
بسم هللا الرحمن الرحیم

.)ساھر ( للمرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 2011التقریر الدوري لشھر سبتمبر 
.م 2011أكتوبر 18

م استمرت قوات السلطة الیمنیة في ارتكاب المزید من االنتھاكات لحقوق 2011خالل شھر سبتمبر 
القمع والتنكیل بحق نشطا الحراك اإلنسان في جنوب الیمن ، منتھجة أشكال مبتكرة من أسالیب

الجنوبي السلمي وشباب الجنوب ، منھا التفجیرات المفخخة لقتل معارضیھا و إطالق الرصاص 
العشوائي ترویعا للمواطنین وإقالقا للسكینة العامة ، وإطالق أیادي العابثین في األمن سارحة في 

.غیھا لنشر الفوضى وقطع الخدمات كعقوبات جماعیة 

12الوقت الذي تداعى فیھ المجتمع الدولي ممثال بمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في ففي
سبتمبر الحالي ، استجابة لصرخات ضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان ، لتدارس األوضاع في الیمن 

ج تستمر السلطات الیمنیة في عملیات القتل المباشر لنشطاء الحراك السلمي ، وتقمع تظاھراتھم وتز
.بالعشرات في زنازینھا المظلمة غیر أبھة بالموقف الدولي 

ولما للمجتمع الدولي أن یتخذ إجراء للحد من تلك االنتھاكات ، فإن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
یرى إن قرار المجلس الدولي رغم من إنھ لم یكن في مستوى حجم معانات الضحایا ، إالّ إن فیھ من 

لھا أن تشكل خطوة أولى تتلوھا خطوات على طریق إیجاد آلیة حقیقیة لحمایة المؤشرات ما یمكن 
أھمھا ھو أن المجلس أكد على ضرورة قیام تحقیق مستقل وشفاف حول جمیع .. حقوق اإلنسان 

االنتھاكات ، ضمانا لعدم إفالت مرتكبیھا من العقاب ، وھذا یفترض العمل بھ ولو حتى عبر آلیة 
كما . ذلك إسقاط أیة ضمانات یمكن أن تمنح للجناة تحت أیة تسویة یمكن أن تتم  وطنیة  ، مما یعني 

إن دعوة المجلس للحكومة الیمنیة إلى تجدید تعھداتھا والتزاماتھا الدولیة القاضیة باحترام حقوق 
كما. اإلنسان ، ھي دعوة تحمل في طیاتھا إدانة للحكومة الیمنیة لتخلیھا عن احترام حقوق اإلنسان 

إن عزم المجلس الدولي على استمرار مراقبتھ ألوضاع حقوق اإلنسان والنظر فیھا خالل دورتھ 
القادمة ھو امتحان لمدى مصداقیة الحكومة الیمنیة تجاه احترام قرارات المجلس ، وبما یمكن المجلس 

.من إیجاد آلیة دولیة ناجعة للحد من انتھاكاتھا لحقوق اإلنسان 

الدولي ھو األخر أصبح مھیئاَ للنظر في قضایا انتھاكات حقوق اإلنسان ، على كما إن مجلس األمن
طریق اتخاذ قرار ملزم لضمان اإلنصاف العادل لضحایا االنتھاكات وردع مرتكبیھا وإخراج البالد 

سبتمبر شدد فیھ على 24وسبق لمجلس األمن أن أصدر بیانا یوم السبت الموافق . من ما وصلت إلیھ 
علما إن المبعوث الدولي السید جمال .. قف أعمال العنف ضد المدنیین السلمیین والعزل ضرورة و

بن عمر قد أطلع عن كثب على طبیعة القضیة الجنوبیة وما یتعرض لھ شعب الجنوب من انتھاكات 
. تقریر مصیره حقھ في وحرمانھ من اإلنسانیةفي حقوقھ



الكف عن ارتكاب المزید من انتھاكات حقوق اإلنسان إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان یرى إن 
في جنوب الیمن بما فیھا جرائم القتل واالعتقال والتعذیب ، ال یمكن لھ أن یتحقق إالّ بتمكین شعب 

م للقمع 1994الجنوب من التمتع بحقھ في تقریر مصیره ، كون شعب الجنوب یتعرض منذ عام 
ھذا ما تم التأكید علیھ في . في تقریر مصیره بنفسھ واالضطھاد بسبب مطلبھ العادل لنیل حقھ 

) . أنظر المناشدة أدناه .( المناشدة الدولیة للمرصد الجنوبي الموجھة إلى مجلس حقوق اإلنسان 

ویجدد المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان مناشدتھ تلك ألعضاء مجلس األمن الدولي ، داعیا إیاھم إلى 
ب ھو مفتاح أساسي إلحالل االستقرار في المنطقة ، بحیث ال یمكن أن التیقن من إن حل قضیة الجنو

.یتحقق ذلك االستقرار إالّ بمنح شعب الجنوب حقھ في تقریر مصیره 

رصد إحدى عشر حالة قتل ) ساھر ( وخالل شھر سبتمبر أستطاع المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
إلى جروح بلیغة ، و أربع حاالت اعتقال خارج نطاق القضاء و سبع حاالت شروع بالقتل أفضت 

جمیعھا تظل شاھدة على جرائم قوات السلطة الیمنیة بحق أبناء الجنوب ، حتى یأتي الیوم .. تعسفي 
.الذي ینصف فیھ ضحایا تلك الجرائم وینال مرتكبیھا الجزاء العادل 

