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محطات يف تاريخ الصراع اليمني
دورات العنــف فــي اليمــن تتجــدد مــن زمــن آلخــر، ففــي الوقــت الــذي يمكــن فيــه التقــاط 
خيــوط الســام والمصالحــة يتجــدد الصــراع، وفــي التاريــخ الحديــث لليمــن اندلعــت الحرب 
بعــد ثــورة 1962 ضــد حكــم اإلمامــة )أســرة آل حميــد الديــن( فــي الجــزء الشــمالي مــن 
اليمــن، وكانــت الحــرب مــن أجــل إجهــاض الثــورة، بيــن اإلمامييــن المناهضيــن لهــا وبيــن 
ــام 1970.  ــى الع ــرب حت ــك الح ــدت تل ــد امت ــورة، وق ــك الث ــاندين لتل ــن المس الجمهوريي

ــتعمار  ــرد االس ــن ط ــت م ــي تمكن ــا والت ــا بعده ــورة 1963 وم ــان ث ــرى إب ــرب أخ وح
العنــف  فــدورات  آنــذاك.  اليمنــي  الجنــوب  علــى  مهيمنــاً  كان  الــذي  البريطانــي 
والحــروب األهليــة تجــددت، وفــي كل مــرة يكــون لهــا أســباب الندالعهــا واســتمرارها.

كانــت أشــهر دورات الصــراع األهليــة قــد اندلعــت مــع تولــي الرئيــس الســابق علــي عبــد 
هللا صالــح للســلطة فــي 1978، بحــرب )المناطــق الوســطى( فــي محافظــات وســط اليمــن، 
وامتــدت حتــى 1982 وزرعــت أطــراف الصراع فيها آالف األلغــام الفردية، إذ كان يغذي 
ذلــك الصــراع نظــام العقيــد الليبــي معمــر القذافــي، وهــي الحــرب التــي شــهد اليمــن بعدهــا 
اتفاقات ســام بين شــمال اليمن وجنوبه، تُوجت باتفاقية الوحدة بين شــطري اليمن 1990.
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ــس  ــرف بـ)مجل ــا يع ــم م ــى الحك ــدة تول ــة الوح ــد اتفاقي بع
الرئاســة(، بزعامــة الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح, 
ينوبــه علــي ســالم البيــض، شــهد اليمــن فتــرة هــدوء نســبي 
بعــد هــذه االتفاقيــة، حتــى اندلعــت حــرب أهليــة فــي 
1994 بيــن مــا كان يُعــرف بشــطري اليمــن الشــمالي 
ــن  ــس اليم ــا رئي ــك الحــرب بطرفيه ــم تل ــي، تزع والجنوب
مــن جهــة ونائبــه مــن جهــة أخــرى، تمكنــت قــوات علــي 
ــالم  ــي س ــه عل ــوات خصم ــاد ق ــن إخم ــح م ــد هللا صال عب
البيــض وبســط ســيطرتها علــى محافظــات جنوبــي اليمــن.

اســتتب نظــام الحكــم لعلــي عبــد هللا صالــح وازدهــر قليــا 
عهــده مــا بيــن 1994 و 2004 إلــى أن اندلــع الصــراع 
المســلح الــذي ُعــرف بحروب صعدة الســت، بيــن متمردي 
جماعــة الحوثــي مــن جهــة وقــوات علــي عبــد هللا صالــح 
مــن جهــة أخــرى، وصلــت إلــى ســت حــروب، بــدأت فــي 
حزيران/يونيــو 2004 وانتهت في شــباط/فبراير 2010، 
وكان ذلــك النــزاع يحتــّد فــي فتــرات متقطعــة، خــال 
ــى  ــا الســيطرة عل ــون فيه ــنوات، اســتطاع الحوثي ســت س
كثيــر مــن مناطــق محافظــة صعــدة ومناطــق أخــرى فــي 
ــاء وحجــة. وخــال  ــران والجــوف وصنع محافظــات عم
هــذه الحــرب اســتخدمت جماعــة الحوثــي العبــوات الناســفة 
ــا،  ــك بخصومه ــات ســاحاً للفت ــام المضــادة للمركب واأللغ
أقــل. بشــكل  وإن  الفرديــة  األلغــام  اســتخدمت  كمــا 

فــي العــام 2011 اندلــع حــراك شــعبي، ضمــن إطــار مــا 
يُعــرف بثــورات )الربيــع العربــي( وكان المســاهم األبــرز 
ــن  ــون، الذي فــي هــذا الحــراك الشــعبي هــم الشــباب اليمني
ــي انتفاضــة ضــد نظــام حكــم الرئيــس الســابق  خرجــوا ف
علــي عبــد هللا صالــح، وقــد تخلل ذلــك الحراك نزاع مســلح 
ــوات  ــن ق ــة تعــز بي ــي العاصمــة صنعــاء ومدين محــدود ف
ــي تأطــرت  ــوات الت ــح مــن جهــة والق ــد هللا صال ــي عب عل

ضمــن مــا يعــرف بـ)حــراس الثــورة( مــن جهــة أخــرى. 

ــت  ــك الحــراك الشــعبي تدخل ــار ذل ــات وآث ــاء تداعي وإلنه
للوســاطة  مســاع  فــي  الســعودية  بقيــادة  خليجيــة  دول 
أحــزاب  فــي  وخصومــه  عبــد هللا صالــح  علــي  بيــن 
إلــى  أفضــت  المشــترك(  )اللقــاء  اليمنيــة  المعارضــة 
توقيــع مــا ُعــرف بالمبــادرة الخليجيــة بيــن الطرفيــن.

كان أبــرز بنــود تلــك المبــادرة هــو أن يتولــى عبدربــه 
وكان  اليمنيــة،  الجمهوريــة  رئاســة  هــادي  منصــور 
وقتهــا نائبــاً لصالــح، وتنفيــذاً لتلــك المبــادرة اُجريــت 
كان   2012 شــباط/فبراير  فــي  رئاســية  انتخابــات 
ــة  ــى اللحظ ــزال حت ــد، وال ي ــحها الوحي ــو مرش ــادي ه ه
هــو الرئيــس الــذي يحظــى باعتــراف إقليمــي ودولــي. 

شــهد   2014 وحتــى   2012 بيــن  مــا  الفتــرة  وفــي 
مــن  كثيــر  عــن  ممثليــن  ضــم  واســعاً  حــواراً  اليمــن 
والنســاء  والشــباب  والجماعــات  والجهــات  األحــزاب 
مؤتمــر  مخرجــات  وثيقــة  إلــى  أفضــى  واألقليــات، 
الحــوار الوطنــي، التــي كانــت أساســاً لكتابــة مســودة 
دســتور اليمــن االتحــادي، وتمــت صياغتــه مــن قبــل 
ــر 2015. ــون الثاني/يناي ــي كان ــك ف ــكلة لذل ــة المش اللجن

صالــح  هللا  عبــد  علــي  الســابق  الرئيــس  تنحــي  بعــد 
فيمــا  تتشــابك  تحالفــات  خيــوط  بــدأت  الســلطة  عــن 
وبيــن  العــام  الشــعبي  المؤتمــر  وحزبــه  وقواتــه  بينــه 
ــا  ــي يتزعمه ــار هللا( الت ــلحة )أنص ــي المس ــة الحوث جماع
ــك الحلــف بمــا يمتلكــه مــن  ــك الحوثــي، تمكــن ذل عبدالمل
ــران  ــة عم ــى محافظ ــيطرة عل ــن الس ــكرية م ــوات عس ق
ــول/ والتوجــه صــوب صنعــاء التــي أســقطها فــي 21 أيل
ســبتمبر 2014 وســط مواجهــة محــدودة لبعــض األلويــة 
العســكريين.  القــادة  مــن  وعــدد  الحكوميــة  العســكرية 
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وضعــت قــوات الحوثييــن وصالــح، الرئيــس هــادي ورئيــس حكومتــه تحــت اإلقامــة 
الجبريــة، مــا دفــع الرئيــس هــادي الــى تقديــم اســتقالته، حتــى تمكــن فــي شــباط/فبراير 
2015 مــن الفــرار إلــى عــدن وســحب اســتقالته التــي كان قــد أعلنهــا فــي وقــت ســابق.

توســع حلــف جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح فــي عملياتــه العســكرية، وشــّن 
ــس  ــة الرئي ــر إقام ــي، مق ــيق الرئاس ــى قصــر معاش ــة عل ــارات الجوي ــن الغ ــددا م ع
هــادي فــي عــدن، فتمكــن ذلــك الحلــف مــن الســيطرة علــى أجــزاء كبيــرة مــن 
ــى مجلــس األمــن  ــه رســالة إل ــى توجي ــي ال ــة عــدن، مــا اســتدعى الرئيــس اليمن مدين
الدولــي بإجــازة عمــل عســكري ضــد جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح، كان قــد 
ــاً عســكرياً مــن 10 دول. ــي أنشــأت تحالف ــة الســعودية الت ــه مــن المملكــة العربي طلب

بــدأ هــذا الحلــف تدخلــه فــي اليمــن فــي إطــار عمليــة عســكرية اُطلــق عليهــا )عاصفــة 
الحــزم( ضــد قــوات صالــح والحوثييــن - المدعوميــن مــن إيــران بحســب متحدثيــه - 
الســتعادة الشــرعية اليمنيــة، إذ شــن ذلــك الحلــف آالف الغــارات الجويــة ضــد أهــداف 
ــات مــن  ــي المئ ــذ 26 آذار/مــارس 2015، أخطــأ ف ــح من ــن وصال عســكرية للحوثيي
تلــك الغــارات التــي قتلــت وأصابــت آالفــا مــن المدنييــن ودمــرت بنــى تحتيــة مدنيــة.

ــدأ  ــث، ب ــي تاريخــه الحدي ــف صــراع مســلح ف ــا يمكــن تســميته بأعن وشــهد اليمــن م
ــبتمبر  ــي أيلول/س ــاء ف ــة صنع ــى العاصم ــح عل ــوات صال ــن وق ــذ ســيطرة الحوثيي من
ــة  ــى محافظــات يمني ــف عســكرياً إل ــك الحل ــد توســع ذل ــى اللحظــة. وبع 2014 وحت
ــع،  ــدة والبيضــاء والجــوف ولحــج والضال ــل تعــز ومــارب وعــدن والحدي أخــرى مث
قُوبــل ذلــك التوســع العســكري برفــض شــعبي ومقاومــة مســلحة فــي تلــك المحافظــات. 
وقــد ُســجل خــال هــذا الصــراع أكبــر عمليــة زرع لأللغــام الفرديــة والمضــادة 
ــح  ــوات صال ــي وق ــة الحوث ــت جماع ــرة، كان ــفة والمتفج ــوات الناس ــات والعب للمركب
هــي الفاعــل األبــرز فــي زراعتهــا، تلتهــا الجماعــات المتطرفــة، لكــن بشــكل محــدود.

تشــابكت عوامــل الصــراع وتداخلــت أطرافهــا مــا بيــن حلفــاء وأضــداد، فعــدٌد 
بيــن  المســلحة  النزاعــات  وتعــددت  خصومــا،  أصبحــوا  حلفــاء  كانــوا  ممــن 
صنعــاء  العاصمــة  بينهــا  يمنيــة،  محافظــات  فشــهدت  األطــراف،  مــن  عــدد 
مواليــة  وقــوات عســكرية  بيــن صالــح  مــا  وخاطفــاً  محــدوداً  مســلحاً  صراعــاً 
األول/ كانــون  فــي  أخــرى  جهــة  مــن  الحوثييــن  قــوات  وبيــن  جهــة  مــن  لــه 
ــنوات.  ــع س ــد ألرب ــا امت ــٍف بينهم ــد تحال ــح، بع ــل صال ــت بمقت ــمبر 2017 انته ديس
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المواليــة  الحكوميــة  القــوات  بيــن  ومتقطعــاً  محــدودا  عــدن صراعــاً  مدينــة  شــهدت  كمــا 
لهــادي مــن جهــة والقــوات التــي تعمــل بالوكالــة عــن اإلمــارات مــن جهــة أخــرى فــي 
آب/أغســطس  فــي  عنيفــاً  صراعــاً  المدينــة  شــهدت  ثــم   ،2018 الثاني/ينايــر  كانــون 
ــوات  ــن الق ــة وبي ــن جه ــاً م ــوم إماراتي ــي المدع ــي الجنوب ــس االنتقال ــوات المجل ــن ق 2019 بي
الحكوميــة التابعــة لهــادي مــن جهــة أخــرى، انتهــت بســيطرة قــوات المجلــس االنتقالــي 
علــى عــدن وكامــل مؤسســاتها الرســمية. كمــا شــهدت محافظــة شــبوة صراعــاً بيــن تلــك 
المحافظــة.  علــى  الحكوميــة  القــوات  بســيطرة  انتهــت   2019 آب/أغســطس  فــي  القــوات 

وحّركــت دولــة اإلمــارات العربيــة طيرانهــا الحربــي ُمِســاندة لقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، 
فقامــت بقصــف القــوات الحكوميــة علــى مداخــل مدينة عدن أثنــاء محاولتها اســتعادة المدينة. كانت 
هــذه األطــراف مجتمعــة فــي خندق واحد بمواجهة الحوثييــن وقوات صالح في 2015  و 2016. 
واندلــع صــراع فــي فتــرات متقطعــة مــن عامــي 2018 و 2019 بيــن القــوات الحكوميــة في تعز 
مــن جهــة وبيــن جماعــات متطرفــة، وكتائــب ابــو العبــاس المدعومــة إماراتيــاً مــن جهــة أخــرى، 
انتهــت بســيطرة القــوات الحكوميــة علــى معاقــل تلــك الجماعــات فــي عــدد مــن أحيــاء مدينــة تعز.

ــاء  ــارب وصنع ــز والبيضــاء وحجــة والجــوف وم ــة كمحافظــة تع ــن المحافظــات اليمني عــدد م
ــة  ــن جه ــن م ــوات الحوثيي ــن ق ــلحاً بي ــاً مس ــهد نزاع ــر- تش ــذا التقري ــداد ه ــاء إع ــدة –أثن وصع
ــز  ــي لتع ــدة والســاحل الغرب ــا تشــهد محافظــة الحدي ــة أخــرى. كم ــن جه ــة م ــوات الحكومي والق
صراعــاً مســلحاً بيــن قــوات الحوثييــن مــن جهــة وقــوات مدعومــة مــن اإلمــارات، تحــت 
ــه  ــل أطراف ــن قب ــع م ــع التوقي ــزاع م ــن الن ــرى، يتزام ــة أخ ــن جه ــة م ــرعية اليمني ــاء الش غط
علــى اتفــاق )اســتوكهولم( الــذي رعتــه األمــم المتحــدة، لتخفيــف حــدة التوتــر. كمــا تشــهد 
محافظــات أخــرى كمحافظــة عــدن وأبيــن ولحــج والضالــع وشــبوة توتــراً ملحوظــاً بيــن القــوات 
الحكوميــة مــن جهــة وقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيــاً مــن جهــة أخــرى.
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أخذت دورات العنف والصراع المســلح في اليمن الكثير من عوامل االســتقرار لدى اليمنيين، 
وانحــدرت األوضــاع االقتصاديــة واإلنســانية إلــى مســتويات مخيفــة، خصوصــاً في الســنوات 
األربــع الماضيــة، ووصلــت األوضــاع اإلنســانية إلــى تحذير األمــم المتحدة في تشــرين األول/
أكتوبــر 2018 مــن أن نصــف ســكان اليمــن تتهددهــم مجاعــة وشــيكة، وأكــد برنامــج الغــذاء 
العالمــي فــي حزيران/يونيــو 2019 إلــى أن 20 مليــون يمنــي يعانــون مــن نقــص الغــذاء.

كمــا شــهدت مدينــة عــدن صراعــاً محــدودا ومتقطعــاً بيــن القــوات الحكوميــة المواليــة 
ــي  ــرى ف ــة أخ ــن جه ــارات م ــن اإلم ــة ع ــل بالوكال ــي تعم ــوات الت ــة والق ــن جه ــادي م له
كانــون الثاني/ينايــر 2018، ثــم شــهدت المدينــة صراعــاً عنيفــاً فــي آب/أغســطس 2019 
بيــن قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيــاً مــن جهــة وبيــن القــوات 
ــي  ــس االنتقال ــوات المجل ــيطرة ق ــت بس ــرى، انته ــة أخ ــن جه ــادي م ــة له ــة التابع الحكومي
ــك  ــن تل ــا شــهدت محافظــة شــبوة صراعــاً بي ــى عــدن وكامــل مؤسســاتها الرســمية. كم عل
القــوات فــي آب/أغســطس 2019 انتهــت بســيطرة القــوات الحكوميــة علــى المحافظــة. 

ــي  ــس االنتقال ــوات المجل ــاندة لق ــي ُمِس ــا الحرب ــة طيرانه ــارات العربي ــة اإلم ــت دول وحّرك
ــا  ــاء محاولته ــدن أثن ــة ع ــل مدين ــى مداخ ــة عل ــوات الحكومي ــت بقصــف الق ــي، فقام الجنوب
ــن  ــة الحوثيي ــد بمواجه ــدق واح ــي خن ــة ف ــراف مجتمع ــذه األط ــت ه ــة. كان ــتعادة المدين اس
مــن  متقطعــة  فتــرات  فــي  واندلــع صــراع   .2016 و    2015 فــي  وقــوات صالــح 
عامــي 2018 و 2019 بيــن القــوات الحكوميــة فــي تعــز مــن جهــة وبيــن جماعــات 
ــيطرة  ــت بس ــرى، انته ــة أخ ــن جه ــاً م ــة إماراتي ــاس المدعوم ــو العب ــب اب ــة، وكتائ متطرف
القــوات الحكوميــة علــى معاقــل تلــك الجماعــات فــي عــدد مــن أحيــاء مدينــة تعــز.

عــدد مــن المحافظــات اليمنيــة كمحافظــة تعــز والبيضــاء وحجــة والجــوف ومــارب وصنعــاء 
وصعــدة –أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر- تشــهد نزاعــاً مســلحاً بيــن قــوات الحوثييــن مــن جهــة 
والقــوات الحكوميــة مــن جهــة أخــرى. كمــا تشــهد محافظــة الحديــدة والســاحل الغربــي لتعــز 
ــوات مدعومــة مــن اإلمــارات، تحــت  ــن مــن جهــة وق ــوات الحوثيي ــن ق صراعــاً مســلحاً بي
غطــاء الشــرعية اليمنيــة مــن جهــة أخــرى، يتزامــن النــزاع مــع التوقيــع مــن قبــل أطرافــه 
ــر. كمــا تشــهد  ــه األمــم المتحــدة، لتخفيــف حــدة التوت ــذي رعت ــاق )اســتوكهولم( ال ــى اتف عل
محافظــات أخــرى كمحافظــة عــدن وأبيــن ولحــج والضالع وشــبوة توتــراً ملحوظاً بيــن القوات 
الحكوميــة مــن جهــة وقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيــاً مــن جهــة أخرى.
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قضية األلغام: خلفية تاريخية
أثنــاء الصراعــات الشــطرية بيــن شــمالي اليمــن وجنوبــه، 
ُعــرف مــا يســمى بحــرب المناطــق الوســطى منــذ 1978 
الوطنيــة(  )الجبهــة  بيــن  كانــت  التــي   1982 حتــى 
ــن  ــي م ــوب اليمن ــي الجن ــم ف ــام الحك ــن نظ ــة م المدعوم
ــة  ــن جه ــن م ــمال اليم ــي ش ــم ف ــام الحك ــن نظ ــة وبي جه
ــرحاً  ــطى مس ــق الوس ــات المناط ــت محافظ ــرى، وكان أخ
لهــذا الصــراع العنيــف وفقــا لرابطــة المعونــة لحقــوق 
االنســان والهجــرة التــي قالــت ان “مئــات اآلالف مــن 
األلغــام ُزرعــت علــى عشــرات مــن جبــال وســهول 
المنطقــة الوســطى، األمــر الــذي حــرم أهاليهــا مــن التمتــع 
بالحيــاة فيهــا، والزراعــة علــى تربتهــا، ويعــود ذلــك إلــى 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، حيــث احتلــت مــا كانــت 
تســمى بالجبهــة الوطنيــة كل جبــال ومناطــق المنطقــة 
ــذ أن  ــتها حينئ ــت سياس ــن محافظــة إب، وكان الوســطى م
ــة”. ــي المنطق ــال ف ــات والجب ــم المرتفع ــى أه ــيطر عل تس

معمــر  الراحــل  الليبــي  الرئيــس  نظــام  دعــم  وقــد 
القذافــي الجبهــة الوطنيــة بــآالف األلغــام، فــي إطــار 
مــا كان يُعــرف بدعمــه الحــركات التحرريــة العربيــة، 
نظــام  بينهــا  مــن  البلــدان،  بعــض  أنظمــة  إلســقاط 
فحصــدت  صالــح.  عبــدهللا  علــي  الســابق  الرئيــس 
قريــب. وقــت  حتــى  الضحايــا  مئــات  األلغــام  تلــك 

ــة، خــال  ــى الواجه ــا إل ــام وزراعته ــة األلغ ــادت قضي ع
حــروب صعــدة الســت، التــي خاضهــا نظــام الرئيــس علــي 
ــلحة  ــن المس ــة الحوثيي ــرد حرك ــد تم ــح ض ــد هللا صال عب
فــي صعــدة، وفــي بعــض المناطــق بالمحافظــات المجــاورة 
الصــراع  هــذا  وصنعــاء،  وحجــة  والجــوف  كعمــران 
الــذي اســتمر لفتــرات متقطعــة خــال ســت ســنوات، 
واأللغــام  الناســفة  العبــوات  الحوثيــون  خالهــا  زرع 
المضــادة للمركبــات، وكــذا األلغــام المضــادة لألفــراد 
محافظــة  مــن  مختلفــة  أجــزاء  فــي  أقــل،  بشــكٍل  وإن 
صعــدة وحــرف ســفيان وُكَشــر فــي محافظــة حجــة.
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صيــف  حــرب  فــي  محــدود  بشــكل  األلغــام  ُزرعــت 
1994، كمــا ُزرعــت األلغــام بشــكل محــدود فــي 2011 
الجمهــوري  الحــرس  معســكرات  محيــط  فــي  ســيما 
ــات  ــا أن الجماع ــاء. كم ــة صنع ــمال العاصم ــق ش بمناط
زرعــت  الشــريعة(  )انصــار  كتنظيــم  المتطرفــة 
األلغــام خــال 2011 إبــان ســيطرتها علــى عــدد مــن 
المناطــق فــي محافظتــي أبيــن وشــبوة جنــوب اليمــن. 

قــال معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق األدنــى فــي تقريــر 
صــادر عنــه فــي 3 تموز/يوليــو 2018 “وزعمــت هيئــة 
ــوا  ــن زرع ــار الحوثيي ــن أن أنص ــي اليم ــام ف ــة األلغ إزال
 ،2010 األلغــام خــال حــروب صعــدة وحتــى عــام 
اســتخدم  العــرب«  فــي جزيــرة  تنظيــم »القاعــدة  وأن 
األلغــام فــي جنــوب البــاد فــي عــام 2011. كمــا ُزرعــت 
األلغــام أيضــاً فــي شــمالي صنعــاء خــال احتجاجــات 
ــارة  ــح. ولإلش ــد هللا صال ــي عب ــة عل ــد حكوم 2011 ض
ــة  ــام األرضي ــح لأللغ ــف مس ــكلة، اكتش ــق المش ــى عم إل
لأللغــام  موقعــاً   1078 هنــاك  أن   2000 عــام  فــي 
العشــرين”. اليمــن  مــن محافظــات  19 محافظــة  فــي 

ــام 2011  ــي الع ــة ف ــورة الشــعبية اليمني ــدالع الث ــد ان وبع
اســتغلت حركــة الحوثــي المســلحة هــذا الحــراك الشــعبي، 
ومواجهتــه مــن قبــل مؤسســات نظــام الحكــم اليمنــي، 
لتتوســع الحركــة عســكرياً فــي مناطــق محافظــات مجــاورة 
لصعــدة، خصوصــاً أنهــا كانــت قد بســطت كامل ســيطرتها 
العســكرية علــى محافظــة صعــدة. فتوســعت باتجــاه حجــة 
ــة،  ــي حج ــة كشــر ف ــاً شرســة ضــد منطق وخاضــت حرب
ووفقــاً لتقريــر أصدرتــه مؤسســة وثــاق للتوجــه المدني فإن 
مــا زرعــه الحوثيــون مــن ألغــام فــي تلــك المنطقــة قد ســقط 
بســببه أكثــر مــن 82 ضحية بين قتيل وجريــح، وتم تهجير 
أكثــر مــن 1900، وفقــا لمؤسســة وثــاق للتوجــه المدنــي. 

