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.م 2011لشھر یونیو ) ساھر ( التقریر الدوري للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 

جنوب اشھدھتياللما آلت إلیھ األوضاع السیاسیة المتدھورة واالنفالتات األمنیة المریعة استمرارا 
لتنحي ألوضاع خالل شھر یونیو الحالي تصاعدت حدة تلك افقد الیمن خالل األشھر الماضیة ، 

، بما فیھا اإلنسانیة أبسط حقوقھ فاقدا في ضلھا سكینة المواطن الجنوبي ،معیشة وبضاللھا على 
. .حقھ في حیاة أمنھ ، وقدرتھ على ضمان معیشة مستقرة 

بحق فعالوة على استمرار قوات السلطة في ارتكاب جرائمھا المشھودة من قتل وجرح واعتقال 
المتظاھرین السلمیین ، وتكرارھا استھداف بعض المدن والقرى الجنوبیة ، وخلق حالة إرباك 

فإن الجانب المعیشي ھو األخر لقي من االنتھاك والمساس .. الجوانب األمنیةوفوضى وخوف في 
یوم لذلك فإن شعب الجنوب یقع ال. بحق شعب بأكملھ " عقوبات جماعیة " بحرمتھ ما یمكن اعتباره 

فال كھرباء وال ماء .. الحیویة اتھخدمولمبطن في مؤنھ االستھالكیة تحت طائلة الحصار المعیشي ا
وال غیرھا من المتطلبات المعیشیة ، مما ینذر بإمكانیة حدوث كارثة إنسانیة .. وال غاز وال بنزین 

.مروعة 

ات الجنوب ھو األخر یجعل من محافظت السلطة من خلق حالة حرب في عددقوابھكما إن ما تسھم 
قد ، فنزاع مسلح دور في محافظتي أبین ولحج منفبسبب ما ی. المواطن في حالة خوف على حیاتھ 

إلى النزوح والتشرد من مدنھم وقراھم لیفترشوا الودیان والجبال إن لم اآلالفمن عشرات ضطر الأ
لت إلیھ السیاسات األمنیة للسلطات ھؤالء النازحون ھم ضحایا ما آ.. ینزحون إلى مناطق أخف وطأة 

. الحاكمة ، فھم وصمة عار على جبین كل من تسبب في تشریدھم 

إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان وھو یرصد أسالیب وطرق إدارة النزاع المسلح في مدینتي 
األھداف زنجبار والحبیلین ، یلمس حجم الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المدنیین ، كون العدید من

ھي أھداف بشریة ضحایاھا مدنیین عزل ، أكان استھدافھم وھم في منازلھم ، أو في طریق ھروبھم 
بل المطلوب لذلك فإن عبارات التندید لیست ھي المطلوبة في حاالت كھذه ، . عن األمان امنھا بحث

.. ئم حرب صارخة مثل تلك المجازر البشریة ، كونھا جراوقفالفاعلة لحقوقیةھو تدخل القوى ال
و عبادةفال یجوز قانونا استھداف المنازل وال المنشات المدنیة من مستشفیات ومدارس وأماكن 

ومع كل ذلك فإن جمیع تلك المبینة أعاله تستھدف لیس فقط باألسلحة .. غیرھا من األعین الخدمیة  
فھي تنفذ على خالف أحكام .. ة التقلیدیة ، بل ھي أھداف لغارات جویة أكانت لطائرات یمنیة أو أجنبی

القانون الدولي اإلنساني الخاص بالنزاعات المسلحة الداخلیة ، وكذا خالفا لمعاییر األمم المتحدة 
الخاصة بمناھضة األعمال اإلرھابیة ، التي تشددا على عدم المساس بحقوق اإلنسان مھما كانت تلك 



طرفا الصراع المسلح ھي بكل المقاییس جرائم حرب علیھاال التي یقدم لذلك فإن تلك األفع. األعمال 
.بحق المدنیین ال یجوز السكوت علیھا 

(( ومع وجود لجنة مفوضیة األمم المتحدة العلیا لحقوق اإلنسان على أراضي جنوب الیمن بھدف
طلع اللجنة ضانتھاكات حقوق اإلنسان ، فإن المرصد الجنوبي یدعو إلى  ضرورة أن ت))تقییم

ولیة بمھامھا اإلنسانیة بجعل تلك الجرائم المشھودة نصب أعینھا ، باعتبارھا جرائم حرب ضد الد
مواطنین جنوبیین ، وأن تضیفھا إلى تصنیفات بقیة جرائم النظام وانتھاكاتھ الجسیمة لحقوق اإلنسان 

منازل علىالیمنیةنیة ، واعتداءات القوات العسكریةمن قتل وجرح واعتقال كجرائم ضد اإلنسا
على أن ال .عزل إبادة جماعیة بحق مواطنین مدنیینوحصارھا التمویني كجرائم األھالي بقصفھا

شھید ةم من تضحیات بلغت أكثر من ثمانمائ1994تغفل اللجنة الدولیة ما قدمھ الجنوب منذ عام 
.واألف الجرحى والمعتقلین في سبیل حریتھ واستقاللھ 

نسان ال یمكن أن نرضى بغیر قرار یقضي بإحالة تلك الجرائم إلى إننا كمرصد جنوبي لحقوق اإل
، لیحیلھا بدوره إلى محكمة الجنایات الدولیة كضمان لعدم إفالت مرتكبیھا من يمجلس األمن الدول

ضاع حقوق أومعني بمراقبة كما إننا نطالب مجلس حقوق اإلنسان بتعیین مقرر خاص . العقاب 
آلیة فاعلة من شأنھا الحد من ارتكاب المزید من تلك الجرائم ارهباعتب، یمناإلنسان في ال

نجاح اللجنة الدولیة في مھمتھا إلى جنوب الیمن بتلك اإلجراءات یمكننا تقییم مستوى.. واالنتھاكات 
.ومستوى تلبیتھا لثقة المجتمع الدولي الممنوح لھا 

تألیب المنظمات الدولیة الغیر حكومیة من جانبنا فإننا في المرصد الجنوبي سنبذل مساعینا إلى
أعضاء مجلس حقوق ىالتأثیر علالمعنیة بحمایة حقوق اإلنسان لتشكل لوبي ضاغط من شأنھ 

یقضي بإحالة ملف انتھاكات حقوق اإلنسان في جنوب الیمن إلى مجلس ااإلنسان ، الستصدار قرار
ثناء لقاء األخ عبد الرحمن المسیبلي أمین وھذا ما سبق أن أثاره المرصد الجنوبي أ.. األمن الدولي 

عام المرصد بالدكتور فرج بن فنش رئیس اإلدارة العربیة في المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان قبیل 
.مغادرة اللجنة إلى الجمھوریة الیمنیة 

یدعو قوى الحریة والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان إلى حمایة حقوق ) ساھر ( إن المرصد الجنوبي 
نسان الجنوبي وإنقاذ شعب الجنوب من محنتھ السیاسیة واإلنسانیة تلك ، بالضغط على الحكومة اإل

إعاقتھ من التمتع بحقھ في تقریر مصیره والكف عن التدخل بشؤونھ ، كونھ شعب تواق عدم الیمنیة ل
.   إلى إعادة موقعھ اإلقلیمي والدولي بین الشعوب 

م فإن 2011قوات السلطة بحق شعب الجنوب خالل شھر یونیو ورصدا لالنتھاكات التي ارتكبتھا
ین تاثنحالة قتل خارج نطاق القضاء ، وتسعة عشرأستطاع من رصد وتوثیق الجنوبيالمرصد
مدنیة التھدم العدید من المنازل والمنشآتحالة شروع بالقتل والجرح بالرصاص الحي ، ووسبعین

لجسیمة لحقوق اإلنسان في جنوب الیمن ، حیث ستضل تلك جمیعھا تصب في خانة االنتھاكات ا..
.االنتھاكات شاھدة على جرم مرتكبیھا مھما حاولوا اإلفالت من العقاب 



:قتل خارج نطاق القضاء 

ال تزال قوات السلطة تستمري ارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القضاء امتھانا بحق اإلنسان 
، مسترخصة ھ في معیشة أمنھ خالیة من الخوف والفزع على حیاتھ الجنوبي في الحیاة وحرمانا لحق

كون ھؤالء القتلة یرتكبون جریمتھم وھم واثقون . البشر المقدسة ومستھزئة بدمائھم الطاھرة حأروا
.من عدم المسائلة ، إن لم تكن بانتظارھم المكافئة 

نیو طائرة حربیة تم قصف حافلة ركاب یو29على أثر غارة جویة نفذتھا یوم األربعاء الموافق فـ ــ 
مدنیین كانوا في طریقھم إلى محافظة أبین ما أدى إلى مقتل ستة مواطنین وإصابة إثناء عشر آخرین 