م2011سبتمبر 19جنیف  بسم هللا الرحمن الرحیم                                           

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

.، البند الثاني من جدول األعمال 18الدورة الـ .. مجلس حقوق اإلنسان 
تقریر المفوضة السامیة لحقوق اإلنسان حول زیارة البعثة األممیة إلى الیمن ، رقم  

A/HRC/18/21

) .ساھر ( مناشدة من المرصد الجنوبي ـ جنوب الیمن ـ لحقوق اإلنسان 

.السید رئیس مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
.السیدة المفوضة السامیة لحقوق اإلنسان 

.السادة وفود الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان 
.نسان لمجلس حقوق اإل18السادة وفود الدول المراقبة في الدورة 

.السادة وفود المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة المعنیة بحقوق اإلنسان 

باھتمام بالغ أطلعنا على مضمون تقریر المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان حول بعثتھا األممیة إلى 
م برئاسة السید ھاني 2011یولیو 6یونیو حتى 28خالل الفترة من A/HRC/18/21الیمن رقم 

ذلك التقریر الذي بین حجم االنتھاكات الجسیمة التي ارتكبتھا قوات السلطة الیمنیة بحق . مجلي ال
.المواطنین المدنیین 

إن التمعن في طبیعة تلك االنتھاكات یلمس بأنھا تجاوزت في بشاعتھا الصفة الجسیمة لھا ، لترقى 
ر على المتظاھرین سلمیا وقتل إلى مصاف الجرائم اإلنسانیة ، كونھا شملت جرائم إطالق النا

. العشرات وجرح المئات واعتقال اآلالف منھم ، عالوة على ممارسة أبشع أنواع التعذیب بحقھم 



ففي الوقت الذي نشید فیھ بجھود اللجنة األممیة لما أنجزتھ من مھمة إنسانیة ، فإننا في الوقت نفسھ 
م الموقر ، ووضعكم لآللیة الكفیلة بوضع حد لتلك نتطلع إلى أن تلقى نتائج تلك الجھود تقییم مجلسك

.االنتھاكات وإنصاف ضحایاھا وعدم تمكین مرتكبیھا من اإلفالت من العقاب 

إن المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان یلفت نظر المجتمع الدولي ممثال بمجلسكم الموقر بأن مواطني 
اكات الجسیمة في حقوقھم لیست م عرضة لشتى أنواع االنتھ1994جنوب الیمن ضلوا منذ عام 

و قد ازدادت تلك االنتھاكات حدة . السیاسیة والمدنیة فحسب بل وفي حقوقھم االجتماعیة واالقتصادیة 
م وھو عام انطالقة الحراك الشعبي السلمي في جنوب الیمن المطالب بحق شعب 2007منذ عام 

.الجنوب في تقریر مصیره بنفسھ 
ق اإلنسان بان الكف عن ارتكاب مثل تلك االنتھاكات یكمن في تمكین ویرى المرصد الجنوبي لحقو

الشعب الجنوبي من التمتع بحقھ في تقریر مصیره ، ذلك الحق الذي تكفلھ المواثیق الدولیة ، ویقره 
المجتمع الدولي كحق مقدس للشعوب ، والسیما إن شعب الجنوب سبق لھ أن كان ممثال في مجلسكم 

تحتل مكانتھا بین الدول ) جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة ( حكومتھ السابقة الموقر ، حین كانت 
.كعضو دائم في منظمة األمم المتحدة 

إننا في المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان نناشد مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كجھة معنیة 
ینھ من التمتع بحقھ في تقریر بحقوق الشعوب المضطھدة ، إلى التضامن مع شعب جنوب الیمن لتمك

.مصیره  وتحدید خیاراتھ وتوجھاتھ بنفسھ 

وحتى یتحقق ذلك یرى المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان إن العمل بتوصیة المفوضة السامیة لحقوق 
اإلنسان الواردة في نص التقریر والقاضیة بإیجاد تحقیقات دولیة مستقلة ، ھي آلیة یمكن أن یعول 

وكضمان للحد من مثل تلك االنتھاكات . إفالت مرتكبي تلك االنتھاكات من العقاب علیھا في عدم
عبره یمكن أن .. نرى أھمیة أن یعین مجلسكم الموقر مقرر خاص معني بحقوق اإلنسان في الیمن 

. یطمئن المواطن على حقوقھ وحریاتھ األساسیة 

ه لیعرب لكم جمیعا عن تقدیره لما تعیرونھ ینتھز المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان انعقاد جلستكم ھذ
.من اھتمام لحقوق اإلنسان في الیمن 

المحامي عبد الرحمن المسیبلي                                                   الدكتور أفندي الحاج
س المرصد الجنوبيأمین عام المرصد الجنوبي                                                      رئی

:قتل وشروع في القتل وجرح خارج نطاق القضاء 

تستمر قوات السلطة الیمنیة في استخدام الرصاص الحي لقتل المواطنین الجنوبیین غیر أبھة 
.ألرواحھم الطاھرة ودمائھم الزكیة 

سبتمبر 27لموافق ــ فبینما كان المواطن فضل محسن الردفاني القاطن مدینة الحبیلین یوم الثالثاء ا
یقضي مشترواتھ من سوق المدینة العام ، إذا برصاص الغدر العشوائي یخترق مؤخرة رأسھ لیلقى 
حتفھ في الحال ، كما إن المواطن شیخ محمد ناصر من أھالي مدینة لودر سقط ھو األخر جریحا 

متمركز على بطلقة ناریھ استقرت في صدره ، مصدرھا على األرجح  جنود القطاع العسكري ال



