعة . 
على إطالق الرصاص " العند " أكتوبر أقدمت قوات السلطة المرابطة في نقطة تفتیش 14وافق الم

الحي على العشرات من السیارات والناقالت المملوءة بالقادمین من مدیریتي الضالع وردفان بھدف 
منھم منعھم من التوجھ إلى محافظة عدن للمشاركة في احتفاالت المواطنین ھناك  وتم إجبار العدید 

.على العودة إلى مناطقھم 
إجراءات أمنیة مشددة مدینة عتق شھدت وفي محافظة شبوة بحسب ما ذكرت وكالة أنباء عدن ، فقد 

كان من المقرر أن حیث قامت العدید من أطقم األمن المركزي والنجدة باحتالل جولة الحریة التي ، 
تخویف المشاركین استفزازیة لترھیب وولةسرعان ما انسحبت في محالكنھا ، تنطلق منھا المسیرة 

.

وفي مدینة المكال منحت قوات السلطة الضوء األخضر لعدد من بالطجتھا المسلحین بإطالق 
مما . الرصاص الحي عشوائیا على متظاھرین سلمیین واعتقال سبعة منھم واالعتداء علیھم ضربا 

وقد جرح من جراء ذلك كال من الشاب صالح أدى إلى اشتباكات بالحجارة تخللتھا عملیات كر وفر ، 
.باعمر والشاب یسلم باخریبة إضافة إلى جریحین آخرین من دار الشیبة 

ــ ورغم تلك اإلجراءات العسكریة والقمعیة إالّ إن الجماھیر الجنوبیة حرصت على إنجاح فعالیاتھا 
لحراك الجنوبي مسیرتین ففي محافظة عدن نظم ا. وإحیاء ھذه المناسبة الغالیة على نفوسھم 

جماھیریتین األولى في ساحة الھاشمي في مدینة الشیخ عثمان والثانیة في مدینة المنصورة تالھما 
14مھرجانان حاشدان حضرتھ العشرات من اآلالف تعالت أصواتھم للعنان مطالبة بعودة دولة ثورة 

شعلة كما أشعلت.حى والمعتقلین أكتوبر رافعین األعالم الجنوبیة وصور زعمائھا والشھداء والجر
.التي شھدت ھي األخرى مسیره احتفالیة كریترمدینةفي حریةال

وشھدت عدد من مدن محافظة حضرموت احتفاالت مماثلة ، حیث نظم الحراك الجنوبي في كال ــ
الوطنیة من مدن المكال والقطن وغیل باوزیر وتریم مسیرات حاشدة وفعالیات إحتفائیة بھذه المناسبة

عنإلفراجاوالجنوبھتافات تطالب باستقاللرفعت خاللھا صور الشھداء والمعتقلین مرددین.



حاملة أعالم ،بالدراجات الناریةمبھرة مسیرة وفي مدینة القطن نظمت .المعتقلین السیاسیین
رئیسيالالشارع، جابت والقیادي حسن باعوم والشھداء البیض الجنوب وصور الرئیس علي سالم 

كما حرص األطفال والنساء على . العام حتى وصلت إلى ساحة الحریة حیث مكان المھرجان
البالونات وأعالم دولة الجنوب التعبیري  الذي أقیم في مدینة المكال حاملین الكرنفالالمشاركة في

خیمة الحریة الحفل الذي نظمتھ قیادة وضمن. فرحتھم بالعید الوطني للجنوب جماھیرھمیبادلون
ومنولوج عن قدمت فرقة البندر للمسرح الكومیدي مسرحیة ھادفةإضافة إلى الندوة الثقافیة والكرامة 

.ق  شیالجنوب تناول حق شعب الجنوب في التحریر واالستقالل بأسلوب غنائي

یة رمزیة عروض كرنفالفیھ ، قدمت حاشداً مركزیا شھدت مدینة الحبیلین مھرجاناً جماھیریاً ــ كما 
توجھت الجماھیر إلى مقبرة الشھداء في بعدھا. المسرحین قسراً لفرق من قادة وضباط الجیش