.بحسب ما ذكره موقع المصدر أونالین اإلخباري 

العقید خالد، ن لقي وأمنیونسیارة مفخخة یعتقد إن من یقف وراء تفجیرھا مسئولانفجارفي ــ و
وأشارت وكالة . یونیو في مدینة المنصورة محافظة عدن 28الحبیشي مصرعھ یوم الثالثاء الموافق 

م تإلى احتجازه ألیام بین الحبیشي ومسئولین أمنیین أدىكالمیةأنباء عدن بأن خالف أعقبتھ مالسنة
.إطالق سراحھ قبل یوم من تدبیر حادث االغتیال بعدھا 

عاما ـ قائد مخیم اعتصام ساحة الشھداء في حي المنصورة 25لفروي ـ أستشھد الشاب فھمي اــ 
یونیو على أثر 25أطلقت النار على المخیم لیلة السبت الموافق ، بمدینة عدن على ید مجموعة متنفذة 

. قیام الشھید باالحتجاج على بیعھم مادة البنزین في السوق السوداء بحسب ما ذكرتھ وكالة أنباء عدن 
، وفي دوره فبرایر 16ثورة شباب فعالیاتفي في المشاركةب فھمي الفروي بحماسھ لشاوعرف ا

.وحسن التعامل مع اآلخرین متمیزا بدماثة الخلق، في تنظیم االحتجاجات السلمیة الفاعل

یونیو بإطالقھا الرصاص 24ــ جریمة نكرى أقدمت على ارتكابھا قوات السلطة یوم الجمعة الموافق 
على أالف من المشیعین لجنازة الشھید أحمد الدرویش الذي قتل العام الماضي في داخل معتقل الحي 

الدكتور جیاب علي محمد السعدي استشھادأدى ھذا االعتداء المسلح إلى .. شرطة خور مكسر 
وذكرت شبكة الطیف اإلخباریة بان . وجرح إثناء عشر من المشیعین أربعة منھم جراحھم خطیرة 

على مدخل مدینة المنصورة ھم من أطلق النار على " كالتكس " لسلطة المتمركزین في نقطة جنود ا
.جمع المشیعین ، حیث كان بصورة عشوائیة وھستیریة ، ودون سابق إنذار 

یذكر إن الشھید الدكتور جیاب السعدي ھو احد ناشطا الحراك الجنوبي في عدن وعضو بارز في 
اإلخباري  بأنھ عرف عن الشھید قیامھ" عدن الغد " و ذكر موقع .المجلس األعلى لشباب عدن

.بالكثیر من األنشطة في إطار مساعدة جرحى الثورة السلمیة ونازحي أبین

:و بحسب شبكة الطیف اإلخباریة فإن الجرحى ھم التالیة أسمائھم 
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محمد محمود محمد

أكرم محسن الخضر
مازن حسین شیخ
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یونیو بعد أن أطلقت 23عاما یوم الخمیس الموافق 43ــ قتل المواطن صالح علي محمد المحبوش 
معسكر لالمحاذية بسبب عطل لحق بھا بالقرب من المطار العسكري النیران على سیارتھ المتوقف

وذكر الناشط أحمد الربیزي في تقریره األسبوعي بأن . في خور مكسر من محافظة عدنالنصر
من فبل قوات األمن المركزي التي كانت متمركزة في أحدى شھود عیان أكدوا بان إطالق النار كان

. البنایات المقابلة 

یونیو على أثر إصابتھ في الرأس بطلقة 21الشاب ردفان معنس شھیدا یوم الثالثاء الموافق ــ سقط
.من جنود قوات السلطة المرابطة على مداخل مدینة الحبیلین من محافظة لحج فناصناریة أطلقھا 

ن یونیو في ساقھا بطلق ناري م21الطفلة عطاء علي المیسري یوم الثالثاء الموافق ــ أصیبت
ویذكر الناشط الربیزي إن الطفلة عطاء المیسري ھي من ..  عثمان مصدر مجھول في مدینة الشیخ

والتي نزحت منھا إلى مدینة عدن مطلع األسبوع الماضي مع ، نازحي مدینة جعار في محافظة أبین
. أسرتھا

توفي الذي )عاما 15( ي الطفل الجریح علي عبد هللا الخالقالتحق بقافلة شھداء الجنوب األبرار ــ 
فبرایر الماضي 21التي أصیب بھا في جراحھطویلة من یونیو بعد معاناة19یوم األحد الموافق 

وذكرت وكالة أنباء عدن بأن الشھید الخالقي كان . برصاص جنود یمنیین في مدینة عدن الجنوبیة
ب عند إطالق مصفحتان في حالة موت سریري طوال األربعة األشھر الفائتة ، بعد أن أصی

عسكریتان النار على مجموعة من الصبیة كانوا متجمعون في دوار البجع على بعد أمتار من 
.مستشفى الجمھوریة التعلیمي بمدیریة خور مكسر

ــ تعرض الشیخ سلیم الصبیحي خطیب وإمام جامع مدینة جعار في محافظة أبین یوم الجمعة الموافق 
وذكرت وكالة أنباء عدن أن المسلحین ھجموا . ل نفذھا مسلحون مجھولون یونیو لمحاولة اغتیا17

وجوده في الجامع بعید صالة الجمعة وأطلقوا النار علیھ فأخطئوه على الشیخ الصبیحي أثناء
.بإصابة متوسطة وأصابوا مسناً 

یو واستھدافھا یون17ــ على أثر اعتداءات قوات السلطة على مدینة الحبیلین یوم الجمعة الموافق 
عاما بشظیة أسفل 23منازل المواطنین المدنیین ، أصیب المواطن قاسم نصر دوسي البالغ من العمر 

وقال سكان المدینة أنھم . بإصابات متوسطة " أبو العینین " كما أصیب شخص أخر یكنئ بـ . القلب 
.وشكا وقذائف المدفعیة عاشوا لیلة من الرعب بعد قصف الجیش الیمني أطراف المدینة بسالح الد

مصرعھ في مدینة الحبیلین بردفان یوم الخمیس ــ لقي الشاب سالم صالح عوض من أبناء یافع
یونیو ، بعد أن أصیب برصاصة أطلقھا أحد جنود السلطة المرابطین على مرتفعات 16الموافق 

. المدینة التي تتعرض العتداءات متكررة من قبل قوات السلطة 

یونیو الشھید محمد نور الدین ، وھو من أبناء مدینة الحوطة 11ي فجر یوم السبت الموافق ــ توف
بمحافظة لحج بعد معاناة قاسیة  من  أثار إصابة تعرض لھا من قبل قوات السلطة  قبل أشھر في 

.مدینة الحوطة 



9میس الموافق یوم الخالبالغ من العمر السادسة عشر عاما مساءھشام محفوظ ــ أصیب الشاب
. یونیو بعیار ناري طائش أطلقھ أحد جنود قوات السلطة في مدینة الشیخ عثمان من محافظة عدن 

أن حالتھ ، وأن العیار الناري اخترق فخد المصاب " عدن الغد " وقالت مصادر طبیة لموقع 
.الصحیة مستقرة 

یونیو في مدینة المكال أصیب 7موافق ــ في جریمة نكرى أقدمت علیھا قوات السلطة یوم الثالثاء ال
بینما أصیب ، مواطنین جمع من المواطنین اثنین برصاصات مباشرة  أطلقتھا تلك القوات على 

. ثالث دھسا بطقم عسكري یتبع لقوات األمن المركزي مواطن 

راشد وبحسب ما أوردتھ شبكة الطیف اإلخباریة فإن القیادي في مجلس الحراك الجنوبي األخ فؤاد
سالم عوض على صحتھم قد ذكر بأن المواطنالذي قام فور الحادث بزیارة الجرحى واالطمئنان

السالمة وتفاجأ بارتطام طقم األمن مستشفىالثعیني كان واقفا بسیارتھ بدیس المكال بالقرب من
ة وإلحاق یوم الثالثاء مما أدى إلى إصابتھ إصابة بالغالمركزي بسیارتھ في وقت مبكر من صباح

تفاجئوا أن المواطنین اعترضوا الطقم للقبض على الجناة إال أنھمبسیارتھ ، مضیفاأضرار كبیرة
ما أدى إلى إصابة المواطنینالعشوائي علیھم في تجسید واضح لعنجھیة تلك القواتبإطالق النار

.مصیبح بطلق ناري في البطنصبري الیزیدي بطلق ناري بیده وماھر سالم

:عتقاالت تعسفیة ا

من األسالیب القمعیة لحریة المواطن الجنوبي ھي ما تقدم علیھ قوات السلطة من حمالت اعتقال 
إن حمالتھا بل.كل من یبدي رأیھ المغایر لتوجھات السلطة لومالحقة لنشطاء الحراك الجنوبي ، و