مشارف المدینة حسبما ذكرت وكالة أنباء عدن ، علما إن ذلك القطاع العسكري لھ سوابق مماثلة في 
.إطالق النار على أحیاء المدینة 

عام 17سبتمبر على جثة الشاب جبر عبد هللا الجحافي البالغ من العمر25ــ عثر یوم األحد الموافق 
صدى " وذكر الموقع اإلخباري . في مدیریة جحاف الضالعیة ، ملقیة في مزرعة أسرتھ التي تقع

بأن مصادر مقربة من أسرة القتیل أشارت إلى إنھ استشھد برصاص قناصة یتمركزون في " عدن 
موقع عسكري في منطقة بئر الزغلول بعد أن سمع ظھر نفس الیوم إطالق نار كثیف من ذلك المواقع 

یذكر أن الشاب جبر . عثروا على الشاب قتیالً في المزرعة المطل على ودیانھم وقراھم قبل أن ی
.الجحافي كان طالباً في الصف الثاني الثانوي ویقضي بعض من وقتھ في الزراعة 

سبتمبر جثة ھامدة25یوم األحد الموافق ــ عثر المواطنون على المواطن سالم علي المحفوظي 
یھا تقع في منطقة المحاریق في الشیخ عثمان من كان یعمل حارس علأرضیة علىائھغارقاً في دم

" وذكر الموقع اإلخباري . 119اللواء تابعة للعقید سالم علي األھطل ركن عملیاتمحافظة عدن 
النار على اتحافأستخدم سالح الدوشكا الثقیل طقماً عسكریاً أنعن شھود عیان " المصدر أونالین 

وذلك ألنھ حاول منعھم من .ك ینزف حتى فارق الحیاة، فأصیب وتراألعزل من السالح الرجل
.السطو علیھا  

سبتمبر على إطالق وابل من 21ــ أقدمت مجموعة عسكریة بزي مدني مساء یوم األربعاء الموافق 
الرصاص على منزل الناشط في الحراك الجنوبي برھان البدوي وھو شقیق الشھید وضاح البدوي ، 

اء القریبة من المواقع العسكریة المطلة على مدینة الحبیلین ، حیث أحدث ذلك  الواقع في منطقة الحمر
بأن الشاب برھان تصدى لھم وأجبرھم " صدى عدن " وذكر موقع .. أضرار في واجھات المنزل 

.على الفرار 

في ــ في محاولة الغتیالھ عثر الطیار الحربي عبد الناصر الجنید من أبناء محافظة الضالع ، ویعمل
سبتمبر على عبوة ناسفة ملتصقة بأسفل 16سالح الجو الیمني ، عثر مساء یوم الجمعة الموافق 

عدن الغد " وذكر الموقع اإلخباري . سیارتھ أثناء وقوفھا أمام منزلھ بحي السوق في مدیریة البریقة 
ائد كتیبة من یأتي بعد أسبوع واحد فقط من محاولة تفجیر مشابھة تعرض لھا قبأن ھذا الحادث " 

.مدرع بمدیریة البریقة31اللواء 

ــ وجھ أحد جنود السلطة من قوات النجدة بندقیتھ القاتلة باتجاه الطفل بدر محمد ناصر البالغ من 
غربي " بـلـة " سبتمبر في منطقة 15عاما من أبناء ردفان وذلك یوم الخمیس الموافق 14العمر 

اء عدن بأن رصاصة منھا أصابت الطفل بدر في رأسھ ، نقل على وذكرت وكالة أنب. مدینة المالح 
.أثرھا إلى المستشفى وھو في حالة صحیة حرجة 

سبتمبر النار على عددا من شبان مدیریة 14ــ أطلق جنود من قوات السلطة مساء األربعاء الموافق 
" عدن الغد " ذكر موقع و. المنصورة في محافظة عدن ، على أثر تجمھرھم عقب انفجار ھز المدینة 

البالغ من العمر حسان محبوباإلخباري بأن إطالق النار على الشبان أدى إلى استشھاد الطفل مھد
.عاما 14عاما ، وإصابة الطفل لطفي الحجیلي البالغ من العمر 13



دینة الشحر عاما من أبناء م17والبالغ من العمر " قریبة " ــ جرح الشاب علي حسن السعدي الملقب 
سبتمبر بإصابة بلیغة في بطنھ ، أثناء مشاركتھ في مظاھرة 13الحضرمیة یوم الثالثاء الموافق 

الذي ووري " محمد صالح الغرابي " جماھیریة تطالب باستقالل الجنوب ، وتندد بمقتل الشھید 
ة الشاب السعدي وذكرت وكالة أنباء عدن إن إصاب. جثمانھ الثرى في الیوم السابق لھذا االعتداء 

ومن المستشفى الذي أسعف إلیھ . كانت بطلقة ناریة أطلقھا أحد المسلحین الشمالیین على المتظاھرین 
أقدمت قوة أمنیة على اعتقال الشاب الجریح ومرافقھ الشاب رمزي عبدون وتم نقلھما إلى جھة غیر 

.معلومة 

احتجاجیة قام بھا شباب مدیریة الشحر ــ في تدخل عنیف أقدمت علیھ قوات السلطة لتفریق مسیرة
سبتمبر ، أطلقت تلك القوات أعیرة ناریة وغازات 12من محافظة حضرموت یوم االثنین الموافق 

مسیلة للدموع ، أصیب من جرائھا الشاب طھ الحضرمي من أبناء مدینة المكال بعبوة حارقة من 
وذكرت وكالة أنباء عدن بأن ھذه . فى عبوات الغاز المسیل للدموع  نقل على أثرھا إلى المستش

