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 الوضـــع العـــام

  

تعاني من القصف المتواصل من قبل مليشيا الحوثي وقوات ريفها و تعزمحافظة مازالت معظم مناطق     

صالح االنقالبية بشكل ممنهج ومكثف طال العديد من االحياء والمناطق االهلة بالسكان والخالي معظمها من 

وخلف ذلك سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين معظمهم من النساء  ،ي مظاهر مسلحةأ

وفي ظل  ؛عشرات االسر من القرى واالرياف التي شهدت قصفا عنيفا وتهجيرا قسرياواالطفال وكذا نزوح 

ن من ارتفاع في االسعار وشحة في معظم وليشيا على المدينة يعاني المواطنالحصار المفروض من قبل الم

هزال صابهم الأوظهور مواطنين وقد  سر،األوتفاقم الوضع االقتصادي لمعظم  والدوائية،المواد الغذائية 

 الشديد جراء سوء التغذية.

ونظم العديد من ابناء المحافظة مسيرات احتجاجية لمطالبة حكومة الشرعية برواتبهم المتوقفة منذ نحو     

ويالحظ خالل شهر نوفمبر عودة اغتياالت افراد ، تفاقم الى حد بعيد وضعهم المعيشي البالغ الصعوبةو عام،

 19مجهولين اثناء تواجدهم بشكل مدني في اماكن غير الجبهات ففي الجيش والمقاومة من قبل مسلحين 

كرم أصابة زمليه إكتائب القائد عادل عبده فارع و 35احد افراد اللواء  هنوفمبر تم اغتيال الجندي عمار دل

ارتفاع  إلى باإلضافة، على متن سيارة بالقرب من تقاطع جولة وادي القاضي برصاص مسلحين مجهولين

اسرة من قرى  60كثر من أر المهجرة  وتزايد وتيرة التهجير القسري من قبل المليشيات الى عدد االس

 اسرة من قرى القوز. 40واكثر من  وحراألش

 قسري:الشقب ... حصار وقصف وتهجير 

نها أكثر من عشرة تقع منطقة الشقب في الجهة الجنوبية على سفح جبل صبر جنوب شرق مدينة تعز، ويقط   

و أتبعد قرية السعادة ، اسرة يعتمد معظمهم على الزراعة الصيفية كمصدر دخلهم 1382 مواطن بعددف أال

يشكلن جميعهن عزلة النجادة  ،محلة 43الشقب عن مركز المدينة عشرات الكيلومترات مربع تقريبا وتضم 

 ؛التابعة إداريا لمديرية صبر الموادم

فهي الكفة  ا مساحته عدد سكانها وكبر الرتفاعكبيرة بين قرى جبل صبر نظرا  أهميةاكتسبت الشقب 

أهميتها بأهمية موقع العروس المطل على مدينة تعز أذ  ارتبطتالراجحة عند إجراء اي عملية انتخابية، كما 

س والشقب العرو والمطلة بجبالها على دمنة خدير وهناك طريق ،ةتعتبر الشقب هي البوابة الجنوبية للمدين

 وتنتهي الى دمنة خدير.
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جعل مليشيا الحوثي وقوات صالح االنقالبية تستميت في محاولة اقتحامها  الموقع االستراتيجي لمنطقة الشقب

والتمركز فيها خصوصا عقب سيطرة المقاومة على موقع العروس االستراتيجي حيث تعتبر الشقب حارس 

جدا لحمايتها وهي تبة مزعل  ةويتوسط قرية الشقب عدة تباب مهم، ا  البوابة الجنوبية للموقع ولمدينة تعز أيض

هب أبناء الشقب والقرى المجاورة ، وتبة الحصن التي يسيطر عليها حاليا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية

كرهن وكحالن للدفاع عن أرضهم ومقاومة المليشيا بجهودهم الذاتية وامكانيات متواضعة فلم تتمكن من 

 أي تقدم يذكر نحو المنطقة رغم ترسانة األسلحة المختلفة التي تمتلكها وفارق التسليح. تحقيق

وسخرت الشقب عقب حصار المليشيات االنقالبية لمدينة تعز كل امكانيتها إليصال المواد الغذائية وغيرها 

ا ضدها وحاصروها ين فشنوا حربمما لفت انتباه االنقالب ،واستمر تموين المدينة قرابة شهرين ليل نهار