.الحراك الجنوبيمنطقة الجدعاء وفاء لشھداء

13ــ وفي مدینة عتق عاصمة محافظة شبوة أحتشد اآلالف من المواطنین یوم الخمیس الموافق 
ء لثورة أكتوبر الجنوبیة رددوا خاللھا الشعارات الثوریة و أكتوبر  للمشاركة في مسیرة مھیبة إحیا

" .لبیك یا جنوب " رفعوا ال فتات كبیره كتب علیھا 

إن جمیع تلك الفعالیات االحتفالیة ھي تعبیر عن إرادة شعب الجنوب في تحقیق تطلعاتھ المشروعة ، 
على عزم شعب الجنوب حیث أتسمت تلك المسیرات والمھرجانات بالطابع الثوري المعبر عن 

، ولم تغفل تلك الجماھیر دعوتھا ھویتھ ودولتھ و تقریر مصیره بنفسھ استعادةھ فيبحقالتمسك
مطالبة . لقیاداتھا السیاسیة في الداخل والخارج إلى وحدة الصف الجنوبي تحت ھدف االستقالل 

حسن أحمد باعوم من سجون إطالق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین وفي مقدمتھم القائد المیداني
.النظام الیمني 

:مظاھرات سلمیة تواجھ بالرصاص الحي 

الحق في التعبیر بكل أشكالھ وأنواعھ حق مكفول شرعا وقانونا ، فالخروج في مسیرات سلمیة ھو 
وقد . من أرقى أشكال التعبیر عن الحقوق ، وھو أسلب حضاري معمول بھ في كل البلدان المتحضرة 

م الخاص بالحالة في 2011أكتوبر21الصادر في 2014مجلس األمن الدولي في قراره رقم أدان 
ومع . الیمن لجوء قوات السلطة إلى قمع المسیرات السلمیة واالستخدام المفرط للقوة ضد المتظاھرین 

.ذلك فإن تلك القوات مستمرة في قمع المسیرات بل وتطلق النار الحي على المتظاھرین 

جاجا على قیام قوات السلطة على قمع المسیرات السلمیة بالرصاص الحي وترویع النساء ــ احت
فوه " واألطفال وخلقھم لحاالت ھلع وفزع بین أوساط المواطنین ، أقدمت مجموعة من شباب منطقة 

الّ أكتوبر على وقفة احتجاجیة تندیدا بتلك الممارسات ، إ31من مدینة المكال یوم االثنین الموافق " 
.فیھا نإن قوات السلطة قابلتھا  بإطالق الرصاص الحي على المشاركی

ــ أطلقت قوات السلطة الرصاص الحي على مسیرة احتجاجیة نظمھا طالب مدینة غیل باوزیر یوم 
) . باعیون ( أكتوبر تندیدا بقیام قوات السلطة على قتل الشاب عبد هللا الحامد 30األحد الموافق 
،والمتظاھرینالسلطةالمدینة بین قوات سادتحالة من الكر والفر أنباء عدن بأنوذكرت وكالة

.ةكثیفبصورةنارالبإطالق قیام جنود السلطةمؤكدة على



بساحة الشھداء أكتوبر 21الموافق نفد المئات من أنصار الحراك الجنوبي عقب صالة الجمعة ــ 
جیة ومسیرة صامتة احتجاجا على التعتیم والصمت بمدیریة المنصورة محافظة عدن وقفة احتجا

م من 2007عام ذمناضلالسلمي الذي ینھاتجاه القضیة الجنوبیة وحراكالعربي والدولي اإلعالمي 
صدى " وذكر موقع " . الشعبیة جمھوریة الیمن الدیمقراطیة "الجنوبیة تھاستعادة دولأجل حریتھ و

ا عن على أفواھھم تعبیراألسودقماش من البربط قطع ین قامواالمشاركاإلخباري إن" عدن 
.لصمت اإلعالمي العربي والدولي عن ثورة أبناء الجنوبلاستنكارھم