، الذي قتل على ید "محمد صالح الغرابي"جثمان الشاب الشھید التظاھرة نظمت  بعد أن تم تشییع 
.قوات السلطة في نھایة شھر یولیو الماضي 

بمدیریة التواھي من محافظة عدن یوم " فتح " ــ أستشھد المواطن علي عوض من أھالي حي 
سبتمبر ، كما أصیب اثنین من المواطنین منھما إیاد أحمد الھمامي ، وذلك 7وافق األربعاء الم

ضد محاوالت " فتح " برصاص قوات عسكریة أثناء قمعھا لتجمھر احتجاجي نظمھ مواطنو حي 
تلك القوات تحویل مستودعات شركة تجاریة جنوبیة إلى ثكنات عسكریھ بعد أن تخلى عن ملكیتھا 

صالح نجل الرئیس الیمني الذي استولى علیھا في السابق بحسب ما ذكرتھ وكالة أحمد علي عبد هللا
.أنباء عدن 

سبتمبر الناشط الجنوبي الشاب صالح ھیثم العكیمي أحد القیادات 4ــ أستشھد یوم األحد الموافق 
فناء الطالبیة الجنوبیة في محافظة لحج ، برصاصة غادرة أطلقتھا قوات السلطة أثناء تواجده في

. منزل أحد أصدقائھ في مدینة المنصورة محافظة عدن ، أودت بحیاتھ على الفور 

:اعتقاالت تعسفیة 

ــ ال یزال قائد الحراك الجنوبي حسن أحمد باعوم یتعرض لشتى أنواع التنكیل في معتقلھ القسري ، 
تقالل من براثن النظام محروما من أبسط حقوقھ كمعتقل سیاسي یتبنى ھم شعبھ التواق للحریة واالس

.الیمني 
سبتمبر أعادت أجھزة المخابرات الیمنیة المعتقل السیاسي حسن باعوم ھو 3ففي یوم السبت الموافق 
إلى السجن الحربي بالعاصمة الیمنیة صنعاء بعد شھرین من نقلھما " فواز " ونجلھ الناشط السیاسي 

ولیو تزامنا مع زیارة بعثة األمم المتحدة إلى الیمن إلى مستشفى الشرطة ، الذي نقال إلیھ مطلع شھر ی
.

وذكرت وكالة أنباء عدن نقال عن الناشط فواز باعوم المعتقل مع والده ، بأنھما اقتیدا إلى السجن 
الجدیر بالذكر أن المناضل حسن أحمد باعوم یعاني . الحربي مكبلین بالسالسل ، إھانة وإذالالً لھما 

تحمال تلك المعاناة منذ اختطافھ في نوفمبر من العام الماضي من إحدى من تدھور في صحتھ ، م
.  مستشفیات محافظة عدن الجنوبیة 



على سبتمبر10السبت الموافق فجر یوم في مدینة الحوطة من محافظة لحج قوات السلطةأقدمتــ 
نصر یاضیةالشخصیة الركذا والشیخ أدیب صالح علي الشوبجياعتقال الشخصیة االجتماعیة

وإحدىمن األطقم العسكریةعددبمدججةعقب حملة أمنیة ، لعریقي االكمین والمواطن وضاح 
مشتبھین نلبحث عاالتي استخدمت في تمشیط  عدد من حارات المدینة  بحجةالعربات المصفحة

.مطلوب القبض علیھم 
إطالق للرصاص الحي من قبل بان تلك الحملة ترافق معھا " عدن الغد " ذكر الموقع اإلخباري و

بحدوث حالة من الھلع والخوف لدى المواطنین تسببتقوات السلطة على حارتي قیصى وبلغیث مما 
بأن خلفیة تلك " عدن الغد " وقد أفاد عددا من سكان الحي لموقع . في منازلھماآلمنةواألسر

من جر المدینة إلى الیقظة والحذر إلىاالعتقاالت تستند إلى تصفیة حسابات لیس اإلّ ، داعین األھالي 
.الفوضى وعدم االستقرار

یوم للمجلس األعلى للحراك السلمي الجنوبياألمین العامــ تعرض السفیر قاسم عسكر جبران 
سبتمبر لعملیة اعتقال تعسفي أقدمت علیھا قوة من األمن المركزي المرابطة في 20الثالثاء الموافق 

منطقة بروم الحضرمیة ، وبعد تعریضھ لالستفزاز تم اقتیاده  إلى جھة غیر نقطة عسكریة تقع في 
.معلومة 

المكال بھدف اللقاء مدینة جبران كان في طریقھ إلى وذكر موقع شبكة الطیف اإلخباري بان السفیر 
. ، وقد أطلق سراحھ ال حقا " حسن البیشي"قیادات الحراك الجنوبي برفقة القیادي منبعدد

انفالت أمني غیر مسبوق ..

مریب ، تتخللھ أصوات إنفجارات عنیفة اأمنیاانفالتوغیرھا من مدن الجنوب مدینة عدنشھدت
ورشقات رصاص متفرقة ، وحالة من التوتر والحذر المقلق للحیاة العامة ، وتدھور في الخدمات 

.ة في الجنوب  األساسیة وتسیب في األوضاع المعیشیة ، و ھذا ما تأكده تقاریر الحال

فخالل شھر سبتمبر حدثت العدید من الحوادث األمنیة التي أثارت الرعب في نفوس المواطنین 
اآلمنین ، دون أن تحرك السلطات األمنیة ساكنا في تتبع مرتكبیھا ، مما أقنع األھالي بان تلك 

على توتیر الحالة األمنیة الحوادث ما كان لھا أن تحدث إالّ بعلم تلك السلطات التي ھي األخرى تعمل 
والمثقفین الجنوبیین  أبدوا تخوفھم ناإلخباري بان  كثیر من السیاسیی" صدى عدن " وذكر موقع . 