وزرعوا  ،وخلفت المليشيا مئات األلغام في المناطق التي طردتهم المقاومة منها، واغلقوا عليها المنفذ الشرقي

 .األلغام في المنازل وفي الطرقات )المخالف( وفي )الشعاب(

لمساعدات الموت المجاني، أو في ظل انعدام لوفي ظروف مليئة بالتهديد اليومي  ويعيش المواطنون    

عامين، كما أن  ىئية سوى مرتين وبقدر ضئيل على مدولم تستقبل هذه المنطقة أي مساعدات غذا، الغذائية

 ؛غير قادرين على شراء المواد الغذائية المرتفعة السعر أصبحواأهالي القرية في ظل انعدام فرص العمل، 

ويزيد من مأساتها  ،بشكل كبيرللكهرباء، وتدهور األوضاع الصحية  تام وتعاني منطقة الشقب من انقطاع     

توقف المرفق الصحي الخاص الوحيد، الذي توقف عن الخدمة بسبب قذائف الهاون، باإلضافة إلى انتشار 

 .كثيف للنفايات التي تكدست بسبب صعوبة نقلها خوفا من قنص المليشيا

عليها المليشيات  ونزحت األسر من االماكن التي تسيطر، ام ثة اعويقارب الثال وتحاصر هذه القرية منذ ما    

القرية مما تسبب بازدحام سكاني  أطراف ىحيث نزحت ال ،وكذلك المناطق الواقعة في خطوط النار

قعة في مناطق المواجهات االقرية الى ثكنات عسكرية وهجرت المنازل الو وتحولت هذه المعاناةومضاعفة 

 .تنتشر جثث القتلى بين أزقتها ويسعف منها مئات الجرحىوأصبحت كالقبور 

مليشيات الحوثي في تبة الصالحين وتقوم بقصف عدد من القرى والمناطق بشكل مستمر وهي "  وتتمركز 

 العقور، العنيين، الحصن، الرحيبة، المشامش، النجد، النكابي، المساود، مزعل، المرقب،ونجد  شهر،

: االنقالبية في عدد من القرى وهي كما تتمركز المليشيات، وسط القرية المسجد،اكمة  الفراحي، الهويبة،

قرية  شهر،"قرية الى:وتتسلل  "،قرية نجد المرقب األعيدان، قرية الغبار،قرية ذراع  لمشهوث،"قرية 

 قرية المساود". النكابي،
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ارتكاب مليشيات االنقالب مايزيد رصد  مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان وخالل العامين الماضيين 

 حالة انتهاك في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم. 1500عن 

بين القصف بمختلف المقذوفات والقتل واالختطاف والتعذيب والتهجير والنزوح حاالت االنتهاكات تنوعت و

 والحصار.

قتيال من  49ة مقتل نحو مئات المقذوفات سقطت بشكل عشوائي وممنهج على قرى الشقب مسببحيث سقطت 

منزال وتضرر اكثر من مائتي  23اخرين معظمهم من النساء واالطفال, وتدمير  182المدنيين فيما اصيب 

 منزل جراء القصف بحسب ما استطاع فريق الرصد الميداني حصره خالل عامين من استهداف المنطقة.

منزال, وتم  59مزرعة و 235رت نحو مساجد كليا ودم 4وجاء في التقرير ان المليشيات دمرت نحو 

 مدنيا عن منازلهم. 723, وتهجير ونزوح مدنيا معظمهم من العاملين 25اختطاف 

وتطرق التقرير الى قيام المليشيات بزراعة شبكة من األلغام، في الطرقات والمزارع وحول المنازل والتي 

أرجلهما، فيما قتل سبعة رجال، وأصيب مدنيين، بينهم امرأتان بترت  7تسببت مؤخرا  في مقتل وإصابة 

 ثمانية آخرون بإعاقة دائمة من القرى المجاورة لمنطقة الشقب، جراء تلك االلغام.