ئلة االعتقاالت التعسفیة المحرمة بسط المعاییر القانونیة ، مما یجعلھا تحت طاتلك تتم دون مراعاة أل
ومن تلك الجرائم استمرار قوات السلطة على اعتقال الرمز الجنوبي حسن احمد باعوم رئیس .دولیاً 

للحراك الجنوبي الذي ضل مخفیا قسریا منذ فبرایر الماضي محروما من حقوقھ األعلىالمجلس 
..وبصدده فقد .. القانونیة كمعتقل سیاسي 

نظمة مراقبة حقوق اإلنسان الدولیة ومقرھا الوالیات المتحدة األمریكیة عن عمیق قلقھا مأعربت ــ 
السلطات الیمنیة ، مطالبةفوازنجلھجنوبي حسن أحمد باعوم والقائد المیداني للحراك العلى صحة

دد ، شیونیو21یوم الثالثاء الموافق وفي بیان أصدرتھ المنظمة. ھماالفوري عن مصیربالكشف
على في المنظمةأفریقیا ، نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق األوسط وشمالجو ستوركفیھ السید

إذا لم یكن لدیھا اتھامات فوراً عن مكانھما وأن تفرج عنھماالسلطات الیمنیة تكشف ضرورة أن 
" .جنائیة واضحة تنسبھا إلیھما 

یونیو 17الجمعة الموافق ایر بمدینة عدن یومفبر16ثورةشبابنظمــ من ناحیة أخرى سبق أن 
المخفي قسریا في مكان مجھول منذ فبرایر الماضي " جمعة الوفاء لباعوم " تظاھرة سلمیة سمیت بـ 

سلطة بالكشف وقد طالب المشاركون قوات ال. ، بعد أن أقدمت عناصر السلطة بخطفھ من المستشفى 
كما حملوا السلطات مسئولیة أي مكروه قد ،ا وإطالق سراحھما فورعن مصیره ونجلھ فواز

. یتعرضا لھ ال سمح هللا 



" جمعة الوفاء " یونیو 17المئات من المتظاھرین یوم الجمعة الموافق ــ وفي مدیریة القطن أحیا
للقائد المیداني المعتقل حسن أحمد باعوم ، طالبوا خاللھا بإطالق سراحھ وسراح رفاقھ المعتقلین 

التي انطلقت " الدراجات الناریة " كما كان ملفت للنظر ومثیرا لالعتزاز مسیرة . الحراك على ذمة
.یونیو في شوارع مدیریة المكال إحیاء لیوم المعتقل الجنوبي 9یوم الخمیس الموافق 

"معسكر سبأ" بأن ولدھا معتقل في "  لقلعة ا" أسرة الجندي جھاد محمد عبدوه الملقب بـ ــ أفادت
إلى إن تقریر حقوقيوأشار . یونیو بحسب ما أبلغھا بذلك زمالئھ 21یوم الثالثاء الموافق ذ من

المعسكر ، وأنھم لم زمالء الجندي المعتقل  أكدوا ألسرتھ بأنھ تعرض لتعذیب قاسي من قبل ضباط
سیة تتعلق یتمكنوا من عمل أي شئ لتخلیصھ ، موعزین اعتقالھ ألسباب یمكن أن تكون لھا خلفیة سیا

.شباب البتأییده لثورة 

الیمنیة باعتقال الطفل عبد الحكیم ــ أبلغ الناشط الحقوقي أحمد الربیزي عن قیام السلطات األمنیة
وأشار الربیزي في . یونیو 4عاما یوم السبت الموافق 16أحمد قیس الحویدري البالغ من العمر 

حدث أوال دون مراعاة لسنھ القانوني كونھ" ال تعسفیا بالغھ أن اعتقال الطفل عبد الحكیم كان اعتقا
یتم تقدیمھ إلى النیابة ولكون القانون ینص على عدم وجوب احتجاز أي شخص إال بقانون على إن

" .سراح ساعة إن ثبت علیھ أي جرم ما لم یتم إطالق24خالل 
ربین من نیران القتال الدائر في من النازحین الھاھم الطفل عبد الحكیم وأسرتھ الجدیر بالذكر إن " 

الجماعات المسلحة والتي رتكبھھاربا من الموت الذي تمدینة زنجبار محافظة أبین ، نزح إلى عدن
ھرب من ) عبد الحكیم(وما یؤسف لھ إن الطفل . زنجبار أدت إلى نزوح اآلالف من منازلھم في

." لیتم اتھامھ باالنتماء ألیھا نیران ھذه الجماعات

:قمع المسیرات السلمیة 

بالرغم من اإلدانات الدولیة واالحتجاجات الشعبیة لما ترتكبھ قوات السلطة من قمع وتنكیل بحق 
عن حقھم في إبداء آرائھم تجاه األوضاع لتعبیرالمسیرات السلمیة التي عبرھا یسعى المشاركون ا

استمرت خالل شھر یونیو في استخدام السیاسیة والمطالبة بحقوقھم المشروعة ، إالّ إن تلك القوات
القوة المفرطة في تفریقھا ، دون أبھت بتلك اإلدانات وال االعتراضات ، متجاوزة بذلك احترام 

.واألعراف القانون وحقوق اإلنسان 

لقد أسرفت قوات السلطة في التعدي على المسیرات الجماھیریة وقیامھا بخلق حالة ترھیب وتخویف 
من االشتراك فیھا ، بقیامھا إطالق الرصاص بشكل عشوائي قبیل تسییر تلك لمنع المواطنین

االحتجاجات ، بل وإقدامھا في العدید من الحاالت على إطالق الرصاص الحي مباشرة على 
كما إن استخدامھا للغاز الخانق والتالف لألعصاب أصبح أمر معتاد یستخدم ضد . المشاركین فیھا 

القیادات مر من القیادات العسكریة وبعلمكون إطالقھ یتم بأوارادع أخالقي ، المحتجین دون تردد أو 
. تغظ النظر عن استخدامھ السیاسیة ، التي 

السلمیة وفقا لبرامجھم مفخالل شھر یونیو الحالي استمرت جماھیر الجنوب في تنظیم فعالیاتھ
.تجاجیة فبرایر نشاطاتھم االح16األسبوعیة ، وكذا مشاركة شباب ثورة 



على " المعتقل الجنوبي " شھدت العدید من مدن ومدیریات المحافظات الجنوبیة فعالیات یوم حیث 
مدار كل یوم خمیس من أیام األسبوع ، كما تم إقامة المھرجانات الشعبیة في أیام تتناسب وظروف 

ففي .. تھم الیومیة كل مدیریة على حدة ، للتعبیر عن آرائھم تجاه تطورات األحداث التي تمس بحیا
یوم المعتقل الجنوبي استمرت جماھیر الجنوب وبالذات في محافظتي عدن وحضرموت وبشكل 
أسبوعي بالمطالبة  إلطالق سراح المعتقلین السیاسیین على ذمة الحراك الجنوبي والكف عن مالحقة 

عدن بتوثیق الجرائم كما طالبت لجنة المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان التي زارت محافظة. نشطائھ 
التي ارتكبتھا قوات السلطة بحق أبنائھم ، مرددین شعارات الحراك الجنوبي المطالب بحق تقریر 

.المصیر ، رافعین أعالم دولة الجنوب وصور العدید من الشھداء 

كما نظم الحراك الجنوبي  في العدید من المدیریات الجنوبیة األخرى ومنھا مدیریة مودیة والمحفد
فعالیات متنوعة من مسیرات من المناطق ، نظم وردفان والضالع وعتق وعزان وغیرھا 

جمیعھا عبرت عن إرادة شعب الجنوب وكذا تنفیذ العصیان المدني المبرمج ، ومھرجانات وندوات ، 
.. في الحریة وفي فك االرتباط من الجمھوریة العربیة الیمنیة 

ات جوبھت بتحرشات من قبل قوات السلطة ، التي عملت على نشیر ھنا إلى إن أغلب تلك الفعالی
استفزاز المشاركین فیھا ، وترویعھم ، وإطالق الرصاص الحي على بعضھا ، واستخدام القوة 

.المفرطة في تفریقھا 
ــ ففي المسیرة السلمیة التي نظمھا الحراك الجنوبي في مدینة تریم في وادي حضرموت یوم االثنین 

یونیو أصیب العشرات من المشاركین بإصابات متفرقة ، ذكرت وكالة أنباء عدن إن 27الموافق 
أربعة منھم أصیبوا بإصابات مباشرة وھم عماد أحمد كریش ، صالح عمر دبان ، حسین باجبیر 

