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مقدمة:
التشــريعات  أوجبــت  فقــد  اإلنســان  حيــاة  فــي  الخاصــة  الممتلــكات  ألهميــة  نظــرا 
تلــك  وصــون  حمايــة  الدوليــة  والمعاهــدات  والمواثيــق  المحليــة  والقوانيــن 
عليهــا. يتعــدى  مــن  علــى  مختلفــة  عقوبــات  وفرضــت  االنتهــاك  مــن  الحقــوق 

ــكال  ــكات الخاصــة ألش ــرض الممتل ــا تتع ــة منه ــروب وخصوصــاً األهلي ــات الح ــي أوق وف
مختلفــة مــن االنتهــاكات واالعتــداءات، وتصيــر األمــوال الخاصــة الثابتــة والمنقولــة عرضــة 
للســلب والنهــب والتدميــر مــن الفصائــل المتقاتلــة، أكثرهــا بدوافــع سياســية وانتقاميــة.

ونتيجــة لظــروف الصــراع التــي يمــر بهــا اليمــن، فقــد تعرضــت الممتلــكات الخاصــة 
لصــور متعــددة مــن االنتهــاكات، مــن مختلــف أطــراف الصــراع، وبنســب متفاوتــة.

رصــدت رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان ووثقــت انتهــاكات تعرضــت لهــا ممتلــكات خاصــة، 
ثابتــة ومنقولــة فــي اليمــن، مــن جميع أطراف الصراع، حســب مــا تضمنه هــذا التقرير، ليقف 
الــرأي العــام المحلــى والدولي والمجتمــع الحقوقي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنســان 
علــى بشــاعة تلــك االنتهــاكات، ومــن ثــم العمل على ما من شــأنه وقــف تلك االنتهــاكات والحد 
منهــا، مــع التنويــه أن األرقــام والحــاالت الــواردة فــي التقريــر ال تمثــل واقــع كل االنتهــاكات 
المرتكبــة، إنمــا مــا تمكنــت المنظمــة مــن رصدهــا والوصــول إليهــا والتحقــق مــن وقوعهــا.
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الملخص التنفيذي:
اإلنســان  لحقــوق  رادار  رايتــس  وثقــت 
ــكات الخاصــة،  ــة انتهــاك للممتل 10,437 حال

 2014 عــام  مــن  الزمنيــة  الفتــرة  خــال 
2019، ارتكبتهــا أطــراف  نهايــة عــام  وحتــى 
الصــراع المختلفــة فــي اليمــن، وهــي الحــاالت 

رصدهــا  مــن  المنظمــة  تمكنــت  التــي 
وتســجيلها مــن خــال فريقهــا الميدانــي. 

وقــد تصــدرت جماعــة الحوثــي قائمــة 
فــي  الخاصــة  للممتلــكات  االنتهــاكات 
حالــة   9109 ارتكبــت  حيــث  اليمــن، 

انتهــاك مــن إجمالــي العــدد، يليهــا التحالــف 
العربــي بقيــادة الســعودية، الــذي ارتكــب 695 

حالــة انتهــاك، ثــم التشــكيات المســلحة خــارج 
ــة  ــوات العســكرية التابع ــل بالق ــون، وتتمث نطــاق القان
للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، والقــوات العســكرية 
الجمهوريــة،  حــراس  العمالقــة،  )قــوات  األخــرى 
وقــوات أبــو العبــاس فــي محافظــة تعــز(، حيــث 
ــة انتهــاك، بعدهــا يأتــي مســلحون  ارتكبــت 303 حال
انتهــاك،  حالــة   152 ارتكبــوا  حيــث  مجهولــون، 
فيمــا ارتكبــت قــوات الحكومــة الشــرعية 125 حالــة 
القاعــدة  تنظيــم  ثــم  الخاصــة،  للممتلــكات  انتهــاك 
ــاكات  ــي انته ــاك، وتأت ــة انته ــب 39 حال ــث ارتك حي
القــوات األمريكيــة فــي آخــر القائمــة، حيــث ارتكبــت 
14 حالــة انتهــاك لممتلــكات خاصــة فــي اليمــن.

نتــج عــن تلــك االنتهــاكات تدميــر كلــي، وبعضهــا 
فــي  ذلــك  تفاصيــل  جزئــي،  وإتــاف  تدميــر 
التقريــر. هــذا  ســياق  فــي  االنتهــاكات،  حــاالت 

أمــا مــن حيــث النطــاق الجغرافــي، فقــد توزعــت تلــك 
االنتهــاكات علــى 20 محافظــة، تصدرتهــا محافظــة تعز 
حيــث ارتكبــت فيهــا 2566 حالة انتهــاك، تليها محافظة 
عــدن 1004 حالــة انتهــاك، ثــم محافظــة الحديــدة 886 
حالــة انتهــاك، بعدهــا مــن حيــث العــدد  محافظــة صنعاء 
841 حالــة انتهــاك، تليهــا أمانة العاصمــة صنعاء 838 
حالــة انتهــاك، ثــم محافظــة البيضــاء 760 حالــة انتهاك، 
تليهــا بقيــة المحافظــات ، حْســب الجــدول رقــم )1(.

أمــا مــن حيــث الحــدود الزمانيــة للتقريــر، فقــد انحصــر 
.2019 نهايــة  وحتــى   2014 األعــوام  بيــن  مــا 

كمــا تضمــن التقريــر التوصيــف واإلطــار القانونــي 
التقريــر  وخلــص  الخاصــة،  الممتلــكات  النتهــاكات 
أطــراف،  عــدة  إلــى  الموجهــة  التوصيــات  إلــى 
المتحــدة. واألمــم  المنتهكــة  الجهــات  منهــا 

5534

3045

1858

تدمير وإتالف ممتلكات خاصة

تلك االنتهاكات تنوعت وتوزعت على النحو اآلتي:

اقتحام ومداهمة ممتلكات خاصة

نهب وسلب واستيالء على 
ممتلكات خاصة
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منهجية التقرير

المنهجيــة التــي اعتمــد عليهــا هــذا التقريــر هــي التــزام المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بإصــدار التقاريــر 
الحقوقيــة، والتــزام الحيــاد واالســتقاللية فــي رصــد المعلومــات وتوثيقهــا المتعلقــة بموضــوع 

هــذا التقريــر، وقــد مــر إعــداد التقريــر بثــالث مراحــل:

المرحلــة األولــى: مرحلــة الرصــد والنــزول الميدانــي لجمــع المعلومــات عبــر فريــق الرصــد 	 
التابــع للمنظمــة المنتشــر فــي معظــم محافظــات الجمهوريــة واســتخدم الفريــق منهجيــة الرصــد 
لانتهــاكات المتضمنــة فــي هــذا التقريــر بالنــزول الميدانــي إلــى المواقــع وااللتقــاء بالضحايــا 
وأقربائهــم وذويهــم وشــهود العيــان وبــكل مــن لهــم صلــة باالنتهــاكات للتوضيــح، مســتخدمين 
فــي ذلــك المقابــات الشــخصية والتصويــر الفوتوغرافــي والفيديــو والوســائل الحديثــة في جمع 
المعلومــات، بغيــة الوصــول إلــى المعلومــات من مصادرهــا وجمع كافة األدلة والشــهود عليها.

المرحلــة الثانيــة: مرحلــة توثيــق البيانــات والمعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن فريــق الرصــد 	 
ــى الجهــات المنتهكــة،  ــوع االنتهــاك ونســبته إل ــك المعلومــات وتصنيفهــا بحســب ن ــرز تل وف
ثــم التصنيــف مــن حيــث النطــاق الجغرافــي، عبــر حقوقييــن متخصصيــن فــي ذلــك.

وإنــزال 	  التقريــر،  لموضوعــات  الهيكلــي  التصــور  وضــع  وهــي  الثالثــة:  المرحلــة 
التقريــر. هــذا  تبويــب  بحســب  وتحريرهــا  موضوعاتــه  علــى  االنتهــاكات  تلــك 
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التوصيف القانوني:
أهــم  مــن  الحالــي  الوقــت  فــي  الخاصــة  الملكيــة  حــق  يُعــد 
الحقــوق العينيــة وأوســعها انتشــاراً، فهــو يســتجمع كل الســلطات 
الشــيء  علــى  للشــخص  القانــون  يمنحهــا  أن  يمكــن  التــي 
وعنــه  فيــه،  والتصــرف  واســتغاله  اســتعماله  فــي  والمتمثلــة 
واالرتفــاق. االنتفــاع  كحــق  العينيــة  الحقــوق  جميــع  تتفــرع 

ــق  ــرام ح ــة احت ــى الكاف ــة فرضــت عل ــة المختلف ــريعات القانوني فالتش
مختلفــة،  قانونيــة  بنصــوص  مصونــة  فجعلهــا  الخاصــة  الملكيــة 
ابتــداًء مــن الدســاتير وانتهــاء بنصــوص القوانيــن المدنيــة والجنائيــة.

فالدســتور اليمنــي أكــد فــي المــادة 7 الفقــرة )ج( علــى حمايــة واحتــرام 
العامــة  وللمصلحــة  للضــرورة  إال  تمــس  فــا  الخاصــة،  الملكيــة 
وبتعويــض عــادل وفقــاً للقانــون، وقــد أكــد المشــرع اليمنــي علــى تلــك 
الحمايــة وأعطاهــا أهميــة بالغــة، حيــث أفــرد لها بابــاً كاماً فــي القانون 
المدنــي رقــم 14 لســنة 2002، وهــو البــاب األول تحــت مســمى 
الملكيــة وآثارهــا ووســائل حمايتهــا، وأفــرد المشــرع اليمنــي فــي قانــون 
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قانونيــة عقابيــة ألي  والعقوبــات نصوصــاً  الجرائــم 
انتهــاك قــد يقــع علــى الملكيــة الخاصــة، فالمــادة 137 
مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات رقــم 12 لســنة 1994 
ــكل مــن أشــعل  ــس لمــدة عشــر ســنوات ل قضــت بالحب
حريقــاً أو أحــدث انفجــاراً فــي مــال ثابــت أو منقــول ولــو 
ــض  ــك تعري ــأن ذل ــن ش ــى كان م ــه، مت ــوكاً ل كان ممل
حيــاة النــاس أو أموالهــم للخطــر...، كمــا قضــت المــادة 
138 بالحبــس لمــدة ال تزيــد علــى عشــر ســنوات لمــن 
عــّرض للخطــر عمــداً وســيلة مــن وســائل النقــل البريــة 
أو البحريــة أو الجويــة أو عّطــل ســيرها بأيــة طريقــة، 
وعاقبــت المــادة 321 مــن نفــس القانــون بالحبــس مــدة 
ال تزيــد علــى ســنة أو بالغرامــة لــكل مــن هــدم أو خــرب 
أو أعــدم أو أتلــف عتــاداً أو منقــوالً أو نباتــاً غيــر مملوك 
لــه أو جعلــه غيــر صالــح لاســتعمال أو خــرب أو عّطــل 
ــدة ال تتجــاوز  ــس م ــة الحب ــون العقوب ــة، وتك ــأي كيفي ب
خمــس ســنوات إذا اقتُرفــت الجريمــة بالقــوة والتهديــد أو 
ارتكبهــا عــدد مــن األشــخاص أو وقعــت فــي وقــت هياج 
ــخ. ــق عام...إل ــل مرف ــا تعطي ــأ عنه ــة، وإن نش أو كارث