 الصحي:الوضع 

خالل شهر نوفمبر  ربتعزريا يحاالت إصابة بوباء الدفت 9اعلنت الفرق الصحية بالمحافظة عن رصدها     

مريض بالفشل الكلوي  400 يواجه نحوو، صالة، والشمايتين المخاء، مقبنة،توزعت على كل من مديريات 

 .في مستشفى الثورة خطر الموت بسبب نفاد مستلزمات عالجهم

حالة مسجلون في  400ا يقارب " م أنبالمحافظة ه رئاسة هيئة مستشفى الثورة وقال بيان استغاثة أصدرت 

التي يستقبلها المركز بين  ةسعافياإلغسلة يوميا، خالفا للحاالت  88- 80المركز، ويجري لهم المركز من 

الحين واآلخر، يتهددهم خطر الموت بسبب نفاد مواد الغسيل ومستلزماته، ولم يتبق منها سوى كمية ال تكفي 

 ".سبوع واحدالغسيل للمرضى المسجلين إال أل إلجراء

ظل طيلة فترة الحرب يقدم خدماته لمرضى الفشل الكلوي في مركز الغسيل الكلوي "وذكر البيان أن     

بذلتها إدارة المركز بدعم كامل من رئاسة الهيئة، واستطاعت  المحافظة بما توفر من مخزون، وبجهود حثيثة

يما المستلزمات والمواد الالزمة للغسيل قبل نفادها، السبتوفير بعض  تجاوز كثير من المعوقات المرتبطةأن ت

  ".في ظل الحصار على مدينة تعز
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في مستشفى الثورة العام بسبب عدم  يأحد مرضي الفشل الكلو عبد هللاوجراء ذلك توفي المريض زيد عبده   

 ؛نوفمبر 16وخفض جلسات الغسيل في يوم الخميس الموافق  الكلويتوفر مواد الغسيل 

لتحرك ا ”إلى بيان الحكومة اليمنية والمنظمات االنسانية واالغاثية المهتمة في الداخل والخارج ال عاود

السريع لتوفير المواد والمستلزمات الخاصة بالغسيل الكلوي، منعا لتوقف مركز الغسيل الكلوي في الهيئة، 

 .على ذلك من خطر على حياة المرضى وما يترتب

وفقا  لتقارير أممية ومحلية، أوضاعا  إنسانية وصحية صعبة جراء استمرار الحرب عليها  مدينة تعزوتعاني 

أعوام، وتوقف عشرات المستشفيات عن تقديم خدماتها بعد أن أغلقت أبوابها، كما غادر  3منذ ما يقارب 

 ؛ء التمريض للمدينة هربا من الحربعشرات األطباء المختصين وأطبا

 

 

 

  القسري:التهجير 

مكثف لعدد من مناطق  تواصل مليشيا الحوثي وقوات صالح االنقالبية عملية التهجير القسري بشكل 

طقة القوز وشهدت مديرية جبل حبشي موجة نزوح جماعي مطلع شهر نوفمبر في من، محافظة تعز

ة القوز وتقوم المليشيات بزراعة عشرات المئات من االلغام في كل مكان في منطقبكاري، واالشروح في بني 

 .سيطرتها بعد تهجير كل سكان القرية حتى اصبحت القرية خاوية على عروشها تقبع تحتوالتي 

األشروح' نتيجة لوضعهم ومعيشتهم التي اصبحت معدمة نتيجة اسر ترفض النزوح في قرية  3تزال وال

وأصبحت القوز مكان صراع محتدم حتى ، الحرب، ومع ذلك القرية تتعرض للقصف الهستيري بشكل يومي

أسرة من قرى  117وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية فقد هجرت المليشيا االنقالبية ما يزيد عن  اللحظة،هذه 

 جبل حبشي خالل نوفمبر في استمرار لعمليات التهجير التي تقوم بها في كل منطقة تقتحمها.

أسرة، من ابناء منطقة  65وُهّجرت من منازلها تجاوز  وأكد مسؤول محلي أن عدد األسر التي نزحت      

ى مناطق الميهال، ومدقة، والدار، والكدكاد، والنجب في مدينة تعز التي لم إلالتي شقت طريقها االشروح 

 تصل اليها الحرب بعد، حيث احتضنت معظم هذه األسر.
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أسرة تعيش في  20ّجر قسرا ، ومنزال بالقوز أخلت منازلها وبعضها هُ  37أسرة تعيش في  50وأضاف أن 

أسرة كانت تعيش في منازل بدائية بقرية المدافن  16منزال نزحت من قرية القوز األسفل، اضافة الى  16

 وعشرات األسر التي تركت منازلها ونزحت إلى داخل المدينة.