بالغات المرصـد الجنوبي إلى مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وغیرھا من المنظمات 
:الدولیة 

1(
)اھر س( المرصد الجنوبي ـ جنوب الیمن ـ لحقوق اإلنسان 

The Southern Observatory - South Yemen –
 for Human Rights (SOHR).
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
Petitions Team

مم أطیب تحیاتھ إلى مفوضیة األ) ساھر ( یھدي المرصد الجنوبي ــ جنوب الیمن ــ لحقوق اإلنسان 
.قرة متحدة السامیة لحقوق اإلنسان المؤال

م 2011أكتوبر 29یفید المرصد الجنوبي بأن قوات النظام الیمني أطلقت النار یوم السبت الموافق 
على مسیرة سلمیة نظمھا الحراك الجنوبي السلمي في مدینة المكال الواقعة في محافظة حضرموت 

عاما وأصیب عدد 16هللا مفتاح الحامد البالغ من العمر جنوب الیمن ، قتل على أثرھا الشاب عبد 
. أخر من المتظاھرین 

بھذا البالغ یطلب المرصد الجنوبي من المفوضیة السامیة النظر في جریمة القتل الغیر مبرر 
والتدخل لدى الحكومة الیمنیة لوقف ما ترتكبھ قواتھا من قمع مفرط للقوة للمسیرات السلمیة 

صاص الحي في تفریق المتظاھرین السلمیین كنمط مستمر لالنتھاكات الجسیمة واستخدامھا الر
.لحقوق المواطن في جنوب الیمن 

إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان یرى في تلك االنتھاكات جرائم قتل تتم خارج نطاق القضاء 
.یتعرض لھا متظاھرین سلمیین یمارسون حقھم في التعبیر عن مطالبھم المشروعة 

ھذه الفرصة لیعرب للمفوضیة السامیة الموقرة عن خالص تقدیره ) ساھر ( ینتھز المرصد الجنوبي 
.واحترامھ 

:نسخة إلى 



.منظمة العفو الدولیة 
الفیدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان 

المنظمة الدولیة لمراقبة حقوق اإلنسان
اللجنة العربیة لحقوق اإلنسان

.المنظمة الكرامة الدولیة 

2(
)ساھر ( المرصد الجنوبي ـ جنوب الیمن ـ لحقوق اإلنسان 

Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
Petitions Team

.. مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان 
. .المقرر الخاص باالعتقال التعسفي 

متحدة تحیاتھ إلى مفوضیة األمم ال) ساھر ( وبي ــ جنوب الیمن ــ لحقوق اإلنسان یھدي المرصد الجن
.قرة السامیة لحقوق اإلنسان المؤ

یرفع المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان إلیكم بالغ بشأن حادثة اعتقال رجل الدین والداعیة اإلسالمي 
.الوطنیة والدولیة الشیخ مناف الھتاري ، اعتقاال تعسفیا متنافیا مع القوانین 

أكتوبر على اقتیاد الشیخ الھتاري إلى 14فقد أقدمت قوات السلطة الیمنیة مساء یوم الجمعة الموافق 
إدارة المباحث العامة في محافظة عدن الجنوبیة دون مصوغ قانوني ، والزج بھ في إحدى الغرف 

.المظلمة ، دون تھمة تستدعي اعتقالھ 

لقاء بھ ، رفضت السلطات األمنیة ذلك الطلب ، بل وتم حرمانھ حتى من وردا على طلب محامیھ ل
.التواصل مع أسرتھ 

یشیر المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان بأن اعتقال الشیخ الھتاري ھو اعتقال سیاسي ، على خلفیة 
د مطالبتھ بإطالق سراح المعتقلین السیاسیین الجنوبیین وفي مقدمتھم المعتقل السیاسي حسن أحم

باعوم رئیس المجلس األعلى للحراك الجنوبي السلمي ، أثناء إلقائھ خطبتي  صالة الجمعة في حشد 
.كبیر من المصلین ظھیرة نفس یوم اعتقالھ ، والذي تال ذلك مسیرة احتجاجیة حاشدة 

إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان ببالغھ ھذا یدعو المفوضیة السامیة إلى التدخل العاجل لدى 
.لحكومة الیمنیة إلطالق سراح الشیخ مناف الھتاري في الحال ا

ینتھز المرصد الجنوبي ــ جنوب الیمن ــ لحقوق اإلنسان ھذه الفرصة لیعرب للمفوضیة السامیة 
.الموقرة  عن خالص تقدیره واحترامھ 
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:نسخة إلى 
.ــ منظمة العفو الدولیة 

.منظمة مراقبة حقوق اإلنسان الدولیة ــ
.ــ منظمة الفیدرالیة الدولیة 

.ــ منظمة الكرامة الدولیة 
.ــ وزارة الداخلیة الیمنیة 

اسماء الضحایا من ابناء الجنوب على ایدي قوات األمن الیمنیة اسماء الضحایا من ابناء الجنوب على ایدي قوات األمن الیمنیة اسماء الضحایا من ابناء الجنوب على ایدي قوات األمن الیمنیة 
ممم201120112011اكتوبراكتوبراكتوبرخالل شھر خالل شھر خالل شھر 

اســــــــــــماء القتــــــــــــلىاســــــــــــماء القتــــــــــــلىاســــــــــــماء القتــــــــــــلى
المالحظاتالحالةالمحافظةخالتاریاالسمم
سقاف احمد 1

القطیش 
عبوة انفجارجراء قتل قتیلابین05.10.2011

بالقرب من ناسفة انفجرت 
مستشفى مدینة لودر 

عبوة انفجارجراء قتل قتیلابین05.10.2011سلیمان البشري2
بالقرب من ناسفة انفجرت 

مستشفى مدینة لودر
سنوات قتل أثر 4طفلة قتیلةابین06.10.2011دیان خالد حسین3

انفجار قذیفة من نوع 
كاتیوشا من مخلفات الجیش

سنوات قتل أثر 9طفل قتیلابین06.10.2011أنیس حسین صالح4
انفجار قذیفة من نوع 

كاتیوشا من مخلفات الجیش
عبدالفتاح صالح 5

قاسم
قتل من قبل االمن السیاسي قتیللحج14.010.2011

ند عودتھ الى منزلة بمرفدع
توفي متأثراً بجراحھ جراء متوفيابین17.010.2011النمر ( خالد حسین 6

قصف الطیران الیمني على 
مدینة لودر

قتل جراء انفجار عبوة قتیللحج19.10.2011ردفان رفیق علي7
ناسفة في السوق العام 

بالحبیلین  
قتل جراء انفجار عبوة یلقتلحج19.10.2011صامد سالم حسن8

ناسفة في السوق العام 
بالحبیلین  



توفي داخل سجن البحث متوفيحضرموت20.10.2011محمد عوض باني9
الجنائي بالمكال جراء 

التعذیب
قتلت من قبل األمن السیاسي قتیلةعدن28.10.2011كفایة العمودي 10

عندما كانت عائده لمنزلھا 
بصنعاء

مفتاح بدهللاع11
الحامدي

عام قتل برصاص قوات 16قتیلحضرموت29.10.2011
االمن الیمنیة اثناء مظاھرة 

سلمیة بمدینة المكال

اســــــــــــماء الجــــرحــىاســــــــــــماء الجــــرحــىاســــــــــــماء الجــــرحــى
المالحظاتالحالةالمحافظةالتاریخاالسمم
اصابة ابین05.10.2011احمد عوض موسى1