تكــون  شــخص  مــوت  الجريمــة  علــى  ترتــب  وإذا 
ــف  ــون آن ــن القان ــادة )306( م ــدام، والم ــة اإلع العقوب
ــاً  ــوة أي ــاس بالق ــأن التعــرض للن الذكــر قضــت أيضــاً ب
ــدُّ  ــال يُع ــس أو م ــى نف ــم عل ــم وإرعابه ــت، وإخافته كان
ــل  ــدام إذا أدى فع ــى اإلع ــل إل ــا تص ــةً، وعقوبته حراب
ــم يســهم  ــى مــوت إنســان، وإذا ل ــن إل أي مــن المحاربي
بالقتــل يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تزيــد علــى خمســة 
عشــر عامــاً، ويعاقــب باإلعــدام والصلــب إذا أخــذ 
مــاالً وقتــل شــخصاً، ومــن لــم يســهم فــي األخــذ أو 
ــاً. ــد عــن خمســة عشــر عام ــدة ال تزي ــس م ــل يحب القت

أمــا المواثيــق الدوليــة واإلعان العالمي لحقوق اإلنســان 
أكــدت أيضــاً على حماية واحترام الملكية الخاصة، منها: 

أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  الدوليــة  االتفاقيــة 
 )5( المــادة  فــي  أكــدت  العنصــري، حيــث  التمييــز 
الخاصــة  الملكيــة  حمايــة  ضــرورة  علــى  منهــا 
ــرق أو  ــبب الع ــز بس ــن دون تميي ــان م ــع كل إنس وتمت
اللــون أو األصــل القومــي أو األنثــى بحــق التملــك 
الســكن. بحــق  آخريــن  مــع  باالشــتراك  أو  بمفــرده 

إضافــة إلــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي حظــرت 	 
ــر  ــال أن تدم ــة االحت ــا دول ــادة )35( منه ــي الم ف
أيَّ ممتلــكات خاصــة، ثابتــة أو منقولــة، تتعلــق 
الســلطات  أو  بالدولــة  أو  جماعــات  أو  بأفــراد 
العامــة أو المنظمــات االجتماعيــة أو التعاونيــة، 
كمــا حظــرت فــي هــذا النــص أيضــاً اســتعمال 
المنقولــة  وغيــر  المنقولــة  المدنيــة  األمــوال 
وافترضــت أنهــا ال تســتخدم ألغــراض عســكرية.

أمــا اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي يُعــّد 	 
ــق  ــت ح ــي تناول ــة الت ــق الدولي ــل المواثي ــن أوائ م
ــم  ــة األم ــد تشــكيل هيئ ــح، بع ــة بشــكل صري الملكي
المتحــدة، وثمــة توافــق علــى أن هــذا اإلعــان 
يشــكل أســاس القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
األمــم  القانونــي وفــق هيئــة  اإللــزام  قــوة  ولــه 
المتحــدة، حيــث قضــت المــادة )17( منــه علــى أنه:

لكل فرد  حق في التملك بمفرده أو . 	
باالشتراك مع غيره.

ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.. 2
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مدخل:
بالثــورة  أســمي  مــا  اندلعــت   2011 شــباط/فبراير   11 فــي 
الشــبابية فــي اليمــن، ضمــن مــا ُعــرف فــي حينــه بـــ )ثــورات 
الربيــع العربــي(، وكان المســاهم األبــرز فــي هــذه الثــورة هــم 
الشــباب اليمنيــون الذيــن خرجــوا مــن الجامعــات فــي انتفاضــة 
ـ  صالــح  عبــدهللا  علــي  الســابق  الرئيــس  حكــم  نظــام  ضــد 

تخلــل ذلــك الحــراك نــزاع مســلح محــدود بيــن قــوات علــي عبــدهللا 
صالــح مــن جهــة وبيــن القــوات التــي انحــازت إلــى الثــورة الشــبابية، 
علــى إثرهــا تدخلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بقيــادة المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي مســاع للوســاطة بيــن حكومــة علــي عبــدهللا 
صالــح وخصومــه السياســيين فــي أحــزاب اللقــاء المشــترك، تمخــض 
ــن،  ــن الطرفي ــة بي ــادرة الخليجي ــك المســاعي مــا يســمى بالمب عــن تل
وتنفيــذاً لتلــك المبــادرة تــم انتخــاب عبدربــه منصــور هــادي رئيســاً 
للجمهوريــة اليمنيــة، كرئيــس توافقي وكان وقتها نائبــاً للرئيس صالح.

وفــي الفتــرة مــا بيــن 2012 وحتى 2014 شــهد اليمن حواراً واســعاً 
ضــم ممثليــن عــن كثير مــن األحــزاب والجهات والجماعات والشــباب 
واألقليــات والنســاء، أفضــى إلــى مــا أســمي فــي حينــه بوثيقــة الحــوار 
الوطنــي الشــامل، وكانــت جماعــة الحوثــي مــن ضمــن المشــاركين 
ــي الشــامل(. ــر الحــوار الوطن ــر )مؤتم ــك المؤتم ــي ذل الرئيســيين ف
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وفــي عــام 2014 تحالفــت جماعــة الحوثــي مــع الرئيــس 
الســابق علــي عبــدهللا صالــح والقــوات التابعــة لــه وحزبــه 
)المؤتمــر الشــعبي العــام(، تمكــن هــذا التحالــف بمــا يملكــه 
مــن قــوات عســكرية مــن الســيطرة علــى محافظــة عمــران 
فــي شــهر تموز/يوليــو 2014، ثــم التوجــه نحــو صنعــاء، 
ــم  ــبتمبر 2014، وت ــي 21 أيلول/س ــقاطها ف ــم إس ــي ت الت
االســتياء علــى جميــع مقــدرات الدولــة مــن قبــل جماعــة 
الحوثــي وحليفهــم صالــح، وتــم وضــع الرئيــس الشــرعي 
عبدربــه منصــور هــادي ورئيــس حكومتــه فــي حينــه 
ــن  ــى تمك ــداث حت ــت األح ــة، وتوال ــة الجبري تحــت اإلقام
ــروب  ــن اله ــباط/فبراير 2015 م ــي ش ــادي ف ــس ه الرئي
إلــى مدينــة عــدن، ولكــن جماعــة الحوثــي وحلفاءهــا مــن 
ــنت  ــكرية وش ــا العس ــن عملياته ــعت م ــح وّس ــوات صال ق
ــي  ــى قصــر المعاشــيق ف ــة عل ــارات الجوي ــن الغ عــدداً م
مدينــة عــدن، الــذي كان ينــزل فيــه الرئيــس عبدربــه 
منصــور هــادي، وتمكــن هــذا الحلــف مــن الســيطرة علــى 
معظــم محافظــات الجمهوريــة، ممــا دفــع الرئيــس اليمنــي 
عبدربــه منصــور هــادي إلــى طلــب المســاعدة مــن المملكة 
العربيــة الســعودية للتدخــل عســكرياً، وهــو مــا جعــل هــذه 
للتدخــل فــي اليمــن. األخيــرة تنشــئ تحالفــاً عســكرياً 

ــكرية  ــة عس ــن بعملي ــي اليم ــه ف ــف تدخل ــذا التحال ــدأ ه ب
أطلــق عليهــا حينهــا )عاصفــة الحــزم( ضــد جماعــة 
الحوثــي وحليفهــا صالــح الســتعادة الشــرعية اليمنيــة، 
بقيــادة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، وشــن ذلــك 
ــكرية  ــداف عس ــة ضــد أه ــارات الجوي ــف آالف الغ التحال
زالــت  وال   ،2015 آذار/مــارس   26 منــذ  للحوثييــن 
التقريــر،  هــذا  كتابــة  حتــى  مســتمرة،  الغــارات  تلــك 
الشــرعية،  الحكومــة  بدعــم  العربــي  التحالــف  وســاهم 
فــي إعــادة تشــكيل جيــش وطنــي تابــع لهــا، وانخــرط 
هــذا الجيــش فــي العمليــات العســكرية فــي الميــدان، ضــد 
ــح. ــم صال ــي و حليفه ــة الحوث ــكرية لجماع ــوات العس الق

وبعد أن تمكنت قوى التحالف العربي وبمشــاركة المقاومة 

الشــعبية مــن إخــراج جماعــة الحوثــي وحليفهــا قــوات 
صالــح مــن المحافظــات الجنوبيــة، أنشــأت دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة -الشــريك األساســي لدولــة الســعودية 
ــميات  ــكرية وبمس ــكيات عس ــي- تش ــف العرب ــي التحال ف
مختلفــة، خــارج نطــاق ســيطرة شــرعية الرئيــس هــادي.

ونتيجــة للفوضــى التــي عمــت البــاد وغيــاب الدولــة 
مناطــق  علــى  الســيطرة  مــن  القاعــدة  تنظيــم  تمكــن 
فــي محافظــات )البيضــاء، أبيــن، وحضرمــوت( وقــد 
تــم دحــر تنظيــم القاعــدة بعــد ذلــك مــن حضرمــوت 
ــده  ــن، وانحصــر تواج ــن محافظــة أبي وأجــزاء واســعة م
ــات محافظــة البيضــاء، ونتيجــة  ــن مديري ــى أجــزاء م عل
ــوات  ــرراً للق ــن أوجــد مب ــي اليم ــم القاعــدة ف لنشــاط تنظي
يُتهمــون  مــن  علــى  جويــة  غــارات  لشــن  األمريكيــة 
ــة. ــى األراضــي اليمني ــم القاعــدة عل ــى تنظي باالنتســاب إل

ســابقاً،  المذكــورة  العســكرية  التشــكيات  وجميــع 
نصيــب  لهــا  كان  الشــرعية،  وغيــر  منهــا  الشــرعية 
اإلنســان،  حقــوق  تمــس  انتهــاكات،  ارتــكاب  فــي 
متفاوتــة. وبنســب  الخاصــة،  الممتلــكات  ومنهــا 

تــم تحديــد اإلطــار الزمنــي للتقريــر ابتــداًء مــن 21 أيلــول/
ســبتمبر 2014 وإلــى نهاية عــام 2019، باعتبار أن بداية 
ــة كانــت فــي يــوم 21 أيلول/ســبتمبر  ســقوط ســلطة الدول
2014 عندمــا ســيطرت جماعــة الحوثــي وحليفهــا قــوات 
صالــح علــى العاصمة صنعــاء وأجهزة الدولة ومؤسســاتها 
التحالــف  قــوات  تدخلــت  ذلــك  إثــر  المختلفــة، وعلــى 
فــي  الفاعلــون  األحــداث، وتعــدد  العربــي، وتطــورت 
الميــدان، الذيــن كانــت لهــم مســاهمات متباينة، فــي اقتراف 
عــدة انتهــاكات، متعلقــة بالممتلــكات الخاصــة، فــي اليمــن. 