د السالح، ما هالي وسكان األشروح، على الخروج من منازلهم قسريا تحت تهديأجبرت المليشيات أو    

المليشيا االنقالبية سكان قرية القوز بعد , وهجرت لهم إلى مناطق أخرىأضطر األهالي إلى الخروج من مناز

انتهاكات واسعة وجرائم ارتكبتها بحق االهالي من خالل القصف العشوائي وزراعة االلغام االرضية وسط 

 القرية وعلى عتبات بيوت ومنازل المواطنين.

لمليشيات مئات االسر في مناطق األشروح، والمدهافة، والمناييس، وأنم، والمدافن، بمديرية وتحاصر ا    

جبل حبشي ولم يستطيعوا مغادرة منازلهم نتيجة القصف العشوائي التي تشنه المليشيا وشبكات األلغام 

 االرضية التي زرعتها أمام منازلهم وفي الطرقات، حيث اصبحت حياتهم مهددة بالخطر. 

 انت المليشيا االنقالبية قد هجرت أهالي قرية تبيشعة من منازلهم، بعزلة بالد الوافي، في المديرية ذاتها،وك

 االشروح،وتستمر الحرب في الجبهة الغربية للمديرية في مناطق " ، في شهر فبراير من العام الجاري

 النويهة، يبة،الزر العفيرة،مناطق "وفي الجهة الجنوبية للمديرية في ، شبية" االيل، شعبة، الفوز، زولة،م

وفي الجهة ، ماتع" خور، تبيشعة، االشعاب، ت،ميالوفي الجهة الشرقية في مناطق "، الرحبة" المكازمة،

 قشيبة". مولية، العليين، وهر،الشمالية للمديرية في مناطق" 

وتشير  التعليمية،المنشآت وتعاني تلك المناطق من حصار خانق واستهداف متعمد للمدنيين وتفخيخ للمنازل و

 80االف جريح منهم  4من  وأكثرشخصا  500ـ اخر االحصائيات الى ان عدد القتلى من المدنيين تجاوز ال

أسرة  2012اسرة مهجرة ونزوح  200من  ألكثرجريحا ضحايا االلغام وتم رصد حاالت التهجير القسري 

والغذاء  كاإليواءمما ادى الى انعدام تام لمقومات الحياة الضرورية  تعليمية، منشآه 4و منزال 60وتضرر 

 ؛هور الرعاية الصحية وسوء التغذيةوالدواء وانتشار وباء الكوليرا في ظل تد

  والخاصة:الممتلكات العامة 

 نتيجة الشتداد المعارك والقصف اليومي والمكثف من قبل المليشيات فقد عجز فريق الرصد الميداني في   

الكلية والجزئية وماتم  لألضرارالوقت الحالي عن رصد كافة الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت 

فها بكثافة يوميا وتهجير تضرر خصوصا في القرى التي يتم قص مما بسيطيشكل جزءا لهذا الشهر رصده 

 ؛ساكنيها
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 ما يلي:وتم توثيق ورصد 

 بالقذائف والصواريخمنزال تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف  24 -

 تفجير منزل التربوي طه فارع. -

 ممتلكات عامة وخاصة. 12 -

 مركبات خاصة. 9 -

 

 

 

 

 االحصائيات:

 رصد الفريق الميداني االنتهاكات التالية:  

  

 

 

 

 

 سبب الـقـتـل:

 القتلى المدنيينعدد    

 الجرحى والمصابين القتلى   

  3 3 نــســاء 

  14 9 طـفــل 

  2 8 رجــل 

 19 20  اإلجمالي
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   7 قنص مباشر من قناص تابع للحوثيين 

   1  مجهوليناغتياالت من قبل 

  5 (أطفال 5)منهم  قتلى بقذائف المليشيا    

  4 نساء واطفال() لعربيقتلى نتيجة غارات للتحالف ا  

  "2 قتلى نتيجة اشتباكات مسلحين "فصائل المقاومة   

   1 غسيل الكلىوفاة مريض بسبب شحة ادوية 

   20 

 

  :سبب اإلصابة 

 عدد المصابين المدنيين  

   8 الحوثين وصالحمليشيا إصابات بقذائف أطلقها 

     2 أطفال" " جراء عبوة ناسفة للمليشيا 

   طفلين وامرأة() 3 الحوثيمليشيا إصابات برصاص قناصة من 

   3 أطفال" "إصابات انفجار لغم زرعة المليشيا 

   بينهم امرأة"   3   برصاص مجهولين"| 

   19 

o نتج عن الكثير من تلك االصابات بترا أعضاء مخلفا عددا أكبر من االعاقات الجسدية 

 

 

 

 االنتهاكات التي وثقها الفريق الميداني: ألبرزرصد يومي  •

 نوفمبر: 1االربعاء 

وقوات صالح االنقالبية وانفجار هز  سقوط قذيفة هوزر على االحياء الشرقية من قبل مليشيا الحوثي -

 المدينة.