أســوأ مرحلــة شــهدها اليمــن فــي زراعــة األلغــام المضــادة 
لألفــراد أو للمركبــات، والعبــوات الناســفة، واألشــراك 
بهــا،  واالتجــار  وكــذا صناعتهــا  وغيرهــا،  الخداعيــة 
ــدار  ــخ إص ــى تاري ــد حت ــع 2014 وتمت ــذ مطل ــدأت من ب
هــذا التقريــر، وكل المؤشــرات توضــح أنهــا ال تــزال 

مســتمرة. وهــي فتــرة توســعت فيهــا جماعــة الحوثــي 
ــكرياً،  ــا عس ــيطرة عليه ــتطاعت الس ــران واس ــاه عم باتج
مــن  وعــدد  صنعــاء،  للعاصمــة  بإســقاطها  مــروراً 
المحافظــات اليمنيــة، بمســاعدة قــوات مواليــة لصالــح. 

ــوات  ــي وق ــا جماعــة الحوث ــة خاضــت فيه ــي كل منطق فف
صالــح معــارك عســكرية ضــد خصومهمــا كانــت األلغــام  
البريــة والبحريــة وســيلة حربيــة بشــعة اســتخدموها بشــكل 
ــرق  ــي الط ــة وف ــق مدني ــي مناط ــا ف ــوائي، فزرعوه عش
ــة،  ــكات الخاص ــة والممتل ــات العام ــور، والمؤسس والجس
المواطنيــن،  مــزارع  وبيــن  الرعــي  مناطــق  وفــي 
اليمنيــة.  والمحافظــات  المناطــق  مــن  كثيــر  وفــي 

ــر لهــا  ــي تقري ــش ف ــا لمنظمــة هيومــان رايتــس ووت ووفق
األلغــام  اســتُخدمت   2019 نيســان/ابريل   22 بتاريــخ 
ــاً أعــاق  مــن قبــل الحوثييــن وقــوات صالــح ســاحاً حربي
خصومهــم العســكريين، وأضــّر بالمدنييــن وأعــاق التنميــة. 
تحدثــت الكثيــر مــن المنظمــات الحقوقيــة وتقاريــر الخبــراء 
عــن مســئولية جماعة الحوثــي في زراعة األلغام خال هذه 
الفتــرة، وعــن ســقوط آالف الضحايــا مدنييــن وعســكريين.

ونقــل معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق األدنــى فــي 
تقريــره المعنــون بــ)مشــكلة انتشــار األلغــام األرضيــة 
ــت  ــا أزال ــام أنه ــزع األلغ ــرق ن ــن ف ــاً ع ــن( ناق ــي اليم ف
وحتــى   2015 منــذ  أرضــي  لغــم  ألــف   300000
ــام  ــر )مرصــد األلغ ــد عــن تقري ــل المعه ــا نق 2018. كم
األرضيــة والذخائــر العنقوديــة( وهــو مبــادرة تراقــب 
االمتثــال مــع )معاهــدة حظــر األلغــام( أن عــدد الضحايــا 
 .2015-2016 بيــن  شــخص  آالف  ثاثــة  ناهــز 

وذكــر المعهــد فــي تقريــره أنــه “خــال الحــرب الحاليــة، 
زرع الحوثيــون ألغامــاً أرضيــة علــى طــول الســاحل، 
ــى الحــدود مــع الســعودية، وحــول المــدن الرئيســية،  وعل
مــن  بصنعــاء  المرتبطــة  النقــل  طــرق  طــول  وعلــى 
ــق للتراجــع”. ــد الطري ــة أو تمهي أجــل إنشــاء أطــر دفاعي
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ووفقــا للمركــز الوطنــي للمعلومــات بصنعــاء، يعــد اليمــن 
مــن بيــن 123 دولــة وقعــت علــى اتفاقيــة أوتــاوا لحظــر 
اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد 
ــدا  ــي أوتاوا-كن ــا ف ــت عليه ــام، إذ وقع ــك األلغ ــر تل وتدمي
عليهــا  وصدقــت   ،1997 األول/ديســمبر  كانــون  فــي 
فــي أيلول/ســبتمبر 1998. وهــي مــن بيــن أكثــر مــن 
اليمــن.  عليهــا  صادقــت  عالميــاً  وإعانــاً  اتفاقيــة   58

واأللغــام الفرديــة أو العبــوات الناســفة مــن األدوات التــي 
ــة  ــة. وتســتند اتفاقي ــن اليمني ــى تجريمهــا القواني نصــت عل
الدولــي  اإلنســاني  القانــون  مبــدأ  إلــى   1997 أوتــاوا 

ــق  ــن ح ــلح م ــزاع مس ــي ن ــراف ف ــا لألط ــأن م ــل ب القائ
فــي اختيــار أســاليب الحــرب أو وســائلها ليــس بالحــق 
ــي  ــوء ف ــرم اللج ــذي يح ــدأ ال ــى المب ــدود. وإل ــر المح غي
وقذائــف  أســلحة  اســتخدام  إلــى  المســلحة  المنازعــات 
أن  طبيعتهــا  مــن  يكــون  حربيــة  وأســاليب  ومعــدات 
ــى  ــا، وإل ــي له ــا ال داع ــة أو آالم ــراراً مفرط ــبب أض تس
ــن. ــن والمقاتلي ــن المدنيي ــز بي ــب التميي ــذي يوج ــدأ ال المب

حــق اإلنســان فــي الحيــاة والعيــش وعــدم اإليــذاء مكفــوٌل 
العالــم  صاغهــا  التــي  والمواثيــق  االتفاقــات  كل  فــي 
وصادقــت علــى كثيــر منهــا الجمهوريــة اليمنيــة. وكفلــت 

ُتعد زراعة األلغام املضادة لألفراد واأللغام املضادة للمركبات والعبوات الناســفة واألجســام غير املتفجرة واحدة من األســلحة 

غيــر املشــروع اســتخدامها يف الحــروب. وحظــُر اســتخدامها أثنــاء الحــرب، ألنهــا بطبيعتهــا ســاٌح غيــر مشــروع، مثلــه مثــل 

األســلحة الكيماويــة والذخائر العنقودية، باعتبارها أســلحة مفرطة الضرر وعشــوائية األثر، وفقا للجنــة الدولية للصليب األحمر. 

االطار القانوني
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الشــخصي  األمــن  فــي  اإلنســان  حــق  اليمــن  قوانيــن 
والقوانيــن  الدســتور  واعطــى  الجســدية،  والســامة 
بقداســة  منهــا  إيمانــاً  قداســة،  الحقــوق  هــذه  اليمنيــة 
اإلنســان أيــا كان دينــه أو مذهبــه أو جنســه أو أصلــه. 

المــادة )3( المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف األربع حظرت 
العديد من األفعال التي تُشــكل اعتداًء على الســامة البدنية 
وبخاصــة القتل بجميع أشــكاله والتشــويه... أو الممارســات 
الحاطــة مــن الكرامة اإلنســانية “كمــا يجرم القانــون الدولي 
اإلنســاني اســتخدام األلغــام األرضيــة المضــادة لألفــراد أو 
المضــادة للمركبــات، والعبــوات الناســفة بوصفهــا أســلحة 
فــي الحــرب، فحــق أطــراف النــزاع المســلح فــي اســتخدام 
ــد؛ حيــث يحظــر  ــه تقيي ــاً في وســائل وأســاليب الحــرب حق
اســتخدام وســائل وأســاليب تكــون آثارهــا عشــوائية األثــر 
ــق  ــا، أو تلح ــزوم له ــاً ال ل ــداً و آالم ــبب ضــرراً زائ وتُس
وطويلــة  النطــاق  واســعة  أضــراراً  الطبيعيــة  بالبيئــة 
لألفــراد. المضــادة  كاأللغــام  األثــر،  وشــديدة  األجــل 

إضافــة إلــى أن األلغــام المضــادة لألفــراد تعــد من األســلحة 
غيــر المشــروعة والتــي يُحظــر اســتخدامها بشــكل كلــي. 
ــام  ــة األلغ ــاني زراع ــي اإلنس ــون الدول ــر القان ــا يحظ كم
المضــادة للمركبــات التــي ال يُتحكــم فيهــا عــن بعــد، 
ويجــرم زراعتهــا بطريقــة عشــوائية، حتــى وإن كان يمكــن 
التحكــم فيهــا عــن بعــد، وفقــا للبروتوكــول المتعلــق بحظــر 
أو تقييــد اســتعمال األلغــام واألشــراك الخداعيــة والنبائــط 
البروتوكــول.  مــن   )5،4( فقــرة   )2( مــادة  األخــرى. 

وأوجــب البروتوكــول تحديــد عامات ووضــع خرائط حال 
اســتخدام هــذه األلغــام، وتســجيل واســتعمال المعلومات عن 

ــام واألشــراك  ــة واأللغ ــام والمناطــق الملغوم ــول األلغ حق
الخداعيــة والنبائــط األخــرى. كمــا يمكــن القــول بــأن 
القانــون الدولــي ال يفــرق بيــن ضحايــا تلــك األلغــام الفردية 
أو المضــادة للمركبــات المزروعــة بطريقــة عشــوائية، 
العســكريين. أو  المدنييــن  مــن  ضحاياهــا  كان  ســواء 

علــى  أوتــاوا  اتفاقيــة  أوردتهــا  التــي  وااللتزامــات 
الــدول تحظــر كل أشــكال التعامــل باأللغــام المضــادة 
مســاعدة  أو  اســتخداماً،  أو  نقــاً  أو  حيــازة  لألفــراد، 
االنشــطة.  هــذه  بمثــل  بالقيــام  طــرف  أي  تشــجيع  أو 

لســنة   25 رقــم  قانــون  أصــدرت  كدولــة  واليمــن 
2005 بشــأن حظــر إنتــاج األلغــام المضــادة لألفــراد 
تطبيقــاً  بهــا  واالتجــار  ونقلهــا  واســتعمالها  وحيازتهــا 
ــي نيســان/أبريل 2002  ــن ف ــن اليم ــة، وأعل ــك االتفاقي لتل
التخلــص وتدميــر األلغــام وأبلــغ ذلــك األمــم المتحــدة. 

األلغــام  فكميــة  ذلــك،  بغيــر  يتحــدث  الواقــع  لكــن 
كانــت  الســت  صعــدة  حــروب  أثنــاء  ُزرعــت  التــي 
مجــاورة  ومناطــق  صعــدة  محافظــة  فــي  مهولــة 
وحجــة  والجــوف  عمــران  محافظــات  فــي  لهــا 
الضحايــا.  مــن  العشــرات  بســببها  ســقط  وصنعــاء، 

والمضــادة  لألفــراد  المضــادة  األلغــام  حجــم  أن  كمــا 
ــن  ــي م ــة الحوث ــا جماع ــتولت عليه ــي اس ــات الت للمدرع
عســكرية،  لمصــادر  وفقــاً  اليمنــي  الجيــش  مخــازن 
ــذي حــدث  ــف ال ــم التحري ــى حج ــاهداً عل ــت أيضــاً ش كان
بخصــوص إعــان التخلــص مــن األلغــام فــي اليمــن.
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منهجية التقرير
هــذا التقريــر الحقوقــي عــن األلغــام وضحاياهــا فــي اليمن، 
ــات  ــرز وأخطــر الملف ــام مــن أب ــار األلغ ــم إعــداده باعتب ت
المثخنــة بــاآلالم  والمآســي، والتــي تتطلب اهتماماً يتناســب 
مــع حجــم وبشــاعة مــا تخلفــه مــن جرائــم ومــا تحصــده من 
ــا مــن المواطنيــن، وكذلــك مــع مــا تتركــه  أرواح وضحاي
وتســببه األلغــام من مخاطــر وتأثيرات على حيــاة اليمنيين، 
ســواء أثنــاء الحــرب أو مــا بعدهــا، لعشــرات الســنين.

التــي  المخاطــر  علــى  الضــوء  التقريــر  هــذا  يُســلط 
تشــكلها األلغــام الفرديــة والمضــادة للمركبــات والعبــوات 
الناســفة ومــا يلحــق بهــا مــن أشــراك خداعيــة، علــى 
مــن  جــزءا  ويكشــف  اليمنييــن،  ومســتقبل  حاضــر 
والماديــة  البشــرية  والضحايــا  واألضــرار  الخســائر 
التــي خلفتهــا هــذه األلغــام للفتــرة المشــمولة بالتقريــر.

مــرت فتــرة إعــداد التقريــر بمرحلتيــن: األولــى وهــي 
النــزول الميدانــي لجمــع المعلومــات وتوثيــق الجرائــم 

ــة، واعتمــدت المنظمــة فــي  وســماع الشــهود وجمــع األدل
هــذه المرحلــة علــى عــدد مــن الراصديــن الميدانييــن فــي 
أغلــب المحافظــات اليمنيــة. واســتخدم الراصــدون منهجيــة 
وااللتقــاء  الوقائــع،  مــن  كثيــر  فــي  الميدانــي  الرصــد 
بالمصابيــن وبــذوي الضحايــا وبشــهود عيــان وبمــن لهــم 
المعلومــات  فــي جمــع  للتوضيــح، مســتخدمين  صلــة، 
ــات  ــذا فيديوه ــق، وك ــاً للتوثي ــدت خصيص ــتمارات اُع اس
الرصــد  فريــق  اســتعان  كمــا  فوتوغرافيــة،  وصــور 
ــة فــي جمــع المعلومــات.  أيضــاً بوســائل االتصــال الحديث
بأقصــى  المعلومــات  إلــى  الوصــول  علــى  وحــرص 
درجــات التحقــق وجمــع كافــة الدالئــل والشــواهد حولهــا. 

أمــا المرحلــة الثانية، التي مر بهــا التقرير فهي مرحلة فرز 
البيانــات والمعلومــات التــي تــم جمعهــا، وتصنيفهــا بحســب 
ــي،  ــاق الجغراف ــرار والنط ــوع األض ــا ون ــات الضحاي فئ
إلــى أن وصلنــا إلــى هــذا التقريــر بصيغتــه الحاليــة.
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أهمية التقرير
ــدُّ هــذا التقريــر عــن األلغــام  فــي اليمــن مــن بيــن أهــم التقاريــر  يُع
ــة خطــرة  ــق لمرحل ــي توث ــن، والت ــي اليم ــة والمتخصصــة ف النوعي
ــآس  ــن م ــوه م ــا الق ــن 2019-2015 فيم ــاة اليمنيي ــي حي ــة ف وهام
ــام  ــة أم ــات هام ــع توصي ــه يض ــا أن ــام، كم ــبب األلغ ــات، بس ووي
المحلــي  المجتمــع  فــي  والمعنييــن،  الصــراع  أطــراف  جميــع 
مخاطــر  اليمنييــن  المواطنيــن  لتجنيــب  والدولــي،  والعربــي 
اليمــن. فــي  المزروعــة  باأللغــام  المتمثلــة  المــوت،  حدائــق 

ــات  ــع المعلوم ــي جم ــه وحرصــه ف ــي دقت ــه أيضــاً ف ــن أهميت وتكم
والبيانــات وتحليلهــا وفقــا للمنهجيــة التــي تتبعهــا مختلــف المنظمــات 
الحقوقيــة فــي العالــم. وإلــى جانــب تركيزه علــى الضحايا مــن مدنيين 
ــكات  ــق للممتل ــه يشــتمل أيضــاً علــى حصــر وتوثي وعســكريين، فإن
ــع،  ــة الصن ــوات محلي ــام والعب ــا باأللغ ــم تفجيره ــي ت ــآت الت والمنش
شــاماً هــذا التقريــر مســاحة جغرافيــة واســعة 18 محافظــة يمنيــة.
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ملخص تنفيذي
يشــهد اليمــن مــا يمكن تســميته بأعنف صراع مســلح في 
تاريخــه الحديــث، حيث بدأ منذ ســيطرة قــوات الحوثيين 
والرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح علــى العاصمــة 
اليــوم.  وحتــى   2014 أيلول/ســبتمبر  فــي  صنعــاء 

فبعــد توســع ذلــك الحلــف عســكرياً إلــى محافظــات 
يمنيــة أخــرى مثــل تعــز ومــارب وعــدن والحديــدة 
والبيضــاء والجــوف ولحــج والضالــع، قُوبــل ذلــك 
ــلحة  ــة مس ــعبي ومقاوم ــض ش ــكري برف ــع العس التوس
فــي تلــك المحافظــات. وقــد ُســجل خــال هــذا الصــراع 
أكبــر عمليــة زرع لأللغــام الفردية والمضــادة للمركبات 
والعبــوات الناســفة والمتفجــرة، كانــت جماعــة الحوثــي 
ــا،  ــي زراعته ــرز ف ــل األب ــي الفاع ــح ه ــوات صال وق
لكــن بشــكل محــدود. المتطرفــة،  الجماعــات  تلتهــا 

المخاطــــر  علــــى  الضــــوء  التقريــر  هــذا  يســــلط 
ــات  ــة والمضــادة للمركب ــام الفردي ــكلتها االلغ ــي ش التــ
والعبــوات الناســفة ومــا يلحــق بهــا مــن اشــراك خداعيــة 
ونبطية، علــــى حاضــــر ومســــتقبل اليمنيين، ويكشــف 
ــرية  ــا البشــ جــزء مــن الخســائر واالضــرار والضحاي
والماديــــة التــــي خلفتهــــا هــذه االلغــام للفترة المشــمولة 
 31 2015- الثاني/ينايــر  كانــون   1 مــن  بالتقريــر 
ــائر  ــذه الخس ــمل ه ــمبر2019 وتش ــون األول/ديس كان
واالضــرار جغرافيــا ممتــدة لـــنحو 18 محافظــة يمنيــة. 

وثقــت رايتــس رادار خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر 
ــام،  ــي 18 محافظــة، بســبب األلغ ــاً ف ــل 685 يمني مقت
ــغ  ــث بل ــا، حي ــة الضحاي ــز قائم ــة تع تصــدرت محافظ
ــدة  ــة الحدي ــا محافظ ــخصاً، تليه ــى 160 ش ــدد القتل ع
قتيــا.   94 البيضــاء  محافظــة  ثــم  قتيــا،   114

ومــن بيــن ذلــك العــدد اإلجمالــي للقتلــى، فقــد بلــغ عــدد 
ــن  ــرأة، وم ــن النســاء 67 ام ــم 484 و م الرجــال منه
األطفــال 134 قتيــا. بينمــا بلغ عدد القتلــى من المدنيين 
بســبب األلغــام 609 وبلــغ عــدد القتلــى مــن العســكريين 
المنظمــة. وثقتهــم  قتيــا   685 إجمالــي  مــن   ،76
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وبالنســبة للجهــات المرتِكبــة للجريمــة، فــإن مــا توصلت إليــه المنظمة من إحصائيات تشــير إلى أن 
جماعة الحوثي قد قتلت 580 يمنياً باأللغام التي زرعتها، بينهم 104 طفا و 60 امرأة و 416 رجا. 

فيمــا قتلــت جماعــات مجهولــة، بينهــا تنظيمــات متطرفــة 105 إنســان، فــي محافظــات صنعــاء 
وعــدن وحضرمــوت وتعــز وأبيــن والضالــع، بينهــم 30 طفــا و 7 نســاء و 68 رجــا.

وخــال الفتــرة نفســها المشــمولة بالتقرير رصــدت رايتس رادار 601 حالة إعاقة وإصابة، بســبب 
األلغام المزروعة، بينهم 427 رجا و 115 طفا و 59 امرأة. وكان لمحافظة تعز العدد األكبر 
فــي ســجل المعاقيــن والمصابيــن، بســبب األلغــام، بواقــع 134 ضحيــة، ثــم محافظة الحديــدة بواقع 
88 ضحيــة، ومــن محافظــة عدن 75 ضحية، وتوزع الباقــون على بقية المحافظات محل الرصد.

أمــا تقســيم الضحايــا بحســب فئاتهــم، فقــد بلــغ عــدد الجرحــى المدنييــن 428 وبلــغ عــدد الجرحــى 
العســكريين 173. وقــد تســببت األنشــطة العســكرية لجماعــة الحوثــي بإصابــة عــدد 457 
ضحيــة، بســبب األلغــام التــي زرعتهــا، مــن بينهــم 288 رجــا و 113 طفــا و 56 امــرأة. فيمــا 
أُصيــب 144 شــخصاً، بينهــم 139 رجــا،  و 3 نســاء، وطفــان، بســبب األلغــام التــي زرعتهــا 
جماعــات متطرفــة وأخــرى مجهولــة، فــي محافظــات عــدن وحضرمــوت وأبيــن وتعــز والضالــع.

ورصــدت رايتــس رادار تفجيــر 240 منــزال خاصاً خال الفترة من األول مــن كانون الثاني/يناير 
2015 وحتــى نهايــة كانــون األول/ديســمبر 2019، توزعــت علــى 13 محافظــة يمنيــة. وقد كان 
العــدد األكبــر فــي تفجيــر المنــازل بمحافظة تعز، حيث ســجل فيها تفجير 70 منــزال، تليها محافظة 
إب بواقــع 32 منــزال، وبقيــة المنــازل التي تــم تفجيرها توزعت على بقيــة المحافظات المرصودة.

أمــا المنشــآت العامــة فخــال الفتــرة نفســها رصدت المنظمة تفجير 20 منشــأة عامــة. ووفقاً لقواعد 
البيانــات التــي جمعتهــا المنظمــة، فــإن جماعــة الحوثــي هي المســئولة عــن تفجير المنــازل الخاصة 
التــي رصدتهــا المنظمــة للفتــرة التــي يشــملها التقريــر، باســتثناء منــزل واحــد فجرتــه قــوات النخبة 
الشــبوانية، كمــا أن جماعــة الحوثــي هــي المســئولة عــن تفجيــر 17 منشــأة عامــة، بينمــا فجــرت 
واحــدة منهــا كتائــب أبــو العبــاس فــي مدينــة تعــز، كمــا فجــرت قــوات العمالقــة المدعومــة إماراتيــاً 
معلمــا أثريــا فــي الســاحل الغربــي، فــي حيــن فجــر تنظيم القاعــدة المتطــرف مركزا أمنيا فــي أبين.

وفقــاً لتصريحــات رســمية ســجلتها المنظمــة عــن مســئولين فــي البرنامــج الوطني لنــزع األلغام فإن 
الحوثييــن زرعــوا أكثــر مــن مليون لغم خال فترة الصراع المســلح، منذ إســقاط العاصمة صنعاء.

وذكــرت انــه تــم نــزع أكثــر مــن 500 ألــف لغــم حتــى نهايــة 2019، ويُتوقــع بــأن عــدد األلغــام 
المزروعــة أكثــر مــن ذلــك. كما تم تســجيل أكثر من 6000 ضحية مــن المدنيين بين قتيل ومصاب 
ومعــاق، منهــم نســاء وأطفــال وطاب مدارس، وأن األعداد الحقيقيــة للضحايا أكثر من ذلك بكثير. 

ــراد  ــام مضــادة لألف ــن ألغ ــا بي ــا وهــي م ــم زرعه ــي ت ــام الت ــواع األلغ ــة أن ــا ســجلت المنظم فيم
ــي،  ــش اليمن ــازن الجي ــن مخ ــا م ــم نهبه ــن أو ت ــارج اليم ــن خ ــتوردة م ــات مس ومضــادة للمركب
ويعــود تصنيعهــا إلــى دول مثــل ألمانيــا الشــرقية ســابقاً ودولــة المجــر واالتحــاد الســوفيتي ســابقاً. 

كما أن من بين أنواع األلغام العبوات الناسفة محلية الصنع، واألشراك الخداعية المتماهية مع البيئة، 
كما أنه قد استخدمت مادة  )TNT(والديناميت والبارود في تفجير ممتلكات خاصة ومنشآت عامة.