وعليــه ســيقتصر هــذا التقريــر علــى االنتهــاكات التــي 
تعرضــت لهــا الممتلــكات الخاصــة فــي اليمــن، خــال 
الفتــرة بيــن 2014 و 2019 والفتــرة القريبــة منهــا.
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انتهاكات الممتلكات الخاصة حسب النطاق الجغرافي

2556
1004
886
841
838
760
649
485
450
398

محافظة تعز

محافظة عدن

محافظة الحديدة

محافظة صنعاء

أمانة العاصمة صنعاء

محافظة البيضاء

محافظة إب

محافظة الضالع

محافظة ذمار

محافظة حجة

توزعت االنتهاكات المتعلقة 
بالممتلكات الخاصة المدونة 

في هذا التقرير من حيث النطاق 
الجغرافي على 20 محافظة، وهي 

مرتبة وفقا لعدد حاالت االنتهكات، 
التي تم ارتكابها فيها، وهي على 

النحو اآلتي:

ثم بقية المحافظات األخرى، حسب ما هو موضح في الجدول رقم )	( الذي يبين توزيع 
انتهاكات الممتلكات الخاصة، بحسب النطاق الجغرافي، وبحسب المرتكبين لتلك االنتهاكات:
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جماعة 
لحوثي

قوات 
التحالف 

العربي

التشكيالت 
المسلحة 

خارج نطاق 
القانون

مسلحون 
مجهولون

قوات 
الحكومة 
الشرعية

تنظيم 
القاعدة

القوات 
االمريكية

اإلجمالي

649--------	-------3---------629	6إب	
66	67	9230	ابين 2
838---------------------	--------75879االمانة3
98760		5--------26	70البيضاء4
08	-------------------------------------026	الجوف5
886--------		--------8044238الحديدة6
485--------	09	--------9	446الضالع7
298------------------------	----------------297المحويت8
2566----------------65	38	326	208تعز9
398----------------3----------------24	37حجة0	
40--------	04	25-------- حضرموت		
450------------------------	--------4472ذمار2	
35------------------------------------------------35ريمة3	
43	5		957304شبوة4	
69	----------------5----------------9272صعدة5	
	84------------------------	--------723	8صنعاء6	
004	--------5225258	7886عدن7	
268---------------- 	--------		256عمران8	
3	3----------------	52	3	282لحج9	
20	----------------028064	مارب20

0437	4	2539	52	09695303	9االجمالي

انتهاكات الممتلكات الخاصة حسب المرتكبين لها
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تُعــد جماعــة الحوثــي )أنصــار هللا( حركة سياســية دينية مســلحة، والتي ُعرفت بما كان يســمى 
بالشــباب المؤمــن، تتخــذ مــن صعــدة شــمال اليمــن مركــزاً رئيســياً لهــا، ُعرفــت فــي اإلعــام 
بالحوثيين، نســبة إلى مؤسســها حســين بدر الدين الحوثي، الذي يعد المرشــد الديني للجماعة، 
وقــد تأثــرت الحركــة بأطروحاته، تأسســت ســنة 1992.  وقد خاضــت الجماعة أربعة حروب 
مــع الدولــة بقيــادة مؤسســها، حســين بــدر الدين الحوثي، خــال الفترة بيــن 2004 و  2010.

انتهاكات جماعة 
الحوثي:

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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وخــال تلــك الســنوات اســتطاع الحوثيــون الســيطرة علــى كثيــر مــن مناطــق محافظــة صعــدة، وفــي 2011 شــاركت 
جماعــة الحوثــي فيمــا ســمي بالثــورة الشــبابية، وفــي 2012 ســيطرت علــى جميــع محافظــة صعــدة، وفــي 2014 
تحالفــت مــع قــوات الرئيــس الســابق علــي عبــدهللا صالــح إلســقاط الحكومــة التوافقيــة، التــي كانــت برئاســة محمــد 
ســالم باســندوة، وتــم إســقاط العاصمــة صنعــاء واالســتياء عليهــا وعلــى مقــدرات الدولــة فــي 21 أيلــول /ســبتمبر 

2014 مــن قبــل جماعــة الحوثــي وحليفهــا علــي صالــح والتمــدد فــي معظــم المحافظــات اليمنيــة. 

2877

4608 9109
1624

إجمالي  إنتهاكات الحوثيين

تدمير وإتالف 
ممتلكات خاصة 

اقتحام ومداهمة 
ممتلكات خاصة 

نهب واستيالء على 
ممتلكات خاصة

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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ــة  ــرة الزمني ــي اليمــن، خــال الفت ــكات الخاصــة ف ــة للممتل ــات المنتهك ــة الجه ــي المســلحة قائم تصــدرت جماعــة الحوث
ــت  ــي تمكن ــي الحــاالت الت ــة، وه ــا 9109 حال ــي ارتكبته ــاكات الت ــدد االنته ــغ ع ــث بل ــر، حي ــذا التقري ــي ه المحــددة ف
المنظمــة مــن رصدهــا وتوثيقهــا، وتتــوزع مــا بيــن تدميــر وإتــاف ممتلــكات خاصــة، وعددهــا 4608 حــاالت انتهــاك، 
ــة انتهــاك، ونهــب وســلب واســتياء علــى ممتلــكات خاصــة،  واقتحــام ومداهمــة ممتلــكات خاصــة، عددهــا 2877 حال

ــة انتهــاك. بلغــت 1624 حال

وفيمــا يلــي تفاصيــل تلــك االنتهــاكات حســب أنواعهــا، التــي ارتكبتهــا جماعــة الحوثــي مــن خــال مليشــياتها 
وعناصرها: 

النوع األول:
تدمير وإتالف ممتلكات خاصة

778

3242

48
07

حالــة تفخيــخ وتفجيــر منــازل خاصــة بمواطنيــن مدنييــن، وهــذه الحــاالت تــم نهــب محتويــات 
المنــازل وشــبابيكها وأبوابهــا قبــل التفجيــر.

حالــة تدميــر منــازل بالقصــف العشــوائي مــن قبــل مليشــيا جماعــة الحوثــي لمناطــق مأهولــة 
ــازل  ــر من ــة تدمي ــاً، و 2862 حال ــراً كلي ــازل تدمي ــر من ــة تدمي ــا 371 حال ــكان، منه بالس

ــازل بســبب القصــف. ــق من ــاً، و 9 حــاالت حري ــراً جزئي تدمي

ــل  ــا قب ــب محتوياته ــم نه ــة ت ــا 45 حال ــتعلة، منه ــواد مش ــازل خاصــة بم ــراق من ــة إح حال
ــه. ــل صاحب ــد قت ــزل بع ــراق المن ــم إح ــدة ت ــة واح ــا، وحال إحراقه

حاالت استهداف منازل بالرصاص الحي.

عدد حاالت تدمير وإتالف محالت ومنشآت تجارية خاصة.118
منهــا 8 حــاالت تفخيــخ وتفجيــر، و 101 حالــة تدميــر بســبب القصــف 
العشــوائي لمناطــق مأهولــة بالســكان، ونتــج عنهــا 36 حالــة تدميــر كلــي، و 

ــر جــزئ. ــة تدمي 65 حال

- إحــراق محــات ومنشــآت تجاريــة بمــواد مشــتعلة 5 حــاالت، بعــد أن تــم 
نهــب محتوياتهــا. – و 4 حــاالت تضــرر بســطات تجاريــة بســبب القصــف 

العشــوائي.

منها 4075 حالة انتهاك موزعة 4608
بعضها على النحو التالي:

حالة تدمير وإتالف ممتلكات خاصة
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25

12

41

عــدد حــاالت تدميــر وإتــالف منشــآت صحيــة وتعليميــة تتبــع القطــاع الخــاص بلــغ 25 حالــة 
انتهاك:

منهــا 8 حــاالت تضــرر منشــآت تعليميــة خاصــة بســبب القصــف، وحالتــان تضــرر منشــآت 
صحيــة، وحالــة واحــدة تفجيــر مدرســة أهليــة، إضافــة إلــى 13 حالــة إتــاف بعــض محتويات 
ــات مدرســة  ــاف وتكســير محتوي ــة واحــدة إت ــة خاصــة، وحال مستشــفيات ومنشــآت صحي

أهليــة بعــد اقتحامهــا.

عدد حاالت تدمير وإتالف مقرات منظمات مجتمع مدني ومقرات أحزاب
منهــا 4 حــاالت تدميــر وإتــاف مقــرات منظمــات مجتمــع مدنــي مــن هــذه الحــاالت حالتــا 
ــر  ــا حــاالت تدمي ــر منظمــات، أم ــي لمق ــاف جزئ ــا إت ــر منظمــات، وحالت ــر وهــدم مق تدمي
وإتــاف مقــرات أحــزاب مدنيــة، فقــد بلــغ عددهــا 8 حــاالت، منهــا 7 حــاالت تفجيــر، وحالــة 

واحــدة إتــاف جزئــي بالقصــف العشــوائي.

حالة تدمير وإتالف محاصيل زراعية خاصة بمواطنين:
ــة  ــا، و 12 حال ــا ونهــب محتوياته ــد اقتحامه ــزارع بع ــل م ــاف محاصي ــة إت ــا 29 حال منه

ــزارع، بســبب القصــف العشــوائي. ــي لَم ــاف جزئ إت

23

298

 حالة تدمير وتفجير خزانات مياه وحفار وآبار ارتوازية:
منهــا 16 حالــة تدميــر وتفجيــر خزانــات ميــاه، توزعــت مــا بيــن 14 حالــة تدميــر خزانــات 
ميــاه، بســبب القصــف العشــوائي، منهــا 6 حــاالت تدميــر كلــي، و 8 حــاالت تدميــر جزئــي.
إضافــة إلــى حالتــي تفجيــر خزانــي ميــاه، و 6 حــاالت تدميــر وتفجيــر آبــار ارتوازيــة، منهــا 

5 حــاالت فــي مديريــة القريشــة بمحافظــة البيضــاء، وحالــة واحــدة تفجيــر حفــار.