 .كل االحياء السكنية طوال الليلالمليشيات االنقالبية قصفت  -

 نوفمبر: 2الخميس  

اصابت على حي بير باشا وقذائف صاروخية  قوات صالحمليشيات الحوثي و أطلقتم  5:25الساعة  -

 المنازل.أحد احدى القذائف 
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بير باشأ بشارع الثالثين بقذيفة اطلقتهاعلى منزل في منطقة عنصوة بمجزرة جديدة ارتكبت المليشيا  -

 هم:خمسة أطفال  ادت الى مقتل

 عمار احمدمحمدابرهيم    .1

 احمد علي مهيوب    .2

 عمار خالد مهيوب    .3

 عمرو خالدمهيوب    .4

 محمد علي مهيوب   .5

 هم:وثالثة جرحى 

 معمر جميل    .1

 سيف  محمد   .2

 عمرو أحمد محمد أبراهيم .3

 نوفمبر: 5االحد  

عزلة  جبل،الدكتور خليل خالد احمد قاسم الشرعبي من ابناء شرعب السالم قرية احوال  مقتل -

أثناء قيامه بإسعاف جرحى من الجيش الوطني في  االنقالبية،برصاص قناص المليشيات  ،العسيلة

 الجبهة الغربية  35مقدمة مقر اللواء 

 

 نوفمبر: 7 ثالثاءال

 .االحياء الشرقية بقذائف الهوزر واشتباكات متقطعة تقصفالمليشيات االنقالبية م  11:23 -

االنقالبية، في قرية األشروح غرب مديرية المليشيات جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها  فتاتين صابةا -

 .جبل حبشي، بمحافظة تعز

 نوفمبر: 8 ربعاءاال

أطفال من ابناء قرية الكويحة  4ة إصابعن الصباح  فيللمليشيا على مديرية مقبنة  أسفر قصف -

 .بقذيفة

أسرة من قرى  60ع عدد المهجرين من قبل مليشيات االنقالب في جبل حبشي إلى أكثر من اارتف -

 االشروح.
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 نوفمبر: 9خميس ال

أسرة من أبناء قرية القوز جبل  ٤٠من  أكثر قسريا االنقالبية صالحقوات مليشيات الحوثي وهجرت  -

 السالح وزرع األلغام وسط القرية.حبشي تحت تهديد 

مما أدى الى إصابة فتاتين وبترت رجل في قرية القوز اثناء التهجير القسري األلغام  أحدانفجار  -

 .احداهما

بالمدفعية الثقيلة على قرى مديرية الصلو من مواقع  اعشوائي اقصفشنت المليشيات االنقالبية  -

 .قرية الشرف أطرافتمركزها في 

المتمركزة في شرف العنين تستهدف المواطنين إلى منازلهم في قرى  المليشياتقناصة منذ الصباح  -

 .وتستهدف النساء واألطفال ورعيان الغنم ببالد الوافي وتستهدف المارة وهر

 نوفمبر: 11 سبتال

 مخلفة انفجارات عنيفة. المليشيات االنقالبية االحياء الشرقية للمدينة بقذائف الهوزرقصفت  -

 نوفمبر: 12 حداال

من المواشي نتيجة كثرة األلغام المزروعه من قبل اصابة الطفلة خولة وبتر قدمها ونفاق الكثير  -

 كذلك تلغيم طريق السيارة 'السائلة' و بقرية االشروحمليشات الحوثي ال

من  إثر تعرضه لطلقة نارية في الظهرعاما  16 حميد محمد دعبد الحميزكريا  الطفل المعاق مقتل -

 في منطقة "المربعة" شمال شرق جبل هان، غرب مدينة تعز. قبل قناص تابع للمليشيا

 .مليشيات قرى الشقب صبر الموادم بقذائف الهاون والهوزرقصفت ال -

المليشيات بجروح متفرقة في جسمها بشظايا قذيفة هاون أطلقتها  دعبد الحميإصابة المواطنة صفية  -