اليمن: حدائق املوت رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

16



الفصل االول:
اليمن..حديقة ألغام

هــذا التقريــر يعــد مــن أبــرز التقاريــر الخاصــة والنوعيــة عــن زراعــة األلغــام 
ــم.  ــع بياناته ــس رادار تجمي ــتطاعت رايت ــن اس ــا، الذي ــن وضحاياه يف اليم
ويوضــح التقريــر كيــف اســُتخدمت األلغــام املضــادة لألفــراد واملضــادة 
األخــرى  والنبائــط  الخداعيــة  واألشــراك  الناســفة  والعبــوات  للمركبــات 
والفخــاخ املتفجــرة وبقايــا املقذوفــات املدفعيــة يف اإلضــرار باليمنييــن. 
واملنــازل  األلغــام  ضحايــا  لحجــم  كاشــفة  فيــه  الــواردة  واملعلومــات 
ــا واملمتلــكات  واملنشــآت امُلَفجــرة، بينمــا اإلحصائيــات الحقيقيــة للضحاي

ــة. ــا املنظم ــي رصدته ــام الت ــن األرق ــر م ــرة أكث املدم
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احصائيات
ــة  ــرة مــن بداي ــا األلغــام خــال الفت ــر ضحاي رصــد التقري
كانــون الثانــي/ ينايــر 2015 وحتــى نهايــة كانــون األول/
ــل 685  ــق مقت ــم رصــد وتوثي ــث ت ــمبر 2019، حي ديس
ــة بســبب األلغــام، تصــدرت  ــاً فــي 18 محافظــة يمني يمني
ــا  ــاً، تليه ــدد160 قتي ــى بع ــة االول ــز المرتب ــة تع محافظ
محافظــة الحديــدة  114 قتيــا ثــم محافظــة البيضــاء 94 
قتيــاً، وتــوزع بقيــة الضحايــا بيــن عــدد مــن المحافظــات 
ــدد  ــغ ع ــد بل ــا فق ــات الضحاي ــث فئ ــن حي ــا م ــة. ام اليمني
النســاء67  ومــن  الرجــال484  مــن  القتلــى  الضحايــا 
ــيم  ــث التقس ــن حي ــاً. وم ــال134 طف ــن االطف ــرأة، وم ام
ــن  ــى المدنيي ــدد القتل ــغ ع ــد بل ــة فق ــوع الضحي ــب ن بحس
ــى العســكريين 76. ــغ عــدد القتل ــام609 وبل بســبب االلغ

ــام،  ــة األلغ ــاً لنوعي ــى وفق ــا القتل ــيم الضحاي ــن تقس ــا ع أم
انفجــار  الذيــن ســقطوا بســبب  القتلــى  بلــغ عــدد  فقــد 
عــدد  وبلــغ  يمنيــاً،   546 لألفــراد  المضــادة  األلغــام 
ــا الذيــن ســقطوا بســبب انفجــار األلغــام المضــادة  الضحاي
بســبب  القتلــى  عــدد  بلــغ  حيــن  فــي   ،41 للمركبــات 
يمنيــاً.  98 شــابهها  ومــا  الناســفة  العبــوات  انفجــار 

ــي  ــة الحوث ــت جماع ــي قتل ــدد اإلجمال ــذا الع ــن ه ــن بي م
ــا  ــم 104 طف ــا، بينه ــي زرعته ــام الت ــاً باأللغ 580 مدني
جماعــات  قتلــت  فيمــا  رجــا،   416 و  امــرأة  و60 
مجهولــة، بينهــا تنظيمــات متطرفــة 105 ضحيــة فــي 
محافظــات صنعــاء وعــدن وحضرمــوت وتعــز وأبيــن 
والضالــع، بينهــم 30 طفــا و 7 نســاء و 68 رجــا.  

وخــال نفــس الفتــرة رصــدت رايتس رادار إعاقــة وإصابة 
601 ضحيــة بســبب األلغــام المزروعــة، بينهــم 427 
رجــا و 115 طفــا و 59 امــرأة.  محافظة تعز كان العدد 
األكبــر مــن المعاقيــن والمصابيــن منهــا، بســبب األلغــام، 
بواقــع 134 ضحيــة، ثــم محافظــة الحديــدة بواقــع 88 
ضحيــة، ومحافظــة عــدن بواقع 75 ضحيــة، تلتها محافظة 
الضالــع بواقــع 65 ضحيــة، والبيضــاء بواقــع 54 ضحية. 
ــرى.  ــات األخ ــن المحافظ ــدد م ــن ع ــون بي ــوزع الباق وت

أمــا التقســيم بحســب فئــات الضحايــا، فقــد بلــغ عــدد 
عــدد  وبلــغ   428 األلغــام  بســبب  المدنييــن  الجرحــى 
الجرحــى العســكريين 173. أمــا تقســيم الضحايــا مــن 
ــام المزروعــة،  ــة األلغ ــاً لنوعي ــن وفق الجرحــى والمصابي

ــار  ــبب انفج ــقطوا بس ــن س ــى الذي ــدد الجرح ــغ ع ــد بل فق
عــدد  وبلــغ  مدنيــاً،   411 لألفــراد  المضــادة  األلغــام 
الجرحــى الذيــن ســقطوا بســبب انفجــار األلغــام المضــادة 
للمركبــات 43، فــي حيــن بلــغ عــدد الجرحــى بســبب 
مدنيــاً.  147 شــابهها  ومــا  الناســفة  العبــوات  انفجــار 

مــن بيــن ذلــك العــدد اإلجمالــي للمعاقيــن والمصابيــن، 
زرعتهــا  التــي  األلغــام  بســبب   457 عــدد  أصيــب 
جماعــة الحوثــي، بينهــم 288 رجــا و 113 طفــا و 
56 امــرأة، فيمــا أصيــب 144 شــخصاً، بينهــم 139 
التــي  األلغــام  بســبب  وطفــان،  نســاء،   3 و  رجــا، 
زرعتهــا جماعــات متطرفــة وجماعــات مجهولــة فــي 
ــع. ــز والضال ــن وتع ــوت وأبي ــدن وحضرم ــات ع محافظ

االحصائيــات  أو  الماديــة  باألضــرار  يتعلــق  وفيمــا 
الخاصــة  الممتلــكات  تفجيــر  بجريمــة  المتعلقــة 
ــر  ــس رادار تفجي ــدت رايت ــد رص ــة، فق ــآت العام والمنش
مــن  األول  مــن  الفتــرة  خــال  خاصــاً  منــزال   240
نهايــة كان األول/ 2015 وحتــى  الثاني/ينايــر  كانــون 
يمنيــة.  13 محافظــة  بيــن  2019، توزعــت  ديســمبر 

ــد كانــت محافظــة تعــز علــى رأس القائمــة مــن حيــث  وق
تفجيــر المنــازل والممتلــكات الخاصــة، ســجل فيهــا تفجيــر 
ــا  ــم محافظت ــع 32، ث ــزال، تليهــا محافظــة إب بواق 70 من
البيضــاء والضالــع بواقــع 26 منــزال تــم تفجيــره فــي كٍل 
منهمــا، تلتهمــا محافظــة ذمــار بواقــع 23 منــزال، وتــوزع 
وحجــة  والحديــدة  صنعــاء  محافظــات  علــى  الباقــون 
وخــال  وريمــة.  وعمــران  وشــبوة  ولحــج  والجــوف 
الفتــرة نفســها رصــدت المنظمــة تفجيــر 20 منشــأة عامــة.

ووفقــاً لقواعــد البيانــات التــي جمعتهــا المنظمة فــإن جماعة 
الحوثــي هــي المســئولة عــن تفجيــر المنــازل الخاصــة التي 
رصدتهــا المنظمــة للفتــرة التــي شــملها التقرير، عــدا منزل 
واحــد فجرتــه قــوات النخبــة الشــبوانية فــي محافظــة شــبوة. 

كما أن جماعة الحوثي هي المسئولة عن تفجير 17 منشأة 
عامــة، بينمــا فجــرت واحــدة منهــا )كتائــب أبــو العبــاس( 
فــي مدينــة تعــز، كمــا فجرت )قــوات العمالقــة( - المدعومة 
ــن  ــي حي ــي، ف ــي الســاحل الغرب ــا ف ــا أثري ــا- معلم إماراتي
ــا فــي أبيــن. فجــر عناصــر )تنظيــم القاعــدة( مركــزا أمني
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قتيل بسبب االلغام يف 18 
محافظة يمنية

ضحايا الرجال

685

484
ضحايا النساء
67

ضحايا األطفال
134

تصدرت مدينة تعز املرتبة االولى بعدد)160( قتياًل، تليها محافظة الحديدة بـ)114( ثم محافظة البيضاء بـ)94( 
قتياًل, وتوزع بقية الضحايا بين عدد من املحافظات اليمنية

ــون األول/ ــة كان ــى نهاي ــر 2015 وحت ــي/ يناي ــون الثان ــة كان ــن بداي ــرة م ــال الفت ــام خ ــا األلغ ــر ضحاي رصــد التقري
ديســمبر 2019، حيــث تــم رصــد وتوثيــق مقتــل 685 يمنيــاً فــي 18 محافظــة يمنيــة بســبب األلغــام، تصــدرت 
البيضــاء  ثــم محافظــة  قتيــا   114 الحديــدة   تليهــا محافظــة  قتيــاً،  بعــدد160  المرتبــة االولــى  تعــز  محافظــة 
94 قتيــاً، وتــوزع بقيــة الضحايــا بيــن عــدد مــن المحافظــات اليمنيــة. امــا مــن حيــث فئــات الضحايــا فقــد بلــغ 
ــيم  ــث التقس ــن حي ــاً. وم ــال134 طف ــن االطف ــرأة، وم ــاء67 ام ــن النس ــال484 وم ــن الرج ــى م ــا القتل ــدد الضحاي ع
بحســب نــوع الضحيــة فقــد بلــغ عــدد القتلــى المدنييــن بســبب االلغــام609 وبلــغ عــدد القتلــى العســكريين 76.
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إعاقة واصابة بسبب االلغام

نساء معاق وجريحطفال معاق وجريحرجل معاق وجريح

601

42711559

وخــالل نفــس الفتــرة رصــدت رايتــس رادار إعاقــة وإصابــة 601 ضحيــة بســبب األلغــام املزروعــة، بينهــم 427 رجال 
و 115 طفــال و 59 امــرأة.  محافظــة تعــز كان العــدد األكبــر مــن املعاقيــن واملصابيــن منهــا، بســبب األلغــام، بواقــع 
ــة، تلتهــا محافظــة  ــة، ومحافظــة عــدن بواقــع 75 ضحي ــدة بواقــع 88 ضحي ــم محافظــة الحدي ــة، ث 134 ضحي

الضالــع بواقــع 65 ضحيــة، والبيضــاء بواقــع 54 ضحيــة. وتــوزع الباقــون بيــن عــدد مــن املحافظــات األخــرى. 

أمــا التقســيم بحســب فئــات الضحايــا، فقــد بلــغ عــدد الجرحــى المدنيين بســبب األلغــام 428 وبلغ عــدد الجرحى العســكريين 
173. أمــا تقســيم الضحايــا مــن الجرحــى والمصابيــن وفقــاً لنوعيــة األلغــام المزروعــة، فقــد بلــغ عــدد الجرحــى الذيــن 
ســقطوا بســبب انفجــار األلغــام المضــادة لألفــراد 411 مدنيــاً، وبلــغ عــدد الجرحــى الذيــن ســقطوا بســبب انفجــار األلغــام 
ــاً. ــابهها 147 مدني ــا ش ــفة وم ــوات الناس ــار العب ــبب انفج ــى بس ــدد الجرح ــغ ع ــن بل ــي حي ــات 43، ف المضــادة للمركب

مــن بيــن ذلــك العــدد اإلجمالــي للمعاقيــن والمصابيــن، أصيــب عــدد 457 بســبب األلغــام التــي زرعتهــا جماعــة الحوثــي، 
بينهم 288 رجا و 113 طفا و 56 امرأة، فيما أصيب 144 شــخصاً، بينهم 139 رجا، و 3 نســاء، وطفان، بســبب 
األلغــام التــي زرعتهــا جماعــات متطرفــة وجماعــات مجهولــة فــي محافظــات عــدن وحضرمــوت وأبيــن وتعــز والضالــع.
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أنواع األلغام 
األلغام  الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناســفة، وغيرها من األلغام واألشــراك الخداعية والنبائط األخرى، 
والتــي تــم زرعهــا خــال الفتــرة المشــمولة فــي التقريــر أخذت أشــكاال وأنواعــاً مختلفة، مــا بين مســتوردة من خارج 
اليمــن ومصنوعــة محليــاً. ويُعتقــد أن األلغــام المســتوردة كانــت موجــودة فــي مخــازن الجيــش اليمنــي، التي اســتولت 
عليهــا جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح. وبحســب مــا تــم تجميعــه مــن صــور لتلــك األلغــام أو شــهادات خبــراء الفرق 
الهندســية، فــإن أبــرز تلــك األلغــام التــي تــم اكتشــافها وإزالتهــا مــن قبــل الفــرق الهندســية المتخصصــة هــي كالتالــي:

نــوع  مــن  للمركبــات  مضــادة  ألغــام 
املجــر. دولــة  يف  مصّنعــة   )63-UKA(

 )2-PPM ( ــوع ــن ن ــراد م ألغــام مضــادة لألف
ســابقا. الشــرقية  أملانيــا  يف  مصّنعــة 

نــوع  مــن  لألفــراد  مضــادة  ألغــام 
)GYATA-64( مصّنعــة يف دولــة املجــر.

 62-TM ( ألغــام مضــادة للمركبــات مــن نــوع
ــابقا. ــوفيتي س ــاد الس ــة يف االتح ( مصّنع

 )57-TM( ألغــام مضــادة للمركبــات مــن نــوع
مصّنعــة يف االتحــاد الســوفيتي ســابقا.
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التــي  املرتَجلــة  الناســفة  العبــوات 
مالمســة  أو  اقتــراب  أو  بوجــود  تنفجــر 
تحــت  وتنــدرج  لهــا,  شــخص 
لألفــراد. املضــادة  األلغــام  تعريــف 

االحجــار  اشــكال  ىلع  تدمــج  الغــام 
وقوالــب مندمجــة مــع البيئــة املزروعــة 
مالمســتها. بمجــرد  تنفجــر  فيهــا, 

عبــوات ناســفة يتــم صناعتهــا محليــا داخــل قوالــب واشــكال مختلفــة 
مــن بينهــا اســطوانات الغــاز, واســطوانات وادوات مــن تلــك التــي 
يســتخدمها اليمنييــن يف الطبــخ واوانــي الطعــام, وكــذا ىلع شــكل 
ــرام. ــو ج ــى 62 كيل ــا ال ــل وزن بعضه ــة يص ــرة وطولي ــطوانات كبي اس
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محافظات مزروعة باأللغام
وفقــاً لفــرق الرصــد الميدانيــة فــي المنظمــة فــإن 18 
ــة ُزرع أو اســتخدم فيهــا األلغــام والعبــوات  محافظــة يمني
ــا. والمحافظــات هــي:  ــة منه ــي مناطــق مختلف الناســفة، ف
عــدن،  الجــوف،  الضالــع،  شــبوة،  البيضــاء،  تعــز، 
حضرمــوت،  لحــج،  حجــة،  مــارب،  إب،  الحديــدة، 
وأبيــن.  ريمــة،  عمــران،  صعــدة،  ذمــار،  صنعــاء، 

اليمنيــة،  المحافظــات  أبــرز  تعــز  محافظــة  وكانــت 
التــي ُزرعــت فيهــا األلغــام علــى نطــاق واســع، وفقــا 
زرعــوا  الحوثييــن  ان  حكوميــة  عســكرية  لمصــادر 
األلغــام بأنواعهــا المختلفــة فــي مناطــق التمــاس حــول 
ــوا  ــث كان ــة، حي ــق الريفي ــى المناط ــة إل ــدن، باإلضاف الم
كثيريــن.  ضحايــا  ســقوط  فــي  ليتســببوا  متمركزيــن، 

مــن  تضــرراً  األكثــر  المناطــق  أّن  وأوضحــت 
األلغــام هــي مدينــة تعــز ومناطــق الصلــو واألحكــوم 
وشــمير،  ومقبنــة  حبشــي  وجبــل  عمــر  وبنــي 
ومــوزع  والوازعيــة  راســن  منطقــة  إلــى  باإلضافــة 
والســاحل الغربــي مــن بــاب المنــدب حتــى الخوخــة. 

وقالــت ان كميّــة األلغــام فــي مدينــة تعــز وضواحيهــا 
تصــل إلــى نحــو 200 ألــف لغــم. وفــي المناطــق الســاحلية 
-فــي كهبــوب والعمــري وجبــل الطويــر- ُزرعــت األلغــام 
فيهــا بشــكل كبيــر وعشــوائي. وأن األلغــام تكثــر فــي 
ــد ومعســكر العمــري وفــي داخلهمــا،  محيــط معســكر خال
ــث  ــة، حي ــى الخوخ ــدب حت ــاب المن ــن ب ــة م ــي المنطق وف
ُزرعــت ألغــام مغناطيســية عائمــة. مشــيرة الــى أّن األلغــام 
تســببت فــي مقتــل وإصابــة وإعاقــة أكثــر مــن 1200 
شــخص فــي تعــز، معظمهــم مــن النســاء واألطفــال. 

ــر التنفيــذي للبرنامــج الوطنــي لنــزع األلغــام  وذكــر المدي
فــي اليمــن العميــد أميــن صالــح العقيلــي فــي مطلــع 
ــة  ــن يواجــه كارث ــر 2019 “إن اليم تشــرين الثاني/نوفمب
ــا  ــي زرعته ــوائية الت ــام العش ــول األلغ ــة حق ــانية نتيج إنس
ميليشــيات الحوثــي والمنتشــرة فــي مســاحات واســعة 
مــن البــاد”. مشــيراً إلــى أن الحوثييــن زرعــوا أكثــر 
ــن 500  ــر م ــزع أكث ــم ن ــه ت ــد أن ــم. وأك ــون لغ ــن ملي م
المناطــق  أكثــر  أن  موضحــا  اآلن،  حتــى  لغــم  ألــف 
ــدن  ــز وع ــي ومحافظــات تع ــاحل الغرب ــي الس تضــررا ف
والضالــع. وحجــة  وشــبوة  ومــأرب  والجــوف  وأبيــن 

محافظة يمنية زرعت فيها 
االلغام والعبوات الناسفة
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تقديرات األلغام املزالة
الــذي  الصــراع  وموجــات  الحــرب  أحــداث  خــال 
وســيلة  األلغــام  كانــت  اليمنيــة،  المحافظــات  تشــهده 
اســتخدمتها بشــكل خــاص جماعــة الحوثــي، وجماعــات 
تنظيــم  أبرزهــا  أقــل،  بشــكل  وإن  مجهولــة  أخــرى 
أخــرى.  مســلحة  وجماعــات  المتطــرف  القاعــدة 

وقــد أســهمت عدد مــن المبــادرات والمنظمــات والبرامج 
والفــرق فــي العمــل مــن أجــل إزالــة تلــك األلغــام 
ــك  ــدأت تل ــد ب ــة، وق ــن المحافظــات اليمني ــد م ــي العدي ف
الجهــود بإمكانــات تطوعيــة مــن قبــل خبــراء فــي إزالــة 

ــراء،  ــد هــؤالء الخب ــى ي ــوا عل ــن ُدرب األلغــام ومتطوعي
البيضــاء. أو  مــارب  أو  عــدن  أو  تعــز  فــي  ســواء 

وقــد رصــدت رايتــس رادار بعــض األنشــطة لتلــك 
لكنهــا  محــدودة،  بإمكانــات  عملــت  التــي  الفــرق 
قامــت بإزالــة مئــات األلغــام خــال عامــي 2015، 
فــي  تتــم  األنشــطة  هــذه  أغلــب  وكانــت   .2016
للقــوات الحكوميــة،  التابعــة  الهندســية  الفــرق  إطــار 
ســيما فــي محافظــات تعــز، عــدن، لحــج، الضالــع، 
وصعــدة. البيضــاء،  حجــة،  الجــوف،  مــارب، 

العام 2017، ان عدد األلغام بلغت 310 ألف لغم ومقذوف 
لم ينفجر يف األراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة

2017
310.000

2019 أن البرنامج استطاع نزع ما يقارب 103737 لغما 
يف اليمن

2019
103.737

اليمن: حدائق املوت رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

24



ــر  ــام العمــل بشــكل كبي ــزع األلغ ــي لن ــدأ المركــز الوطن ب
خــال العــام 2017، وفقــا لتقرير رســمي أصــدره المركز 
حيــال ذلــك. وأكــد المديــر التنفيــذي للبرنامــج الوطنــي 
ــال  ــه خ ــي أن ــن العقيل ــن أمي ــد الرك ــام العمي ــزع األلغ لن
عــام 2017، ســجل المركــز الوطنــي لنــزع األلغــام نحــو 
750 حالــة وفــاة بســبب األلغــام، جميعهــم مــن المدنييــن، 
ــة  ــى إصاب ــة إل ــن، إضاف ــار س ــاء وكب ــال ونس ــم أطف بينه
أكثــر مــن 1700 شــخص، أغلبهــم أصيبــوا بإعاقــة دائمة. 

اإلعامــي  المركــز  أصــدره  حكومــي  تقريــر  وذكــر 
ــا  ــي زرعته ــام الت ــول األلغ ــة ح ــلحة اليمني ــوات المس للق
ــام  ــدد األلغ ــام 2017، ان ع ــال الع ــي خ ــة الحوث جماع
بلغــت 310 ألــف لغــم ومقــذوف لــم ينفجــر فــي األراضــي 
الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة وأن تلــك األلغــام تــم 
إزالتهــا فــي محافظــات الجــوف، صعــدة، مــارب، لحــج، 
تعــز، صنعــاء، عــدن، الحديــدة، البيضــاء، حجــة، الضالع، 
وجزيــرة ميــون، تنوعــت تلــك األلغــام بيــن مضــادة لألفراد 
ومضــادة للمركبــات وعبــوات ناســفة محليــة الصنــع.

وفــي أواخــر حزيران/يونيــو 2018 أعلنــت الســعودية 
عــن مشــروع )مســام( لنــزع األلغــام فــي اليمــن، باالتفــاق 

األلغــام والذخائــر غيــر  لنــزع  اليمنيــة  الحكومــة  مــع 
ــة  ــر األراضــي اليمني ــى تطهي ــذي يهــدف إل المنفجــرة وال
مــن األلغــام األرضيــة والذخائــر غيــر المنفجــرة، وتدريــب 
ــاعد  ــة تس ــع آلي ــام ووض ــزع األلغ ــى ن ــة عل ــوادر يمني ك
ــزع األلغــام. ــرات مســتدامة لن ــاك خب ــى امت ــن عل اليمنيي

ــه  ــى صفحت ــة عل ــي إحصائي ــام ف ــروع مس ــح مش وأوض
أن   2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   14 فــي  الرســمية 
البرنامــج اســتطاع نــزع مــا يقــارب 103737 لغمــاً 
ــذي  ــر التنفي ــال المدي ــدء المشــروع. وق ــذ ب ــي اليمــن، من ف
العميــد  اليمــن  فــي  األلغــام  لنــزع  الوطنــي  للبرنامــج 
ــة  ــة خاصــة لوكال ــي فــي مقابل ــح العقيل ــن صال الركــن أمي
األنبــاء الصينيــة )شــينخوا( إنــه “بحســب التقديــرات فــإن 
ــر  ــم نــزع أكث ــون لغــم ت ــر مــن ملي الحوثييــن زرعــوا أكث
مــن 500 ألــف لغــم حتــى اليــوم، ويتوقــع بــأن عــدد األلغام 
المزروعــة أكثــر مــن ذلــك”. وأكــد العقيلــي، أنــه تــم 
تســجيل أكثــر مــن 6000 ضحيــة مــن المدنييــن بيــن قتيــل 
ومصــاب ومعــاق، منهــم نســاء وأطفــال وطــاب مــدارس، 
ــر. ــك بكثي ــن ذل ــر م ــا أكث ــة للضحاي ــداد الحقيقي وأن األع
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الفصل الثاني:
ضحايا األلغام
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رصدت ووثقت رايتس رادار خال الفترة من بداية 2015 وحتى نهاية 2019 مقتل 
685 شخصا، يف 18 محافظة يمنية، تصدرت محافظة تعز املرتبة االولى بعدد 

160 شخصًا، تليها محافظة الحديدة بواقع 114 ثم محافظة البيضاء بواقع 94 
قتيا، تليها محافظة الجوف بواقع 54 قتيا. أما محافظة الضالع فقد جاءت بعد 

الجوف بواقع 52 قتيا، تلتها محافظة لحج بواقع 47 قتيا. وتوزع بقية عدد 
القتلى بين محافظات مارب وشبوة وحضرموت وصنعاء وعدن وحجة وأبين وإب 
وذمار وصعدة. أما من حيث فئات الضحايا فقد بلغ عدد الضحايا من الرجال 484 

رجا، ومن النساء 67 امرأة، ومن األطفال 134 قتيا. 
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المدنييــن  مــن  للضحايــا  الفئــوي  التقســيم  وبحســب 
والعســكريين، فقــد بلــغ الضحايــا مــن المدنييــن خــال 
الفتــرة المشــمولة بالرصــد 609 قتيــا، وبلــغ عــدد القتلــى 
التــي  اإلحصائيــة  قتيــا، وهــي   76 العســكريين  مــن 
اســتطاعت رايتــس رادار الوصول إليها واالســتيثاق منها.