مما آلت إلیھ األوضاع في  محافظة عدن ، معربین عن استغرابھم من ظاھر تواجد عشرات 
ال تعرف ھویتھم وال الجھة التي المسلحین المجھولین الذین یتسللون إلى مدینة عدن بلباس مدني  

من أن اختفاء الدیزل والمشتقات النفطیة و نوشكى عددا من المستثمرین الجنوبیی. ینتمون إلیھا 
.انتشار النقاط العسكریة واألمنیة المستحدثة قد سبب لھم التعثر في تنفیذ مشاریعھم االستثماریة 

ء ما یعانونھ من اإلنقطاعات المتكررة إلمدادات كما إن سكان المحافظة قد طفح بھم الكیل من جرا
الكھرباء والماء و النقص في مواد الطاقة والوقود ، التي یعتبرھا السكان عقوبات جماعیة تتخذ بحثھم 

. جراء رفضھم لسیاسات النظام ومطالبتھم بحقھم في تقریر المصیر 

في مدیریة خور " العریش " حي سبتمبر ھز انفجار عنیف 24ــ ففي مساء یوم السبت الموافق 
اإلخباري إن سیارة " صدى عدن"مكسر من محافظة عدن اثر انفجار قنبلة قال شھود عیان لـ موقع 

.نوع شاص طقم عسكري قامت برمیھا على قارعة طریق ساحل أبین 



متر من موقع االنفجار 600وذكر بعض المواطنین بان جنود نقطة عسكریة تقع على بعد حوالي 
موا بعید االنفجار بإطالق نار عشوائي صوب حي العریش اآلھل بالسكان مما أدى إلى ترویع قا

.األھالي اآلمنین 
إن أھالي مدینة الحوطة عاصمة محافظة لحج اإلخباري " حیاة عدن " ــ أفاد شھود عیان لموقع 

نفجارات عنیفة و سبتمبر في حالة رعب وخوف من جراء أصوات إ21أمسوا لیلة األربعاء الموافق 
.أصوات زخات رشاشات دوت في أرجاء مختلفة من المدینة دون معرفة الجھة التي تقف ورائھا 

وفي تقاریر إخباریة تمت اإلشارة إلى حدوث اشتباكات بین جنود إدارة امن المدینة وعناصر مجھولة 
.من مقر اإلدارة األمنیة ، استمرت ساعات عدة مما  أثار حالة من الھلع في نفوس الساكنین بالقرب 

شھدھا مخفر عسكریة یمنیین عقب تعزیزات مدینة المنصورة مع جنودأھالي مجامیع منتاشتبكــ 
تمثلت بآلیات وأطقم عسكریة وجنود إضافیین مدججین باألسلحة وذلك شرطة المنصورة بمدینة عدن 

قبیل بان تلك االشتباكات حدثتذكرت وكالة أنباء عدن و. سبتمبر 12الموافق االثنینیومظھر
تي المنصورة وتنظیمھا في مدیریتنوي فصائل في الحراك الجنوبيكانت ساعات قلیلة من مسیرة 

للمطالبة " حسن أحمد باعوم"الجنوبي المعتقل للتضامن مع الزعیمتینالشیخ عثمان المجاور
.بإطالق سراحھ

لما یجري في محافظة أبین ، أكد الشاب " صدى عدن " في رصد تواله الموقع اإلخباري ــ 
تزال تحت سیطرة مدینتھ البأنصالح وھو أحد النازحین من مدینة زنجبار ، أكد . س . العشریني م 

ما یردده إن ، و) القاعدة(یقال عنھم بـ امأو) أنصار الشریعة(ما یسمون أنفسھم بـ أوالمسلحین 
وأصبح الكل یعرف , ھو كالم زائف , سبتمبر 11یوم ) حینالمسل(النظام وإعالمھ عن انتصاره على 

.ذلك

وھم منذ فترة طویلة یحكمونھا فعال ) أنصار الشریعة(جعار بید المسلحین : وعن مدینة جعار فیقول 
قوام إمارة تثبیتوباتوا مؤخرا ینفذون ما یقولون أنھا أحكام الشریعة بحق المواطنین في محاولة ل

صالح ما ورد من أخبار عن قیام عناصر تلك الجماعات المسلحة الشاب تغرب ولم یس.إسالمیة 
بحجة إقدامھ على سرقة أسالك -سنة 16البالغ من العمربمدینة جعار بقطع ید القاصر ماھر علي 

وقد تم تنفیذ الحكم بإحدى الساحات العامة بحضور العشرات من األھالي بعد .كھربائیة بغیة بیعھا
قصیر ، ومن ثم قامت تلك العناصر بالطواف بید الطفل في الشارع العام وعرضھا على تالوة حكم 

اتھم ) عاما28(قطعت في نفس المكان الید الیمنى لرجل أنوسبق للجماعة . األھالي وسط السوق 
اتھم بقتل مواطن ، حیث ) عاما30(كما أعدمت رجل یدعى فتحي دوبان . بسرقة أسالك كھربائیة 

.ساحة في مدینة جعار وأعدموه رمیا بالرصاص إلىفراد من الجماعات أقتاده أ
، بل حقیقتھا بجالء تكمن بحسب قول الشاب الزنجباري فالحالة في محافظة أبین ھي لیست لغز مبھم 