 الموادم. صبرمنزلها في قرية الشقب  على

 نوفمبر: 41 ثالثاءال

 عصابة مسلحةقبل من  اترصاص 3عبدالقوي قاسم احمد الظليمي جراء تعرضه الطالق اصابة  -

 .مجهولة اثناء تواجده بدكانه وحالته خطيرة

التابع  العروس جراء قصف الطيران جبل من افراد موقع 3وإصابة جنين  نساء وطفل 3مقتل  -

سكن للجنود واستهدفت الغارات  غارات،لتابع للجيش الوطني بثالث للموقع ا للتحالف العربي

 .ومقويات البث الذاعة وطني إف إم
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 العروس:بقصف طيران التحالف على جبل  القتيالتاسماء 

 سنه  28          حميد علي قائد يعبد القونوره  .1

 سنوات  7            علي قائد  عبد هللاهديل قنديل  .2

 سنة  20       علي قائد عبد هللا بعبد الرقيصفاء  .3

 نوفمبر: 16 خميسال

بسبب عدم توفر  ل الكلوى في مستشفى الثورة العامأحد مرضي الفش عبد هللاالمريض زيد عبده وفاة  -

 الغسيل الكلوى وخفض جلسات الغسيل.مواد 

المتمركز في جبل الوعش اخترقت  االنقالبإصابة الطفلة صفاء صادق برصاصة قناص مليشيات  -

 .بحسب إفادة الطبيب المعالجبتها بشلل نصفي االبطن ومزقت األمعاء والعمود الفقري واص

 نوفمبر: 17 جمعةال 

المليشيات االنقالبية المتمركزة في منطقة الكسارة القريب من مصنع  أطلقتهاقذيفة  11أكثر من  -

 خالل ساعات الصباح.قة حمير مقبنه أسمنت البرح على قرى منط

 

 نوفمبر: 18 سبتال

نقيل  أسفلفي  قنصا من قبل المليشيات االنقالبية الشاب جبران سعيد غالب الصلوى مختل عقليامقتل  -

 .الصلو

 قرى مديرية الصلو بشكل عشوائي بسبع قذائف هاون في اقل من ساعة.قصفت المليشيات م  5:34 -

 الثقيلة قرى الضباب.بالمدفعية قصفت المليشيات م  5:40 -

في إحدى نوبات  تابع للمليشياقناص  قبل من اعام 30ياسر محمد محمد حيدره  المواطن قنص -

 .ن المركزي الذي يطل على المنطقةمعسكر األم

 نوفمبر: 19 حداال

واصابة  " أبو العباس" القائد عادل عبده فارع كتائب 35افراد اللواء  أحد دلهي عمار اغتيال الجند -

الندلس تقاطع جولة على متن سيارة بالقرب من المنيوم ابرصاص مسلحين مجهولين  أكرمزمليه 

 وادي القاضي.
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 نوفمبر: 20 ثنيناال

 .على االحياء الشرقية للمدينةقصف مكثف للمليشيات االنقالبية م  3:43 -

 نوفمبر: 21 ثالثاءال

المتمركزة  االنقالبيةمليشيا العزلة العشملة، لقصف بقذائف الهاوزر من مواقع  ،عرض قرية الطليلةت -

 .تعزجبل البرقة، مديرية مقبنة، غربي  في

 نوفمبر:  32 خميسال 

وقوات على االحياء الشرقية للمدينة قبل قليل اطلقتها مليشيات الحوثي سقوط قذيفتي هوزر  م  11:3 -

 .تعزاقع تمركزها في منطقة الجند شرق من مو صالح االنقالبية

 عن طريق القنص المباشر في تعز.وامرأة واصابة ثالثة في ثالثة حوادث متفرقة  مقتل طفل -

أحد قناصة المليشيا محمد قيس سبعة اعوام برصاصة في الصدر من قبل حيث قتل الطفل 

الطفل كان يلعب مع أقرانه وأشارت المصادر إلى أن ، المحافظةالمتمركزين في وادي صالة شرق 

 .أمام منزله

جوار منزلها في منطقة ببطلق ناري في اليد، وهي ” آسيا سعيد “أصيبت المواطنة المسنة كما 

 الشرف، بوادي صالة جراء قنصها من قبل أحد قناصة المليشيا المتمركزين بتبة السالل.