كمــا اســتطاعت المنظمــة عبــر فريقهــا الميدانــي الراصــد 
التمييــز بيــن الضحايــا القتلــى، الذين ســقطوا بانفجــار ألغام 
مضــادة لألفــراد، والذيــن ســقطوا بســبب األلغــام المضــادة 
للمركبــات، والذيــن ســقطوا بســبب العبــوات الناســفة. 

ــادة  ــام المض ــار األلغ ــبب انفج ــى بس ــدد القتل ــغ ع ــد بل فق
 60 و  طفــا،   105 بينهــم  قتيــا،   546 لألفــراد 
امــرأة، و381 رجــا. فيمــا بلــغ عــدد القتلــى بســبب 
ــم   ــا، بينه ــات 41  قتي ــادة للمركب ــام المض ــار األلغ انفج
8 أطفــال و  33 رجــا، فــي حيــن بلــغ عــدد القتلــى 
بســبب انفجــار العبــوات الناســفة واأللغــام محليــة الصنــع 
رجــا.  70 و  نســاء،   7 و  طفــا.   21 بينهــم   ،98

وتحققــت رايتــس رادار مــن أن جماعــة الحوثــي تســببت 
فــي مقتــل 580 مــن بيــن ذلــك العــدد اإلجمالــي، بســبب 

المحافظــات  مــن  عــدد  فــي  زرعتهــا  التــي  األلغــام 
 416 و  امــرأة   60 و  طفــا،   104 بينهــم  اليمنيــة، 
ــات  ــا تنظيم ــة بينه ــات مجهول ــت جماع ــا قتل ــا، فيم رج
متطرفــة وجهــات مســلحة أخــرى 105 ضحيــة فــي 
محافظــات صنعــاء، عــدن، حضرمــوت، تعــز، أبيــن، 
والضالــع، بينهــم 30 طفــا. و 7 نســاء و 68 رجــا.

أمــا اإلحصائيــة التــي اســتطاعت رايتــس رادار الوصــول 
إليهــا بشــأن المعاقيــن والمصابيــن جــراء انفجــار األلغــام 
ــث وصــل عددهــم  ــرة الرصــد، حي ــي اليمــن، خــال فت ف
601 يمنيــاً، بينهــم 427 رجــا، و 115 طفــا، و59 
امــرأة معاقــة، وكانــت محافظــة تعــز فــي المرتبــة األولــى 
مــن حيــث عــدد الضحايــا منهــا، بواقــع 134، تليهــا 
محافظــة الحديــدة، بواقــع 88 مصابــاً، ثــم محافظــة عــدن 
بواقــع 75، تليهــا محافظــة الضالــع بواقــع 65، ومحافظــة 
البيضــاء بواقــع 54، ثــم محافظــة شــبوة التــي أصيــب فيها 
ــارب،  ــوف، م ــن، الج ــات أبي ــا محافظ ــة، تلته 48 ضحي
وصعــدة. إب،  حجــة،  حضرمــوت،  لحــج،  صنعــاء، 
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ــن وعســكريين(،  ــا )مدنيي ــوي للضحاي بالنســبة للتقســيم الفئ
الذيــن أصيبــوا أو حدثــت لهــم إعاقــات بســبب انفجــار ألغام، 
فقــد بلــغ عــدد المدنييــن المصابيــن 428 مــن إجمالــي العدد، 
فــي حيــن بلــغ عــدد العســكريين المصابيــن 173 ضحيــة.

وعــن نوعيــة األلغــام التي ســقط بســببها الضحايــا، فقد كانت 
ثاثــة أنــواع مــن األلغــام وهــي األلغــام المضــادة لألفــراد، 
ــة  ــفة محلي ــوات الناس ــات، والعب ــام المضــادة للمركب واأللغ
ــام  ــار األلغ ــل انفج ــن بفع ــدد المصابي ــغ ع ــد بل ــع. وق الصن
المضــادة لألفــراد 411 ضحيــة، بينهــم 103 طفــا، و 54 
امــرأة و 254 رجــا، فــي حيــن بلــغ عــدد الضحايــا الذيــن 
ســقطوا بانفجــار ألغــام مضــادة للمركبــات 43 ضحيــة، 
بينهــم 11 طفــا، وامرأتــان و 30 رجــا، بينمــا بلــغ عــدد 
الضحايــا المصابيــن بســبب انفجــار العبــوات الناســفة 147 
ضحيــة، بينهــم 3 نســاء وطفــا واحــداً و 143 رجــا.

تحققــت رايتــس رادار مــن أن جماعــة الحوثــي تســببت 
ــاو 56  ــم 113 طف ــة، بينه ــة 457 ضحي ــة وإعاق بإصاب
امــرأة، و 288 رجــا، فــي حيــن بلــغ عــدد المصابيــن 
تنظيــم  بينهــا  مجهولــة،  جهــات  زرعتهــا  ألغــام  بفعــل 
 144 أخــرى  مســلحة  وجماعــات  المتطــرف  القاعــدة 
نســاء،   3 و  وطفــان،  رجــا،   139 بينهــم  شــخصاً، 
ــي  ــفة، ُزرعــت ف ــوات ناس ــة وعب ــام فردي ــار ألغ ــي انفج ف
محافظــات عــدن وحضرمــوت وأبيــن وتعــز والضالــع.

اليمن: حدائق املوت رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

28



فــي التبــة الحمــراء علــى طريق الضباب )منفــذ تعز الجنوبي( أصيب علي مقبل أحمــد حمادي، 20 عاماً، 	 
يــوم  الجمعــة 11 آذار/مــارس 2016، وذلــك بانفجــار لغــم أرضــي أثنــاء خروجه مع مجموعــة مواطنين 
للمشــاركة فــي احتفــاء أبنــاء تعــز بفتــح خــط الضبــاب، بعــد تمكنت القــوات الحكوميــة من فتــح الخط، وهو 
مــا اعتبــر كســرا جزئيــا للحصــار المفــروض علــى تعــز حتــى اللحظــة، وانتصــاراً علــى مقاتلــي جماعــة 
الحوثــي وقــوات الحــرس الجمهــوري المواليــة للرئيــس الســابق صالــح وقتهــا. وال يــزال ذلــك الحصــار 
مســتمرا علــى بقيــة منافــذ المدينــة مــن قبــل جماعــة الحوثــي حتــى اليــوم، ووفقــاً لشــهادات حصلــت عليهــا 
رايتــس رادار فــإن الحوثييــن زرعــوا حقــوال مــن األلغــام فــي محيــط تلــك المنافــذ المغلقة علــى مدينة تعز.

عنــد الســاعة الحاديــة عشــرة مــن صبــاح الســبت 12 آذار/مــارس 2016 انفجــرت ناقلــة ميــاه )شــاحنة( 	 
بســبب لغــم مضــاد للــدروع، وهــو يســير فــي قريــة الميهــال بمنطقــة الضبــاب، راح ضحيــة االنفجــار 
ــب  ــن. وأصي ــره بعامي ــذي يكب ــر ال ــقيقه عم ــاروق ناجــي محســن، 10 ســنوات، وش ــد ف ــان محم الطف
ــا نجــري  ــد يحيــى، 10 ســنوات. تحــدث الطفــل معيــن للمنظمــة قائــا: “كن طفــل ثالــث هــو معيــن خال
ــث اســتطاعا تســلق  ــاروق، حي ــر ف ــد وعم ــا ومحم ــا أن ــق به ــد أن نتعل ــاء نري ــور )شــاحنة( الم ــد باب بع
ــور  ــم بالباب ــر اللغ ــك انفج ــاء ذل ــا، وأثن ــاق بهم ــتطع اللح ــم أس ــا فل ــا أن ــا، أم ــوب عليه ــاحنة والرك الش
)الشــاحنة( ومــات االثنــان محمــد وعمــر فــاروق، أمــا أنــا فقــد أصبــت بشــظايا فــي الوجــه والــرأس”. 

مقتــل 8 مدنييــن وإصابــة 6 آخريــن إثــر انفجــار لغــم مضــاد للمركبــات علــى الخــط الفرعــي لمــرور 	 
الســيارات فــي قريــة ماتــع، فــي الريــف الجنوبــي لتعــز، بعــد إغــاق الخــط اإلســفلتي مــن قبــل جماعــة 
الحوثــي وقــوات صالــح، بحســب الشــهادات التــي حصلــت عليهــا رايتــس رادار. ففــي يــوم الســبت 23 
ــة  ــق قري ــى طري ــن عل ــن مســافرين، ماري ــة كانــت تقــل مواطني نيســان/أبريل 2016 انفجــر لغــم بحافل
ماتــع الربيعــي، باتجــاه الضبــاب ومنطقــة صبــر المــوادم، وهــي منطقــة كانــت تقــع تحــت ســيطرة قــوات 
الحوثييــن وصالــح. وقــال مصــدر طبــي حينــذاك إن 8 قتلــى و 6 مصابيــن تــم إيصالهــم إلــى مستشــفى 
ــاً، ومهــدي  ــد ســلطان األصبحــي، 23 عام ــى هــم محمــد خال ــة، والقتل ــك الحافل ــي، بعــد انفجــار تل ريف
ســلطان ســام، 35 عامــاً، وحــواب أحمــد علــي فــارع، وأميــن عبــده شــاكر، 50 عامــاً، ومنيــر عبــد 
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هللا محمــد الذبحانــي، 25 عامــاً، ومحمــد أميــن األصبحــي، 8 ســنوات، وصــاح 
عمــر محمــد النجاشــي، 22 عامــاً، ونُعــم أحمــد ثابــت الحبشــي، 70 عامــاً. أمــا 
الجرحــى فكانــوا حســين عبــد الجليــل، محمــد 19 عامــاً، وحلمــي نبيــل هــزاع، 
19 عامــاً، ومحمــد عبــده نعمــان، 40 عامــاً، وأيــوب محمــد عبده نعمان، ســنتان، 
وعبدالعزيــز محمــد عبــده نعمان، 11 عاماً، ورحمة عبدالرحمن قاســم، 32 عاماً.

ــاد 	  ــم مض ــا لغ ــر فيه ــزل انفج ــى المن ــا إل ــد عودته ــا وعن ــى أغنامه ــت ترع كان
لألفــراد، فبُتــرت إحــدى قدميهــا وُكســرت األخــرى، انهــا جميلــة قاســم مهيــوب 
أحمــد، 60 عامــاً، راعيــة األغنــام التــي كانــت فــي طريــق العــودة مــع أغنامهــا 
ــة الخامســة مســاء الســبت  ــرب مــن جامعــة تعــز، قراب ــة الجراجــر، بالق مــن تب
14 أيار/مايــو 2016 حيــث انفجــر بهــا لغــم فــردي، فــي منطقــة كانــت ال 

تــزال تحــت ســيطرة الحوثييــن وقــوات صالــح. قالــت جميلــة “انفجــر اللغــم 
ــم ســقطُت فــوق لغــم آخــر،  ــر فــي الهــواء ث وشــعرت بنفســي أطي

لكنــه لــم ينفجــر، بعدهــا دخلــُت فــي غيبوبــة لــم أســتيقظ منهــا 
ــة تعــز، فكانــت الصدمــة  ــورة بمدين إال فــي مستشــفى الث

األكبــر عندمــا تفاجــأت بإحــدى قدمــي وقــد بتــرت 
بالجلــد”.  ومعلقــة  مكســورة  واألخــرى  بالكامــل 

ويــروي يوســف )شــاهد عيــان( عمــا حــدث قائــا 	 
“كنــت فــي منــزل عاقــل الحــارة الــذي يبعــد عــن 
مــكان الواقعــة بحوالي 100 متر، وما أن ســمعت 
دوي االنفجــار حتــى ظهــرت مــن النافــذة فرأيــت 
شــيئا يطيــر إلــى األعلى فخرجــت وإذا بهــا )جميلة 

قاســم( ملقــاة علــى األرض والدمــاء تغطي جســدها، 
وعلــى بعــد متريــن تقريبــا إحــدى قدميهــا التــي بُتــرت 

تمامــا والقــدم األخــرى ال زالــت معلقــة فــي الجلــد بعــد 
أن انكســرت. وكانــت تصــرخ بأعلــى صوتهــا، فجاء شــباب 

مــن الحــارة وقامــوا بنقلهــا إلــى مستشــفى الثورة، وهنــاك أجريت 
لهــا عمليــة بتــر رجلهــا اليمنــى من أعلــى الركبة واليســرى من أســفلها”.

محمــد ســيف محمــد كان عائــداً بســيارته مــن إحــدى المــزارع، وكانــت الســيارة 	 
ــامة،  ــة الهش ــى قري ــف إل ــي منعط ــا ف ــد دخوله ــن، وعن ــن المدنيي ــددا م ــل ع تق
حنــة الســفلى، بمنطقــة الوازعيــة، انفجــرت ســيارة تويوتــا هايلوكــس بلغــم مضــاد 
للمركبــات، فقُتــل 12 مدنيــا، بينهــم 7 أطفــال، وأصيــب 9 آخــرون. أحــد شــهود 
ــطس  ــاء 9 آب/أغس ــوم الثاث ــي ي ــال “ف ــس رادار ق ــم رايت ــن التقته ــان الذي العي
ــة  ــه حن ــى قريت ــس إل ــيارته الهايلوك ــدا بس ــد عائ ــد ســيف محم 2016 كان محم
ــكان  ــن س ــر م ــدد كبي ــيارة ع ــى الس ــة، وعل ــة الوازعي ــاولة، مديري ــفلى، مش الس
القريــة العائديــن معــه، وعنــد دخولــه مــن الخــط اإلســفلتي باتجــاه قريتــه انفجــر 
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ــل كا مــن  ــة، فقُت ــى مدخــل القري ــق عل ــي الطري ــم كان مزروعــاً ف بالســيارة لغ
ــي، 3  ــد الحن ــد ســيف أحم ــاً، والحســن محم ــد، 38 عام ــي عبي ــد عل أحمــد محم
ســنوات، والحســين محمــد ســيف أحمــد الحنــي، 3 ســنوات، وأحمــد محمــد علــي 
عبيــدة، 42 عامــاً، وخطــاب محمــد ســيف أحمــد الحنــي، 13 عامــاً، وزيــد 
أحمــد ســويد، 41 عامــاً، وعبداللطيــف محمــد حســن حلــص، 12 عامــاً، وعبــد 
ــح،  ــدر صال ــيف حي ــد س ــي محم ــوام، وعل ــد، 7 أع ــد أحم ــيف محم ــي س هللا عل
23 عامــاً، وهــارون عــوض حســن عبــده غانــم، 8 أعــوام، وهائــل ســعيد 
ــم  ــن وه ــن المصابي ــة م ــماء خمس ــاهد أس ــر الش ــاً”. وذك ــم، 20 عام ــي عجي عل
ــه، وســيف محمــد ســيف  ــم، ومحمــد ســيف محمــد الحني ــي عجي ــي ســعيد عل عل
محمــد، ومحمــد مهيــوب يحيــى الطلبــي، ومحمــد علــي ســعيد عجيــم، 7 أعــوام. 

ــق  ــة، روى لفري ــذه الحادث ــي ه ــن ف ــد الناجي ــاً، أح ــد، 47 عام ــد أحم محم
المنظمــة مــا حــدث قائــا “خرجــت صبــاح الثاثــاء 9 آب/أغســطس 

ــي  ــن أقارب ــن م ــي و 13 آخري ــن أطفال ــتة م ــع س 2016 م
وأبنــاء الجيــران النازحيــن معنــا بقريــة الهشــامة بمنطقــة 

الوازعيــة، قاصديــن مزرعتنــا فــي وادي حنــة الســفلى، 
ــى المزرعــة، كان  ــا إل ــّزه، ومشــينا حتــى وصلن للتن
الجــو ممتعــاً، لــم يكــدره غيــر هطــول المطــر 
بصــورة مباغتــه، فــرض علينــا مغــادرة المــكان، 
ــف  ــا. ويضي ــيول إذا تأخرن ــا الس ــية أن تعيقن خش
محمــد: وعنــد تمــام الســاعة الحاديــة عشــر صباحا 
ــى  ــل دخــول الســيارة إل ــوادي قب ــة ال ــا نهاي وصلن

ــرب  ــدا بالق ــان وتحدي ــة يعي ــط الرئيســي بمنطق الخ
مــن بئــر مــاء تســمى الشــوترية خــرج الســائق مســافة 

ــر  ــن، فانفج ــاه اليمي ــي باتج ــط الفرع ــن الخ ــيطة ع بس
لغــم أرضــي فــي منتصــف الســيارة فتناثــرت أشــاء 

آخــرون   9 وأصيــب  أطفــال   6 بينهــم  الــركاب،  مــن   11
بجــروح بليغــة، نقلــوا علــى إثرهــا إلــى مستشــفى البــرح ومنــه إلــى 

مستشــفيات مدينــة الحديــدة، بينمــا نجــا مالــك الســيارة إال مــن إصابــات طفيفــة.

ــو، شــرقي تعــز، قتــل كل مــن هائــل ســعيد ســيف، 50 عامــاً، 	  ــدة الصل وفــي بل
وبســام محمــد عثمــان، 33 عامــا، بانفجــار لغــم أرضــي، يــوم الســبت  13 
ــث كان  ــة، حي ــا المنظم ــت عليه ــهادات حصل ــب ش ــطس 2016، بحس آب/أغس
اللغــم مزروعــاً فــي الطريــق المــؤدي إلــى قريــة البطنــة والموســطة، أســفل قريــة 
الصيــار، التــي تقــع تحــت ســيطرة قــوات الحوثييــن وصالــح. شــاهد عيــان أوضــح 
أن انفجــار اللغــم وقــع أثنــاء مــرور ســيارة محملــة ببضاعــة فــي فــرع الطريــق 
المــؤدي إلــى البطنــة والموســطة فــي منطقــة الصلــو جنــوب شــرق محافظــة تعــز.
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زكيــة محمــد علــي حســن، 55 عامــاً، وثاثــة مــن أطفالهــا، قتلــوا مســاء األربعــاء 	 
17 آب/ أغســطس 2016 بانفجــار لغــم أرضــي زرعــه مســلحو قــوات الحوثــي 
ــذ وادي غــراب، شــمال  ــن منف ــة م ــت الطاهــش(، القريب ــة )بي ــي قري ــح ف وصال
غــرب مدينــة تعــز. شــاهد علــى الحادثــة أوضــح أن زكيــة غــادرت منزلهــا فــي 
ــة  ــرب مدين ــرة غ ــلحة الدائ ــات المس ــن المواجه ــاً م ــش هروب ــت الطاه ــة بي قري
تعــز، مصطحبــة معهــا طفليهــا أوســان، 11 عامــاً، ورغــد، 14 عامــاً، وحفيدتهــا 
ــم  ــزل أحــد أقاربه ــى من ــزوح إل ــم للن ــي طريقه ــم ف ــا ه ــة، 6 أعــوام، وبينم حبيب
ــاول  ــراب. وح ــذ وادي غ ــد منف ــي، عن ــم أرض ــم لغ ــر فيه ــة انفج ــمال المدين ش
ــم  ــل وصوله ــاة قب ــوا الحي ــم فارق ــر أنه ــى محافظــة إب، غي ــعافهم إل البعــض إس
إلــى المستشــفى بســبب نزيــف الــدم الــذي لــم يتوقــف باالضافــة الــى بعــد المســافة.  

بينمــا كانــا يقــودان حمارهمــا إلــى الســوق لجلــب احتياجــات أســرتيهما، 	 
الطفــل محمــد عبــد هللا عبــده عقــان، 14 عامــاً، والشــاب 

وســيل محمــد عبــده عثمــان، 19 عامــاً، انفجــر فيهمــا 
ــي  ــح ف ــي وصال ــوات الحوث ــه  ق ــي، زرعت ــم أرض لغ

طريــق قريتهمــا )الضعــة(، المؤديــة إلــى ســوق 
ــاح  ــو، صب ــة الصل ــار، بمنطق ــة الصي ــة بقري العقب
ــل األول  ــاء 30 آب/غســطس 2016، إذ قت الثاث
وأصيــب اآلخــر. شــاهد عيــان أوضــح أن الطفــل 
محمــد والشــاب وســيل كانــا متجهيــن مــع حمارهم 
إلــى ســوق العقبــة بقريــة الصيــار، لجلــب بعــض 
ــق  ــي الطري ــا ف ــا هم احتياجــات أســرتيهما، وبينم

إلــى الســوق انفجــر فيهمــا لغــم أرضــي حــّول جســد 
إلــى أشــاء متناثــرة، ممــا  الحمــار  األول ومعــه 

جعــل العثــوَر علــى كامــل أشــائه صعبــا، حيــن حــاول 
مواطنــون تجميعهــا، فيمــا أصيــب الثانــي بعــدة شــظايا 

ــت  ــد أصيب ــل محم ــدة الطف ــده. وال ــن جس ــة م ــاء متفرق ــي أنح ف
بالصدمــة وهــي تنظــر إلــى أشــاء ولدهــا، الــذي ذهــب لشــراء حاجيــات 

العائلــة، تحدثــت  ودموعهــا علــى خديهــا قائلــة: “قتلتــه مليشــيا الحوثــي وصالــح 
ــي  ــد كان ف ــى أن محم ــيرة إل ــة، مش ــا اللعين ــوت بألغامه ــزرع الم ــن ت ــي م وه
طريقــه لشــراء حاجيــات المنــزل”. وأضافــت: كان طفــا مطيعــا وذكيــاً، متفوقــاً، 
ــه  ــة إخوان ــي األرض لتربي ــل ف ــار، ويعم ــه الصغ ــد إخوان ــوم بتفق ــن يق ــو م وه
ــة. ــه البريئ ــارد، قطفــت المليشــيا زهــرة طفولت ــدم ب ــوه ب ــوه، قتل بعــد أن مــات أب

أثنــاء رعيهــن األغنــام علــى مشــارف قريتهــن )الدبــح( بمنطقــة الضبــاب 	 
جنوبــي مدينــة تعــز، انفجــر لغــم كان مزروعــاً فــي طريــق الرعــي، حيــث 
ــا  ــا، كم ــرت قدمه ــاً، وبت ــري، 19 عام ــب العم ــعيد غال ــة س ــاة نهل ــت الفت أصيب
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أصيبــت الطفلــة رويــدا مــروان دبــوان، 7 اعــوام، بشــظايا فــي وجههــا، وذلــك 
ــة   ــان إن جماع ــهود عي ــال ش ــر 2016. ق ــرين الثاني/نوفمب ــبت  5 تش ــوم الس ي
ــت  ــح كان ــابق صال ــس الس ــة للرئي ــوري التابع ــرس الجمه ــوات الح ــي وق الحوث
ــر الســكان منهــا. ــح( وأطرافهــا، بعــد تهجي ــة )الدب ــد زرعــت األلغــام فــي قري ق

ــة المخــا، الســاحل الغربــي لتعــز، كانــت األلغــام هــي 	  ــة الثوبانــي بمدين فــي قري
الوســيلة الحربيــة التــي زرعهــا الحوثيــون وقــوات صالــح إبــان تحالفهمــا، 
ــوم الســبت 25 آذار/مــارس  ــا بســببها. ففــي ي وســقط عــدد مــن المدنييــن ضحاي
2017 أصيــب مدنيــان اثنــان بجــروح مختلفــة جــراء انفجــار لغــم أرضــي 
ــان “إن  ــاهد عي ــال ش ــا. ق ــة المخ ــي بمنطق ــة الثوبان ــي لقري ــل الغرب ــي المدخ ف
لغمــاً انفجــر فــي المدخــل الغربــي لقريــة الثوبانــي بالمخــا أثنــاء مــرور شــاحنة 

يقودهــا منصــور صالــح الحايــك، مــا أدى إلــى إصابتــه وإصابــة مرافقــه 
حمــزة يحيــى محمــد، وتدمــرت مؤخــرة الشــاحنة بالكامــل.

ــم 	  ــر لغ ــارس 2017 انفج ــس 30 آذار/م ــوم الخمي ــي ي ف
مضــاد لألفــراد زرعتــه قــوات تابعــة لجماعــة  الحوثــي 

ــل  ــس الراح ــة للرئي ــوري تابع ــرس جمه ــوات ح وق
علــي صالــح في الهيجة الســوداء شــرق قريــة الثدل، 
ــاء مــرور  ــك أثن ــو، وذل ــي الصل ــة الحــود ف بمنطق
محمــد علــي شمســان، 35 عامــاً، والــذي أصيــب 
بجــروح خطــرة فــي جســمه جــراء ذلــك االنفجــار.