التعزیزات أنالمعلومات تؤكد حیث .. في وقوف نظام الرئیس صالح خلفھا خدمة ألغراضھ 
مداخل ومخارج إنن مع وافظات الشمالیة ومنھا السالح والمال والمؤالمحمن المستمرة تصل بیسر 

. لحكومةاألمنیة لتلك المحافظات وغیرھا ھي تحت سیطرة السلطات والقوات العسكریة و

:قصف ومحاصرة أھداف مدنیة  

سبتمبر وھي مدججة بأسلحة متوسطة تحملھا أطقم 24ــ أقدمت قوات السلطة یوم السبت الموافق 
عسكریة ، وبصحبة مصفحات حربیة ، باقتحام كلیة العلوم اإلداریة بجامعة عدن الواقعة في مدینة 



الشعب ، مطلقة النار عشوائیا وبصورة كثیفة ، ترھیبا للطالب الذین رفضوا الدراسة تنفیذا العتصام 
. احتجاجي أقاموه في حرم الجامعة 

الرصاص الحي من قبل قوات السلطة وبصورة إطالق أن" عدن الغد"موقع شھود عیان لـوقال
في صفوف الطالب الذین شوھد العشرات منھم وھم یفرون من الخوف والذعركثیفة قد أثار حالة

. مبنى الكلیةإلى وسط أحیاء قریبة من

ــ شن القطاع الغربي لقوات جیش السلطة المرابط على مرتفعات مدینة الحبیلین في مدیریة ردفان 
سبتمبر قصفا عنیفا على الجبال والقرى المجاورة 21ات متأخرة من مساء األربعاء الموافق في ساع

أن جیش " صدى عدن " وذكر موقع " . الجدعاء والروید والحمراء " لمدینة الحبیلین ومنھا قرى 
السلطة أستخدم في قصفھ على تلك المناطق األسلحة الثقیلة والمتوسطة من مدفعیة ودشكاء ، حیث 

.كانت تسمع أصواتھا ترج الجبال والمدینة ، مما سبب حالة ذعر لألھالي المدنیین 

عن مصرع سبتمبر7الموافق أسفر قصف جوي مكثف نفذه سالح الجو الیمني یوم األربعاءــ 
بان ذلك القصف قد " عدن الغد " وذكر موقع . من أھالي مدینة جعار من محافظة أبین فتاتین

كما تعرضت العدید من المنشات المدنیة .كنیة ومباني حكومیة وأسواق عامھ أستھدف أحیاء س
القصف مصرفاً محلیا كما استھدف" المسار"وفندقمعھد للعلوم الصحیةألضرار بالغة منھا 

.ا ومدرسة ابتدائیة وسوقاُ عام
إلى إضافة.. في نزوح العشرات من األسر إلى خارج مدینة جعار ھذا القصف الجوي وتسبب 

13العشرات من األسر التي نزحت خالل الیومین الماضیین بعد أن خلفت غارات جویة ماال یقل عن 
. قتیل في صفوف المدنیین 

وفي إحصائیة رسمیة ـ بحسب ما صرح بھ رئیس الوحدة التنفیذیة لمخیمات النازحین الوزیر أحمد 
تفترش المدارس والمخیمات بلغ عددھم الكحالني ـ فإن عدد األسر النازحة إلى محافظة عدن والتي

ألف أسرة نازحة ، إضافة إلى أالف األسر الغیر معروف عددھا بسبب التحاقھم للسكن لدى 108الـ 
.أقاربھم 

قصف جراء مصرعھم سبتمبر2یوم الجمعة الموافق لقي أربعة أشخاص مدنیین على األقلــ 
اصلة بین مدینة عدن ومدینة زنجبار التي تشھدعلى منطقة الكود في الطریق الوللجیش الیمني

وكالة أنباء عدن أن القصف أتى على أسرة بالكامل ذكرت و. مواجھات عنیفة مع متشددین إسالمیین
.مشیرة إلى أن من بین القتلى ثالث نساء، " عبد هللا علي فریز "وھي أسرة المواطن

:وبي وھج الحراك الجنوبي ، وإحیاء یوم المعتقل الجن

تصاعدت االحتجاجات الشعبیة خالل شھر سبتمبر الحالي للمطالبة بمنح الشعب الجنوبي حقھ في 
وفي إطار البرنامج األسبوعي للحراك السلمي الجنوبي تم .. تقریر المصیر وإعادة دولتھ المستقلة 

یس من كل أسبوع في العدید من مدن الجنوب في یوم الخم" المعتقل الجنوبي " تنظیم فعالیات أسبوع 
، حیث خرجت الجماھیر الجنوبیة للتعبیر عن مطالبھا المشروعة مرددین الھتافات والشعارات 
المطالبة باإلفراج الفوري لكافة المعتقلین في سجون السلطة وعلى رأسھم القیادي حسن أحمد باعوم 

ضي ، رافعین أعالم رئیس المجلس األعلى للحراك الجنوبي السلمي المعتقل منذ شھر فبرایر الما
بمواصلة طریقھم حتى والمعتقلینمعاھدین الشھداء والجرحى ، الجنوب وصور الشھداء والمعتقلین

، ومؤكدین على مواصلة النضال السلمي حتى تحقیق كافة مطالب شعب الجنوب التحریر واالستقالل 
من ناحیة . المشروعة كما دعى المتظاھرون المجتمعین العربي والدولي بالوقوف مع مطالبھم . 