 عاما 40 تل المواطنة علوم عبده حسانوفي حادثة ثالثة أقدم أحد قناصة المليشيا اإلنقالبية على ق

 التابعة لمنطقة حذران غرب تعز.هي في مكان نزوحها في قرية الدار قنصا ، و

 نوفمبر: 52السبت  

ي بعدد من قذائف بشكل عشوائ البرقة ومنطقة البهول بالبرحميليشيا المتمركزة في جبل قصفت ال -

 مديرية مقبنة غرب المدينة.كيكة على قرية القطنة عزلة الفالهاون والهاوزر 

 االحياء الشرقية للمدينة.دبابة المليشيات االنقالبية المتمركزة في تبة سوفيتل قصفت م  4:42 -

 نوفمبر: 26االحد 

 مدفعية على منازل المواطنين في عزلة القحيفةالمليشيات االنقالبية  أطلقت -

 اثناء ذهابهاسنة في الفخذ برصاصة معدل قناص المليشيات  12محمد  معبد الحكياالء قنص الطفلة  -

يتم استهدافها بعد ان التي للعشاء لها والخوانها في حي شعب الدباء وهذه المرة الثانية  خبزالحضار 
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لقناص المتمركز في ا ذاتالبطن من منطقة في اصيبت خاللها  أشهرمن قنص سابق قبل  شفيت

 .األمن المركزيمعسكر 

 نوفمبر: 27االثنين 

بته برصاصة قناص اصا إثر ضياء علي العزب من أبناء مديرية مشرعة وحدنان مقتل المواطن -

 .في منطقة الخلل عزلة االقروض أثناء سفره لمنطقة الحوبان مليشيات الحوثي وقوات صالح

 نوفمبر: 28الثالثاء  

ك بعد عزلة عبدان شرقي صبر وذل الجيراتمليشيات منزل التربوي طه حسن فارع بوادي تفجير ال -

 مليشيات.الاعدام اسرته قبل شهرين ضربا بالرصاص من قبل 

اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين جراء  وأُصيب آخر بجروح بليغة مدنيين اثنين مصرعهم لقي -

 قبة بمنطقة األجينات وسط المدينة.في سوق ال

 

 نوفمبر: 30الخميس 

 .بقذائف هاون قرى منطقة حمير بمديرية مقبنة غرب المدينة ت المليشياتم قصف 10:37 -

 .المليشيات االحياء الغربية لتعز قبل لحظات بقذيفتين هوزر ص قصفت 1:54 -
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 ان ــيــشاهد ع

 زحالوة حالوة .. على اشالء طفلة في تع

منزلهم في قرية القوز  منوأهلها سنة هجرها الحوثيون هي  15خولة طفلة ذات الـ    

 وألسرتهاتبقى من مواشي ومالبس لها  وعادت في اليوم التالي لتأخذ ما حبشي،جبل 

بسرقة ما  أحدهملم يكتفوا بذلك ليقوم  منزلهم؛لينفجر بها لغم زرعه الحوثيون في مدخل 

بحوزتها وهو عبارة عن كيس يحتوي على "بسكويت و ماء" وكانوا يصرخون ويهتفون 

مبتورة جراء اللغم في استهزاء  وحقد ودون " حالوة حالوة " على اشالئها وقدمها ال

 رحمة.

لى منطقة االشروح في جبل حبشي: ذهبت إتقول السيدة حسنة عبدهللا وهي نازحة     

وحينما انفجر اللغم بخولة ، يحتاجوا من بيتهم في القوز لمساعدة الطفلة خولة في نقل ما

، حدأرض لم يسعفها ألبجوار منزلهم في منطقة القوز تركت لـنص ساعة وهي على ا

حد الحوثيين الذي كان يتغنى استهزاء  أحاولت خولة تغطية قدمها المبتورة وهي تنظر في 

لى إحينها قمت بحملها ومساعدتها حتى وصلت بها ، بـ أبناء تعز "حالوة .. حالوة"

 منطقة االشروح إلسعافها وتم نقلها الى مدينة تعز.

 يقول والدها وفي عينيه دموع وفي القلب ألم : 

ذهبت ابنتي مع بعضهم ممن عادوا ألخذ بعض اغراضهم .. ظللُت اشاهد منزلي    

 وكأني سأسمع انفجر ما، وفعال انفجر اللغم بـخولة، حينها انهار جسمي ارضا.

 