كما إن اآلخرین أصیبوا بحاالت تشنج من جراء استنشاقھم لغاز سام أطلقتھ . وسالم سعید ساحب 
.طة علیھم قوات السل

یونیو 20ــ وفي مدیریتي المنصورة ودار سعد من محافظة عدن نظم األھالي یوم االثنین الموافق 
م ضد االحتالل البریطاني ، وتمجیدا 1976یونیو عام 20مسیرتین سلمیتین إحیاء لذكرى انتفاضة 

أكتوبر 14ورة لتضحیات الثوار الذین فرضوا  حینھا سیطرتھم على مدینة كریتر، إیذانا بانتصار ث
.من نوفمبر من نفس العام30ونیل االستقالل في 

یونیو مسیرة حاشدة للمئات من أبناء جزیرة سقطرى للمطالبة20یوم االثنین الموافق خرجت ــ كما
وذكر موقع صدى عدن بان .من نظام صالح ومحاكمة أركانھ برحیل أبناء الرئیس وما تبقى

.تعاھد الشھداء بالسیر نحو تحقیق جمیع أھداف الثورة المتظاھرین رددوا ھتافات 

یونیو مسیرة احتجاجیة حاشدة 13فبرایر عصر یوم االثنین الموافق 16حركة شباب ثورة ــ نظمت
.الجنوب والفتات تطالب بمنح شعب الجنوب حق تقریر المصیر رفع المشاركون فیھا إعالم

الشعب " وسط شارع رئیسي بمدیریة المنصورة وھتفواالمئات من أنصار الحركة الشبابیة وسار
ویأتي ھذا الموقف للثورة الشبابیة الجنوبیة تجاوبا مع موقف الحراك الجنوبي . "یرید تحریر الجنوب

.الداعي إلى فك االرتباط وتحریر الجنوب 

لثالثاء اآلالف من أھالي محافظة شبوة خرجوا یوم اعشرات وذكر موقع صدى عدن اإلخباري بأن
.یونیو في مسیرة حاشدة طافت شوارع مدینة عتق عاصمة المحافظة تأییدا لثورة الشباب 7الموافق 



:واإلعالم لتضییق على الصحفیینا

یشار إلى أن األحداث األخیرة في الیمن جعلت الكثیر من الصحفیین واإلعالمیین العرب واألجانب 
غیر أن السلطات الیمنیة تضیق كثیراً علیھم وتمنعھم من , یزورون الیمن لتغطیة أحداثھا الساخنة 

.دخول البالد مما یضطر بعضھم للدخول بطرق غیر رسمیة
وكانت السلطات الیمنیة قد رحلت عدداً من الصحفیین األجانب بسبب تغطیتھم التي ال تروق 

.للسلطات ، كما رفضت إعطاء عدد من الصحفیین تأشیرات دخول للبالد

یونیو اعتقلت قوات األمن في محافظة لحج  صحفیاً أجنبیاً یدعى جین 25یوم الثالثاء الموافق ــ ففي
عاماً ویحمل جواز سفر نیوزلندي ، بتھمة دخولھ الیمن بطریقة 29أورون جونسون یبلغ من العمر

.غیر شرعیة عن طریق الصومال 
اء مباشرة بعد استكمال التحقیق وأوضح مصدر أمني في محافظة لحج إنھم بصدد ترحیلھ إلى صنع

عدداً من البلدان العربیة منھا معھ ، مشیراً إلى أنھ من خالل التحقیقات األولیة تبین أن الصحفي زار
لبنان وفلسطین وجیبوتي والصومال وفلسطین وأنھ صحفي متعاون مع عدد من الوكاالت اإلعالمیة 

.لتلك الوكاالت من البلدان العربیة األجنبیة والعربیة یقدم خدمات وتقاریر إخباریة 

التي أوردت الخبر بأنھ سبق للسلطات " العربیة نت " وذكرت شبكة الطیف اإلخباریة نقال عن 
الخامس عشر من مشیرة إلى إنھ في. الیمنیة أن أقدمت على ترحیل العدید من الصحفیین األجانب 

الصحفیین الیمنیین فقد قامت لنقابةنوبحسب بیا, مارس الماضي تم ترحیل ستة صحفیین أجانب 
" ذا وول ستریت جورنال"یعمل لصالح ) بریطانيصحفي(السلطات األمنیة بترحیل أولیفر ھولمز 

لوس "تعمل لصالح ) صحفیة أمریكیة(سوتیالند إدوارد ھیليو" مجلة التایمز األمریكیة"و 
تعمل ) صحفیة بریطانیة(ووكر و بورتیا) مصور أمریكي(جوشو مارتیشو" أنجلوس تایمز

أوتساید " یعمل لصالح) صحفي أمریكي(و باتریك سیمز " ذاتلغراف"و" واشنطن بوست" لصالح
." الورو مصور إیطاليو ماركودي" ماغازین

:محاكمات جائرة

، أقرت محكمة االستئناف یوم األحد الموافقتجاوزا إلجراءات سیر الترافع وضمان نزاھة القضاء
یونیو المصادقة على حكم المحكمة االبتدائیة القاضي بإعدام أحمد عمر العبادي المرقشي دون أن 26

تستدعیھ للحضور أمامھا والسماح لھ بتقدیم دفوعھ األخیرة ، كإجراء تفرضھ نزاھة القضاء وعدالة 
.القانون ،  فكیف ھو الحال في قضایا عقوبات اإلعدام 

اعاة إلجراءات التقاضي ، فإن عدالة المحكمة تضل مخدوشة إن لم یكن وباتخاذ ذلك الحكم دون مر
مشكوك في نزاھتھا ، مما یؤكد االنطباع الذي ساد طوال فترتي المحاكمة االبتدائیة واإلستئنافیة من 

ة تداخلت معھا أبعاد سیاسیة ، إن اتخاذھما لمثل ذلك الحكم یأتي على خلفیة سیاسیة ، كون تلك القضی
المستھدفة ھي األخرى من قبل " صحیفة األیام " المتھم ھو الحارس الشخصي لمنزل ناشر إنمنھا

. السلطات بسبب موقفھا السیاسي المعارض للنظام 
م للمحاكمة ، فقد أشار المراقبون إلى عجز 2008في عام " المرقشي " فمنذ خضوع المحكوم علیھ 

جلسة ، مما یعیب سیر إجراءات 26لبالغة المحكمة عن إحضار الخصوم طوال فترات الترافع ا
.التقاضي ، عالوة على ما شابھا من تعارضات تمس نزاھة القضاء 



وسبق للمرصد الجنوبي أن نبھ إلى خطورة التأثیر السیاسي على نزاھة القضاء ، داعیا المحكمة إلى 
كاملة في الدفاع عن نفسھ ضرورة تطبیق المعاییر الدولیة لنزاھة القضاء بما فیھا منح المتھم حقوقھ 

.وتمكینھ من إثبات برأتھ 
م والقاضي بإعدام المتھم ، قد لقي استنكار 2010كما إن صدور الحكم االبتدائي المتخذ في یولیو 

" العدید من المنظمات الحقوقیة ، حیث وصفتھ المنظمة الیمنیة للدفاع عن الحقوق والحریات بأنھ 
.ام وناشریھا ویسيء لسمعة القضاء الیمني یستھدف صحیفة األی" حكم سیاسي 

عبد الحكیم العبادي إلى أن ھناك دفع بالمحكمة النتزاع نجل المحكوم علیھ الشاب حذر وبصدده فقد 
أھداف سیاسیة ال لكي یسارعوا في تنفیذه في ظل وجود االختالالت األمنیة وذلك بغرضھاحكم من

منظمات حقوق اإلنسان المحلیة ر شدید وأطالب كلحیاة والدي في خط"تخفي على أحد وقال أن 
أن یساعدونا نحن أطفالھ الصغار الذین ینتابنا قلقا بالغ والعربیة والدولیة وكل محبي العدالة والسالم

یساعدونا في حمایة والدنا وعدم تمكین ھؤالء المتعصبین ضدنا كجنوبیین وضد، أنعلى حیاة والدنا
" ا لھ وال لنا عالقة بھسیاسیة لیسلوا حیاة والدنا عرضة لتصفیة حساباتوالدنا البريء وأن ال یجع

.
بیانا یستنكر فیھ ذلك الحكم ، داعیا ) ساھر ( تفاعال مع ذلك أصدر المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 

المنظمات الدولیة المعنیة بنزاھة القضاء التدخل لنقضھ وإنقاذ حیاة أحمد عمر العبادي المرقشي من 
) .أنظر قسم بیانات المرصد . ( اإلعدام المحقق 