ــن  3 نيســان/أبريل 2017 انفجــر 	  ــوم االثني ــي ي ف
ــي  ــة لقريت ــرة المحاذي ــة الفات ــي قري ــم أرضــي ف لغ

إلــى  المخــا، مــا أدى  الغرافــي والثوبانــي بمدينــة 
مقتــل خالــد علــي قفــري، 39 عامــاً. قــال شــاهد عيــان 

إن اللغــم انفجــر بخالــد علــي قفــري أثنــاء مــروره بدراجتــه 
ــة. ــة واحج ــى منطق ــؤدي إل ــي الم ــق التراب ــي الطري ــة ف الناري

أثنــاء مــرور حافلــة تقــل مواطنيــن فــي قريــة الهليلــج درخــاف بمنطقــة جبــل 	 
حبشــي، انفجــر لغــم بتلــك الحافلــة فأصيــب 5 مواطنيــن، بينهــم عبدالرحمــن أحمــد 
عبــد هللا، 25 عامــاً، والطفــل عمــار ناجــي العفيــري 13 عامــاً. شــاهد عيــان قــال 
إن »خمســة مواطنيــن أصيبــوا، الســبت 8 نيســان/ أبريــل2017، بانفجــار لغــم 
ــة الهليلــج درخــاف، علــى الخــط الرئيســي  ــة ركاب، بقري أرضــي، بجــوار حافل
ــد  ــون عن ــلحون حوثي ــه مس ــم زرع ــداً أن اللغ ــي«. مفي ــل حبش ــة جب ــي مديري ف
اجتياحهــم المنطقــة، فبُتِــرت الرجــل اليمنــى للطفــل عمــار ناجــي العفيــري. كمــا 
ــه  ــذي أســعف إلي ــوة، ال ــى مستشــفى الصف ــل عمــار إل ــق المنظمــة الطف زار فري
الطفــل بمدينــة تعــز، وعايــن آثــار اإلعاقــة التــي حدثــت لــه بســبب انفجــار اللغــم.
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ــى 	  ــاً عل ــم كان مزروع ــر لغ ــان/أبريل 2017 انفج ــاء  18 نيس ــوم الثاث ــي ي ف
ــاة  ــز، أودى بحي ــة تع ــي محافظ ــي ف ــل حبش ــة جب ــة بمنطق ــة الرحب ــق قري طري
الطفليــن عبــد هللا إســماعيل أحمــد غالــب،  13 عامــاً، وشــقيقته نســيم، 14 
عامــاً، وإصابــة الطفــل خليــل إســماعيل أحمــد غالــب، 11 عامــاً. وبحســب 
شــهود عيــان مــن ســكان القريــة، فــإن المنطقــة ُزرعــت باأللغــام مــن قبــل 
عليهــا. ســيطروا  أن  بعــد  وصالــح،  الحوثــي  جماعــة  يتبعــون  مســلحين 

حــي التمويــن العســكري شــرقي مدينــة تعــز، مكتــض بالمنــازل، يقطنــه المئــات 	 
مــن الســكان، زرعــه مســلحون حوثيــون وقــوات عســكرية تابعــة لصالــح باأللغــام 
إبــان الســيطرة عليــه فــي 2015. وفــي يــوم الخميــس 20 نيســان/أبريل2017 
ــات  ــم مضــاد للمركب ــي انفجــار لغ ــة، ف ــوات الحكومي ــراد الق ــن أف ــة م ــل ثاث قُت

ــات عناصــر  ــان أن لغمــا مــن مخلف ــاد شــاهد عي ــك الحــي. وأف ــي ذل ف
ــن  ــة التموي ــي منطق ــح، انفجــر ف ــوات صال ــي وق جماعــة الحوث

ــة كان  ــرور حافل ــاء م ــز، أثن ــة تع ــرق مدين ــكري ش العس
ــه بإســعاف  ــد قيام ــري، عن ــد العام ــد حمي ــا محم يقوده

ــم  ــور، وه ــى الف ــة عل ــل الثاث ــن، فقُتِ ــن اثني جريحي
ونشــوان  عامــاً،   42 العامــري،  حميــد  محمــد 

ــاً. ــلطان، 34 عام ــد س ــاً، وحمي ــزام، 32 عام ح

فــي منطقــة الثوبانــي بمنطقــة المخــا الســاحلية 	 
بتعــز، قُتــل مواطنــان اثنــان وأصيــب ثالــث، فــي 
ــوم  ــال ي ــام، خ ــار ألغ ــن، بانفج ــن منفصلي حادثي

واحــد. وأفــاد شــاهد عيــان أن المواطــن أحمــد 
ــن  ــاح االثني ــل صب ــاً، قُت ــد المعيطــي، 40 عام محم

24 نيســان/أبريل 2017، إثــر انفجــار لغــم عندمــا 
ــوزع  ــة م ــى منطق ــا إل ــة المخ ــن مدين ــه م ــي طريق كان ف

وهــو أحــد ســكان قريــة الثوبانــي. وذكــر شــاهد عيــان آخــر 
أنــه فــي صبــاح ذلــك اليــوم أيضــا انفجــر لغمــان زرعتهمــا عناصــر 

تابعــة لجماعــة الحوثــي وقــوات مواليــة لصالــح فــي طريــق منطقتــي الثوبانــي 
والغرافــي، أدت إلــى مقتــل المواطــن محمــد أحمــد عبــده خلــف، 39 عامــاً، 
ــمه. ــي جس ــة ف ــات بالغ ــاً، بإصاب ــعيد ناصــري، 35 عام ــي س ــب عل ــا أصي فيم

قُتــل 3 أطفــال جــراء انفجــار لغــم مضــاد لألفــراد، عنــد مرورهــم علــى دراجــة 	 
ناريــة بنجــد قســيم بمنطقــة المســراخ جنوبــي تعــز، وذلــك يــوم الخميــس 1 
حزيران/يونيــو 2017. وذكــر شــاهد عيــان أن األطفــال فــارس محمــد هــزاع، 
15 عامــاً، وماهــر عبــد الباســط، 14 عامــاً، وبــدري الســبئي، 13 عامــاً، 
ــم  ــم لغ ــيم، فانفجــر بدراجته ــد قس ــي ســوق نج ــة ف ــة ناري ــتقلون دراج ــوا يس كان
أودى بحياتهــم. وأضــاف أن تلــك األلغــام هــي مــن مخلفــات مــا زرعــه مســلحو 
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ــي 2016. ــة ف ــى المنطق ــان ســيطرتهما عل ــح إب ــوات صال ــي وق جماعــة الحوث

طيبــة أحمــد مهيــوب فتــاة فــي العقــد الثانــي مــن عمرهــا، كانــت ضحيــة انفجــار 	 
أحــد األلغــام التــي زرعتهــا عناصــر تابعــة لجماعة الحوثــي وقوات صالــح، وذلك 
فــي قريتهــا، خــور بــاد الوافــي، بمحافظــة تعــز، الثاثــاء 5 تموز/يوليــو 2017. 
تــروي الفتــاة قصتهــا قائلــة »كنــت علــى موعــد مــع فرحــة العمــر، التــي لــم يكــن 
يفصلهــا عنــي ســوى أيــام قائــل، لقــد كنــت أتأهــب ليــوم فرحــي الــذي كان مقــّرراً 
فــي ثانــي أيــام عيــد الفطــر، فحــدث مــا لــم يكــن بالحســبان، وشــعرت لحظتهــا أن 
كل أحامــي قــد ُدمــرت«. وأضافــت: »خرجــُت مــن المنــزل باتجــاه تبــة الفضحــة 
ــت ترتعــي  ــي كان ــد المواشــي الت ــل حبشــي، ألعي ــة جب ــي خــور بمنطق ــي قريت ف
ــل،  ــى الت ــى أعل ــي إل ــي طريق ــم ف ــى لغ ــي عل ــُت بقدم ــت »دس ــاك«. وأضاف هن

ــرى”. ــي اليس ــر قدم ــى، وكس ــي اليمن ــر قدم ــبب ببت ــي وتس ــر ب فانفج

امرأتــان مــن منطقــة )الشــقب( بصبــر المــوادم، قررتــا كســر 	 
الحصــار الــذي تفرضــه جماعــة الحوثــي علــى قريتهمــا، 

فعزمتــا علــى أن تذهبــا إلــى ســقاية لجلــب المــاء، 
فانفجــر بهمــا لغــم كان مزروعــا بجانــب ســقاية 
المــاء، الخميــس 6 تمــوز/ يوليــو 2017. وقــد 
أدى ذلــك االنفجــار إلــى بتــر قــدم دليلــة عبــده 
أحمــد مقبــل، 30 عامــاً، وحيــن حاولــت ابنــة 
ــا  ــاً، إنقاذه ــل، 38 عام ــد مقب ــاف أحم ــا عف أخيه
انفجــر بهــا لغــم آخــر، أدى إلــى بتــر قدمهــا هــي 

اللغميــن  أن  دليلــة  أوضحــت  أيضــا.  األخــرى 
انفجــرا بهمــا أثنــاء عودتهــن مــن جلــب الميــاه 

باتجــاه المنــزل، مشــيرة إلــى أن المســلحين الحوثييــن 
المســيطرين علــى المنطقــة كانــوا يضحكــون عليهمــا 

ويحتفلــون، وقالــت: »إن االنفجــار تســبب ببتــر قدمهــا وقــدم 
ــة تعــز«. ــى أحــد المستشــفيات فــي مدين ــم إســعافهن إل ــاف، وت عف

ثعبــات 	  حــي  فــي  األلغــام  أحــد ضحايــا  عامــاً،   39 حســان،  محمــد  وليــد 
ــم يكــن يتوقــع يومــاً أنــه ســيكون  الســكني بمنطقــة صالــة شــرقي مدينــة تعــز، ل
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، ولكــن شــاءت األقــدار إال أن تضمــه إلــى 
قائمــة المعاقيــن حركيــاً. وليــد يســكن فــي حــي ثعبــات شــرق مدينــة تعــز، 
المحاصــرة منــذ صيــف 2015، لديــه ثاثــة أبنــاء ويعمــل موظفــاً فــي مؤسســة 
الكهربــاء. وفــي يــوم الســبت 15 تموز/يوليــو 2017 كان علــى موعــد مــع 
ــاء  ــه أثن ــر ب ــٌم انفج ــاره لغ ــي انتظ ــه، كان ف ــى منزل ــد إل ــو عائ ــا ه ــم، فبينم األل
ــك  ــن تل ــر م ــه يم ــد أن ــد ولي ــة أك ــه للمنظم ــب حديث ــه. وبحس ــه علي ــع قدم وض
الطريــق التــي انفجــر فيهــا ذلــك اللغــم بشــكل معتــاد، لكــن المســلحين الحوثييــن 
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المســيطرين علــى المنطقــة لــم يــرق لهــم ذلــك الوضــع، فزرعــوا الطريــق 
باأللغــام، فانفجــر بــه أحدهــا وتعــرض إلصابــات بالغــة فــي جميــع أنحــاء 
ــرت مــن الركبــة. جســمه، ونجــا مــن المــوت بأعجوبــة، لكــن قدمــه اليســرى بُت

فــي يــوم الثاثــاء  15 آب/أغســطس 2017 أدى انفجــار لغــم أرضــي فــي 	 
حــي اللصــب بمنطقــة صالــة، شــرقي مدينــة تعــز إلــى مقتــل آســيا بجــاش 
ثابــت، 30 عامــاً. شــاهد عيــان علــى الحادثــة أكــد أن آســيا كانــت ترعــى 
أدى  لغــم،  بهــا  فانفجــر  اللصــب  حــي  فــي  اليــوم  ذلــك  صبيحــة  االغنــام 
ــم  ــك اللغ ــى أن ذل ــان إل ــاهد العي ــن ش ــام. وبيّ ــن األغن ــدد م ــع ع ــا م ــى وفاته إل
المنطقــة. فــي  وصالــح  الحوثييــن  قــوات  زرعتهــا  ألغــام  بيــن  مــن  هــو 

روضــة أحمــد شمســان الفقيــه، 50 عامــاً، قُتلــت وابنهــا عبــد هللا غالــب، 14 	 
عامــاً، جــراء انفجــار عبــوة ناســفة ُزرعت فــي طريق منزلهــا بقرية 

ــبتمبر  ــس 14 أيلول/س ــوم الخمي ــو، ي ــة الصل ــار بمنطق الصي
ــلحي  ــة أن مس ــد للمنظم ــة أك ــي القري ــد أهال 2017. أح

ــح هــم مــن يســيطرون  جماعــة الحوثــي وقــوات صال
ــال  ــة. وق ــار مســقط رأس الضحي ــة الصي ــى قري عل
“إن روضــه شمســان ســبق وأن أصيبــت جــراء 
ــهر  ــل ش ــن قب ــلحين حوثيي ــل مس ــن قب ــا م قنصه
ونصــف الشــهر مــن مقتلهــا. وفــي يــوم الخميــس 
14 أيلول/ســبتمبر 2017 قُتلــت روضــة وطفلهــا 
بانفجــار عبــوة ناســفة ُزرعــت فــي طريقهــا بعد أن 

ترصدهــا أحــد  الحوثييــن فــي قريــة بيــت القاضــي، 
ــا، واســتدرج روضــة  ــذي ســبق أن حــرض عليه ال

عبــر اتصــال إلــى أحــد أبنائهــا بــأن يخبــر والدتــه 
بالمجــيء إلــى قيــادة الحوثييــن فــي المنطقة أو ســيتم تفجير 

ــن  ــادة الحوثيي ــل قي بيتهــا، فخرجــت روضــة مــع طفلهــا لتقاب
خوفــاً علــى منزلهــا مــن التفجيــر، ولــم تكــن تعلــم أن عبــوة ناســفة قد 

ُزرعــت لهــا فــي طريقهــا لتحــول جســدها وطفلها عبــد هللا إلى أشــاء متناثرة.

جبــل 	  بمنطقــة  القــوز  قريــة  فــي  منزلهمــا  مــن  بالقــرب  مرورهــن  أثنــاء 
حبشــي فــي ريــف محافظــة تعــز، انفجــر لغــم كان مزروعــاً بالقــرب مــن 
ــر  ــاً، وبت ــارحي، 17 عام ــد الش ــة محم ــة خول ــة الطفل ــى إصاب ــزل، أدى إل المن
ــظايا  ــت بش ــاً، أصيب ــي، 23 عام ــد الجبل ــاء أحم ــابة دع ــرى، والش ــا اليس قدمه
فــي جانبهــا األيمــن ومناطــق أخــرى مــن جســدها، وذلــك يــوم الخميــس 9 
ــى مستشــفى  ــن إل ــر 2017. زار فريــق المنظمــة الجريحتي تشــرين الثاني/نوفمب
)البريهــي( بمدينــة تعــز، بعــد إســعافهما إليــه، كانــت الحالــة الصحيــة للجريحتيــن 
ــا  ــن كانت ــد أن الفتاتي ــا، فأك ــن أحــد أقاربهم ــق م ــة. واســتمع الفري ــة ومؤلم صعب
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قاصدتيــن الجبــل لرعــي األغنــام، فانفجــر بهمــا اللغــم بالقــرب مــن بيــوت 
الحوثييــن. ســيطرة  تحــت  القريــة  أن  الضحيتيــن  قريــب  وأوضــح  القريــة. 

اســتمعت رايتــس رادار إلــى شــهادة للمصــور الصحفــي محمــد الشــلبي روى فيهــا 	 
قصــة مقتــل الشــاب شــهاب أحمــد الزوقــري 35 عامــاً، وزوجتــه وأمهــا وإصابــة 
طفلتــه. وأضــاف الشــلبي أن مــزارع الرمــة شــمال شــرق المخــا كانــت تســيطر 
عليهــا قــوات الحوثييــن وصالــح قبــل تحريرهــا فــي شــباط/فبراير 2017، فخــرج 
ــاً  ــم كان مزروع ــم لغ ــر به ــرته، فانفج ــو وأس ــه ه ــد مزارع ــهاب لتفق ــاب ش الش
ــه.  ــد أطفال ــب أح ــا وأصي ــه وأمه ــهاب وزوجت ــل ش ــة، فقُت ــجار المزرع ــن أش بي
وذلــك يــوم الســبت  3 شــباط/فبراير 2018. وقــال الشــلبي “إن مليشــيات 
الحوثــي زرعــت العديــد مــن األلغــام فــي مــزارع وطرقــات وقــرى المواطنيــن 

فــي الســاحل الغربــي، وتتعمــد مليشــيات الحوثــي زراعــة األلغــام 
ــدت  ــث حص ــكنية، حي ــرى الس ــات والق ــزارع والطرق ــي الم ف

أرواح الكثيــر مــن المواطنيــن، معظمهــم نســاء وأطفــال”.

ــس 	  ــة المخــا رصــدت رايت ــي بمنطق ــة الغراف ــي قري ف
رادار مقتــل المواطــن عبــد هللا إبراهيــم حيقــان، 
ــق  ــي الطري ــا كان ف ــم بينم ــاً، بانفجــار لغ 40 عام
ــم، 13  ــاه إبراهي ــه طف ــل بجانب ــه، وقُت ــى قريت إل
ــوم الســبت  ــك ي عامــاً، وموســى، 14 عامــاً، وذل
عيــان  شــاهد  قــال   .2018 مــارس  آذار/   10
إن القريــة زرعتهــا مليشــيات الحوثــي وقــوات 
ــد مــن الســكان. ــح بألغــام تضــرر منهــا العدي صال

صبــاح ســلطان ســيف، 30 عامــاً، كانــت عائــدة إلــى 	 
البيــت، هــي وطفلهــا علــي معــاذ العباســي، 6 ســنوات، 

وكانــت تحمــل المــاء مــن خــزان قريتهــا فــي الرجمــة 
ــاً  ــم كان مزروع ــا لغ ــر بهم ــز، فانفج ــي تع ــذران ف ــة ح بمنطق

علــى طريقهمــا، فقُتلــت صبــاح وطفلهــا علــى الفــور، صبــاح الثاثــاء 
األول مــن أيار/مايــو 2018. وبحســب شــهادات حصلــت عليهــا رايتــس رادار 
فــإن منطقــة حــذران ال تــزال تحــت قبضــة مســلحي جماعــة الحوثــي، وقــد 
زرعتهــا باأللغــام، كســياج تحصــن بهــا نفســها مــن تقــدم القــوات الحكوميــة إليهــا، 
وتعيــق مواطنــي مدينــة تعــز مــن الدخــول إلــى مدينتهــم، حيــث يمــر بهــذه المنطقة 
الخــط الدولــي، الــذي يربــط محافظــة تعــز بمحافظــة الحديــدة مــن الجهــة الغربيــة.

ــز 	  ــة تع ــق محافظ ــر مناط ــن أكث ــد م ــز تع ــف تع ــي ري ــي ف ــل حبش ــة جب منطق
المزروعــة باأللغــام، وقــد وثقــت المنظمــة الكثيــر مــن الوقائــع فيهــا، مــن بيــن تلك 
الوقائــع التــي ســقط فيهــا ضحايــا بســبب األلغــام التــي زرعتهــا مليشــيا الحوثــي.

اليمن: حدائق املوت رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

37



رنــدة علــي حســن علــي عثمــان وطفاهــا رفيــق وســميرة توفيــق مقبــل، 	 
كانــوا يجلبــون المــاء صبيحــة األربعــاء 30  أيار/مايــو 2018، مــن ســقاية 
لغــم مضــاد  بهــم  انفجــر  إذ  قريــة )األشــروح(  فــي  بهــم،  الخاصــة  الميــاه 
األم  إصابــة  إلــى  أدى  مــا  عودتهــم،  طريــق  فــي  مزروعــاً  كان  لألفــراد 
أجســادهم. فــي  متعــددة  بجــروح  طفليهــا  وإصابــة  اليســرى،  ســاقها  وبتــر 

العبــوات الناســفة الموجهــة عــن بعــد اســتُخدمت بشــكل الفــت فــي مدينــة تعــز، 	 
منــذ منتصــف  2018، إذ ســجلت المنظمــة عــددا مــن الحــوادث التــي تــم فيهــا 
اســتهداف شــخصيات عســكرية أو أســواق عامــة أو قيــادات حكوميــة. ومــن 
خــال الشــهادات التــي اســتمعت إليهــا المنظمــة، كانــت الدالئــل تشــير إلــى 
أن مرتبطيــن بتنظيمــات متطرفــة وجماعــات مســلحة اســتخدمت هــذا النــوع 

مــن العبــوات. ففــي مســاء الخميــس 5 تموز/يوليــو 2018 اُغتيــل 
ــل  ــاء حف ــاح أثن ــد المس ــدرع صام ــواء 35 م ــي الل ــط ف الضاب

زفافــه، بعبــوة زرعهــا مجهولــون بالقــرب مــن مــكان 
ــة  ــي محافظ ــة، جنوب ــة الترب ــي مدين ــاف، ف ــل الزف حف

تعــز. وبحســب المعلومــات التــي توصلــت إليهــا 
ــوة. ــك العب ــل بانفجــار تل ــإن المســاح قُت المنظمــة ف

ورفيقــه 	  هــو  قُتــل  العامــري  هاشــم  علــي 
لغــم  بانفجــار  العامــري،  عيــدروس  عمــران 
ــى  ــتقانها عل ــا يس ــي كان ــة الت ــا الناري بدراجتهم
الباحــة،  وطــور  حيفــان  بيــن  الرابــط  الجســر 
قــال   .2018 أيلول/ســبتمبر   10 االثنيــن  يــوم 

هــو  قُتــل  العامــري  إن  الضحيــة:  أقــارب  أحــد 
ــرب  ــوا بالق ــن، كان ــال آخري ــب 3 أطف ــه وأصي ورفيق

مــن مــكان انفجــار اللغــم، الــذي مــّرا مــن فوقــه فــي 
العذيــر بمنطقــة األعبــوس شــرقي محافظــة تعــز. قريــة 

الضحايــا مــن أهالــي قرية األعمور بمنطقة حيفــان، وقد انفجر بهما اللغم 	 
فــوق جســر العذيــر الــذي كانــت مليشــيا الحوثي قــد فجرته قبــل أيام قائــل من هذا 
الحــادث، وحينمــا حــاوال اجتيــاز الجســر المدمــر انفجــر بهمــا لغم فــأودى بحياتهما 
واُصيــب أطفــال آخــرون، لــم تتمكــن المنظمــة مــن التوصــل إلــى ُهويــة األطفــال.

ُظهــر يــوم الســبت  2 شــباط/فبراير 2019 قُتــل ضابــط فــي القــوات الحكوميــة 	 
ــي  ــس ف ــق رئي ــى طري ــفة عل ــوة ناس ــار عب ــي انفج ــرون ف ــة آخ ــب أربع وأصي
ــي  ــي ف ــز. بحســب مصــدر أمن ــة تع ــة لمدين ــة الغربي ــش بالجه ــة وادي حن منطق
شــرطة محافظــة تعــز فــإن مقتــل الضابــط وإصابــة اآلخريــن كان بســبب انفجــار 
عبــوة مــن مخلفــات الحوثييــن. ووفــق شــهود عيــان اســتمعت إليهــم المنظمــة فــإن 
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االنفجــار كان بســبب عبــوة ناســفة ُزرعــت فــي طريــق الضحايــا فــي مناطــق تقــع 
تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة، وبعيــدة مــن تمركــز قــوات الحوثييــن، وأن تلــك 
ــر مــن مــرة. حصلــت المنظمــة  ــوات ناســفة أكث ــد شــهدت انفجــار عب ــة ق المنطق
علــى اســم القتيــل وهــو الضابــط قائــد قاســم علــي محمــد، وكــذا اســماء المصابيــن 
وهــم بــدر مهيــوب ســعيد الســمعي، وعصــام مقبــل أحمــد علــي الســمعي، 
ــد الســمعي. ــد أحم ــت حســن محم ــده إســماعيل الســمعي، ورأف ــم ناجــي عب وفهي

التــي 	  بالســيارة  لغــم  بانفجــار  آخــرون  ثاثــة  اثنــان وأصيــب  مدنيــان  قُتــل 
ــة  ــملة بمنطق ــى العش ــز إل ــة تع ــن مدين ــم م ــق عودته ــي طري ــتقلونها ف ــوا يس كان
مقبنــة. وذلــك فــي يــوم االثنيــن 6 أيار/مايــو 2019. شــاهد عيــان اســتمعت 
إليــه المنظمــة قــال: إن عمــر توفيــق نصــر عبــد القــادر، وعبدالمجيــد عبــد 

ــائق  ــار س ــي االنفج ــب ف ــا أصي ــادث، بينم ــي الح ــا ف ــري قت هللا العوك
الســيارة علــي عبــد العليــم محمــد، وعبــده ســعيد مهيــوب، 

ــي  ــم ف ــر اللغ ــد انفج ــر، وق ــاب الصغي ــد الوه ــامي عب وس
مقبنــة.  لمنطقــة  التابعــة  المضابي-العشــملة  منطقــة 

انفجــرت عبــوة ناســفة كانــت بيــن كومــة نفايــات فــي 	 
منطقــة ديلوكــس فــي قلــب مدينــة تعــز، يــوم األحــد 
12 أيار/مايــو 2019، فقُتــل 3 مواطنين وأصيب 
5 آخــرون. فيمــا أبطلــت األجهــزة األمنيــة مفعــول 
عبــوة ثانيــة، علــى بعــد أمتار من العبــوة المتفجرة. 