حالة تدمير وإتالف مركبات خاصة:
منها 6 حاالت تفجير.	 
42 حالــة حــرق مركبــات بمــواد مشــتعلة، منهــا 25 حالــة تعــود ملكيتهــا ألهالــي قريــة 	 

الهبجــة بمديريــة كشــر بمحافظــة حجــة.
ــة تدميــر وإتــاف مركبــات خاصــة بألغــام وعبــوات ناســفة زرعتهــا مليشــيا 	  193 حال

الحوثــي.
104 حالــة تدميــر كلــي و 89 حالــة تدميــر جزئــي، و 49 حالــة إتــاف جزئــي لمركبات 	 

خاصــة، بســبب القصف العشــوائي.
7 حاالت إتاف جزئي لمركبات بإطاق النار عليها.	 
وحالة واحدة إتاف دراجة نارية بالدهس.	 
16 حالــة نفــوق أغنــام ومواشــي بســبب األلغــام والعبــوات الناســفة التــي زرعتهــا مليشــيا 	 

الحوثي.
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27

104

416

1883

109

98

حالة اقتحام منازل واعتقال ُمّاكها.

حالة اقتحام واحتال منازل خاصة، تم تحويل بعضها إلى مقرات لجماعة الحوثي، وبعضها 
لمخازن ساح، والبعض منها لسجون، وبعضها إلى ثكنات عسكرية.

حالة اقتحام منازل ونهب محتوياتها.

حالة اقتحام منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، صاحب بعضها ضرب أصحابها الساكنين 
فيها أثناء االقتحامات، وإصابة بعضهم بطلقات نارية.

حالة حصار قرى وأحياء سكنية ومنازل خاصة بمواطنين، بغرض اعتقال بعض المطلوبين 
للجماعة.

إضافة إلى 8 حاالت اقتحام مساكن طابية، تم نهب محتويات 3 مساكن منها.

حالة اقتحام محات ومنشآت تجارية، تم نهب محتويات معظمها.

حالة اقتحام واحتال َمزارع مواطنين.

54
08
75
38

حالة اقتحام مرافق ومنشآت صحية وتعليمية خاصة، تم نهب معظم تلك المنشآت.

حاالت اقتحام مؤسسات إعامية خاصة، ونهب محتوياتها.

حالة اقتحام مقرات حزبية ونهب محتوياتها، وقد تم االستياء على معظم تلك المقرات 
واحتالها.

النوع الثاني:
اقتحام ومداهمة ممتلكات خاصة

منها 2539 حالة اقتحام 2877
وحصار منازل خاصة. 

حالة اقتحام ومداهمة ممتلكات خاصة
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58

75

14

النوع الثالث:
نهب وسلب واستيالء 
على ممتلكات خاصة 

منها 360 حالة نهب 1624
محتويات منازل.

نهب وسلب واستيالء على ممتلكات خاصة 

حاالت نهب محتويات سكن طابي.

حالة نهب منشآت تجارية خاصة، توزعت ما بين 112 حالة نهب لمحتوياتها، و 90 
حالة إغاق بعد نهب محتوياتها.

إضافة إلى 41 حالة نهب واستياء على محتويات منشآت صحية وتعليمية خاصة.

حالة نهب واستياء على محتويات مقرات منظمات مجتمع مدني، و 5 حاالت نهب 
واستياء على محتويات مؤسسات إعامية.

حالة نهب مقرات حزبية، و 55 حالة نهب ومصادرة أراض يملكها مواطنون، منها 
حالة واحدة تم تحويلها إلى معسكر تدريبي.

حالة نهب َمزارع مواطنين، و 263 حالة نهب بقوة الساح مركبات متنوعة )سيارات، 
دراجات نارية، ودينات(.

حاالت نهب جماعي ألغنام و مواشي يملكها مواطنون.

حالة حجز تعسفي ألموال وممتلكات خاصة.

حالة نهب أموال ومقتنيات شخصية.

حالة مصادرة مستحقات ورواتب بعض الموظفين.

حالة نهب مواد إغاثية.

حالة فرض جبايات وإتاوات مالية بمسميات مختلفة، فديات ومجهود حربي، وتحصيلها 
بقوة الساح، وأيضا فرض رسوم وضرائب إضافية واحتجاز العشرات من الشاحنات 
والقاطرات المحملة بالبضائع في مداخل المدن الرئيسية، بهدف تحصيل ضرائب غير 

قانونية.

حالة ابتزاز ونهب أموال خاصة من التجار.

46
139
150
22
155

30
03
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عســكري  تدخــل  وهــو  الحــزم  عاصفــة  باســم  ابتــداًء  العربــي  التحالــف 
التوافقــي  الرئيــس  نظــام  شــرعية  لدعــم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بقيــادة 
بــدأت  بغــارات جويــة،  اليمــن، تمثــل أساســاً  فــي  عبدربــه منصــور هــادي 
حيــث  )أنصــار هللا(،  الحوثــي  جماعــة  ضــد   ،2015 آذار/مــارس   26 فــي 
القــوات  بقيــادة  دول،  عشــر  مــن  رســمياً  يتكــون  عربــي،  تحالــف  شــنها 

انتهاكات قوات 
التحالف العربي 

للممتلكات الخاصة:

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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119
514

11
1536

تدمير منازل مواطنين 

تدمير وإتالف مركبات آلية

تدمير منشآت ومحالت 
تجارية

تدمير وإتالف منشآت 
تعليمية وصحية

تدمير وإتالف ممتلكات خاصة أخري

)مزارع – آبار مياه – خاليا نحل – 
مواشي – قوارب صيد(

والســودان،  والبحريــن  وقطــر  والكويــت  اإلمــارات  مــن  رئيســية  ومشــاركة  الســعودية  المســلحة 
ثــم  وباكســتان،  ومصــر  والمغــرب  األردن  مــن  كل  مــن  محــدودة  رمزيــة  ومشــاركات 
إعــادة  عمليــة  اســم   2015 نيســان/إبريل   12 فــي  الاحقــة  العمليــات  علــى  الســعودية  أطلقــت 
التقريــر،  هــذا  كتابــة  حتــى  مســتمرة  التحالــف  قبــل  مــن  الجويــة  الغــارات  زالــت  وال  األمــل، 

695
انتهاكات قوات التحالف العربي 

للممتلكات الخاصة

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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تدمير منشآت ومحات تجارية

إجمالي هذا النوع 36 حالة تدمير، منها:

11 حالة تدمير كلي، و 25 حالة تدمير جزئي.

514

119

36

نتج عن تلك الغارات الجوية انتهاكات بالممتلكات العامة والخاصة إال أننا سنقتصر في هذا التقرير على االنتهاكات 
المتعلقة بالممتلكات الخاصة فقط.

وثقت رايتس رادار من خال فريقها الميداني 695 انتهاكاً للممتلكات الخاصة، جراء الغارات الجوية التي نفذها طيران 
التحالف العربي خال فترة التقرير، توزعت تلك االنتهاكات ما بين تدمير منازل كليا وجزئيا. 

األنواع األخرى من االنتهاكات توزعت ما بين تدمير لمنشآت تعليمية خاصة، بلغ عدد هذا النوع من االنتهاكات 9 
حاالت تدمير جزئي لمنشآت تعليمية، وحالتا تدمير جزئي لمنشآت صحية خاصة، و 4 حاالت تدمير وإتاف َمزارع، 

وحالتا تدمير آبار مياه، وحالتا تدمير حفار آبار أرتوازية، وحالة واحدة تدمير خايا نحل، وحالة واحدة أضرار في 
سوق شعبية لألسماك، و 3 حاالت نفوق مواشي، وحالتا نهب قوارب صيد مواطنين عرض البحر األحمر.

والجدول رقم )3( يوضح عدد انتهاكات قوات التحالف العربي للممتلكات الخاصة ونوعها وعدد كل نوع.

حالة تدمير منازل، منها 69 حالة تدمير منازل بشكل كلي، و 455 حالة تدمير 
منازل بشكل جزئي.

النوع األول

النوع الثاني

النوع الثالث

من االنتهاكات للممتلكات الخاصة تدمير مركبات آلية  119 حالة تدمير مركبات 
آلية، منها 51 حالة تدمير  بشكل كلي، و 68  حالة تدمير بشكل جزئي.

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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يُقصد بها التشكيات العسكرية والوحدات األمنية التي تم تشكيلها وإنشاؤها خارج إطار القانون 
وخارج نطاق وازرتي الدفاع والداخلية في الحكومة الشرعية وال تخضع لقرارات وتوجيهات 

الحكومة والرئيس هادي، وتنقسم هذه التشكيات إلى قسمين:

تشكيات مسلحة تتبع المجلس االنتقالي الجنوبي. 	 
التشكيات المسلحة األخرى )قوات العمالقة، قوات ما يسمى بألوية حراس الجمهورية 	 

بقيادة طارق صالح، وكتائب أبو العباس في محافظة تعز(.

انتهاكات التشكيالت 
المسلحة للممتلكات 

الخاصة:

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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244
انتهاكات شكيالت عسكرية تتبع المجلس 

االنتقالي للممتلكات الخاصة

34

102

108

تدمير وإتالف 
ممتلكات خاصة 

اقتحام ومداهمة 
ممتلكات خاصة

ونهب واستيالء على 
ممتلكات خاصة

إجمالي انتهاكات الممتلكات الخاصة من قبل تلك التشكيات المسلحة خارج نطاق القانون، بلغ 303 حالة انتهاك، 
موزعة ما بين 74 حالة تدمير وتفجير منازل ومنشآت خاصة، و  106 حالة اقتحام ومداهمة، و 123 حالة نهب.

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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انتهاكات التشكيالت المسلحة التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي:
المجلس االنتقالي الجنوبي كيان سياسي مسلح تم إنشاؤه من قبل بعض الشخصيات والقيادات السياسية التي 
تدعوا النفصال المحافظات الجنوبية، بدعم من دولة اإلمارات العربية المتحدة، تم اإلعان عن هيئة رئاسة 
هذا المجلس في 11 أيار/مايو 2017 في مدينة عدن، أنشأ بعد ذلك تشكيات مسلحة تابعة له تحت مسمى 

أحزمة أمنية في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظات )أبين، الضالع، ولحج( ونخبا أمنية في محافظتي 
حضرموت وشبوة، يتبعها وحدات عسكرية أخري، تسمى وحدات الدعم واإلسناد.

وقد تم تشكيلها بعد انسحاب القوات اإلماراتية من مدينة عدن، لتحل محلها، لغرض مناهضة قوات الحكومة 
الشرعية برئاسة الرئيس هادي.