مایو جلسة30یوم االثنین الموافق بعدن ) أمن الدولة ( المتخصصة المحكمة الجزائیةعقدتــ 
للنظر في تھمة ، الحراك بمحافظة الضالعشالل علي شایع رئیس مجلسناشط السیاسيالمحاكمةل

. المنصرمعدن العامفي مدینةالریاضیة إحدى األندیةعلى تفجیرات طالتكیدیة تقضي بتحریضھ 
وتأتي ھذه المحاكمة تنكیال وترھیبا للمعارضین السیاسیین من نشطاء الحراك الجنوبي السلمي 
المطالب بفك االرتباط عن الجمھوریة العربیة الیمنیة وعودة جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة إلى 

.سابق عھدھا 
ة السیاسیة الواضحة لعقد مثل تلك المحاكمة ، إالّ إن محامي الدفاع المنصوب من قبل ورغم الخلفی

المزعومة ، إجراءات النیابة وبطالن التھمة عدم قانونیةالمحكمة قد فند تلك المزاعم ، موضحا 
.نقاط دفاعھ في دفع قانوني قدمھ للمحكمةمبیننا

:مدینة زنجبار على خط النار 

شوارعھا , تحولت مدینة زنجبار إلى مدینة أشباح .. النار الكثیف والقصف المدفعي على أصوات 
حتى .. أصبحت خالیة إالّ من اآللیات العسكریة والدبابات وأصوات رصاص الجماعات المسلحة 

.جراء المعارك الضاریة التي تدور رحاھا في المدینة , بات النزوح خطیراً 
َ من النازحین الذین تمكنوا من الفرار من منازلھم مع أطفالھم ونسائھم أصبح حیث وان المئات

حرب ، تتعرض للقصف ساحةالتي أصبحت ھي األخرى , یتھددھم الموت أیضاً في مدینة جعار
وكان الكثیر من النازحین من جحیم االشتباكات المسلحة العنیفة في , العشوائي بین الفینة واألخرى

إال إنھا تعرضت لقصفٍ عشوائي من قبل , بة منھا والتي كانت مأمونةقد قصدوا جعار القری, زنجبار
وھم یفتقرون , سالح الطیران وغیره، فنزح النازحون أصال من جدید إلى منطقة الحصن وباتیس

.المھشمةومن الفئات الفقیرة كونھم, ألدنى متطلبات العیش والمساعدات اإلنسانیة



, و المواجھات العنیفة مستمرة, لعسكریة في مدینة زنجبارقوات الجیش الیمني تواصل عملیاتھا ا
المرابطة في الجبال، ما یؤدي إلى سقوط بطریقة عشوائیة من قبل قواتھایتخللھا القصف المدفعي

ووفقاً لناشطین في حقوق اإلنسان فإن عدد الشھداء والجرحى . القذائف على األحیاء السكنیةعددٍ من
َ ثابت ونقالً عن شھودٍ عیان أنھم .. مع مرور الساعات مستمر ألنھ في تزاید , الذین سقطوا غیر

بدأ في الجثثعشرات الجثث في شوارع زنجبار بعضھا لجنود، مشیرین إلى أن عددا منشاھدوا
في وبحسب مصادرٍ طبیة, التحلل، وأن ھناك عدداً من الجرحى ال یزالون عالقین في المدینة

بزنجبار من الجرحى العسكریین قد سقطوا في المواجھات الدائرةفإن العشرات, العاصمة عدن
ْ الرازي والجمھوریة بضاحیة عدد منھم ووصفت إصاباتحي خور مكسر، ونقلوا إلى مستشفیَي

كما أن مستشفى باصھیب العسكري بالعاصمة عدن یستقبل یومیاً ما یقارب الـ ثالثین , بأنھا حرجة
الذین یتم الزج بھم إلى زنجبار بمحافظة أبین الستعادتھا حسب قولھم وھم من الجند, جریحٍ عسكري 

.
أطفال ونساء وشیوخ تقطعت بھم السبل تركوا دیارھم جراء المعارك الضاریة في زنجبار عاصمة 

افترشوا األرض والتحفوا السماء لم یجدوا من یعینھم في المناطق التي نزحوا إلیھا في , محافظة أبین
بعد أن تركتھم قوات النظام المتھاویة یواجھون , ى مساعدات بسیطة من األھاليعدن ولحج سو

العراء والجوع والمصیر المجھول ، تركوا كل ما یملكون في دیارھم المھجورة بسبب ضراوة 
ٍ ومقاتل  .المعارك التي لم تفرق بین طفل

قدرت تعدادھا وكالة , مسبوقةھذا وال یزال النزوح من أبین إلى العاصمة عدن مستمراً وبأعدادٍ غیرُ 
فت 54رویتر بـ  صِ ألف نازحا ، جمیعھم ھربوا من القصف العشوائي على مساكنھم ، وقد وُ

بسبب قلّة , األوضاع بالمأساویة في سواحل عدن الخط األحمر على المستوى اإلنساني و الصحي
. اإلمكانیات المتاحة الستیعاب األعداد الھائلة من النازحین 

ویتوزع النازحون الذین یقدر عددھم بعشرات اآلالف في العاصمة عدن على عددٍ من المدیریات 
أما عدد النازحین في , داخل مخیمات اإلیواء التي تم إنشاؤھا في عدد من مدارس العاصمة الستقبالھم

- أبین أسرة نازحة من 761فقد بلغ عدد األسر التي وصلت إلى المدینة إلى أكثر من , حوطة لحج
حیث یضطر , في الوقت الذي یعاني فیھ أبناء مدینة زنجبار وضعاً إنسانیاً حرجاً في عدن،زنجبار

في الطرقات وبعض البنایات التي ال زالت طور اإلنشاء، حتى یجدوا من یأویھم في البعض إلى النوم
.المدارس الحكومیة أو المنازل وغیرھا

إن المدینة تعیش كارثةً , طنین في مدینھ جعار قولھممن جھتھا أفادت مصادر مطلعة عن موا
خصوصا وان القصف یستھدف كل , وكل مواطن فیھا یواجھ الموت في الیوم الواحد مئةَ مرةحقیقیة

بوقف , شئ وال یضع أي اعتبار لإلنسان أو الحیوان، وقد طالب من تبقي في زنجبار المتحاربین
من تشغیل مضخات المیاه وإنقاذ آالف المواشي التي نفقت حتى یتمكنوا, الحرب لساعاتٍ في الیوم

ٍ دامس منذ بدایة االشتباكات المسلحة جراء انقطاع التیار  من العطش، كما تعیش زنجبار في ظالم
.الكھربائي عن المدینة 

:شكا مدینة الحبیلین تحت قصف الدو

الیمنیة المتمركزة على الجبال وفي مدینة الحبیلین من محافظة لحج ال زالت القوات العسكریة
الماضي ارتكاب المجازروتواصل منذ أواخر مایوالمرتفعات المتاخمة للمدینة من جھة الغرب

الخوف والرعب في نفوس أرواح األبریاء واستھداف المواطنین اآلمنین في منازلھم وإثارةوإزھاق
رى والمناطق المجاورة لھا مستخدمة والقالنساء واألطفال والشیوخ وتھجیر السكان من المدینة

الرشاشة في عملیات القصف التي عادةً ما تقوم بھا واألسلحةشكاورامیات الدوالمدفعیة والدبابات



وقیامھا مؤخراً بنشر عددا من القناصة على سفوح بعض المرتفعات خالل ساعات اللیل والفجر
سقط یوم الثالثاءقدلشھید ردفان معنس الخط العام الستھداف المواطنین ، وكان االقریبة من

. برصاص أحد من ھؤالء القناصة یونیو21الموافق

بأن عدداً من األھالي ـ غیرة على مدینتھم ودفاعا عن أنفسھم وأسرھم ـ تصدوا لتلك ت التقاریروأفاد
یونیو قصفاً عنیفاً وعشوائیاً 26بعد أن شنت القوات المسلحة للسلطة یوم األحد الموافق االعتداءات

أحد المواطنین حتى المنازل وتجمعات المواطنین في سوق مدینة الحبیلین مما أدى إلى إصابةطال
من السوق المخصص لبیع ویدعى محسن حسین صالح بشظایا إحدى القذائف التي سقطت بالقرب

ازدحاماً شدیداً بالمتسوقین الذین یقصدونھ من شي والذي یشھد في مثل ھذا الیوم من كل أسبوعالموا
.ویافع لبیع وشراء المواشي مختلف مناطق مدیریات ردفان

ىیونیو مما أد16الخمیس الموافق قوات السلطة أطلقت نیرانھا یومبانالحبیلین في وقالت مصادر 
طلقة بإصابتھمن أبناء یافع لبعوس بمحافظة لحج اثر) 45(سالم عوض المواطن صالح استشھادإلى 