رايتــس رادار حصلــت علــى أســماء الضحايــا 	 
القتلــى وهــم قيــس ياســين ســعيد ســلطان، 25 عاماً، 

الــذي أصيــب بشــظايا فــي البطــن، وفاطمــة قائــد 
ــد  ــرأس، وعب ــي ال ــت ف ــي أصيب ــاً، الت ــد، 70 عام أحم

الســام عاطــف محمــد، 19عامــاً، لــم تتوصــل المنظمــة إلى 
طبيعــة العبــوة التــي انفجــرت وال الجهــة التــي قامــت بزراعتهــا.

فــي مســاء الجمعــة 13 أيلول/ســبتمبر 2019 قُتــل طفــان وأصيــب ثالــث 	 
مــن أســرة واحــدة، إثــر انفجــار لغــم أرضــي زرعتــه عناصــر جماعــة الحوثــي 
ــز، خــال  ــة تع ــة شــرقي مدين ــة صال ــل شــويع بمنطق ــة حبي ــي منطق المســلحة ف
فتــرة ســيطرتهم علــى المنطقــة. وتوصلــت المنظمــة الــى أســماء الضحايــا وهــم 
ــروان  ــة ســماء م ــد هللا، ســنتان، والقتيل ــروان طــارش عب ــم م ــل تمي ــل القتي الطف
ــروان طــارش، 6 ســنوات. ــل المصــاب عصــوم م طــارش، 4 ســنوات، والطف
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محافظة الضالع
صبــاح األربعــاء 3 شــباط/فبراير 2016، انفجــر 	 

لغــم مضــاد لألفــراد بالمواطــن صــاح محمــد صالــح 
الشــامي، 26 عامــاً، فــي جبــل الــذاري شــمال غــرب 
ــه  ــر قدم ــى بت ــا أدى إل ــع، م ــس بمحافظــة الضال مري
»صبــاح  المنظمــة  لفريــق  قــال  صــاح  اليمنــى. 
ــذاري  ــل ال ــي جب ــادة ف ــت أمشــي كالع ــوم كن ــك الي ذل
ــد  ــم ق ــم أنه ــم أعل ــه ول ــون من ــرج الحوثي ــد أن خ بع
زرعــوا شــبكة ألغــام فيــه، فجــأة انفجــر بــي لغــم، ثــم 
بُتــرت علــى إثــره قدمــي اليمنــى«. شــاهد عيــان كان 
ــم، أضــاف  ــار اللغ ــكان انفج ــن م ــرب م ــد بالق يتواج
الشــامي،  صــاح  إلســعاف  ســيارته  جهــز  أنــه 
ــه  ــم قدم ــر اللغ ــد بت ــاحب وق ــه ش ــو بوج ــده وه فوج
اليمنــى، ورأى شــظايا متعــددة فــي جســمه، فقــام 
بأخــذه إلــى مستشــفى الســام بقعطبــة لتلقــي العــاج.

فــي الخامســة والنصــف يــوم األربعــاء 23 آذار/	 
مــارس 2016، انفجــر لغــم بســيارة فــي طريــق 
مقتــل  إلــى  أدى  قعطبــة،  مدينــة  غــرب  مشــوقة 

المواطنيــن عبــد الباســط أحمــد محمــد قاســم، 24 
عامــاً،   22 البكــري،  محمــود  ومنتصــر  عامــاً 
عامــاً.  26 البكــري،  محمــود  هللا  عبــد  وإصابــة 

عبــد هللا محمــود البكــري الــذي نجــا مــن الحادثــة 	 
ــى  ــا إل ــي طريقن ــيارتي ف ــن س ــى مت ــا عل ــال: »كن ق
فانفجــر  قعطبــة،  منطقــة  غــرب  مشــوقة  قريــة 
اللغــم فــي مقدمــة الســيارة مــا أدى إلــى تدميرهــا،  
منتصــر  وأخــي  أحمــد  الباســط   عبــد  ومقتــل 
اليســرى«.  ســاقي  فــي  أنــا  وجرحــت  البكــري، 
وأضــاف عبــد هللا أن اللغــم هــو مــن بيــن شــبكات 
األلغــام التــي زرعتهــا جماعــة الحوثــي المســلحة 
ــة. ــق المنطق ــي طري ــوري ف ــرس الجمه ــوات الح وق

ــق 	  ــى طري ــا عل ــاء مروره ــات أثن ــي الق ــيارة بائع س
المعصــر بمنطقــة مريــس فــي محافظــة الضالــع، 
ــرين األول/ ــي 13 تش ــيارة ف ــك الس ــم بتل ــر لغ انفج
ــاة كا مــن موســى أحمــد  أكتوبــر 2016، أودى بحي
محمــد عبــد الرحيــم، 30 عامــاً، ويونــس علــى أحمــد 
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الكالــي، 27 عامــاً، وفــاروق محمــد مصلــح األعقــم، 23 عامــاً، وإصابــة ثاثــة 
آخريــن مــن بائعــي القــات. شــاهد عيــان فــي منطقــة مريــس أوضــح أن الســيارة 
التــي كان يقودهــا ريــدان عبــد الرحيــم كانــت تســير فــي وادي المعصــر، وفجــأة 
انفجــر بهــا لغــم، فقُتــل 3 مدنيــون ونجــا 3 آخــرون مــن المــوت المحقــق. وأضاف 
شــاهد العيــان أن مســلحي جماعــة الحوثــي والقــوات الموالية للرئيس الســابق علي 
عبــد هللا صالــح، هــي مــن زرعــت تلــك األلغــام فــي الطريــق العــام بيــن قريتــي 
ــع جنوبــي اليمــن. المعصــر- ورمــة غــرب منطقــة مريــس فــي محافظــة الضال

أطفــال كانــوا يلعبــون بمقــذوف مــن مخلفــات الحــرب فــي قريــة القدمــة بمنطقــة 	 
الثاثــاء 16 آب/أغســطس 2016،  مريــس فــي محافظــة الضالــع، مســاء 

ــل الطفــل محمــد عــادل أحمــد، 12 عامــاً،  فانفجــر بهــم ذلــك المقــذوف، وقتِ
واُصيــب قريبــه جمــال أحمــد غالــب، 10 أعــوام، وجواهــر أحمــد 

غالــب، 12 عامــاً وســفيان مــازن أحمــد، 11 عامــاً، وعهــود 
مــازن أحمــد، 11 عامــاً واألخــوان قســام وقنديــل مــازن 

ــعاف  ــام بإس ــن ق ــه م ــان أوضــح أن ــاهد عي ــد. ش أحم
ــات  ــت أمضــغ الق ــا “كن ــن، قائ ــع آخري ــال م األطف
جــوار منزلــي وفجــأة ســمعت انفجــار وبعدهــا كان 
صــراخ األطفــال يتعالــى، اقتربــت فوجــدت الطفــل 
ــال  ــة األطف ــاة، وبقي ــارق الحي ــد ف ــد عــادل ق محم
ــا  ــي أجســامهم، قمن ــن بجــروح وشــظايا ف مصابي
بأخذهــم إلــى المستشــفى”. عــادل أحمــد والــد الطفل 

ــر  ــذي انفج ــذوف ال ــال: “كان المق ــد ق ــل محم القتي
ــرون  ــب آخ ــي وأصي ــل طفل ــد قُت ــي 10 وق ــع ب لمدف

بجــروح، بعضهــا خطــرة”. موضحــا أن أطفــاال مــن 
ــل أن ينفجــر بهــم.  ــذوف قب ــون بالمق ــوا يلعب ــة قدمــة كان قري

وأضــاف والــد الطفــل القتيــل أن “المقــذوف واحــد مــن بيــن عــدة 
ــري  ــي الحام ــم ف ــن مواقعه ــح م ــي وصال ــا مســلحو الحوث ــات أطلقه مقذوف

والعرفــاف علــى قريتنــا، وقــد ســقط هــذا المقــذوف دون أن ينفجــر فــي حينــه”.

ــح الطيــري، 19 	  ــن صال ــاح الخميــس 9 آذار/مــارس 2017 كان نجــم الدي صب
ــم  ــه لغ ــر ب ــس، فانفج ــة مري ــمال منطق ــي ش ــل التهام ــفل جب ــي أس ــاً، يمش عام
ــان قــال “إن نجــم الديــن كان  ــم، شــاهد عي فــردي وبتــرت قدمــه اليمنــى. إبراهي
ــر  ــى بت ــم، أدى إل ــر لغ ــأة انفج ــي وفج ــل التهام ــفل جب ــق أس ــي الطري ــي ف يمش
ــه،  ــاء تســيل مــن قدمي ــت الدم ــي الفخــذ األيســر، وكان ــة ف ــى وإصاب ــه اليمن قدم
ــفى  ــى مستش ــاه إل ــفلتي ونقلن ــط اإلس ــى الخ ــه إل ــر بحمل ــع شــخص آخ ــت م فقم
الســام بمنطقــة قعطبــة، ومــن ثــم إلــى مستشــفى الوالــي بمدينــة عــدن”.
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مســاء االثنيــن 19 حزيران/يونيــو 2017 دّوى انفجــار عنيــف أمــام بوابــة 	 
ــت  ــة، فقُتل ــرة قعطب ــمالي لمقب ــور الش ــوار الس ــة ج ــة اليمني ــة االقتصادي المؤسس
ــاً،  ــام، 23 عام ــا أح ــت أخته ــوام، وُجرح ــد، 10 أع ــد محم ــة قاي ــة وائل الطفل
وعبدالعزيــز حــزام المريســي، 38 ســنة، وعبــده الياجــوري، 45 عامــاً وأحمــد 
ناجــي أحمــد، 55 عامــاً. وقــد نُقــل الجرحــى إلــى مستشــفى النصــر العــام 
بمدينــة الضالــع، فيمــا تــم نقــل اثنيــن آخريــن إلــى مستشــفى منظمــة بــا حــدود.

شــاهد عيــان التقــاه فريــق رايتــس رادار قــال »وقــع انفجــار عنيــف أمام المؤسســة 	 
االقتصاديــة اليمنيــة، وتصاعــدت ألســنة لهــب، هرعنــا للمــكان، ووجدنــا طفلــة قــد 
ــى  ــن جرحــى إل ــز المريســي يصــرخ، واثني ــا عبدالعزي ــا الشــظايا ووجدن مزقته

جانبــه وهــم عبــده الياجــوري وأحمــد ناجــي أحمــد أبــو هــدال وكانــت حالــة 
ــٌم عــن  ــان »االنفجــار ناج ــر خطــرة«. وأضــاف شــاهد العي األخي

عبــوة ناســفة، زرعــت مــن قبــل مجهوليــن بالقــرب مــن مقبرة 
قعطبــة، أمــام ســوق القــات المكتــظ بالبائعيــن والمــارة«. 

 	 6 الشــاجع،  القــوي  عبــد  علــي  زينــب  الطفلــة 
أعــوام، قُتلــت، بينمــا الطفلــة ماريــا نبيــل الشــاجع، 
مــن  مقــذوف  بانفجــار  ُجرحــت  أعــوام(   7
مخلفــات الحــرب، فــي مقلــب للنفايــات جــوار 
منزلهــم فــي قريــة الظويهريــة بمنطقــة مريــس 
شــباط/  25 األحــد  مســاء  الضالــع،  بمحافظــة 

ــة  ــد الطفل ــوي وال ــد الق ــي عب ــر 2018. عل فبراي
القتيلــة زينــب قــال “إن زينــب وصديقتهــا ماريــا 

كانتــا تحرقــان قمامــة جــوار منزلــي فــي القريــة، 
فــإذا بانفجــار المقــذوف يــدوي فــي المــكان، أدى إلــى 

ــا بجــروح خطــرة”. قتــل ابنتــي زينــب وإصابــة قريبتهــا ماري

إحــدى األســر مــرت بســيارتها علــى الطريــق العــام بمنطــة ســناح التابعــة 	 
لمحافظــة الضالــع، انفجــرت الســيارة بعبــوة ناســفة كانــت مزروعــة علــى الخــط، 
وقعــت الحادثــة األربعــاء 21 آذار/مــارس 2018، وأدت إلــى مقتــل كا من عمر 
خالــد محمــد، 30 عامــاً، ومحمــد خالــد علــي، 28 عامــاً، وعايدة خالــد محمد، 27 
عامــاً. وبحســب شــاهد أدلــى بإفادتــه للمنظمــة فــإن االنفجــار الــذي وقــع بحافلــة 
نقــل ركاب بيضــاء، عليهــا أســرة كاملــة مــن أبنــاء منطقــة بعــدان بمحافظــة إب، 
أثنــاء عودتهــم مــن مدينــة عــدن، التــي كانــوا فيهــا بغــرض اســتخراج جــوازات 
ــعاف  ــا بإس ــار فقمن ــكان االنفج ــى م ــا إل ــان “هرعن ــاهد العي ــاف ش ــفر. وأض س
الضحايــا إلــى مستشــفى الســام التابــع ألطبــاء بــا حــدود بمنطقــة قعطبــة”. وذكــر 
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ــى الفــور وهــم أب  ــاة عل ــوا الحي ــى فارق ــة القتل مصــدر طبــي للمنظمــة أن الثاث
ــة معهــم وكانــت حالتهــا حرجــة،  ــة، بينمــا اُصيبــت طفل وزوجتــه وســائق الحافل
فتــم تحويلهــا إلــى مستشــفى النصــر فــي الضالــع نظــراً لخطــورة إصابتهــا.

وفــي يــوم الســبت 2 آذار/مــارس 2019 أصيبــت امرأتــان بانفجــار عبــوة 	 
)الحقــب(  بقريــة  منزلهمــا  بــاب  فــي  حوثيــون  مســلحون  زرعهــا  ناســفة، 
ــه المنظمــة، أوضــح  ــان اســتمعت إلي ــع. بحســب شــاهد عي ــة دمــت الضال بمنطق
ــادي  ــؤاد أحمــد الصي ــل ف ــدرة، 23 عامــاً، ورتي ــد إيمــان قاســم حي ــاء تفق ــه أثن أن

لمنزلهمــا فــي القريــة، ألخــذ بعــض األثــاث منــه إلــى مــكان نزوحهمــا 
المنــزل،  بــاب  فــي  الناســفة  العبــوة  انفجــرت  مريــس،  فــي 

ــدر. ــه والص ــي الوج ــرة، ف ــراح خط ــان بج ــت المرأت فأصيب

أثنــاء تفقــد عبدالواحــد الصيــادي، 69 عامــاً، لمزرعتــه 	 
دمــت  مدينــة  جنــوب  القريــن  نجــد  فــي  الكائنــة 
بمحافظــة الضالــع، انفجــر بــه لغــم مضــاد لألفــراد 
ــه  ــى إصابت ــجار، أدى إل ــن األش ــاً بي كان مزروع
بيديــه  وشــظايا فــي بطنــه. االنفجــار وقــع الجمعــة 
ــى  ــة إل ــدث الضحي ــارس 2019. تح 15 آذار/م
فريــق المنظمــة فقــال إنــه كان يقــوم بإحــراق 
اللغــم  بــه  فانفجــر  مزرعتــه  جــوار  األعشــاب 

ــه، وأضــاف  ــي بطن ــه وف ــي يدي ــظايا ف ــب بش فاُصي
ــن  ــد ُزرع م ــه ق ــر ب ــذي انفج ــم ال ــد أن اللغ ــه يعتق أن

ــة،  ــى المنطق ــيطرتهم عل ــان س ــي إب ــلحي الحوث ــل مس قب
وقــال إنــه بعــد اإلصابــة نُقــل إلــى مدينــة عــدن للتــداوي.

قُتــل طفــل وجــرح ثاثــة آخــرون بانفجــار لغــم أرضــي في طريــق قريتهم 	 
الحقــب بمنطقــة دمــت، بحســب المعلومــات التــي حصلــت عليهــا المنظمــة فــإن 
األطفــال عندمــا كانــوا يســيرون انفجــر اللغــم فــي طريقهــم، فقُتــل جبــر صــدام، 9 
أعــوام، وجــِرح أحمــد مثنــى الحقــب، 13 عامــاً، وخالــد معمــر عبــده مثنــى، 8 
أعــوام، ومكتــوم معمــر عبــده مثنــى، 5 أعــوام. ووفقــاً للمعلومــات التــي حصلــت 
ــو 2019.  ــة 17 أيار/ماي ــاح الجمع ــدث صب ــار ح ــإن االنفج ــة ف ــا المنظم عليه
وكان ذلــك بعــد أيــام قائــل مــن انســحاب مقاتلــي جماعــة الحوثــي مــن القريــة.
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محافظة البيضاء
فــي منطقــة شــعب النقــوب، محافظــة البيضــاء، انفجــر لغــم بســيارة أحمــد محمــد 	 

صالــح الحــروي، 45 عامــاً، فقتِــل هــو وزوجتــه وابنتــه. حصلــت رايتــس رادار 
ــراً  ــل مدي ــال إن الحــروي كان يعم ــا، فق ــارب الضحاي ــن أحــد أق ــى شــهادة م عل
لمدرســة اإلمــام الغزالــي فــي المنطقــة، وفي يوم الثاثــاء 5 نيســان/ أبريل 2016 
كان عائــدا مــن المدرســة بســيارته علــى الطريــق العــام فــي منطقــة شــعب النقــوب 
ــه. ــه وطفلت ــاة الحــروي وزوجت ــوم فانفجــر بالســيارة لغــم أودى بحي ــة آل الت قري

وأضاف قريب الضحية أن مســلحي جماعة الحوثي وقوات صالح وقتها منعت الســكان 
مــن إســعاف الضحايــا، مــا اســتدعى تدخــل وســاطة قبلية إلســعافهم ولكــن دون جدوى.

قريــة مثلــة بمنطقــة الزاهــر فــي محافظــة البيضاء واحــدة من القرى التــي اجتاحتها 	 
مليشــيا جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح فــي 2016، وقــد قامــت بزراعــة األلغــام 
فــي أطــراف القريــة وعلــى تخومهــا لمنــع تقــدم قــوات المقاومــة الشــعبية، لكــن 
هطــول األمطــار أخرجــت عــددا مــن تلــك األلغــام، فأخــذ الطفــل محمــد الســودي 
واحــدا مــن تلــك األلغــام ونقلهــا إلــى وســط القريــة ليلعــب بهــا هــو ومجموعــة مــن 
األطفــال، فانفجــر بهــم ذلــك اللغــم، فقُتــل محمــد وأصيــب أربعــة آخــرون، بينهــم 
والدتــه. رايتــس رادار اســتمعت لشــاهد عيــان، اســمه خليــل، فقال إن الســيل جرف 
ألغامــاً كانــت قــد زرعتهــا قــوات الحوثييــن وصالــح في القريــة، فأخــذ الطفل محمد 
الســودي واحــدا مــن تلــك األلغــام المكشــوفة وأحضرهــا إلــى وســط القريــة، ليلعب 
بهــا هــو وأقرانــه األطفــال فــي منــزل والــده، وأثنــاء اللعــب بذلــك اللغــم انفجــر بهم 
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فقُتــل محمــد وأصيــب أحمــد حســن ســيف، 14 عامــاً، وأحمــد محمــود عــواد، 12 
عامــاً، وشــقيقه حســن، 10 اعــوام، كمــا أصيبــت والــدة محمــد، انتصــار أحمــد 
محســن عــواد، حيــث وقعــت هــذه الحادثة يــوم الجمعــة 22 نيســان/أبريل 2016.

ــم 	  ــر انفجــار لغ ــل إث ــاً، قُت ــي، 13 عام ــب الحميقان ــود غري ــل ســليمان محم الطف
ــد  ــاء، األح ــة البيض ــر، بمحافظ ــرادي، الزاه ــة آل الج ــي منطق ــاً ف كان مزروع
2 تشــرين األول/أكتوبــر 2016. وقــال أحــد أقــارب الطفــل إن ســليمان كان 
ــم  ــن ه ــر أن الحوثيي ــة، وذك ــق القري ــي طري ــم ف ــه لغ ــام فانفجــر ب يرعــى األغن
مــن يُعتقــد أنهــم قامــوا بزراعــة تلــك األلغــام فــي المنطقــة بعــد ســيطرتهم عليهــا.

بخيتــة علــي ضيــف هللا البقشــي، 65 عامــاً، كانــت ترعــى أغنامــا لهــا فــي 	   -
قريــة مســعودة، بمنطقــة ردمــان فــي محافظــة البيضــاء، وأثنــاء ســيرها 

بعــد األغنــام انفجــر بهــا لغــم أصابهــا وعــددا مــن األغنــام، فقُتلت 
فــي ذلــك االنفجــار، الــذي وقــع صبــاح االثنيــن 24 نيســان/

أبريــل 2017. حصلــت المنظمــة علــى المعلومــات 
حــول هــذه الحادثــة مــن خــال أحــد أقــارب بخيتــة، 

كمــا حصلــت المنظمــة علــى شــهادة وفــاة للضحيــة.

فهــد 	  الطفــل  مدرســته  إلــى  طريقــه  فــي   -
كان  عامــاً،   13 الوهبــي،  جــروان  هللا  عبــد 
ــه، إذ انفجــر  ينتظــره وجــع ســيرافقه طــوال حيات
بطريقــه لغــم بتــر قدميــه. واســتمعت المنظمــة 

لشــهادات عــن الحادثــة، أكــدت أن قريــة جبــرة 
ــد  ــام بع الســوداء، بمحافظــة البيضــاء ُزرعــت باأللغ

فهــد  الطفــل  الحوثييــن عليهــا، وأن  ســيطرة مليشــيا 
ــم  ــه اللغ ــر ب ــة، فانفج ــي القري ــته ف ــى مدرس ــٌب إل كان ذاه

صبــاح الثاثــاء 9 أيار/مايــو 2017، الطفــل فهــد يتيــم األب 
وهــو وحيــد أمــه، وأصبــح معاقــاً بعــد إصابتــه بانفجــار ذلــك اللغــم.

ــة 	  ــى قري ــاً عل ــر 2017 كان حزين ــرين األول/أكتوب ــاء 18 تش ــوم األربع ي  -
قيفــة بمنطقــة القريشــة فــي محافظــة البيضــاء، إذ قُتــل 4 مــن أبنائهــا بانفجــار لغــم 
علــى طريــق ســير مركبتهــم، يُعتقــد أن مســلحي جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح 
هــم مــن زرعــوا ذلــك اللغــم فــي الطريــق إلــى القريــة، بحســب شــهادات اســتمعت 
إليهــا المنظمــة. حيــث قُتــل فــي ذلــك االنفجــار كل مــن محمــد بــن محمــد صالح أبو 
صريمــة، 37 عامــاً، وحبيــب محمــد صالح أبو صريمة، 43 عاماً، و ِوســام ســالم 
علــي أبــو صريمــة، 37 عامــاً، ونائــف صالــح محمــد أبــو صريمــة، 38 عامــاً.
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وفــي يــوم الخميــس 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017 انفجــر لغــم، أدى إلــى 	   -
إصابة الطفل محمد صالح قائد المظفري، 12 عاماً، كما تســبب ببتر يده اليســرى 
وأضــرار فــي عينيــه، االنفجــار وقــع فــي قريــة آل مظفــر، بمحافظــة البيضــاء. 
وبحســب شــاهد عيــان فــإن الطفــل محمــد كان يرعــى األغنــام فــي قريتــه، وأن 
القريــة كانــت ممــرا لقــوات الحوثييــن وصالح بعد ســيطرتهم على مدينــة البيضاء.