وثّق فريق المنظمة تورط التشكيات المسلحة التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من دولة اإلمارات 
في ارتكاب انتهاكات للممتلكات الخاصة.

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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حاالت نهب وفرض جبايات مالية

منها 72 حالة نهب محتويات منازل بعد اقتحامها.	 
7 حاالت نهب مقتنيات شخصية.	 
19  حالة نهب مركبات.	 
7 حاالت نهب محات تجارية.	 
وحالتا نهب أراض.	 
وحالتا فرض جبايات مالية.	 

102

108

اقتحام منازل ومحالت تجارية وغيرها

منها 95 حالة اقتحام منازل مواطنين.	 
و 81 حالة اقتحام وتفتيش وعبث بمحتويات المنازل. 	 
وحالة واحدة ضرب صاحب المنزل أثناء االقتحام.	 
و 14 حالة اقتحام منازل واالستياء عليها، وجميعها كانت في لودر بمحافظة أبين.	 
أما بقية الحاالت فقد توزعت النحو اآلتي:	 
حالتا اقتحام محات تجارية.	 
و حالتا  اقتحام مراكز لتحفيظ القرآن.	 
وحالتا اقتحام مزرعتين.	 
وحالة واحدة، اقتحام ومداهمة مخيم للنازحين، بمحافظة لحج.	 

تدمير وتفجير منازل ومحالت ومركبات34

تمثلت في تدمير وتفجير 15 منزال، بشكل كلي.	 
8 حاالت تدمير منازل بشكل جزئي. 	 
4  حاالت تدمير مركبات بشكل كلي. 	 
5  حاالت تدمير مركبات بشكل جزئي. 	 
وحالتا تدمير محات بشكل جزئي. 	 
وحالتا إحراق منزلين بمحافظة عدن.	 

حالة انتهاك، وتتوزع على 244
ثالثة أنواع من االنتهاكات

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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انتهاكات التشكيالت المسلحة األخرى المنشأة 
خارج نطاق القانون:

وهي التشكيات العسكرية المعروفة بقوات العمالقة وألوية حراس الجمهورية وكتائب أبو العباس، وهذه التشكيات 
تم إنشاؤها بدعم من دولة اإلمارات، وتعمل خارج نطاق سلطة الحكومة الشرعية، وتتمركز  في الساحل الغربي وفي 

محافظة تعز.

وثّقت المنظمة من خال فريق الرصد التابع لها ارتكاب هذه التشكيات المسلحة انتهاكات بلغ عددها 59 انتهاكاً 
للممتلكات الخاصة. 

40

04

15

59
انتهاكات  التشكيالت المسلحة األخرى المنشأة 

خارج نطاق القانون للممتلكات الخاصة

تدمير  وإتالف 
ممتلكات خاصة 

اقتحام و مداهمة 
ممتلكات خاصة

ونهب واستيالء على 
ممتلكات خاصة

تنوعت انتهاكاتها ما بين تدمير كلي وجزئي لمنازل وَمزارع ومركبات، حيث بلغ إجمالي هذه الحاالت 40 حالة 
تدمير: 

منها 32 حالة تدمير منازل بشكل جزئي. 	 

وحالة واحدة تدمير بشكل جزئي لمحل تجاري. 	 

و 6 حاالت تدمير مركبات، منها 4 حاالت تدمير بشكل كلي، وحالتا تدمير بشكل جزئي.	 

وحالة واحدة تدمير َمزرعة والعبث بها.	 

أما حاالت االقتحام لمنازل فقد بلغت 4 حاالت اقتحام. 	 

فيما بلغت عدد حاالت النهب 15 حالة، منها 6 حاالت نهب قوارب صيد، و 5 حاالت نهب منازل، وحالة 	 
واحدة نهب محات تجارية.

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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انتهاكات مسلحين 
مجهولين للممتلكات 

الخاصة:

وقفــت رايتــس رادار علــى كثيــر مــن االنتهــاكات التــي ارتكبها أشــخاص وجماعات مســلحة 
مجهولــة، لــم تســتطع المنظمــة تحديــد الفاعليــن المســئولين عنهــا، وقــد تمكنــت المنظمــة مــن 
رصــد وتوثيــق 152 حالــة انتهــاك فقــط، خــال فتــرة التقريــر، مصنفــة علــى النحــو اآلتــي: 

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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تدميــر وتفجيــر  50 حالــة لمنــازل ومحــات ومنشــآت تجاريــة ومقــر حزبــي ومقــر منظمــة، حيــث تــم تدميــر 4 منــازل 	 
تدميراً كلياً، و 14 منزالً تدميراً جزئياً، وإحراق منزل واحد، وحالتا تدمير محات ومنشــآت تجارية تدميراً كلياً، و 7 
حــاالت تدميــر جزئــي، وحالــة واحــدة تدميــر جزئــي لمقر منظمة دوليــة، وحالة واحدة أيضــاً تدمير وتفجيــر مقر حزبي.

أمــا المركبــات، فقــد تــم رصــد وتوثيــق 20 حالــة تدميــر، منهــا 11 حالــة تدميــر كلــي، و 9 مركبــات تدميــر جزئــي.	 

ــغ عــدد 	  ــي، حيــث بل ــة ومقــر حزب ــازل ومحــات ومنشــآت تجاري ــق المنظمــة 9 حــاالت اقتحــام لمن كمــا رصــد فري
المنــازل التــي تــم اقتحامهــا 4 منــازل، و 4 محــات ومنشــآت تجاريــة تــم اقتحامهــا، وحالــة واحــدة اقتحــام مقــر حزبــي.

رصــت 	  فقــد  مجهوليــن،  قبــل  مــن  خاصــة  ومقتنيــات  أمــوال  علــى  واالســتياء  النهــب  حــاالت  أمــا 
مواطنيــن  منــازل  محتويــات  نهــب  حالــة   62 منهــا  الرصــد،  فتــرة  خــال  حالــة   93 المنظمــة  ووثقــت 
نهــب  حــاالت   4 و  مركبــة،   14 ونهــب  تجاريــة،  ومنشــآت  لمحــات  نهــب  حالــة   11 و  اقتحامهــا،  بعــد 
خاصــة. أراٍض  نهــب  أيضــاً  وحالــة  مواطــن،  مزرعــة  نهــب  واحــدة  وحالــة  خاصــة،  ومقتنيــات  نقــود 

152
انتهاكات  مسلحين مجهولين 

للممتلكات الخاصة

50

09

93

تدمير  وإتالف 
ممتلكات خاصة 

اقتحام  ومداهمة 
ممتلكات خاصة

ونهب و استيالء على 
ممتلكات خاصة
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وثــق فريــق رايتــس رادار 125 انتهــاكاً، قامــت بهــا قــوات تابعــة للحكومــة الشــرعية، 
ــغ عــدد هــذا  ــث بل ــكات خاصــة، حي ــر وإحــراق ممتل ــن تدمي ــا بي ــاكات م ــك االنته تنوعــت تل
النــوع مــن االنتهــاكات 58 حالــة تدميــر وإحــراق ممتلــكات خاصــة، منهــا 42 حالــة تدميــر 
منــازل بســبب القصــف المدفعــي، موزعــة علــى 13 حالــة تدميــر كلــي، و 28 حالــة تدميــر 
ــع. ــة بمحافظــة الضال ــة قعطب ــه، بمديري ــكل محتويات ــزل ب ــة واحــدة إحــراق من ــي، وحال جزئ

انتهاكات  قوات 
الحكومة الشرعية 

للممتلكات الخاصة:

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان
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فيما بلغ عدد حاالت تدمير محات ومنشآت تجارية عدد 8 حاالت، منها حالتان تدمير كلي، و 6 حاالت تدمير جزئي.
ــي  ــر جزئ ــاالت تدمي ــي، و 4 ح ــر كل ــاالت تدمي ــا 3 ح ــاالت، منه ــغ 7 ح ــد بل ــات، فق ــر المركب ــاالت تدمي ــا ح أم
حجــة. محافظــة  مســتبأ  مديريــة  فــي  هــاون  قذيفــة  بســبب  المواشــي،  مــن  مجموعــة  نفــوق  واحــدة  وحالــة 
أمــا حــاالت االقتحامــات للمنــازل والمحات التجارية فقد بلغت 53 حالة اقتحام، منها 47 حالة اقتحام منازل، منها 37 
حالة اقتحام منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، و 10 حاالت احتال منازل بعد أن تم اقتحامها وتفتيشها، أما حاالت 
اقتحــام المحــات والمنشــآت التجاريــة فقــد بلغــت 6 حاالت، منهــا 5 حاالت اقتحــام وإغاق، وحالة واحــدة اقتحام فقط. 
وبلغت حاالت نهب األموال والممتلكات الخاصة 14 حالة نهب، منها حاالت نهب محتويات منازل، و 3 حاالت نهب 
مركبات، وحالتا نهب محات ومنشــآت تجارية، وحالتا نهب أراضي مواطنين، وحالة واحدة نهب مقتنيات شــخصية.

125
انتهاكات  الحكومة الشرعية 

للممتلكات الخاصة
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53

14

تدمير و إتالف 
ممتلكات خاصة 

اقتحام و مداهمة 
ممتلكات خاصة

ونهب  واستيالء على 
ممتلكات خاصة
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انتهاكات تنظيم 
القاعدة للممتلكات 

الخاصة: 

ــن آب/أغســطس1988 وأواخــر  ــا بي ــدد الجنســيات، تأســس م ــا متع ــم القاعــدة تنظيم ــّد تنظي يُع
ــوذ  ــم إْنهــاء النف ــد التنظي ــا يعتق ــم كم ــي، وأهــداف التنظي ــاد الدول ــى الجه ســنة 1989، يدعــو إل
ــام،  ــر اإلس ــا لتدمي ــيحيا يهودي ــا مس ــاك تحالف ــد أن هن ــامية، ويعتق ــاد اإلس ــي الب ــي ف األجنب
ــات  ــم، أبرزهــا هجم ــف دول العال ــي مختل ــة وعســكرية ف ــاً مدني ــم أهداف ــذا التنظي ــد هاجــم ه وق
أيلول/ســبتمبر 2001، فــي مدينــة نيويــورك األمريكيــة، وتدميــر البارجــة العســكرية األمريكيــة 
يــو إس إس كــول فــي 12 تشــرين ثاني/أكتوبــر عــام 2000 بخليــج عــدن ، وعقــب هــذه 
ــاب.  ــى اإلره ــرب عل ــمته بالح ــا أس ــن م ــة بش ــة األمريكي ــت الحكوم ــة قام ــات االرهابي الهجم
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ويتمركــز فــرع لهــذا التنظيم في بعــض المناطق القبلية في 
اليمــن، تحــت مســمى تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب، 
حيــث قــام هــذا التنظيــم بعــدة عمليــات مســلحة فــي اليمــن.