.عندما كان في طریقة باتجاه عدن خارج من مدینة الحبیلین ناریة قاتلة
اشتباكات دارت في نفس الیوم في مدیریة المالح بین األھالي بانإلى ذلك ذكر موقع صدى عدن 

.شخص بشظیة بالرأس یدعى رامي عبد هللا حسن إصابة إلىأدىمما وجنود من قوات السلطة ،

یونیو على مدینة 10ــ وذكرت وكالة أنباء عدن بأن اعتداءات قوات السلطة لیوم الجمعة الموافق 
محسن علي طوئرة و محسن الصھیبي الحبیلین أسفرت عن استشھاد الناشطین في الحراك الجنوبي 

.قوات األمنفي رمضان من العام الماضي برصاصالشھید داوود الصھیبي الذي استشھدوالدوھو

والذي طال حتى المسافرین على القصف العشوائي الذي شنتھ القوات العسكریةمن جراء كما أصیب 
:أسماؤھم وھمعلى"عنا" الخط العام نحو أحد عشر شخصاً حصلت 

عبد الناصر الداعريـ 1
عبد الحكیم صالح محسن الجھوريـ 2
ف عليمصطفى سیـ 3
فارس منصور عليـ 4
حاشد عبد القويـ 5
ناصرعبد هللامحمد ـ 6
صامد عمرـ 7
علوي الخالديـ 8
إسماعیل محسن البشیريـ 9

علي الداووديـ 10
علي التركيـ 11

وسبق أن أستشھد من جراء قصف قوات السلطة لیوم األربعاء الموافق األول من یونیو كل من 
.كال من المواطن عفیف القطیبي وأخر یدعى أحمد الجرذي  المواطن عبید الفضلي وجرح 



بیان صادر عن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان بشأن المصادقة على حكم اإلعدام بحق المواطن 
.الجنوبي أحمد عمر العبادي المرقشي حارس صحیفة األیام الجنوبیة 

30.06.2011/  ساھر/ برن 

بحق المواطن الجنوبي احمد اإلعدامحكم  ) ساھر(اإلنساني لحقوق یدین ویستنكر المرصد الجنوب
, صنعاءالعاصمةمن قبل محكمة االستئناف بغرب األیامعمر العبادي المرقشي الحارس بصحیفة 

یونیو 11الصادر في االبتدائیةالمحكمةعلى حكم یونیو المصادقة26یوم األحد الموافق أقرتحیث 
على منزل الیمنیةاألمنم اثر ھجوم مسلح من قبل قوات 2008فبرایر 14ي بعد اعتقالھ ف, م2010

وقد صدر ھذا الحكم دون مراعاة إلجراءات وشروط إصداره ، .الجنوبیة األیامناشر صحیفة 
تقدیم بحرمان المحكوم علیھ وكذا ھیئة دفاعھ من حضور جلسة النطق بالحكم و بالتالي حرمانھم من 

.القانونیةاتھمدفوع
القوانین أحكام مع ىیتنافكونھ یعتبر ھذا الحكم غیر قانوني اإلنسانالمرصد الجنوبي لحقوق إن

التحري المنظمة إلجراءات التقاضي بما في ذلك  إجراءاتالدولیة التي تؤكد على نزاھة القضاء و
.صدور الحكمشروطوالمحاكمةوسیر واالستدالل 

باستنكار صدور ذلك ویطالبھا , الحقوقیةالدولیةالمنظمات إلىةدانوعلیھ فأن المرصد یتوجھ بھذه اإل
، جنائیةولیست إن المرصد یرى بأن تلك القضیة ھي ذو طابع سیاسيحیث الحكم المشكوك فیھ ،

.المتھمعلى إدانةالكافیةاألدلةیملك القضاء الإنكما 

لدى سلطات النظام الیمني لوقف ھذا الحكم بالتدخل السریعالدولیة ھذه المنظمات المرصدطالبیو
ویتصل بقضیة ھعلى إدانتسراحھ كون الدلیل غیر كافي وإطالقالجائر الذي صدر بحق العبادي 

.ھشام باشراحیلاألخورئیس تحریرھا األیامسیاسیھ تتعلق بصحیفة 

اسماء الضحایا من ابناء الجنوب على ایدي قوات األمن الیمنیة خالل شھراسماء الضحایا من ابناء الجنوب على ایدي قوات األمن الیمنیة خالل شھراسماء الضحایا من ابناء الجنوب على ایدي قوات األمن الیمنیة خالل شھر
ممم201120112011یویویویونیونیون

اســــــــــــماء القتــــــــــــلىاســــــــــــماء القتــــــــــــلىاســــــــــــماء القتــــــــــــلى
المالحظاتالحالةالمحافظةالتاریخاالسمم
جراء القصف العشوائي من قبل الجیش الیمني قتلقتیللحج01.06.2011عبید الفضلي1

عى مدینة الحبیلین
مثنى محسن 2

ئره طو
قبل الجیش الیمني قتل جراء القصف العشوائي من قتیللحج10.06.2011

عى مدینة الحبیلین
قتل جراء القصف العشوائي من قبل الجیش الیمني قتیللحج10.06.2011محسن الصھیبي3

عى مدینة الحبیلین
توفي بعد معاناة قاسیة من آثار اصابتھ تعرض لھا متوفيلحج11.06.2011محمد نور الدین4

حوطةمن قبل قوات االمن الیمنیة قبل اشھر بال



حسونھ علي 5
ملیكان

عام توفیت بمستشفى النقیب بعد یومین من 45متوفیةابین14.06.2011
اصابتھا جراء القصف العشوائي من قبل الجیش 

الیمني على مدینة زنجبار
سالم صالح 6

عبدالرب
قتل من قبل قناصة من قوات االمن الیمنیة المرابطة قتیللحج16.06.2011

في منطقة ردفان
قتل من قبل القناصة من الحرس الجمھوري بمدینة قتیللحج17.06.2011سلیم صالح 7

الحوطة 
علي عبدهللا 8

الخالقي 
في المستشفى بعد اصابتة قبل اربعة اشھر توفيمتوفيعدن19.06.2011

عندما داھمت قوات االمن الیمنیة حي السعادة بخور 
مكسر 

ردفان سیف 9
حسان

قتل جراء القصف العشوائي من قبل الجیش الیمني قتیللحج21.06.2011
على منطقة ردفان

حیدرة سالم 10
المستبح

قتل جراء قصف الطیران الیمني منازل مدینة زنجبار قتیلابین21.06.2011

صالح علي 11
المحبوش

قتل من قبل جنود معسكر النصر بخور مكسر عندما قتیلعدن23.06.2011
ارتھ بالقرب من المعسكر توقفت سی

جیاب علي محمد 12
السعدي

إطالق قوات الجیش النار على  اآلالف من قتل اثناءقتیلعدن25.06.2011
المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد الدرویش

قتل اثناء اطالق النار علیھ في مخیم االعتصام قتیلعدن25.06.2011فھمي الفروي   فھمي الفروي   فھمي الفروي   13
بالمنصورة

عقید متقاعد قتل جراء انفجار سیارتھ بعبوة ناسفةقتیلعدن28.06.2011خالد الحبیشي    خالد الحبیشي    خالد الحبیشي    14
جمال یحیى 15

ناصر الجوبعي
قتل جراء القصف العشوائي من قبل الجیش الیمني قتیللحج30.06.2011

على مدینة الحبیلین 
عبدهللا ناصر 16

محمد ابولینھ
قصف الطیران الیمني لعدد من الحافالت قتل جراء قتیلابین29.06.2011

وھي على الطریق بمدینة زنجبار
قتل جراء قصف الطیران الیمني لعدد من الحافالت قتیلابین29.06.2011ابن القبطي17

وھي على الطریق بمدینة زنجبار
عارف سعید 18

لسود
الت قتل جراء قصف الطیران الیمني لعدد من الحافقتیلابین29.06.2011

وھي على الطریق بمدینة زنجبار
قتل جراء قصف الطیران الیمني لعدد من الحافالت قتیلابین29.06.2011ابن الرطیل 19

وھي على الطریق بمدینة زنجبار

اســــــــــــماء الجــــرحــىاســــــــــــماء الجــــرحــىاســــــــــــماء الجــــرحــى
المالحظاتالحالةالمحافظةالتاریخاالسمم
ي اصابة فلحج01.06.2011محمد فضیلھ1

الرأس
اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش 

الیمني عى مدینة الحبیلین
الجیش قبل اصیب جراء القصف العشوائي من اصابة بلیغةلحج01.06.2011ف القطیبيعفی2

الیمني عى مدینة الحبیلین
الجیش قبلاصیب جراء القصف العشوائي مناصابة بلیغةلحج01.06.2011الجرذياحمد3