ــي محافظــة البيضــاء 	  ــة الزاهــر ف ــان، بمنطق ــة غــول الســيقل، آل حميق قري  -
كانــت واحــدة مــن المناطــق التــي اجتاحتهــا قــوات الحوثييــن وصالــح، 

ضحيتهــا  راح  عشــوائي،  بشــكل  األلغــام  فيهــا  وُزِرعــت 
لهــم.  أضــرارا  وســببت  المنطقــة  أهالــي  مــن  عــدد 

 	 ،2018 شــباط/فبراير   17 الســبت  يــوم  فــي   -
مقتــل  إلــى  ادى  لألفــراد  مضــاد  لغــم  انفجــر 
ــي،  ــي الوحيش ــد هللا عل ــد عب ــد أحم ــن محم الطفلي
15 عامــاً، وأحمــد عبــد هللا محمــد البنــه، 14 
عامــاً، ذكــر شــاهد العيــان مصطفــى أن الطفليــن 
الزاهــر  مســتوصف  إلــى  فــي طريقهمــا  كانــا 
ــك  ــيرهما ذل ــق س ــي طري ــر ف ــان فانفج ــآل حميق ب
اللغــم، مــا أدى إلــى مقتــل الطفليــن محمــد وأحمــد.

خــال يــوم واحــد انفجــر عــدد مــن األلغــام، 	   -
ــة  ــب بمنطق ــة ذي كال ــي قري ــن أهال ــا 5  م راح ضحيته

القريشــة فــي محافظــة البيضــاء، مــن بيــن الضحايــا امرأتــان. 
ــت مزروعــة  ــام كان ــن أللغ ــة إن انفجاري ــان للمنظم ــال شــهود عي ق

فــي القريــة التــي ســيطر عليهــا مســلحو جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح إبــان 
اجتياحهــم للمنطقــة، حــدث االنفجــاران األربعــاء 24 تشــرين األول/أكتوبــر 
ــل فــي االنفجــار األول كل مــن حــزام عبــد هللا محمــد أبــو صريمــة  2018، فقُت
وأحمــد قائــد صالــح أبــو صريمــة، وشــمس محمــد علــي الفتينــي، فيمــا أصيــب 
باالنفجــار الثانــي بــدور عبــد هللا أحمــد النعيمــي، ووالدهــا عبــد هللا أحمــد النعيمــي.
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محافظة شبوة
أربعــة مدنييــن فــي قريــة الردمية،عســيان، بمحافظــة شــبوة، كانــوا عائديــن 	 

ــر  ــان/أبريل 2018، فانفج ــاء 17 نيس ــوم الثاث ــة، ي ــى القري ــم إل ــيارة أحده بس
ــت  ــس رادار حصل ــاً. رايت ــم جميع ــر الســيارة وقتله ــم دم ــق ســيرهم لغ ــي طري ف
ــد  ــذال محم ــي، وه ــل الحارث ــن داي ــي ب ــن عل ــم محس ــا وه ــماء الضحاي ــى أس عل
بــن ســعيد الحارثــي، وعبــد هللا أحمــد مســاعد الحارثــي، وخالــد بــن صالــح 
أوضحــت  المنظمــة  عليهــا  حصلــت  التــي  المعلومــات  الحارثــي،  علــوي 
منهــا. دحرهــم  قبــل  الحوثييــن  قــوات  ســيطرة  تحــت  كانــت  المنطقــة  أن 

األطفــال خليــل محمــد عبدربــه المــذب 12 عامــا، وعبــد ربــه محمــد المــذب 15 	 
عامــاً، وعلــوي عبــد القــادر قرعــة 17 عامــاً، انفجــر بهــم لغــم كان مزروعــاً 

فــي طريــق عودتهــم إلــى منازلهــم فــي قريــة، حيــد دكام، بمنطقــة 
ــمبر 2018،  ــون األول/ديس ــس 27 كان ــوم الخمي ــان، ي بيح

وقــد أصيبــوا جميعــاً فــي أقدامهــم. وبحســب أحــد أقــارب 
الضحايــا فــإن مليشــيا جماعــة الحوثــي هــي مــن 

زرعــت تلــك المنطقــة باأللغــام بعد ســيطرتها عليها.

فــي يــوم األحــد 1 تموز/يوليــو 2018 انفجــر 	 
لغــم بالمواطــن ســالم عبــد هللا عمــر الحارثــي، 
38عامــاً، فــي منطقــة دار آل منصــر، عســيان، 
عيــان  شــاهد  الفــور.  علــى  مقتلــه  إلــى  أدى 

ــة زرعــت  ــال إن المنطق ــه المنظمــة ق اســتمعت إلي
الحوثــي. جماعــة  مســلحي  قبــل  مــن  باأللغــام 
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محافظة الحديدة
الصياد عادل محمد الشنيني، 45 عاماً، يرسوا بقاربه 	 

علــى شــاطئ منطقــة الفــازة بعــد يــوم مــن االصطيــاد، 
لكنــه لــم يكــن يــدرك أن المــوت المــزروع فــي البحــر 
كان قــد ســبقه، إذ وبحســب أحــد أقاربــه أكــد للمنظمــة 
ــادل  ــاد ع ــارب الصي ــر ق ــم بحــري دم ــار لغ أن انفج
وأودى بحياتــه، الســبت  29 نيســان/أبريل2017.

شــاطئ 	  إطارهــا  فــي  يقــع  التــي  التحيتــا  منطقــة 
قبــل  الحوثييــن،  ســيطرة  تحــت  كانــت  الفــازة 
حزيران/يونيــو  أواخــر  اســتعادتها،  تتــم  أن 
تحــت  المشــتركة،  القــوات  قبــل  مــن   2018
الغربــي. الســاحل  فــي  اإلماراتيــة  القــوات  قيــادة 

عبادلــة عبــد هللا أحمــد دلــب، 40عامــاً ، خرجت لجمع 	 
حطــب إلــى منزلهــا، الخميــس 29 حزيران/يونيــو 
2017، فانفجــر بهــا لغــم كان مزروعــاً فــي طريــق 
ــة  ــا، التابع ــة الغويرق-التحيت ــاحل منطق ــا بس احتطابه
لمحافظــة الحديــدة. بحســب شــهادة اســتمعت إليهــا 

المنظمــة مــن أحــد أهالــي المنطقــة فــإن عبادلة خرجت 
ــم كان مزروعــاً  ــا لغ للبحــث عــن حطــب فانفجــر به
فــي طريقهــا، فأعيــدت إلــى منزلهــا جثــة هامــدة.

لغــم عثــر عليــه فأخــذه إلــى منزلــه، لينفجــر بــه 	 
وأســرته ويســقط عــددا مــن الضحايــا. وثقــت رايتــس 
رادار هــذه الحادثــة بتســجيل شــهادة أحــد أقــارب 
الضحايــا، فأوضــح أن ســعيد حســن بحيــري، 55 
عامــاً، عثــر علــى لغــم كان مزروعــاً فــي قريــة 
القطابــا، بمديريــة الخوخــة، جنــوب محافظــة الحديــدة، 
فأخــذه إلــى منزلــه، وأثنــاء فحصهــم لــه فــي المنــزل 
انفجــر اللغــم فقتــل ســعيد بحيــري، وطفليــه ريــاض، 
8 أعــوام، وإدريــس 10 أعــوام، كمــا أصيبــت حجــة 
تــوم، 40 عامــاً، وبناتهــا، نــداء 15 عامــاً، وتوفيــق، 
11عامــاً، ومريــم، 9 أعــوام، وفاطمــة، 8 أعــوام، 
أن  الضحايــا  أقــارب  وذكــر  أشــهر.   7 وبشــائر 
الواقعــة حدثــت الخميــس 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2017، وأن ذلــك اللغــم يُعتقــد أنــه مــن مخلفــات 
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ــان ســيطرتها  ــة إب ــي المنطق ــح ف ــن وصال ــوات الحوثيي ــا ق ــي زرعته ــام الت األلغ
عليهــا، خوفــاً مــن تقــدم القــوات العســكرية الحكوميــة فــي هــذه المناطــق.

قُتــل طفــان وأصيــب اثنــان آخــران بانفجــار قنبلــة مــن مخلفــات الحــرب، عثــر 	 
عليهــا أطفــال خلــف مدرســة طارق بــن زياد في قرية الشــجيرة بمنطقــة الدريهمي 
فــي محافظــة الحديــدة. وحســب شــهادة حصلــت عليهــا المنظمــة أنــه عنــد العاشــرة 
صبــاح األحــد 18 شــباط/فبراير 2018 قتــل الطفــان ربيــع إبراهيــم، 11عامــاً، 
وعلــي عنيــب، 12 عامــاً، وأصيــب الطفــل عبــده نعمــي، 14 عامــاً، فــي الــرأس 
والصــدر، والطفــل وليــد ســخامي، 13عامــاً، بإصابــة فــي الســاقين، جــراء 
انفجــار قنبلــة يدويــة مــن مخلفــات الحــرب التــي دارت فــي المنطقــة بيــن قــوات 

للحوثييــن مــن جهــة وقــوات العمالقــة المدعومــة إماراتيــاً مــن جهــة أخــرى، 
حيــث عثــر األطفــال علــى القنبلــة ولعبــوا بهــا قبــل أن تنفجــر بهــم.

قتــل 3 مدنيــون إثــر انفجــار لغــم بدراجــة ناريــة ألحدهــم، 	 
ثــم ُمنعــوا مــن إســعافهم، واســتُخدمت جثــة أحدهــم 

كمينــاً الصطيــاد مــن حــاول إســعافهم. حادثــة انفجــار 
ــلحون  ــا مس ــيطر عليه ــة يس ــي منطق ــت ف ــم تم اللغ
ــا  ــعاف الضحاي ــع إس ــوا بمن ــث قام ــون، حي حوثي
ــس  ــت رايت واســتهداف مــن يحــاول إنقاذهــم. وثق
رادار هــذه الواقعــة واســتمعت إلــى الشــاهد فاضــل 
فقــال “ُظهــر يــوم الثاثــاء 6 آذار/مــارس 2018 
قتــل ثاثــة مــن أهالــي قريــة جمينــه، بينهــم امــرأة، 

جــراء انفجــار لغــم أرضــي بدراجــة ناريــة. موضحــا 
أن الدراجــة التــي انفجــر بهــا اللغــم كان يقودهــا )خالــد 

مشــعل(، وقــد قتــل بعــد انفجــار الدراجــة بســاعات، كمــا 
ــع  ــة تتب ــتنجاد بدوري ــم االس ــه. فت ــدول وزوجت ــر جع ــل ياس قت

المقاومــة، وحيــن حاولــوا االقتــراب مــن الضحايــا اُطلــق علــى 
الدوريــة صــاروخ حــراري مــن قبــل مســلحي جماعــة الحوثــي. ويضيــف “حيــن 
حــاول آخــرون االقتــراب إلنقــاذ خالــد مشــعل ألن أنينــه كان مســموعاً بوضــوح 
ــاد كل  ــاً الصطي ــة كمين ــتخدموا الضحي ــن اس ــن الحوثيي ــاذه، لك ــن إنق وكان يمك
ــوم  ــك الي ــر ذل ــذ ظه ــزف من ــو ين ــاعات وه ــروه لس ــه، وحاص ــرب من ــن يقت م
ــاة”. ــارق الحي ــد ان ف ــه بع ــكت صوت ــه وس ــف أنين ــام فتوق ــول الظ ــى حل وحت

ــه 	  ــزل فانفجــر ب ــى المن ــه إل ــل وســار ب ــات أخــذه طف ــة مــن النفاي ــن كوم ــم بي لغ
ــن  ــم بي ــى لغ ــر عل ــي راجــح، 10 أعــوام، عث ــد عل ــده محم ــل عب ــه. الطف ووالدت
ــع  ــا م ــزح إليه ــي ن ــة الخوخــة الت ــي منطق ــرب مســكنه ف ــات ق ــن النفاي ــة م كوم
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أســرته، حيــث أخــذ اللغــم وعــاد إلــى المســكن، وأثنــاء قيامه باللعــب باللغــم انفجر، 
أصيــب الطفــل بشــظايا عديــدة، وبكســر فــي رجلــه اليســرى. كمــا أصيبــت أمــه 
مطــرة ســالم علــي، 39 عامــاً. وقــع ذلــك الحــادث يــوم األربعــاء 4 نيســان/أبريل 
ــاً للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا المنظمــة فــإن الطفــل وأســرته  2018. ووفق
كانــوا حديــث عهــد بالنــزوح، حيــث نزحــوا مــن مدينــة حيس إلــى منطقــة الخوخة.

عاملــون فــي منظمــات إنســانية تعرضــوا لمخاطــر األلغــام التــي زرعتهــا 	 
ــل  ــل هائ ــس رادار مقت ــت رايت ــد وثق ــي. فق ــي الســاحل الغرب ــن ف مليشــيا الحوثيي
ســعيد قناعــي، 36 عامــاً، رئيــس فريــق المســح الميدانــي لشــبكة النمــاء اليمنيــة 
ــردي  ــم ف ــار لغ ــك بانفج ــي، وذل ــاحل الغرب ــي الس ــة ف ــة العامل ــات األهلي للمنظم

ــه.  ــت الفقي ــة بي ــة الجــاح بمديري ــي منطق ــه ف ــق عمل ــي طري كان مزروعــاً ف
أحــد زمــاء الضحيــة تحــدث للمنظمــة فقــال “هائــل كان يعمــل منــذ 

أشــهر فــي ترتيــب حملــة إنســانية لألســر المتضــررة بســبب 
الحــرب فــي الســاحل الغربــي، وعنــد نزولــه للتحقــق 

مــن إحــدى الحــاالت اإلنســانية، انفجــر بــه لغــم أودى 
.”2018 حزيران/يونيــو   21 الخميــس  بحياتــه، 

ــم 	  ــار لغ ــراء انفج ــوا ج ــن أوالده قتل ــان م أب واثن
تموز/يوليــو   19 الخميــس  الناريــة،  بدراجتهــم 
2018. حيــث قتــل محمــد مشــعل عــوض حجير، 
43 عامــاً، وولــداه ثابــت، 25 عامــاً، وحامــد 18 

عامــاً، إثــر انفجــار لغم تحــت دراجتهــم النارية التي 
ــهود  ــد ش ــة ألح ــتمعت المنظم ــتقلونها. اس ــوا يس كان

العيــان فأوضــح أن محمــد مشــعل هو أحــد النازحين مع 
أســرته مــن قريــة الدنيــن جنــوب منطقــة التحيتــا، اســتقر به 

النــزوح عنــد أحــد أقاربــه فــي قريــة حجيــر العاقل شــمال منطقة 
الخوخــة. مضيفــا أن الحادثــة وقعــت عندمــا خــرج مشــعل مــع ولديــه 

ثابــت وحامــد علــى دراجتهــم الناريــة، فانفجــرت بهــم بســبب لغــم أرضــي يُعتقــد 
أنــه مــن بيــن األلغــام التــي زرعتهــا مليشــيا يتبعــون الحوثــي فــي مدينــة الخوخــة. 

فــي )الغويــرق( الســاحلية بمنطقــة التحيتــا، خــرج عــدد مــن الصياديــن يقصــدون 	 
ــوارب  ــة، بق ــَوِزف باللهجــة اليمني ــار الســمك، يســمى ال ــاد صغ الســاحل الصطي
تقليديــة بســيطة وأثنــاء ســحبهم شــباك الصيــد انفجــر بقاربهــم لغــم بحــري فقتــل 
اثنــان مــن الصياديــن وأصيــب 12 آخــرون، صبــاح االثنيــن 23 تمــوز/ يوليــو 
أقــارب الضحايــا وســكان محلييــن،  2018. رايتــس رادار اســتمعت ألحــد 
ــاد  ــل الصي ــد قت ــارب الصي ــري بق ــم البح ــار اللغ ــهاداتهم أن انفج ــي ش ــدوا ف أك
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ــر،  ــد عنت ــي محم ــة عل ــه عواض ــاً، وقريبت ــر، 45 عام ــم عنت ــد قاس ــي محم عل
25 عامــاً، التــي كانــت تشــاركهم فــي ســحب شــبك الصيــد. كمــا أصيــب 
أبنــاء المنطقــة وهــم محمــد  آخــرون مــن  فــي ذلــك االنفجــار 12 صيــاداً 
عنتــر، وعبــد هللا ســبطي عنتــر، وعبــده علــي عيــال نهــاري، وفايــز ســعيد 
ــده  ــر، وعب ــى عنت ــد يحي ــاري، وناخــب محم ــال نه ــي عي ــس عل ــاري، وخمي نه
ــد  ــد محم ــاري، وماج ــزال نه ــن غ ــد حس ــر، وخال ــد هللا عنت ــبطي عب ــالم، وس س
عنتــر. علــي  يحيــى  وســعيد  شــريحي،  أحمــد  وإســماعيل  مداويــر،  عبــده 

ــن بانفجــار لغــم أرضــي بســيارتهم 	  ــي اســتقبل 5 مصابي ــس الميدان مستشــفى حي
التــي كانــوا يســتقلونها فــي منطقــة عرفــان بمفــرق دهمــش جنوبــي مدينــة حيــس 

بالحديــدة، وذلــك ظهــر الخميــس 25 تشــرين األول/أكتوبــر 2018. مصــدر 
طبــي فــي مستشــفى حيــس أفــاد للمنظمــة أن المواطــن أحمــد خــادم 

ــاة،  ــارق الحي ــد أن ف ــى المستشــفى بع ــه إل ــم إيصال دهمــش ت
مضيفــا أن العامــات الظاهــرة لإلصابــات تــدل علــى أنها 

ــا اســتقبل المستشــفى 4  ــم. كم ناتجــة عــن انفجــار لغ
جرحــى آخريــن وهــم الســال العــزي، وفــؤاد عبــد 
هللا ســليمان، وعبــد هللا عمــر كبيشــي، وعلــي محمد 
طبلــة. وأكــد المصــدر الطبي أنه تم نقــل المصابين 
إلــى مستشــفى الكــداح لضعــف اإلمكانــات فــي 
مستشــفى حيــس إلجــراء العمليــات الازمــة لهــم.

طفــان شــقيقان قُتــا بانفجــار لغــم ُزرع فــي طريق 	 
منزلهمــا بحــي المســناء جنــوب مدينــة الحديــدة، 

أخــرى  واحتياجــات  المــاء  لجلــب  ذاهبــان  وهمــا 
للمنــزل. وبحســب أحــد أقــارب الطفليــن فــإن جميــل علــي 

محمــد زريطــة، 10 أعــوام، وشــقيقه عــادل، 8 ســنوات، 
خرجــا لجلــب المــاء مــن البقالــة المجــاورة للحــي فانفجــر بهمــا لغــم 

قضــى علــى حياتهمــا، وذلــك فــي يــوم الثاثــاء 1 كانــون الثاني/ينايــر 2019.

مســاء الجمعــة 1 شــباط/فبراير 2019 قُتِلــت فاطمــة مهيــم موســى، 35 عامــاً، 	 
كمــا أصيــب طفاهــا داود خبيــش خبــاش، 14 عامــاً، فــي ســاقه وأســفل الصــدر، 
وشــقيقته خولــة، 14 عامــاً، أصيبــت بجــروح خطــرة فــي الــرأس والصــدر 
ــة  ــاد للمنظم ــي أف ــة الميدان ــفى الخوخ ــي بمستش ــاقين. مصــدر طب ــن والس واليدي
أنــه تــم إســعاف األم وطفليهــا إلــى المستشــفى، وكانــت األم قــد فارقــت الحيــاة، 
فيمــا كانــت جــروح ابنتهــا خولــة خطــرة، وقــد تــم إســعافهما عبــر طريــق كيلــو 
ــي  ــة ف ــان العناي ــقيها داود يتلقي ــة وش ــت خول ــدة. وظل ــة الحدي ــرقي مدين 16، ش
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ــق  ــإن طري ــة ف ــات المنظم ــب معلوم ــا. بحس ــتقرت حالتهم ــى اس ــفى حت المستش
ــدة  ــة الحدي ــن مدين ــط بي ــط الراب ــو الخ ــدة، وه ــة الحدي ــرقي مدين ــو 16، ش كيل
ــَد  ــت العدي ــن، وَزرع ــرة للحوثيي ــوات كبي ــه ق ــاء، تتحصــن في ــة صنع والعاصم
ــي. ــف العرب ــن التحال ــة م ــوات المدعوم ــدم الق ــن تق ــا م ــام، ســياجاً له ــن األلغ م

وفــي نفــس شــارع كيلــو 16 انفجــر لغــم بدراجــة ناريــة عصــر االثنيــن 	 
مــن  عودتهــم  أثنــاء  أطفــال،  ثاثــة  يســتقلها  كان   2019 شــباط/فبراير   4
الدريهمــي  فــي مستشــفى  إلــى منازلهــم. وبحســب مصــدر طبــي  البحــر 

ــح  ــن صال ــم حس ــال وه ــة أطف ــا لثاث ــتقبل جثث ــفى اس ــإن المستش ف
حســن مــاح،15 عامــاً، وإبراهيــم عبداللطيــف إبراهيــم، 

12 عامــاً، وموســى آدم مــاح، 13 عامــاً، وقــد قُتــل 
ثاثتهــم بانفجــار اللغــم، وتظهــر عليهــم آثــار الجــروح.

ــم 	  ــار لغ ــرون بانفج ــة آخ ــب ثاث ــاب واصي ــل ش قُت
شــرق منطقــة القطابــة بمنطقــة الخوخــة بمحافظــة 
الحديــدة، وذلــك يــوم االثنيــن 10 حزيران/يونيــو 
2019. أفاد شــاهد عيان أن الشــاب عبد هللا محمد 
علــي، 20 عامــاً، قُتــل وأصيــب أخــاه الطفــل عبــد 
العزيــز محمــد، باإلضافــة إلــى طفليــن آخريــن همــا 

أحمــد علــي حســين، 18 عامــاً، وأحمــد محمــد طبخ، 
13 عامــاً. وقــال شــاهد العيان إن اللغم انفجر بالســيارة 

)هيلوكــس(، التــي كانت تقلهم في إحــدى الطرقات الفرعية 
القريبــة مــن منطقــة القطابــة بمديريــة الخوخــة، وتــم إســعافهم 

إلــى مستشــفى الخوخــة الميدانــي ليتلقى الجرحى منهــم العاج الازم.