بهــا  قــام  التــي  العمليــات  علــى  التقريــر  اقتصــر 
 ،2019 و   2014 بيــن  مــا  الرصــد،  فتــرة  خــال 
فريــق  برصدهــا  قــام  التــي  الحــاالت  وهــي 
وتوثيقهــا. تســجيلها  مــن  وتمكــن  رادار،  رايتــس 

نتــج عــن تلــك العمليــات التــي قــام بهــا تنظيــم القاعــدة فــي 
اليمــن انتهــاكات لحقــت بالممتلــكات الخاصــة، بلــغ عددهــا 
اإلجمالــي 39 انتهــاكاً، توزعــت مــا بيــن تفجيــر منــازل 
ــي محافظــة  ــط، ف ــة واحــدة فق ــاً وهــى حال وتدميرهــا كلي
ــت  ــد بلغ ــاً فق ــازل جزئي ــر من ــا حــاالت تدمي ــدة، أم الحدي
17 حالــة تدميــر جزئــي لمنــازل، كلهــا فــي محافظــة 

ــر  ــازل الخاصــة بســبب تفجي البيضــاء، أمــا تضــرر المن
ــازل،  ــغ 8 حــاالت تضــرر من ــد بل ســيارات مفخخــة، فق
جميعهــا فــي محافظــة عــدن، وحالــة واحدة لتضــرر منزل 
بســبب إطــاق الرصــاص فــي محافظــة إب، وحالــة 
ــاء. ــة البيض ــي محافظ ــاري ف ــل تج ــر مح ــدة لتفجي واح

ــاً،  ــا كلي ــة وتدميره ــات اآللي ــر المركب ــخ وتفجي ــا تفخي أم
ــة  ــي محافظ ــا ف ــاث منه ــاالت، ث ــا 6 ح ــغ عدده ــد بل فق
)الضالــع،  محافظــات  فــي  األخــرى  والثــاث  أبيــن، 
ــا،  ــي كل منه ــة واحــدة ف ــع حال البيضــاء، وشــبوة(، بواق
تدميــراً  المركبــات  تدميــر  حــاالت  عــدد  بلــغ  فيمــا 
ــة  ــن، وحال ــة أبي ــي محافظ ــا ف ــاالت جميعه ــاً 3 ح جزئي
واحــدة لنهــب مركبــة فــي محافظــة البيضــاء، وحالــة 
حضرمــوت. محافظــة  فــي  مصــِرف  لنهــب  واحــدة 

39
انتهاكات تنظيم القاعدة 

للممتلكات الخاصة

37

02

تدمير وإتالف 
ممتلكات خاصة 

ونهب واستيالء على 
ممتلكات خاصة
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انتهاكات القوات 
األمريكية للممتلكات 

الخاصة:

أســمته  بمــا  األمريكيــة  الحكومــة  قامــت   2001 أيلول/ســبتمبر    11 أحــداث  بعــد 
واتخــذت  العالــم،  فــي  القاعــدة  تنظيــم  بماحقــة  وذلــك  اإلرهــاب،  علــى  الحــرب 
ذريعــة  القاعــدة  تنظيــم  يرتكبهــا  التــي  االرهابيــة  العمليــات  مــن  األمريكيــة  الحكومــة 
لقيامهــا بانتهــاكات مختلفــة، خــارج نطــاق القانــون، فــي عــدة دول ومنهــا اليمــن، عبــر 
بــدون طيار)درونــز(  ُمســيَّرة  أمريكيــة  باســتخدام طائــرات  المتعــددة،  الجويــة  الغــارات 
ــن( ــاء، وأبي ــبوة، البيض ــي )ش ــة، ه ــات يمني ــدة محافظ ــي ع ــن ف ــرى بطياري ــرات أخ وبطائ
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14
انتهاكات القوات األمريكية 

للممتلكات الخاصة

02

11

01

تدمير كلي للمنازل

تدمير جزئي للمنازل

تدمير مركبات

 ، انتهــاكاً   14 التقريــر  فتــرة  خــال  الخاصــة،  للممتلــكات  األمريكيــة  القــوات  انتهــاكات  إجمالــي  بلــغ 
فــي  حالتــان،  النــوع  هــذا  عــدد  بلــغ  يمنييــن،  بمواطنيــن  خاصــة  لمنــازل  كلــي  تدميــر  بيــن  مــا  تتــوزع 
منهــا  حالــة،   11 بلــغ  فقــد  القصــف،  بســبب  للمنــازل  الجزئــي  التدميــر  حــاالت  أمــا  البيضــاء،  محافظــة 
أبيــن. محافظــة  فــي  واحــدة  وحالــة  البيضــاء،  محافظــة  فــي  حــاالت   5 و  شــبوة،  محافظــة  فــي  حــاالت   5

أما حاالت تدمير المركبات، فهي حالة واحدة في محافظة البيضاء.
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نماذج من حاالت
انتهاكات الممتلكات 

الخاصة



تفجيــر منــزل المواطــن ردفــان عبــده محمــد بقريــة الرحمــة فــي منطقــة عتمــة بمحافظــة ذمــار 

ــت  ــطس 2015، دخل ــة 14 آب/أغس ــوم الجمع ــن ي ــاً م ــرة صباح ــاعة العاش ــي الس ــي حوال ف
ــا  ــة منه ــل القري ــروب أه ــر ه ــة، إث ــة الرحم ــى قري ــي )أنصــار هللا( إل ــة الحوث ــيا جماع مليش
إلــى الجبــال، بعــد مواجهــات وقعــت بيــن المليشــيا وقبائــل منطقــة عتمــة، حيــث دخلــت 
ــوا  ــة قام ــذه القري ــم ه ــد دخوله ــة، وبع ــة الرحم ــا قري ــة، منه ــرى عتم ــى ق ــي إل ــيا الحوث مليش
بتفجيــرات فيهــا، منهــا تفجيــر منــزل المواطــن ردفــان عبــده محمــد، حيــث تــم تفجيــر منزلــه 
ــن  ــى مســاحة م ــن حجــر عل ــي م ــه شــقتان، مبن ــق واحــد، في ــن طاب ــون م ــو مك ــل، وه بالكام
ــزل. ــات خاصــة بصاحــب المن ــاث ومقتني ــه مــن أث ــا في ــزل بم األرض 24مX24م، ُدمــر المن

إتالف سيارة بلغم أرضي وعلى متنها أسرة المواطن محمد موسى الزينعي 

بقرية الصومعة في محافظة البيضاء 

فــي الســاعة الواحــدة والنصــف مســاء األحــد 18 تشــرين األول/أكتوبــر 2015 كانــت أســرة 
المواطــن محمــد موســى الزينعــي، المكونــة مــن زوجتــه فاطمة وأطفاله بشــرى ونــدى كانوا على 
متــن ســيارة نــوع )هايلوكــس( غمارتين، حمراء، يقودها الســائق محمد وهو أحد أقارب األســرة، 
متجهيــن جميعــاً إلــى وادي النحــر لتفقــد مزرعتهــم، وعلــى مدخــل الــوادي كانــت مليشــيا تابعــة 
لجماعــة الحوثــي متمركــزة علــى الجبــل المطــل على الــوادي قد زرعــت ألغاماً مضــادة للعربات 
واألشــخاص، لمنــع تقــدم القــوات الموالية للحكومة الشــرعية، وأثناء مرور الســيارة )هايلوكس(، 
التــي علــى متنهــا أفــراد أســرة محمــد موســى الزينعــي مــن مدخــل الــوادي انفجــر بهــم لغــم أّدى 
إلــى وفــاة الطفلتيــن بشــرى ونــدى والســائق محمــد وإصابــة األم فاطمــة وإتــاف الســيارة كليــاً.

تعرض سيارة المواطن علي يحيى علي المسعودي لقصف عشوائي بفرضة نهم في منطقة 
نهم بمحافظة صنعاء 

ــود  ــي المســعودي يق ــى عل ــي يحي ــر 2016 كان المواطــن عل ــون الثاني/يناي ــوم 12 كان ــي ي ف
ــة  ــى منطق ــه إل ــد وصول ــوف، وعن ــة الج ــى محافظ ــاء إل ــة صنع ــن محافظ ــاً م ــيارته متجه س
ــج  ــة كان القصــف، نت ــن أي جه ــم م ــوائي ال يعل ــيارته لقصــف عش ــم تعرضــت س فرضــة نه
ــة. ــي المســعودي نجــا مــن المــوت بأعجوب ــر الســيارة بالكامــل، بينمــا صاحبهــا عل ــه تدمي عن
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تفجير سيارة المواطن عيضة صبيح عيضة وقتله في حارة زوكب بمدينة المكال،  في حضرموت

فــي يــوم الســبت، الســاعة 6 مســاء 21 أيار/مايــو 2016، أثنــاء تمشــيط حــارة زوكــب بمدينــة 
المــكا، مــن قبــل أفــراد الجيــش التابعيــن للحكومــة الشــرعية مــن عناصر تنظيــم القاعــدة، وأثناء 
االشــتباكات بيــن الطرفيــن وتبــادل إطــاق النــار أطلقــت عناصــر القاعــدة النــار علــى ســيارة 
المواطــن عيضــة صبيــح عيضــة، ممــا أدى إلــى تفجيرهــا بمــن فيهــا ومقتــل مالكهــا عيضــة.