الیمني عى مدینة الحبیلین
الجیش قبلاصیب جراء القصف العشوائي مناصابة بلیغةلحج01.06.2011مختار الردفاني4



الیمني عى مدینة الحبیلین
عبدهللا مطلق 5

الحالمي
اصیب جراء اطالق قوات االمن الیمنیة النار اصابة بلیغةلحج02.06.2011

على المتظاھرین بمدینة الحبیلین
عام اصیب جراء القصف العشوائي من قبل 18اصابة بلیغةلحج06.06.2011ابراھیم احمد زین6

الجیش الیمني على منطقة المالح بردفان
سالم عوض 7

الثعیني
اصیب بدھس سیارة األمن المركزي متعمداً اصابة بلیغةحضرموت07.06.2011

عندما كان واقف بجوار الشارع بمدینة المكال
اصیب بطلق ناري اثناء تفریق مظاھرة سلمیة اصابة بلیغةحضرموت07.06.2011بري الیزیديص8

بمدینة المكال
ماھر سالم 9

مصیبح
اصیب بطلق ناري اثناء تفریق مظاھرة سلمیة اصابة بلیغةحضرموت07.06.2011

بمدینة المكال
اصابة في لحج08.06.2011امین حیدرة ثابت10

القدم
اء القصف العشوائي من قبل الجیش اصیب جر

الیمني بمدینة الحبیلین 
اصابة في عدن09.06.2011ھشام محفوظ11

الفخذ
اصیب بطلق ناري من قبل قوات االمن الیمنیة 
عندما كان واقفاً امام منزلھ  في الشیخ عثمان

قبل الجیش اصیب جراء القصف العشوائي مناصابة بلیغةلحج10.06.2011یوسف الجوبعي12
الیمني بمدینة الحبیلین 

عبدالناصر 13
الداعري

القصف العشوائي من قبل الجیش اصیب جراءاصابة بلیغةلحج10.06.2011
ي بمدینة الحبیلین الیمن

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011عبده احمد حسین14
الیمني بمدینة الحبیلین 

عبدالحكیم صالح 15
محسن

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011
الیمني بمدینة الحبیلین 

مصطفى سیف 16
علي

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011
الیمني بمدینة الحبیلین 

فارس منصور 17
علي 

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش ابة بلیغةاصلحج10.06.2011
الیمني بمدینة الحبیلین 

حاشد عبدالقوي 18
علیوة

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011
الیمني بمدینة الحبیلین 

ن قبل الجیش اصیب جراء القصف العشوائي ماصابة بلیغةلحج10.06.2011عدنان عبدهللا19
الیمني بمدینة الحبیلین 

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011الخالدي20
الیمني بمدینة الحبیلین 

اسماعیل محسن 21
البشیري

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011
الیمني بمدینة الحبیلین 

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011وسف الشعیبيی22
الیمني بمدینة الحبیلین 

محمد عبدهللا 23
ناصر

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011
الیمني بمدینة الحبیلین 

یب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصاصابة بلیغةلحج10.06.2011صامد عمر24
الیمني بمدینة الحبیلین 

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011علوي الخالدي25
الیمني بمدینة الحبیلین 

إسماعیل محسن 26
البشیري

لجیش اصیب جراء القصف العشوائي من قبل ااصابة بلیغةلحج10.06.2011
الیمني بمدینة الحبیلین 



اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011علي الداوودي27
الیمني بمدینة الحبیلین 

اصیب جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةلحج10.06.2011علي التركي28
الیمني بمدینة الحبیلین 

اصابة في عدن11.06.2011جھاد عبدهللا29
الفخذ

اصیب جراء النار اطالق قوات االمن الیمنیة 
النار على المتظاھرین بمدینة المعال 

اصابة بالرجل عدن11.06.2011محمد احمد عبدي30
والبطن

اصیب جراء النار اطالق قوات االمن الیمنیة 
النار على المتظاھرین بمدینة المعال 

ي افراح عل31
الباھري

سنوات اصیبت جراء القصف العشوائي من 10اصابة بلیغةابین12.06.2011
قبل الجیش الیمني على مدینة زنجبار 

اصیبت جراء القصف العشوائي من قبل الجیش اصابة بلیغةابین12.06.2011حسین بن عید 32
الیمني على مدینة زنجبار

رامي عبد هللا 33
حسن

اصابة في ابین17.06.2011
الرأس

اصیب بشظیة جراء القصف العشوائي من قبل 
الجیش الیمني على مدینة زنجبار

المحامي مختار 34
السید

اصیب جراء قصف طائرة عمودیة منازل اصابة بلیعةابین17.06.2011
المواطنین بمدینة زنجبار 

قصف الجیش الیمني عام اصیب جراء 23اصابة بلیعةلحج17.06.2011قاسم نصر دوسي 35
لمدینة الحبیلین بردفان 

اصابة في لحج17.06.2011حیدرة علي حسین36
الكتف

عام اصیب جراء قصف الجیش الیمني 34
لمدینة الحبیلین بردفان 

اصابة في لحج17.06.2011صالح سعد عبدهللا37
الرجل

اصیب جراء قصف الجیش الیمني لمدینة 
الحبیلین بردفان 

سم نصر قا38
دوسي

اصابة اسفل لحج17.06.2011
القلب

اصیب بشظیة جراء قصف الجیش الیمني على 
منازل المدنیین بمدینة الحبیلین

اصابات لحج17.06.2011أبو العینین39
متفرقة

اصیب جراء قصف الجیش الیمني على منازل 
المدنیین بمدینة الحبیلین

عطاء علي 40
میسري

بة في اصاعدن21.06.2011
الساق

طفلة اصیبت جراء اطالق النار علیھ من قبل 
قوات االمن بمدینة الشیخ عثمان 

اصابات لحج23.06.2011عبدالناصر الخیلي41
متفرقھ

قیادي في الحراك اصیب جراء قصف الجیش 
الیمني لمدینة الحبیلین بردفان

اصابات لحج23.06.2011علي حسین42
متفرقھ

لجیش الیمني لمدینة اصیب جراء قصف ا
الحبیلین بردفان

ناصر محسن 43
مثنى

إطالق قوات الجیش النار اصیب اثناء عام 42اصابة بلیغةعدن24.06.2011
على المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 

الدرویش
سعید ناصر 44

محسن
إطالق قوات الجیش النار على اصیب اثناء اصابة بلیغةعدن24.06.2011

اركین في موكب تشییع جثمان أحمد المش
الدرویش

وضاح محمد 45
الجعیدي

إطالق قوات الجیش النار اصیب اثناء عام23اصابة بلیغةعدن24.06.2011
على المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 

الدرویش
لنار إطالق قوات الجیش ااصیب اثناء عام33اصابة بلیغةعدن24.06.2011اكرم محسن الحر46

على المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 
الدرویش



إطالق قوات الجیش النار اصیب اثناء عام22اصابة بلیغةعدن24.06.2011محمد محمود سالم47
على المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 

الدرویش
حسین عبدهللا 48

احمد
الجیش النار على إطالق قواتاصیب اثناء اصابة بلیغةعدن24.06.2011

المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 
الدرویش

محمد صالح 49
الفالحي

إطالق قوات الجیش النار اصیب اثناء عام17اصابة بلیغةعدن24.06.2011
على المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 

الدرویش
لطفي محمد 50

باعوشھ
طالق قوات الجیش النار على إاصیب اثناء اصابة بلیغةعدن24.06.2011

المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 
الدرویش

مازن حسین 51
الشبحي

إطالق قوات الجیش النار اصیب اثناء عام25اصابة بلیغةعدن24.06.2011
على المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 

الدرویش
إطالق قوات الجیش النار على اصیب اثناء اصابة بلیغةعدن24.06.2011وائل حكیم52

المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 
الدرویش

إطالق قوات الجیش النار على اصیب اثناء اصابة بلیغةعدن24.06.2011ماجد علي ثابت53
المشاركین في موكب تشییع جثمان أحمد 

الدرویش
محسن حسین 54

صالح
ف العشوائي من قبل الجیش اصیب جراء القصاصابة بلیغةلحج25.06.2011

الیمني على مدینة الحبیلین 
عماد أحمد 55

كریش
اصابة في حضرموت27.06.2011

الرأس
اصیب برصاص قوات األمن الیمنیة اثناء 

تفریق مظاھرة سلمیة بمدینة تریم 
صالح عمر 56

دبان
اصیب برصاص قوات األمن الیمنیة اثناء اصابة بلیغةحضرموت27.06.2011

فریق مظاھرة سلمیة بمدینة تریم ت

اصیب برصاص قوات األمن الیمنیة اثناء اصابة بلیغةحضرموت27.06.2011حسین باجبیر 57
تفریق مظاھرة سلمیة بمدینة تریم 