الوحشیة والجرائم اإلنسانیة بما وصفوها لوتندیدھأخرى عبرت تلك المسیرات عن استنكارھا
.مدن الجمھوریة الیمنیة ضد الشباب العزل فيقوات السلطةالمروعة التي ارتكبتھا 

ار ــ وفي محافظة حضرموت نظمت مكونات الحراك الجنوبي السلمي في مدینة سیئون في إط
العدید من الفعالیات الجماھیریة والثقافیة ، مدشنة إیاه بمسیرة سلمیة حاشدة " الھبة الشعبیة " برنامج 

الزعیم الجنوبي المعتقل حسن رافعة أعالم الجنوب وصورسبتمبر 12خرجت یوم االثنین الموافق 
ي ، ك الجنوبي السلمالشعارات المعھودة للحراوغیرھا من" یا استعماربرعبرع"باعوم مرددة 

كما رافق تلك الھبة الشعبیة تنفیذ . تالھا تنظیم مھرجان جماھیري حاشد ، وعقد ندوات ثقافیة 
.  عصیان مدني في العدید من مدن المحافظة 

ــ وتشیر التقاریر إلى إن فعالیات الحراك السلمي عادة ما تواجھ من قبل قوات السلطة التي تعمل 
وبالفعل فإن العدید من تلك الفعالیات تم تنفیذھا في أجواء تنذر .. ھا بالقوة على إفشالھا  أو قمع

بالخطر على المشاركین فیھا ، بسبب ما تقدم علیھ قوات السلطة من تحرشات واستفزازات وأعمال 
.. ترھیب وإخافة للمشاركین لثنیھم عن تلك الفعالیات 

ق الرصاص عشوائیا قبل خروج المسیرة التي فعلى سبیل المثال أقدمت قوات السلطة على إطال
سبتمبر، مما أثار حالت 12نظمھا الحراك الجنوبي في مدینة المنصورة عصر یوم االثنین الموافق 

وسبق أن أطلقت قوات السلطة النار صباح نفس الیوم على . توتر بین المواطنین وقوات السلطة 
لساعات طویلة في حي القاھرة من محافظة متظاھرین خرجوا محتجین على إنقطاعات الكھرباء 

وفي مدینة عتق من محافظة شبوة تعرضت المسیرة التي . عدن أصیب من جرائھ ثالثة مواطنین 
سبتمبر لمحاوالت قمع بالقوة و استخدمت قوات 15أقامھا الحراك الجنوبي یوم الخمیس الموافق 

.السلطة لتفریقھا الرصاص الحي والغاز المسیل للدموع 

ة إلطالق سراح الشاب علي عبد الرحمن القسميمناشد

:ةالسادة الكرام في المنظمات الدولی
)Amnesty(منظمة العفو الدولیة 

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

)Red Cross(الصلیب األحمر الدولي 

تحیاتھ ویناشدكم باسم اإلنسانیة والحقوق المدنیة ) ساھر(لحقوق اإلنسان یھدیكم المرصد الجنوبي
التي سنتھا التشریعات الدولیة العمل على إطالق سراح الشاب الجنوبي علي عبد الرحمن علي 

. 29حیث تم القبض علیھ قبل عید الفطر الموافق . عاما24حسین القسمي والبالغ من العمر 
ة للنقل بتھمة تم تلفیقھا من قبل أفراد األمن المركزي الیمني بعد مطارده م وھو یقود سیار08.2011

راح ضحیتھا احد زمالءه الذین كانوا معھ في السیارة على طریق , ھستیریة عدوانیھ بدون سبب
خور مكسر بمدینة عدن عند مفاجأتھم بإطالق الرصاص علیھم من الخلف من قبل قوات - العریش

توقفھما انھال علیھم أفراد األمن بالضرب المبرح مما تسبب بكسر في رأسھ وبعد . األمن المركزي
.مدعین بأنھ قد قام بمحاولھ الغتیال القائد العسكري مھدي مقولھ في مدینة عدن, وأخر في كتفھ



إن أسرة الشاب القسمي تؤكد لكم بان ابنھم الشاب علي القسمي لیس لھ عالقة بأي عمل سیاسي من 
.كما انھ ال توجد لھ معرفھ بالمدعو مھدي مقولھ أو حتى ماذا یعمل , قریب أو بعید

ومن اجل ذلك تناشدكم أن تقوموا بواجبكم اإلنساني واألخالقي تجاه ولدھم حتى یتم إطالق سراحھ 
.من سجون الظلم والعدوان لنظام صنعاء

سئولیة في حدوث أي ونحن بدورنا في المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان نحمل نظام صنعاء كل الم
.ونطالب بسرعة إطالق سراحھ وعودتھ سالما إلى أھلھ وذویھ, مكروه للشاب الجنوبي علي القسمي

أننا في المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان نناشد منظمات حقوق اإلنسان الدولیة والصلیب األحمر 
خالء سبیل الشاب القسمي الدولي بإدانة ھذا االعتقال الغیر قانوني وبالضغط على نظام صنعاء أل

كون ما تم ضده جرم إنساني یتنافى مع الحق المدني لإلنسان الذي یتیح لھ العیش بكرامھ وأمان في 
.وطنھ

)ساھر(المرصد الجنوبي لحقوق اإلنسان 
08.09.2011, سویسرا–برن 

اسماء الضحایا من ابناء الجنوب على ایدي قوات األمن الیمنیةاسماء الضحایا من ابناء الجنوب على ایدي قوات األمن الیمنیةاسماء الضحایا من ابناء الجنوب على ایدي قوات األمن الیمنیة
ممم201120112011سبتمبرسبتمبرسبتمبرخالل شھر خالل شھر خالل شھر 