قصــف منــزل المواطــن صالــح أحمــد هــادي بمنطقــة بكيــل رازح فــي محافظــة صعــدة

فــي 13 حزيران/يونيــو 2015 قامــت أســرة المواطــن صالــح أحمــد هــادي باســتضافة إحــدى 
األســر المجــاورة لهــا -عــادة متعــارف عليهــا فــي المنطقــة- كونهــم حديثــي عهــد بإقامــة 
ــن  ــم صاروخي ــى منزله ــف عل ــرات التحال ــت طائ ــراً أطلق ــي الســاعة الواحــدة ظه عــرس، وف
أصــاب أحدهمــا المنــزل مــن جهــة المطبــخ، نتــج عــن ذلــك قتــل 6  نســاء، وهــن ابنــة 
ــدان  ــا ول ــزل، وله ــب المن ــن صاح ــة اب ــر زوج ــالم ناش ــاء س ــة، وعلي ــزل خديج ــب المن صاح
األكبــر خمــس ســنوات واألصغــر ثاثــة أشــهر، وانتصــار جابــر جبــران، حامــل فــي الشــهر 
الثامــن، وهــي زوجــة أحمــد صالــح، الولــد األصغــر لصاحــب المنــزل، وحامســة يحيــى علــي، 
ــة  ــاده وبقي ــم انتشــال أحف ــان مــن األســرة المســتضافة، وت ــزل ألمــه، واثنت أخــت صاحــب المن
ــح  ــر صال ــزل مدمــراً، غي ــح المن ــات، وأصب ــاض وفيهــم بعــض اإلصاب ــن األنق ــه مــن بي عائلت
للســكن، ولــم يجــدوا مــأوى لبقيــة العائلــة إال فــي كهــف جــوار القريــة، وفــي 11 آذار/مــارس 
2016 جــاء مســلحون مــن جماعــة الحوثــي وطلبــوا الولــد األكبــر بكــر صالــح أحمــد هــادي 
ــف لقصــف منزلهــم. ــغ التحال ــه مــن بلّ ــاؤه، بحجــة أن ــم إخف ــى مــكان مجهــول، وت ــادوه إل واقت

إتالف منزل المواطن يوسف مصلح ناجي بقصف عشوائي بقرية رمة بمنطقة مريس في 
محافظة الضالع 

فــي الســاعة 7 صباحــاً مــن يــوم الجمعــة 7 تشــرين األول/أكتوبــر 2016 تــم إطــاق 
مكثــف  بشــكل  صالــح،  وقــوات  الحوثــي  جماعــة  يتبعــون  مليشــيا  قبــل  مــن  النــار 
وعشــوائي، قبــل اقتحامهــم قريــة رمــة، فــي مديريــة مريــس بمحافظــة الضالــع، وبســبب 
وفجــوات  شــقوق  إحــداث  ضمنهــا  مــن  منــازل،  عــدة  تضــررت  العشــوائي  الضــرب 
دخــول  وبعــد  نوافــذه،  وإتــاف  ناجــي  مصلــح  يوســف  المواطــن  منــزل  جــدران  فــي 
مليشــيا الحوثــي وقــوات تابعــة لصالــح القريــة قامــوا باقتحــام المنــزل ونهــب محتوياتــه.
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اقتحام ونهب مبنى المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني لإلصالح في منطقة السنينة بأمانة 
العاصمة

ــن(  ــار هللا )الحوثي ــة أنص ــة لجماع ــلحة تابع ــر مس ــت عناص ــخ 21/09/2014م اقتحم بتاري
مبنــى المكتــب التنفيــذي لحــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح الواقــع فــي حــي الســنينة بمديريــة 
معيــن بالعاصمــة صنعــاء المكــون مــن خمســة طوابــق وبــدروم و هنجــر تابــع للمبنــى 
و قامــت العناصــر المســلحة الحوثيــة  بتفتيــش المبنــى كامــاً وتكســير بعــض أبــواب و 
ــة  ــدات كهربائي ــرات - مول ــزة كمبيوت ــي ) أجه ــات المبن ــع محتوي ــب جمي ــي ونه ــبابيك المبن ش
المســلحة   العنصــر  واعتقلــت   ) مراقبــة  كيمــرات   - تعليميــة  أدوات   - متكاملــة  أثــاث   -
الموظفيــن العامليــن فــي المبنــى و كانــوا متواجديــن وقــت االقتحــام و تــم اقتيادهــم الــى 
جهــة مجهولــة و احتــل المســلحون الحوثيــون المبنــى و اتخــذوه مقــر لهــم لعــدة أشــهر.

تفجير عمارة الفروي وسط سوق ذي ناعم بمحافظة البيضاء 

عنــد حوالــي الســاعة 11 صباحــاً مــن يــوم الســبت 13 حزيران/يونيــو 2015 فجــرت 
البيضــاء،  بمحافظــة  ناعــم  ذي  ســوق  وســط  الواقعــة  الفــروي  عمــارة  الحوثــي  مليشــيا 
وفــي تلــك العمــارة معمــل حلويــات تابــع للمواطــن فهمــي فــاروق أحمــد، وعنــد تفجيــر 
ــن  ــوه م ــات، ومنع ــل الحلوي ــب مح ــة لصاح ــة أو فرص ــرون أي مهل ــط المفج ــم يع ــارة ل العم
أخــذ أّي شــيء مــن المحــل، الــذي كان يحتــوي علــى معامــل معــدة لتصنيــع الحلويــات، 
قيمــة المعمــل 600 ألــف لاير والمــواد األوليــة لتصنيــع الحلويــات، مــع حلويــات كانــت 
التفجيــر.. بعــد  ركامــاً  وأصبحــت  انتهــت  أشــياء  مــن  المحــل  فــي  مــا  وكل  جاهــزة، 

تعــز مدينــة  فــي  الكمــب  بحــي  المقرمــي  ســعيد  أحمــد  أميــن  المواطــن  منــزل  تفجيــر 

أميــن أحمــد ســعيد المقرمــي واحــد ممــن تــم تفجيــر منازلهــم، مــن قبــل مليشــيا الحوثــي، قــال 
ــن  ــن ضم ــرة، وكان م ــة مباش ــي بازرع ــفل ح ــب، أس ــي الكم ــي ح ــع ف ــي يق ــي “منزل المقرم
المنــازل التــي تقــع تحــت ســيطرة مليشــيا الحوثــي، وتــم اقتحــام المنــزل مــن قبلهــم بتاريــخ 17 
ــوا  ــر قام ــة األم ــي بداي ــلح، وف ــن، مس ــن دوري ــون م ــو مك ــر 2016 وه ــرين الثاني/نوفمب تش
ــوا  ــرة وضع ــد فت ــاً، وبع ــاث كام ــراق األث ــى احت ــا أدى إل ــزل، مم ــي المن ــران ف ــعال الني بإش
عبــوات ناســفة داخــل المنــزل وقامــوا بتفجيــره بــدون ســبب، حتــى مــن الناحيــة العســكرية لــم 
يكــن يمثــل منزلــي أّي خطــر عليهــم، كونــه تحــت ســيطرتهم، وهــم متمركزيــن فــي البنايــات 
المرتفعــة، فــوق منزلــي، الــذي يقــع بمنطقــة منخفضــة، وقــد تــم تدميــر المنــزل بشــكل كلــي”.
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اقتحام منزل المواطن / محمد عبد هللا الكحالني بأمانة العاصمة صنعاء ونهب مقتنيات خاصة

ــة الســاعة  ــوم الجمع ــي ي ــه ف ــت : ان ــت االقتحــام قال ــت حاضــرة وق الشــاهدة : )ع - ي( و كان
الســابعة مســاًء بتاريــخ 04/09/2015 و بالتحديــد وقــت آذان المغــرب أقتحــم مســلحو جماعــة 
الحوثــي وقــوات صالــح منــزل جارنــا محمــد عبــد هللا الكحانــي الكائــن بشــارع الزراعــة فــي 
ــي  ــام الكحان ــاف عبدالس ــرض اختط ــاَ لغ ــا الحق ــا علمن ــام  كم ــة وكان االقتح ــة العاصم امان
صاحــب المنــزل والــذي يعمــل عقيــد فــي الجويــة ولكنهــم لــم يجــدوه فطلبــوا مــن رجــال البيــت 
ــن  ــت عدده ــزل وكان ــش المن ــائية لتفتي ــوا بإحضــار الشــرطة النس ــزل وقام ــن المن الخــروج م
)3( نســاء وكانــت أطقــم جماعــة الحوثــي و قــوات صالــح محوطــة علــى المنــزل مــن جميــع 
الجهــات وتــم تفتيــش المنــزل بــكل تعنــت لــكل زاويــة فيــه بمــا فــي ذلــك الحمامــات والمخــزن 
ــط  ــرطيات  ضاب ــدى الش ــتدعت إح ــزل و اس ــات المن ــاث ومحتوي ــث بأث ــوم والعب ــرف الن وغ
ــع  ــة برف ــط بعنجهي ــام الضاب ــال وق ــاء و أطف ــن نس ــزل م ــي المن ــى ف ــن تبق ــد م ــام لتهدي االقتح
ــاء  ــار الرعــب و الخــوف وأثن ــا أث ــال مم ــوق النســاء واألطف ــره ف ــد تعمي الســاح وإشــهاره بع
ــرطيات  ــن الش ــرطيه م ــت ش ــزل و قام ــب المن ــة بصاح ــات الخاص ــذ المقتني ــم أخ ــش ت التفتي
ــل  ــض أه ــا رف ــا وعندم ــرض نهبه ــف لغ ــم )11( هات ــف وعدده ــع الهوات ــذ جمي ــع وأخ بتجمي
ــهار  ــش بإش ــة التفتي ــت ضابط ــة  قام ــور عائلي ــا ص ــاء وفيه ــة بالنس ــا خاص ــك ألنه ــت ذل البي
ــاء  ــن نس ــدي بي ــتباك باألي ــم االش ــزل وت ــاء المن ــه نس ــي وج ــدس ف ــخصي المس ــاحها الش س
ــاعات . ــاث س ــة ث ــش قراب ــتمر التفتي ــف ، اس ــاع الهوات ــم أرج ــا ت ــرطيات حينه ــت والش البي

اقتحام وإتالف ونهب فندق الكرساح بمنطقة الضباب في مدينة تعز

ــن  ــاف، م ــب واإلت ــز للنه ــة تع ــاب بمدين ــة الضب ــي منطق ــن ف ــاح الكائ ــدق الكرس ــرض فن تع
قبــل طرفــي الصــراع مليشــيا الحوثــي وقــوات تابعــة لصالــح مــن جهــة والجيــش التابــع 
ــان  ــد حس ــد محم ــدق أحم ــب الفن ــادة صاح ــب إف ــرى، حس ــة أخ ــن جه ــرعية م ــة الش للحكوم
أحمــد، حيــث قــال “فــي يــوم األحــد 23 آب/أغســطس 2015 اقتحــم الجيــش الوطنــي الفنــدق 
ــرة،  ــدق لفت ــي الفن ــزوا ف ــرف وتمرك ــكل الغ ــة ل ــواب الداخلي ــير األب ــوا بتكس ــي وقام ــع ل التاب
ــح يســتهدفوا المبنــى بمختلــف أنــواع القذائــف والمعــدالت  وكان حوثيــون وقــوات تابعــة لصال
األدوار،  فــي جميــع  المبنــى،  فــي  بالغــة  أضــرار  حــدوث  إلــى  أدى  ممــا  والرشاشــات، 
وتكســرت كل النوافــذ الخارجيــة، ثــم انســحب الجيــش الوطنــي، وســيطر الحوثيــون علــى 
ــون  ــحب الحوثي ــم انس ــدق، ث ــل الفن ــن داخ ــاث م ــع األث ــب جمي ــم نه ــه، وت ــوا في ــى وعبث المبن
منــه، وعــاد أفــراد الجيــش الوطنــي مــرة أخــري ودخلــوا المبنــى وجعلــوه مقــراً لهــم”.
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نهب محتويات مقر صحيفة المصدر بعد اقتحامه بأمانة العاصمة 

اقتحــم مســلحون يتبعــون جماعــة الحوثــي، وقــوات مواليــة للرئيــس الســابق )صالــح( مســاء يــوم 
الخميــس 26 مــارس 2015م مقــر صحيفــة المصــدر بحــي الربــاط فــي مديريــة معيــن بأمانــة 
العاصمــة وقامــوا بطــرد جميــع العامليــن الذيــن كانــوا متواجديــن ســاعة االقتحام ونهــب جميع ما 
كان فــي المقــر مــن أدوات تخــص الصحيفــة وإغاق مقــر الصحيفة وتحويله إلى ثكنة عســكرية.