سالم سعید 58
ساحب

اصیب برصاص قوات األمن الیمنیة اثناء اصابة بلیغةحضرموت27.06.2011
ة تریم تفریق مظاھرة سلمیة بمدین

عبدهللا احمد 59
العلھي

اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011
الحافالت وھي على الطریق بمدینة زنجبار

صالح علي ابوبكر 60
العولقي

اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011
نة زنجبارالحافالت وھي على الطریق بمدی

احمد عبدربھ 61
العلھي

اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011
الحافالت وھي على الطریق بمدینة زنجبار

صالح احمد 62
الحماطي

اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011
جبارالحافالت وھي على الطریق بمدینة زن

اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011امین احمد سالم 63
الحافالت وھي على الطریق بمدینة زنجبار

عبدالحكیم احمد 64
سالم الذییبي

اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011
زنجبارالحافالت وھي على الطریق بمدینة 

اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011علي عبدربھ یحیى65



الحافالت وھي على الطریق بمدینة زنجبار
سیالن علي احمد 66

سلطان
اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011

رالحافالت وھي على الطریق بمدینة زنجبا
ابراھیم خالد 67

منصور الكازمي
اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011

الحافالت وھي على الطریق بمدینة زنجبار
محمد عوض سنھ 68

الحیدري
اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011

زنجبارالحافالت وھي على الطریق بمدینة
عوض صالح 69

احمد 
اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011

الحافالت وھي على الطریق بمدینة زنجبار
عبدهللا احمد سالم 70

الھاشمي
اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011

زنجبارالحافالت وھي على الطریق بمدینة 
عوض احمد محمد 71

السعدي
اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011

الحافالت وھي على الطریق بمدینة زنجبار
عادل سالم علي 72

ناصر 
اصیب جراء قصف الطیران الیمني لعدد من اصابة بلیغةابین29.06.2011

زنجبارالحافالت وھي على الطریق بمدینة 

المنازل والممتلكات العامھ والخاصة المتضررةالمنازل والممتلكات العامھ والخاصة المتضررةالمنازل والممتلكات العامھ والخاصة المتضررة
المالحظاتالمحافظةالتاریخاألسمم
مسجد للعبادةلحج01.06.2011مسجد الشرطة1
مسجد للعبادةلحج01.06.2011مسجد السنة2
منزل سكنيلحج01.06.2011الشیخ احمد الحوشبي3
سكنيمنزللحج01.06.2011سعید المشالي4
منزل سكنيلحج01.06.2011زین البیحاني5
منزل سكنيلحج01.06.2011احمد سیف6
منزل سكنيلحج01.06.2011عادل الربیعي7
منزل سكني ابین17.06.2011المحامي مختار السید8
ارزنجب/منزل سكني تضرر جراء قصف الطیران الیمني مابین21.06.2011عبدالرب الیافعي9
زنجبار/منزل سكني تضرر جراء قصف الطیران الیمني مابین21.06.2011محمد علي عاطف.د10
زنجبار/مسجد  تضرر جراء قصف الطیران الیمني مابین21.06.2011مسجد الحمزة 11
منزل سكنيابین21.06.2011سالم شیخ الیافعي12
جمیع النوافذ االمامیة جراء القصف تحطم زجاج عدن24.06.2011مستشفى البریھي13

العشوائي



الصورالصورالصور

المالحظاتالصورة
احد الجرحى الذین اصیبوا جراء القصف العشوائي 
من قبل الجیش الیمني عى مدینة الحبیلین بتاریخ 

01.06.2011

عبید الفضلي قتل جراء القصف العشوائي من قبل 
الجیش الیمني عى مدینة الحبیلین 

01.06.2011بتاریخ

اصیب بطلق ناري من قبل عام 16ھشام محفوظ 
قوات االمن الیمنیة عندما كان واقفاً امام منزلھ  في 

09.06.2011الشیخ عثمان بتاریخ



القصف العشوائي من قتل جراءمحسن الصھیبي
قبل الجیش الیمني عى مدینة الحبیلین

قتل جراء القصف العشوائي محسن مثنى طوئره
من قبل الجیش الیمني عى مدینة الحبیلین

16/6/2011بردفان یوم  تلقسالم صالح عبدالرب 



صور توضح الدمار واالضرار البلیغھ الذي الحقھا 
مسجد علىالطیران الحربي جراء القصف الشدید

ابینبجعار محافظةالحمزه

صور توضح الدمار واالضرار البلیغھ الذي الحقھا 
مدینةعلىیدالطیران الحربي جراء القصف الشد

ابینجعار محافظة

صور توضح الدمار واالضرار البلیغھ الذي الحقھا 
مدینةعلىیدالطیران الحربي جراء القصف الشد

ابینجعار محافظة



صور توضح الدمار واالضرار البلیغھ الذي الحقھا 
جراء القصف ین على منازل الموطنالطیران الحربي 

ابینجعار محافظةمدینةعلىالشدید

صور توضح الدمار واالضرار البلیغھ الذي الحقھا 
جراء القصف على منازل الموطنین ي الطیران الحرب

ابینجعار محافظةمدینةعلىالشدید

حقھا صور توضح الدمار واالضرار البلیغھ الذي ال
جراء القصف على منازل الموطنین الطیران الحربي 

ابینجعار محافظةمدینةعلىالشدید

ار البلیغھ الذي الحقھا صور توضح الدمار واالضر
جراء القصف على منازل الموطنین الطیران الحربي 

ابینجعار محافظةمدینةعلىالشدید



وضح الدمار واالضرار البلیغھ الذي الحقھا صور ت
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بمدینة زنجبار الحافالت



جرحى القصف الجوي الذي استھدف تجمع احد 
بمدینة زنجبار الحافالت

جرحى القصف الجوي الذي استھدف تجمع احد 
بمدینة زنجبار الحافالت

الفیدیو

زنجباربمدینةالسكنیةاءاالحیتقصفحربیةطائرة
embedded_player=feature&egCovI4nrge=v?watch/com.youtube.www://http

أحمدومحمدهللاعبدجھاد2011یونیو11المعالجریحي
embedded_player=feature&0hgyujcMygj=v?watch/com.youtube.www://http

الحمزهومسجدجعارمدینةقصفیوضحفیدیو
embedded_player=feature&k9BVnNR_pG6=v?watch/com.youtube.www://http

178=at#embedded_player=feature&KeMs0Y9pE03=v?watch/com.youtube.www://http
م2011یویون22االربعاءابیننازحيمقابالت

الدرویشاجمدالشھیدموكبعلىالناراطالق
embedded_player=feature&ZKlOmJbJvrU=v?watch/com.youtube.www://http

السعديعليمحمدجیاب



embedded_player=feature&jGuA-QkMfeL=v?watch/com.youtube.www://http
عبدهللاحسینالجریح

embedded_player=feature&8IBioyFtKPK=v?watch/com.youtube.www://http
محمدمحمودمحمدالجریح

embedded_player=feature&k7MIFuqKCOd=v?watch/com.youtube.www://http
النقیبمستشفىفيالجرحىاحد

18=at#embedded_player=feature&dMGzA-yK1Ae=v?watch/com.youtube.www://http
م2011\6\24الجمعھالیومالنقیبمستشفىفياخرینجریحین

embedded_player=feature&FTYLOpuZzkc=v?watch/com.youtube.www://http
JSC ركابحافالتعلىغارةفيجریح13ومدنیین5منصورأنیسالیمن29 06 2011

13=at#embedded_player=feature&TdUgrE1HRd0=v?watch/com.youtube.www://http

انتھى

:للتواصل والمراسلة

سویسرا :  بیرن – المركز الرئیسي
)ساھر(المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 

أفندي الحاج المرقشي/ الدكتور 
Dr. Afendi Al-Hajj

Waldheimstr .6
3012 Bern, Switzerland

)0041799808849( لفون ت
)0041313054987(فاكس 

: برید إلكتروني 
Sohraden@hotmail.com

www.sohr-aden.org
المحامي عبد الرحمن المسیبلي

سویسرا–جنیف 
almusibli@hotmail.com

عدن  فرع جنوب الیمن – -
أحمد الربیزي

Ahmed Al-roubaizi
haddaralrbeezy@yahoo.com



فرع الوالیات المتحدة األمریكیة 
ضیف الصوالني 

Dhaif Alsoolani
aden.1994@hotmail.com

عادل الجعفري
abulith101@live.com

فرع بریطانیا
خالد یوسف. د

dryousefkaled@yahoo.co.uk
عبدالحمید المفلحي

hamidmuflihi@hotmail.com

أروبا
نضال السقاف. د

com.yahoo@alsakaffn