فريــد 	  الطفــان  كان  الحديــدة  بمدينــة  واالنشــاءات  الســام  حــي  فــي 
علبــا  يجمعــان  عامــاً،   11 خالــد،  عامــر  وأحمــد  عامــاً،   15 الوصابــي، 
ألغــام  قطــع  علــى  فعثــرا  الحــي،  مخلفــات  بيــن  مــن  ومعدنيــة  باســتيكية 
فقتــل  األلغــام،  تلــك  مــن  بهمــا واحــد  فانفجــر  المعدنيــة  بالشــرائح  شــبيهة 
.2019 حزيران/يونيــو   19 األربعــاء  عامــر،  زميلــه  وجــرح  الوصابــي 
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محافظة الجوف
ــة 	  ــي منطق ــيته ف ــو يرعــى ماش ــم وه ــار لغ ــل بانفج ــاً، قُت ــن الساســي، 33 عام ــعيد حس س

ليرعــى  خــرج  ســعيد  أن  للمنظمــة  أكــد  عيــان  شــاهد  الجــوف.  بمحافظــة  صبريــن 
تحــت  كانــت  التــي  صبريــن،  بمنطقــة   2016 شــباط/فبراير   17 األربعــاء  أغنامــه، 
ســيطرة مليشــيا الحوثييــن وصالــح، وهــي منطقــة رعــي مفتوحــة وشاســعة، وهــو مــا 
ــور. ــى الف ــه عل ــام فقتل ــن األلغ ــد م ــه واح ــر ب ــا، فانفج ــه إليه ــب بأغنام ــعيد يذه ــل س جع

صبــاح الجمعــة 9  شــباط/فبراير 2018 قُتل 5 مواطنــون بينهم طفان وامرأتان، إثر انفجار 	 
لغميــن فــي إحــدى الطــرق بمنطقــة البيضاء-المصلــوب غربــي محافظــة الجــوف. وبحســب 
شــهادات اســتمع إليهــا فريــق المنظمــة فــإن تلــك المنطقــة ُزِرعــت باأللغــام مــن قبــل مقاتلــي 
جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح بعــد الســيطرة عليهــا فــي 2017. وأوضــح واحــد مــن أولئك 
الشــهود أن هــذه الحادثــة وقعــت بانفجــار لغميــن بطريقة مزدوجــة، حيث إن لغمــاً انفجر وقتل 
2 أطفــال و 2 نســاء أثنــاء نقلهــم الماء ألســرهم على ثاثــة حمير، وانفجر لغــٌم آخر بالمواطن 
ــل فــي االنفجاريــن  ــد قُت ــه إســعافهم فــي ســيارته، وق ــاء محاولت حســين بــن حمــد غــرزه أثن
حســين حمــد غــرزة 40 عامــاً وعبــد هللا علــي غرزة، 11 عاماً، وســعادة عدالن، 9 ســنوات، 
وفاطمــة علــى فزعــان 33عامــاً وحمــدة محمــد الزرعــي، 40 عامــاً، كلهــم مــن أســرة واحدة.
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رجــل وزوجتــه وثاثــة مــن أطفالهمــا قُتلــوا بانفجــار لغــم بالســيارة التــي كانــوا 	 
ــى أحــد  ــان. اســتمعت المنظمــة إل ــة بــرط العن ــة عفــي بمنطق يســتقلونها فــي قري
أقــارب الضحايــا فأوضــح  أن الشــيخ يحيــى قائــد الصاحــي، 45 عامــاً، 
وزوجتــه صالحــة محســن صالــح، 39 عامــاً، وأطفالهمــا همــام، 13 عامــاً، 
وســعادة، 10 ســنوات، وصالــح، 6 ســنوات، كانــوا عائديــن إلــى قريتهــم عفــي، 
ــيارة،  ــم بالس ــر لغ ــا انفج ــق إليه ــي الطري ــارس 2018 وف ــة 30 آذار/م الجمع
ــح  ــن وصال ــوات الحوثيي ــا أن ق ــب الضحاي ــاً. وأضــاف قري أودى بحياتهــم جميع

ــوب. ــة المصل ــى مدخــل منطق ــة إل ــق المؤدي ــك الطري ــى تل ــت تتمركــز عل كان

ــي 	  ــم ف ــم أنه ــب عليه ــي محافظــة الجــوف يغل ــام ف ــا األلغ ضحاي
ــن  ــوا مــن أســرة واحــدة، ومــن بي ــر مــن الحــوادث كان كثي

تلــك الحــوادث حادثــة مقتــل طفــل وإصابــة والدتــه 
قريتهــم  فــي طريــق  ُزرع  لغــم  بانفجــار  وشــقيقه 

المحافظــة.  عاصمــة  الحــزم  بمنطقــة  )الخربــة( 
ــان إن الطفــل ظافــر فيصــل  حيــث قــال شــاهد عي
الشــاقي، 13 عامــاً، وشــقيقه محمــد فيصــل، 11 
 40 الشــاقي،  عامــاً، ووالدتهــم خميســة حميــد 
منزلهــم،  مــن  بالقــرب  يمشــون  كانــوا  عامــاً، 

ظافــر  الطفــل  بحيــاة  أودى  لغــم  بهــم  فانفجــر 
وأصيبــت والدتــه وشــقيقه األصغــر، وذلــك فــي 

مــن  ذهبــوا   .2018 أيار/مايــو   3 الخميــس  يــوم 
ــم  ــة الحــزم، فانفجــر به ــى ســوق مدين ــم إل ــم نزوحه مخي

لغــم، فقتــل طفــل وأصيــب 4 آخــرون. اســتمع فريــق رايتــس 
رادار فــي المحافظــة إلــى شــهادات حــول الواقعــة، أفــاد أحدهــم أن 

ــل  ــم جب ــي مخي ــون ف ــم نازح ــدي وه ــق الصي ــد مطل ــرة حم ــن أس ــال م 5 أطف
شــيحاط ذهبــوا يــوم االثنيــن 15 نيســان/أبريل 2019 ليشــتروا حطبــا مــن 
ــل الطفــل  ســوق مدينــة الحــزم، وفــي الطريــق إلــى الســوق انفجــر بهــم لغــم فقُت
ــوت  ــن مبخ ــال محس ــب األطف ــاً، وأصي ــق، 13 عام ــد مطل ــوت حم ــال مبخ جم
حمــد مطلــق، 15 عامــاً، وعلــي مبخــوت حمــد مطلــق 18 عامــاً وعائــض 
ــاً. ــق، 16 عام ــد مطل ــارك حم ــا،ً ومنصــور مب ــق، 17 عام ــد مطل ــكر حم عس
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محافظتي حضرموت وابين
قُتــل 	   2018 27  شــباط/فبراير  الثاثــاء  صبــاح 

ــات متوســطة  ــان آخــران بإصاب ــب اثن ــدي وأصي جن
الخطــورة، جــراء انفجــار عبــوة ناســفة زرعهــا 
مجهولــون فــي طريــق أحــد األطقــم األمنية فــي وادي 
ــة المــكا عاصمــة المحافظــة.  المســيني غــرب مدين
مصــدر أمنــي أفــاد لفريــق المنظمــة أن الجندي ســيف 
بــن ســيف هرهــرة، 38 عامــاً، والجنــدي محمد عمر 
بــن علــي الحــاج، 30 عامــاً، قتــا بذلــك االنفجــار، 
ــب،  ــين طال ــي حس ــن عل ــدي حس ــب الجن ــا أصي كم
29 عامــاً، وحســن أحمــد يســلم الهنــدي، 25 عامــاً. 
وذكــر أن االنفجــار يُعتقــد أنــه ناتــج عــن زرع عبــوة 
ناســفة، انفجــرت فــي طريــق المركبة التــي كانت تقل 
الجنــود. وتنشــط جماعــات متطرفــة مرتبطــة بتنظيــم 
ــي محافظــة حضرمــوت، وهــي  أنصــار الشــريعة ف
ــة فــي المحافظــة. ــى عــداء مــع القــوات الحكومي عل

وفــي محافظــة أبيــن رصــدت رايتــس رادار العديــد 	 
ــوات  ــن زرع عب ــا ع ــٌج أغلبه ــارات نات ــن االنفج م
والقــوات  الحكوميــة  القــوات  فــي طريــق  ناســفة 
التابعــة للحــزام األمنــي المدعــوم إماراتيــاً. ففــي 
قُتــل   2018 16شــباط/فبراير  الجمعــة  صبــاح 
جنــدي وأصيــب 3 آخــرون مــن قــوات الحــزام 
ــم  ــفة بطق ــوة ناس ــار عب ــر انفج ــروح إث ــي  بج األمن
ــد  ــة المحف ــي منطق ــة حــزم 3 ف ــع كتيب عســكري يتب
بمحافظــة أبيــن. شــاهد عيــان أفــاد أن طقمــا عســكريا 
يتبــع الحــزام األمنــي خــرج فــي مهمــة رســمية 
ــفة  ــوة ناس ــه عب ــرت ب ــث انفج ــد، حي ــة المحف بمنطق
إلــى  أدى  مــا  طريقــه،  فــي  مجهولــون  وضعهــا 
مقتــل الجنــدي قريــر عمــر باســنبل، 27 عامــاً، 
ــد  ــم محم ــم إبراهي ــن وه ــود آخري ــة جن وجــرح ثاث
ــد،  ــد الحمي ــد عب ــاً، وأحم ــري، 30 عام ــعيد العم س
ــي، 31 عامــاً. ــد ســعيد الرضام 26 عامــاً، ومحم
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محافظة مأرب
كانــت عائلــة النــازح حســن العامــري تمــارس نشــاط 	 

الرعــي بالقــرب مــن مزرعــة )الخمبشــي( بســائلة 
الجفينــة جنوبــي مــارب، وبينمــا هم يســتقلون ســيارتهم 
ــي/ ــون الثان ــا هايلوكــس، الســبت 16 كان ــوع تويوت ن
ينايــر 2016، انفجرلغــم بالســيارة فأصيــب أفــراد 
العائلــة بإصابــات متعــددة. تقــول الضحيــة فنــة حســن 
العامــري، 18 عامــاً، إن أســرتها نزحــت إلــى ســائلة 
الجفينــة قبــل ســبعة أشــهر مــن هــذه الحادثــة، وبينمــا 
ــدو  هــم يمارســون نشــاط الرعــي باعتبارهــم مــن الب
الرحــل انفجــر بســيارتهم لغــم فأصيبــت هــي، وأصيب 
أخوهــا مبــروك، 10 ســنوات، بإصابــات فــي الدمــاغ، 
نقــل إلــى مستشــفى مــارب العــام لتلقــي العــاج، 
ــر 5 ســنوات( بكســر فــي  كمــا أصيــب أخوهــا )جعف
ــى مشــارف  ــة تقــع عل ــه. يذكــر أن ســائلة الجفين رجل
مدينــة مــارب، وقــد ســيطرت عليهــا قــوات الحوثييــن 
وصالــح فــي 2015، وقامــت بزراعتهــا باأللغــام قبــل 
أن تتمكــن قــوات المقاومــة فــي مــارب مــن تحريرهــا 
فــي أيلول/ســبتمبر 2015، حســب مصــادر متعــددة.

الطريــق الواصلــة بين جنــوب محافظة مــارب بمنطقة 	 
الســوادية بمحافظــة البيضــاء، كانــت قــوات الحوثييــن 
وصالــح تتمركــز علــى تلــك الطريــق وتنصــب نقــاط 
تفتيــش، ثــم مــا لبثــت أن زرعــت ألغامــاً فــي جنباتهــا.

 	 2016 األول/أكتوبــر  تشــرين   16 األحــد  مســاء 
ــن  ــدد م ــا ع ــيارة عليه ــق س ــك الطري ــى تل ــرت عل م
مزروعــاً  كان  بســيارتهم،  لغــم  المســافرين،فانفجر 
فيهــا، فقتــل 5 مســافرين. شــاهد عيــان ذكــر للمنظمــة 

أن االنفجــار وقــع مســاء األحــد، والســيارة كانــت تُقــل 
مــا ال يقــل عــن عشــرة مواطنيــن، قتــل خمســة منهــم 
بســبب االنفجــار وهــم علــي محمــد حــدج، وغانــم 
ناصــر محمــد حــدج، وطارق محمــد الغانمــي، ومحمد 
علــي حــدج الغانمــي، وعلــي بــن علــي الزبيــدي.

ــة 	  ــا أمين ــاً، وابنته ــد المشــرعي، 67 عام ــدة محم حم
ــان  ــا ترعي ــاً، كانت ــر المشــرعي، 20 عام ــد جاب محم
الغنــم فــي منطقــة ســنومة بالمحجــزة، بلــدة صــرواح، 
وأثنــاء تتبعهمــا لألغنــام انفجــر فيهمــا لغــم أدى لمقتــل 
األولــى وإصابــة الثانيــة. شــاهد عيــان قــال إنــه ســمع 
االنفجــار الــذي حــدث صبــاح الثاثــاء 4 تمــوز/
يوليــو 2017، وأنــه حضــر إلــى مــكان االنفجــار 
بالمنطقــة  المحيطيــن  المجنديــن  بعــض  مــع  وقــام 
ــارب. ــة م ــفى مدين ــى مستش ــن إل ــعاف الضحيتي بإس

فــي يــوم االثنيــن 9 نيســان/أبريل 2018 وأثنــاء 	 
األجدعــي( علــى  كان محســن محمــد جحــزة  مــا 
ســيارته هــو وعــدد مــن أقاربــه، ليبحــث عــن أغنامــه 
الضالــة فــي منطقــة نجــد المعســال بمنطقــة الجدعــان، 
ــه  ــن أقارب ــل 4 م ــى مقت ــم أدى إل انفجــر بالســيارة لغ
الناجيــن مــن  وإصابــة آخــر. محســن وهــو أحــد 
ــام،  ــن األغن ــث ع ــه كان يبح ــر أن ــار ذك ــذا االنفج ه
ــرب  ــد ال ــن عب ــل كا م ــيارة وقت ــم بالس ــر اللغ فانفج
محســن محمــد جحــزة ومحمــد محســن محمــد جحــزة 
ــر ســعيد  وبشــار ســعيد محمــد جحــزة ومصعــب جاب
جحــزة، كمــا أصيــب جابــر ســعيد محمــد جحــزة.
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محافظة لحج
الشــاب محمــد عبــد هللا جــازم بشــر، 19 عامــاً، كان يســير مــع أمــه لزيــارة جــده في 	 

يــوم عيــد الفطــر الموافــق  الســبت 9 تموز/يوليــو 2016، وفــي الطريــق انفجــر 
بــه لغــٌم فــردي، وهمــا فــي نجــد القفيــل بقريــة غيفــات، بمنطقــة القبيطــة، فأصيــب 
الشــاب محمــد وبتــرت إحــدى رجليــه. وعندمــا حاولــت األم إنقــاذ ولدهــا انفجــر بهــا 
لغــٌم ثــان، أدى إلــى بتــر إحــدى رجليهــا، وحضــر اثنــان من أهالــي القريــة إلنقاذهما 
فانفجــر بهمــا لغــٌم آخــر. أحــد شــهود العيــان التقــاه فريــق المنظمــة ذكــر أن الشــاب 
محمــد عبــد هللا جــازم ووالدتــه كانــا ذاهبيــن لزيــارة أحــد أقاربهمــا يــوم عيــد الفطر، 
فانفجــر بالشــاب لغــم وحاولــت األم إنقــاذه فانفجــر بهــا لغــم آخــر. وأســرع الشــابان 
عبــد هللا صالــح ثابــت، 22 عامــاً، ومجــدي محمــد عبــد هللا علــي، 23 عامــاً، إلنقــاذ 
الشــاب ووالدتــه فانفجــر بهمــا لغــم ثالــث، أصيبــا بشــظايا جــراء انفجــاره.  وعــن 
مصــدر تلــك األلغــام أضــاف الشــاهد أنهــا قــد ُزرعــت مــن قبــل مســلحي جماعــة 
الحوثــي وقــوات صالــح أثنــاء ســيطرتهم علــى عــدد مــن القرى فــي منطقــة القبيطة.

دليلــة عبــد الصمــد الســويدي، 39 عامــاً، قُتلــت بانفجــار لغــم أرضــي كان 	 
مزروعــاً فــي )الشــعيب( غربــي منطقــة الشــريجة، وأصيــب طفاهــا عــزام 
عبــده عبــد الباقــي ســليمان وليلــى عبــده عبــد الباقــي ســليمان. أحــد أقــارب 
ــاء مرورهــم  ــى منزلهــم، وأثن ــن إل ــوا عائدي ــا كان ــة وطفليه ــا ذكــر أن دليل الضحاي
بالشــعيب التــي كان يتمركــز فيهــا مســلحون يتبعــون جماعــة الحوثــي انفجــر فيهــا 
ــر 2019. ــون الثاني/يناي ــا، الســبت 26  كان ــا وأصــاب طفليه ــم قتله ــا لغ وطفليه

ــا ذاهبتيــن لجلــب المــاء مــن 	  ــي كانت ــداء محبــوب وصديقتهــا أميمــة عل ــة غي الطفل
إحــدى آبــار الميــاه فــي قريتهمــا اليوســفين بالقبيطــة، فانفجــر بهمــا لغــم أدى إلــى 
قتــل األولــى وإصابــة الثانيــة، وذلــك ظهــر األحــد 17 آذار/مــارس 2019. 
ــة  ــن جماع ــلحون م ــا مس ــلل إليه ــة يتس ــن أوضــح أن القري ــارب الضحيتي ــد أق أح
الحوثــي، وهــم مــن يُعتقــد قيامهــم بــزرع األلغــام فــي عــدد مــن األماكــن بالقريــة.
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محافظة عدن
عصــر الســبت 24 شــباط/ فبرايــر 2018 انفجــرت 	 

ســيارتان مفخختــان بمــواد متفجــرة أمــام مقــر قــوات 
بالعاصمــة  التواهــي  بمنطقــة  اإلرهــاب  مكافحــة 
المؤقتــة عــدن. وبحســب مصــدر أمنــي فــإن 3 قتلــى و 
53 جريحــاً، ســقطوا جــراء الحــادث. وأضــاف ذلــك 
ــع  ــة نفذتهــا عناصــر تتب المصــدر للمنظمــة أن الحادث
مــا يســمى بتنظيــم الدولــة. رايتــس رادار حصلــت 
علــى عــدد مــن أســماء الضحايــا، بينهــم الثاثــة 
ــدي  ــد الســام والجن ــد عب ــدي صام ــم الجن ــى وه القتل
غســان مثنــى والجنــدي محمــد عبــد هللا عبدالنبــي. أمــا 
المصابــون فقــد تمكنــت المنظمــة مــن الحصــول علــى 
ــح،  ــي صال ــد عل ــم ماهــر محم ــن أســمائهم وه 21 م
عبــد هللا علــي حســن، عبــاس ســيف حســن البكــري، 
ــي،  ــي حســن، وجــدان حمــود عل صــاح محســن عل
عبــد الحكيــم محمــد عبــد هللا، أحمــد ســيف ســالم 
حســين، مهيــب محمــد، هــارون عبــد هللا، عبــد هللا 
ــد،  ــد هللا محم ــر عب ــد، عم ــي ناصــر أحم ــد، عل محم
ســعيد عبــدهللا عبــد هللا، يســلم زيــد مانــع، ســام صالح 

ســام، ياســر حســين مقبــل، محمــد عبــد الواحــد 
مثنــى، أبــو بكــر فضــل مجــد، رأفــت عبــد الــرؤوف، 
ــد.  ــب أحم ــد غال ــي قائ ــي، وعل ــن عل ــي ب ــده عل عب

امــرأة قُتلــت وأصيــب 5 آخــرون فــي انفجــار عبــوة 	 
ناســفة بأحــد األطقــم العســكرية التابعة للواء 20 مشــاة 
المرابــط فــي مدينــة المخــا بالســاحل الغربــي، حــدث 
االنفجــار أثنــاء توقــف ذلــك الطقــم فــي ســوق الكــراع 
ــدن،  ــة ع ــة المؤقت ــط العاصم ــعد وس ــة دار س بمنطق
الجمعــة 23 آذار/مــارس 2018. فريــق المنظمــة 
حضــر فــي المنطقــة بعــد الحادثة، واســتمع إلى شــهود 
ــة  ــر نتيج ــم انفج ــدوا أن الطق ــم أك ــوق، كله ــي الس ف
عبــوة ناســفة كانــت مزروعــة تحتــه، أمــا الضحايــا فلم 
تســتطع المنظمــة تحديــد ُهويــة المــرأة القتيلــة ألنها من 
ــا الجرحــى فأغلبهــم مــن  ــي الســوق، أم المتســولين ف
أفــراد الطقــم الذيــن كانــوا بالقــرب منــه وهــم ســلطان 
ناصــر حنــش، منيــر عبــد القــوي جويح، محمــد صالح 
الضــرس، محســن عكاشــة، محمــد عبــد القــوي ثابــت.
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محافظة حجة
فــي قريــة الدشــوش بمدينــة حــرض، التــي كانــت تحــت ســيطرة مســلحي 	 

ــاء  ــاء األربع ــاً، مس ــد، 13 عام ــى أحم ــر يحي ــل عم ــل الطف ــي قُت ــة الحوث جماع
ســيره  طريــق  فــي  مزروعــا  كان  لغــم  بانفجــار   ،2019 آذار/مــارس   13
إلــى  عمــر  الطفــل  إســعاف  تــم  فقــد  أقاربــه  أحــد  وبحســب  منزلــه.  إلــى 
جســده  فــي  بشــظايا  إصابتــه  بعــد  الســعودي،  بالداخــل  الطــوال  مستشــفى 
وبتــر رجلــه اليســرى، لكنــه فــارق الحيــاة قبــل أن يصــل إلــى المستشــفى.

-منطقــة العبيســة، فــي بلــدة كشــر، محافظــة حجــة كانــت مســرحا لعمليــات 	 
عســكرية عنيفــة بيــن مليشــيا جماعــة الحوثــي مــن جهــة ومســلحين قبلييــن مــن 
ــتطاعت  ــارس 2019، اس ــباط/فبراير وآذار/م ــهري ش ــال ش ــرى، خ ــة أخ جه
ــن نشــطاء  ــد تحــدث عــدد م ــة لســيطرتها. وق ــي إخضــاع المنطق جماعــة الحوث
المنطقــة وســكان نازحيــن إلــى أن مســلحي الحوثــي قــد زرعــوا ألغامــا فــي 
ــا. ــن الضحاي ــدد م ــببها ع ــقط بس ــكرية، س ــات العس ــاء العملي ــة، أثن ــك المنطق تل

ــي 	  ــم زرعــه ف ــم ت ــو 2019  بانفجــار لغ ــن 6 أيار/ماي ــات، االثني ــل 4 فتي - مقت
ــد  ــدث واح ــة. وتح ــق الحادث ــن توثي ــت م ــس رادار تمكن ــة، رايت ــة العبيس منطق
مــن أهالــي المنطقــة للمنظمــة: ُهرعنــا إلــى مــكان االنفجــار فــي إحــدى الشــعاب 
ــا  ــام، وقمن ــي األغن ــن برع ــن يقم ــد ان ك ــرة  بع ــادا متناث ــات أجس ــا الفتي فوجدن
ــى أســماء  ــة عل ــت المنظم ــة. حصل ــرة القري ــي مقب ــا ف ــع األشــاء  ودفنهن بتجمي
الفتيــات مــن مصــدر آخــر وهــن أحــام محمــد حســن عــازب، خديجــة عبــد هللا 
ــازب. ــي ع ــد عل ــود محم ــازب، وصم ــي محســن ع ــازب، حفصــة عل ــد ع أحم
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التوصيات
تطالــب رايتــس رادار جماعــة الحوثــي املســلحة بااللتــزام بمــا نصــت عليــه اتفاقيــة أوتــاوا  	

وبــكل مواثيــق القانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق اإلنســان، والتوقــف عــن زراعــة األلغــام 
بكافــة أشــكالها يف األراضــي اليمنيــة، أو اســتخدامها كســالح حــرب.

نطالــب جماعــة الحوثــي بتســليم خرائــط لكافــة الحقــول واملناطــق التــي زرعتهــا باأللغام  	
خــالل الســنوات املاضيــة إلــى الحكومــة اليمنيــة والبرامــج العاملــة يف مجــال نــزع األلغــام 

يف اليمــن.

ندعــوا جماعــة الحوثــي الــى التوقــف عــن صناعــة العبــوات الناســفة وكل أشــكال  	
املتفجــرات، وتدميــر مخزونهــا مــن األلغــام.

نطالــب كل أطــراف الصــراع يف اليمــن بمــا فيهــا الجماعــات املتطرفــة والجماعات املســلحة  	
األخــرى، والقــوات الحكوميــة، والقــوات التــي تعمــل بالوكالــة عــن دولــة اإلمــارات، بالتوقــف 

عــن اســتخدام األلغــام وغيرهــا مــن العبــوات الناســفة واملتفجــرات.

ــي ىلع  	 ــط الدول ــة الضغ ــا يف ممارس ــتخدام صالحياته ــى اس ــدة ال ــم املتح ــوا األم ندع
جماعــة الحوثــي وىلع األطــراف األخــرى لوقــف زراعــة األلغــام بــكل مســمياتها وأنواعهــا 

ــن. يف اليم

ندعــوا فــرق الخبــراء البارزيــن التابعيــن لألمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الدولــي بمواصلــة  	
التحقيــق يف قضيــة زرع األلغــام وتأثيرهــا ىلع اليمنييــن، بمــا يكفــل إيصــال الفاعليــن إلــى 

العدالــة، وتعويــض الضحايــا واملتضرريــن.

ندعــوا األمــم املتحــدة ووكاالتهــا العاملــة يف اليمــن والــدول ذات التأثيــر يف الشــأن اليمني  	
إلــى تخصيــص برامــج إلزالــة األلغــام يف اليمــن، وإعــادة تأهيــل كل الضحايــا بســبب هــذه 

األلغام.

ندعــو إلــى ترتيــب إعــادة النازحيــن واملرّحليــن مــن كل األماكــن التــي نزحــوا منهــا، وتأميــن  	
ــد  ــم بع ــن والكري ــش اآلم ــان العي ــذا ضم ــا، وك ــت فيه ــي زرع ــام الت ــن األلغ ــم م مناطقه

ــم. عودته

ــتباك  	 ــد االش ــزام بقواع ــن وااللت ــتهداف املدنيي ــن اس ــف ع ــى الك ــراف إل ــوا كل األط ندع
ــر. ــة مخاط ــزاع يف أي ــن الن ــوا ع ــن توقف ــن وم ــام املدنيي ــدم إقح ــرب، وع ــون الح وقان

نطالــب كل املؤسســات الدوليــة واملنظمــات إلــى تخصيــص برامــج دعــم نفســي ومــادي  	
لضحايــا األلغــام وخصوصــا األطفــال والنســاء.

ندعــوا كل أطــراف النــزاع إلــى احتــرام تعهــدات اليمــن الدوليــة، بشــأن حظــر األلغــام وعــدم  	
اســتخدامها، وكل التعهــدات األخــرى ذات الصلــة، التــي التزمــت بهــا اليمــن.
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