اســــــــــــماء القتــــــــــــلىاســــــــــــماء القتــــــــــــلىاســــــــــــماء القتــــــــــــلى
المالحظاتالحالةالمحافظةالتاریخاالسمم

سعود علي 1
حسن

الطیران الیمني اثناء القصف قبلقتل منقتیلابین02.09.2011
على المواطنین بقریة الكود بزنجبار

مریم احمد 2
ابراھیم

ران الیمني اثناء القصف الطیقبلقتل منقتیلةابین02.09.2011
على المواطنین بقریة الكود بزنجبار

آنسھ احمد 3
ابراھیم

الطیران الیمني اثناء القصف قبلقتل منقتیلةابین02.09.2011
على المواطنین بقریة الكود بزنجبار

الطیران الیمني اثناء القصف قبلقتل منقتیلابین02.09.2011عبدهللا علي4
لمواطنین بقریة الكود بزنجبارعلى ا

صالح ھیثم 5
العكیمي

طالب جامعي قتل من قبل قوات األمن قتیل عدن04.09.2011
الیمنیة بمدینة المنصورة

قتل اثناء مھاجمة قوات االمن الیمنیة لتجمع قتیلعدن07.09.2011علي عوض6
المواطنین بمنطقة الفتح بالتواھي

مھد حسان 7
محبوب

عام قتلل برصاص قوات األمن 13طقل قتیلعدن15.09.201
الیمني اثناء تجمھر المواطنین بمدینة 

المنصورة
بدر محمد 8

ناصر
عام قتل جراء اطالق قوات األمن الیمنیة 14قتیللحج15.09.2011

الرصاص على المواطنین بمدینة المالح
جبر عبدهللا 9

مسعد 
تل وھو بداخل مزرعتھ جراء القصف ققتیللحج24.09.2011

العشوائي من قبل الجیش الیمني بمدیریة 



جحافالجحافي

سالم علي 10
المحفوظي

طقم عسكرياطلق النار علیھ من قبل قتیلعدن25.09.2011
فأصیب وترك ینزف بمدینة الشیخ عثمان 

حتى فارق الحیاة
فضل محسن 11

الردفاني
اع العسكري الذي قتل برصاص القطقتیللحج27.09.2011

یتمركز على مشارف مدینة الحبیلین 

جرحىجرحىجرحىالالال
األصاالمحافظةالتاریخاألسمم

بة
المالحظات

اصابة عدن 04.09.2011احمد عمر علي1
بلیغة

اصیب برصاص قوات االمن الیمنیة 
بمدینة المنصورة 

ایاد احمد 2
الھمامي

اصابة عدن07.09.2011
بلیغة

اجمة قوات االمن الیمنیة اثناء مھاصیب
لتجمع المواطنین بمنطقة الفتح بالتواھي

طھ امین 3
باحیدره

اصابة حضرموت12.09.2011
بلیغة

اصیب برصاص عناصر من االمن 
السیاسي بمدینة الشحر 

علي حسن 4
السعدي

اصابة حضرموت13.09.2011
بالبطن

عام اصیب برصاص عناصر من 17
ة الشحر ومن ثم تم االمن السیاسي بمدین

اعتقالھ 
وضاح محسن 5

محمد الفضلي
اصابة لحج13.09.2011

في 
الفخذ

اصیب برصاص قوات األمن الیمني 
اثناء تجمھر المواطنین بمدینة  ردفان

اصابة عدن15.09.2011لطفي الحجیلي 6
بلیغة

اصیب برصاص قوات األمن الیمني 
ورةاثناء تجمھر المواطنین بمدینة المنص

بدر محمد 7
ناصر

أصابة لحج15.09.2011
بالرأس

.عامًا أصیب برصاصة في رأسه14
بمدینة " ابن خلدون"ونقل إلى مستشفى 

الحوطة



الصورالصورالصور
عام قتلل برصاص 13سان محبوبمھد ح

قوات األمن الیمني اثناء تجمھر المواطنین 
بمدینة المنصورة

صالح ھیثم العكیمي طالب جامعي قتل من قبل 
قوات األمن الیمنیة بمدینة المنصورة

قطع فیدیوم
مھد حسان محبوب

http://www.youtube.com/watch?v=HmyGaqa4rrU&feature=player_embedded

: :للتواصل والمراسلة

سویسرا–ببرن :  المركز الرئیسي 
)ساھر(إلنسان المرصد الجنوبي لحقوق ا

أفندي الحاج المرقشي/ الدكتور 
Dr. Afendi Al-Hajj

Waldheimstr .6
3012 Bern, Switzerland

)0041799808849( تلفون 

عدن –فرع جنوب الیمن -
أحمد الربیزي

Ahmed Al-roubaizi
com.yahoo@haddaralrbeezy

فرع الوالیات المتحدة األمریكیة 
ضیف الصوالني 

Dhaif Alsoolani



)0041313054987(فاكس 
: برید إلكتروني 

com.hotmail@Sohraden
org.aden-sohr.www

المحامي عبد الرحمن المسیبلي
سویسرا–جنیف 
com.hotmail@almusibli

علي صالح 
برن ــــ سویسرا

Aden5050@ hotmail.com

com.hotmail@1994.aden
عادل الجعفري

com.live@101abulith
فرع بریطانیا

خالد یوسف. د
uk.co.yahoo@dryousefkaled

عبدالحمید المفلحي
com.hotmail@hamidmuflihi
أروبا

نضال السقاف. د
com.yahoo@alsakaffn