بلیغة
عبوة انفجارجراء اصیب 
بالقرب من فجرت ناسفة ان

مستشفى مدینة لودر
اصابة ابین05.10.2011منصورتوفیق علي2

بلیغة
عبوة انفجارجراء اصیب 

بالقرب من ناسفة انفجرت 
مستشفى مدینة لودر

اصابة ابین06.10.2011كریمة أحمد صالح3
بلیغة

اصیبت جراء انفجار قذیفة 
كاتیوشا بمدینة زنجبار

سام محمد عبد هللا4
النقیب

اصابة لحج07.10.2011
بلیغة

اصیب برصاص قوات 
األمن الیمنیة بمدینة جحاف 

الضالع–
صالح عبد الباسط 5

الشحیري
اصابة ابین09.10.2011

بلیغة
من قبل إصابتھ بشظیة ناریة 

عناصر األمن السیاسي
اصابة حضرموت14.10.2011صالح باعمر6

بلیغة
اصیب برصاص قوات 

اء مظاھرة سلمیة األمن اثن
بالمكال

اصابة حضرموت14.10.2011یسلم باخریبھ7
بلیغة

اصیب برصاص قوات 
األمن اثناء مظاھرة سلمیة 

بالمكال
اصابة لحج19.10.2011رفیق علي بن علي8

بلیغة
اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

اصابة لحج19.10.2011امین علي بن علي9
بلیغة

صیب جراء انفجار عبوة ا
ناسفة مزروعة في السوق

منصور محمد 10
صائل 

اصابة لحج19.10.2011
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

مفید عبدالكریم 11
جوھر

اصابة لحج19.10.2011
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق



اصابة لحج19.10.2011باللیل قاسم جبر12
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

اصابة لحج19.10.2011وضاح حسین علي 13
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

اصابة لحج19.10.2011مجدي محمد سلمان 14
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

اصابة لحج19.10.2011ثابت قاسم مشتاق15
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

اصابة لحج19.10.2011بلعید عبدهللا جابر16
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

اصابة لحج19.10.2011ولید عبده احمد17
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ة في السوقناسفة مزروع

اصابة لحج19.10.2011مطیع قائد محمد18
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

اصابة لحج19.10.2011منیر عبدالفتاح قاسم19
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

اصابة لحج19.10.2011یسلم ثابت عبدهللا 20
بلیغة

انفجار عبوة اصیب جراء
ناسفة مزروعة في السوق

عبدالفتاح صالح 21
محسن

اصابة لحج19.10.2011
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

اصابة لحج19.10.2011صدام علي مھدي22
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

قذافي مھدي 23
الغزالي

اصابة لحج19.10.2011
بلیغة

اصیب جراء انفجار عبوة 
ناسفة مزروعة في السوق

المعتقلین
المالحظاتالمدینةالتاریخاألسمم
صالح عبد الباسط 1

الشحیري
جریح من على سیارة ھ وھو تم اعتقالزنجبار09.10.2011

أمنیاوباإلسعاف بحجة أنھ مطل
والده عندما ذھب للبحت كما اعتقلمدینة الشعب11.10.2011مازن صالح2

عنھ
الشیخ مناف 3

الھتاري
داعیة اسالمي المنصورة14.10.2011

"القضیة " سكرتیر صحیفة خور مكسر15.10.2011عبده الحاج4
مصور صحیفة القضیةخور مكسر15.10.2011فیصل السعیدي5
یةالقض" مدیر تحریر صحیفة خور مكسر14.10.2011علي  جار هللا 6
المعال17.10.2011فتحي التمیمي7
ناشط سیاسيالمنصورة19.10.2011منیر صادق8



ورـــــــالص

احد جرحى مدینة الضالعاحد جرحى مدینة الضالع

احد جرحى مدینة الضالعاحد جرحى مدینة الضالع 

احد جرحى مدینة الضالعاحد جرحى مدینة الضالع



احد جرحى مدینة الضالعاحد جرحى مدینة الضالع

عام 16عبدهللا مفتاح الحامديالقتیل عبدالفتاح صالح قاسم القتیل 

القتیلة كفایة العمودي

الفیدیو

حضرموت المكال احتجاجات قمع



http://www.youtube.com/watch?v=Q19klewpXnY&feature=channel_video_title

2011 -10 -29  - المكال بمدینة االحتالل قوات جرحى أحد
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MxHA5AquzV8

http://www.youtube.com/watch?v=PhsfipjtO6U&feature=channel_video_title

:لةــــــل والمراســــــللتواص
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