إتالف سيارة المواطن محمد أحمد مقبل المقطري بحي الشماسي في مدينة تعز

الشــاهد وليــد محمــد المقطــري قــال “فــي يــوم الجمعــة 15 أيار/مايــو 2015 أطلقــت مليشــيا 
الحوثــي قذيفــة هــاون ســقطت بالشــارع الــذي نســكن فيــه بحــّي الشماســي، وتطايــرت 
ــة  ــت واقف ــث كان ــري، حي ــل المقط ــد مقب ــد أحم ــدي محم ــة لوال ــيارة التابع ــى الس ــظايا عل الش
إلــى تهشــم الزجــاج األمامــي  الدبعــي، ممــا أدى  أمــام منــزل عــادل شمســان  بالشــارع 
ــاقط  ــي تتس ــاون، الت ــف اله ــن قذائ ــظايا م ــا أيضــاً لش ــرض منزلن ــا تع ــيارة، كم ــي للس والخلف
ــا  ــذ، كم ــاج النواف ــر زج ــات وتكس ــاقط القمري ــى تس ــي أدت إل ــارة، والت ــى الح ــتمرار عل باس
تعرضــت خزانــات الميــاه فــي ســطح المنــزل إلــى طلقــات ناريــة، مــن قبــل مســلحي الحوثــي”.

اقتحام مقر قناة سهيل الفضائية بأمانة العاصمة ونهب أجهزة القناة

الحوثــي  جماعــة  مســلحي  يــد  فــي  صنعــاء  العاصمــة  ســقوط  علــى  واحــد  يــوم  بعــد 
وبالتحديــد فــي مســاء يــوم االثنيــن 22 ســبتمبر 2015م اقتحــم مســلحو جماعــة الحوثــي 
ــة  ــن بالعاصم ــة معي ــي مديري ــة ف ــهيل الفضائي ــاة س ــر قن ــم مق ــة أطق ــن ثاث ــى مت ــوا عل وكان
القنــاة. ومعــدات  أجهــزة  ونهــب  اخريــن  واحتجــاز  موظفيهــا  بطــرد  وقامــوا  صنعــاء 

قصف منزل المواطن محمد القحوي ومقتل جميع أفراد أسرته جوار مكتب التربية والتعليم 
بمدينة عمران

عنــد الســاعة الحاديــة عشــر ظهــراً مــن يــوم الســبت الموافــق 11 نيســان/أبريل 2015 
وتدميــره،  القحــوي  محمــد  المواطــن  منــزل  بقصــف  العربــي  التحالــف  طيــران  قــام 
كمــا  عمــران.  بمحافظــة  التربيــة  لمكتــب  مجــاور  وهــو  طابقيــن،  مــن  مكــون  المنــزل 
مــن األطفــال. واثنيــن  األم واألب  مــن  بكاملهــا، مكونــة  أســرة  قتــل  إلــى  القصــف  أدى 
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اقتحام وقصف معرض سيارات ودكاكين تابعة للمواطن قائد محمد علي الزعيمي بمنطقة 
الحصب في مدينة تعز

الحوثــي  جماعــة  يتبعــون  مســلحون  أفــراد  قــام  تعــز  بمدينــة  الحــرب  بدايــة  فــي 
الزعيمــي.  علــي  محمــد  قائــد  للحــاج  تابعــة  ودكاكيــن  ســيارات  معــرض  باقتحــام 

فــي  الزعيمــي،  محمــد  قائــد  الحــاج  حفيــد  قائــد،  أميــن  صــادق  أوضــح  حيــث 
الدكاكيــن  اســتخدموا  الحوثــي  جماعــة  مليشــيا  أن  للمنظمــة  بهــا  أدلــى  شــهادة 
ألســلحتهم. مخزنــا  المجــاور  الســيارات  معــرض  واتخــذوا  لهــم،  ســكنا 

ــي  ــف العرب ــرات التحال ــدى طائ ــت إح ــبتمبر 2015 قصف ــاء 16 أيلول/س ــر األربع ــي فج وف
معــرض الســيارات بصــاروخ، أدى إلــى تدميــر عشــرة دكاكيــن نهائيــاً وبعــض المبانــي 
ــي  ــققات ف ــداث تش ــى إح ــا أدى القصــف إل ــا. كم ــرا كلي ــرت تدمي ــرض تدم ــن المع ــة م القريب
بقيــة المبانــي، جــراء الضغــط الناتــج عــن الصــاروخ أثنــاء االنفجــار، وهــي معرضــة للســقوط 
ــازل ســكنية شــعبية.   ــة بالســكان، وهــي من ــزالً، كانــت مأهول فــي أي لحظــة، وعددهــا 30 من

اقتحام منزل المواطن عبد هللا محمد أحمد الخياري بأمانة العاصمة ونهب مقتنيات شخصية

فــي الســاعة التاســعة صباحــاَ بتاريــخ 30/ 8/ 2015م أكثــر مــن ثاثــون رجــل مســلحاَ يتبعــون 
جماعــة الحوثــي برفقــة عشــر نســاء ممــا يعرفنــا بالزينبيــات ) الجهــاز األمنــي النســوي التابــع 
ــاري و هــو احــد الشــخصيات  ــد الخي ــد أحم ــدهللا محم ــزل /عب ــي( يقتحمــون من لجماعــة الحوث
اإلصاحيــة البــارزة  فــي منطقــة ســكنة فــي شــارع الســتين الغربــي بأمانــة العاصمــة صنعــاء و 
قــام المســلحون بتفتيــش المنــزل و العبــث بكافــة اثاثــة و اســتمرت عمليــة االقتحــام و التفتيــش من 
الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الواحــدة ظهــرا  مــن نفــس يــوم االقتحــام و قــد أدى هــذا االقتحام 
إلــى ترويــع النســاء واألطفــال و نهــب  المقتنيــات الشــخصية التاليــة )اثنيــن البتوبــات - ســاعة يد 
- آلــي شــخصي - قشــطتين رصــاص – جمبيــة - مــودم نــت - ثاثــة تلفونات - بطائــق وجوازات 
ســفر ومســتندات شــخصية - وثائــق الســيارة – بعــض المبالــغ المالية(.االســتياء علــى منــزل 
المواطــن عبــد هللا الصعــر بعــد اقتحامــه ونهــب محتوياته في منطقة ســوق قبــان بمحافظة عمران

المواطــن عبــد هللا  باقتحــام منــزل  الحوثــي  قامــت مليشــيا   2015 17 تموز/يوليــو  فــي 
أحمــد الصعــر ونهــب محتوياتــه، وهــم يــرددون الصرخــة، المنــزل مكــون مــن طابقيــن، 
عليــه  باالســتياء  قامــوا  ذلــك  بعــد  ثــم  عمــران.  بمحافظــة  قبــان  ســوق  خلــف  ويقــع 
ــوم. ــى الي ــر ألعضــاء الجماعــة، حت ــن، وكمق ــل وســجن خــاص للمعارضي واســتخدامه كمعتق

رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

41

اليمن: الممتلكات الخاصة بين نارين



ــة ــة العاصم ــه بأمان ــد اقتحام ــة بع ــة الخيري ــاق االجتماعي ــة الوف ــر جمعي ــى مق االســتيالء عل

اقتحــم رئيــس اللجــان الشــعبية الحوثيــة بمنطقــة مصعــب بــن عميــر فــي مديريــة الوحــدة بأمانــة 
ــلحين  ــن المس ــدد م ــة ع ــود المطــري برفق ــد حم ــق محم ــراب( توفي ــو ت ــو )أب ــة المدع العاصم
الحوثيــن فــي يــوم 01/04/2015م مقــر جمعيــة الوفــاق االجتماعيــة الخيريــة التــي تقــع 
ــس  ــل رئي ــن قب ــة م ــر الجمعي ــى مق ــم االســتياء عل ــر وت ــن عمي ــب ب ــة مصع ــس منطق ــي نف ف
ــدر بـــ 500,000لاير. ــغ يق ــن خياطــة وأصــول بمبل ــب مكائ ــة ومســلحيه ونه اللجــان الحوثي

قصف منزل المواطن أحمد معصار وتدميره ومقتل من فيه بفج عطان في العاصمة صنعاء

 2017 آب/أغســطس   5 الجمعــة  يــوم  مــن  فجــراً  الخامســة  الســاعة  عنــد 
معصــار،  أحمــد  المواطــن  منــزل  بقصــف  العربــي  التحالــف  طيــران  قــام 
العســكرية. االتصــاالت  ســنترال  مــن  القريــب  عطــان،  بفــج  الكائــن 

نتــج عــن القصــف تدميــر المنــزل، فــوق ســاكنيه، وقــام بعــض األهالــي بالبحــث عــن 
جثــث الضحايــا تحــت األنقــاض واألحجــار، وتــم إخراجهــا، منهــا جثــة الطفلــة بثينــة.

تفجير أحد المنازل في منطقة القطن بمحافظة حضرموت

في يوم األحد، الســاعة العاشــرة صباحاً 5 أيار/مايو 2016 قامت مجموعة من عناصر الجيش 
التابعــة للمنطقــة العســكرية األولــى بتفجيــر أحــد المنــازل الكائنــة فــي مديريــة مــودف بالقطن في 
محافظــة حضرمــوت، بعــد تمشــيط المنطقــة، وبمزاعــم أنــه يــؤوي عناصــر مــن تنظيــم القاعــدة.

اقتحام محالت تجارية وفرض إتاوات مالية عليها بمحافظة عدن 

في 23 كانون الثاني/يناير 2016، عند الساعة 11 ظهراً قام بعض المسلحين التابعين للمقاومة 
الجنوبيــة بمحافظــة عــدن بقيــادة وليــد الضالعــي باقتحــام محات تجاريــة في مدينة عــدن، وإلزام 
أصحــاب المحــات برفــع علــم الجنــوب، مالم ســيتعرضون لغرامــة مالية وقدرهــا 20 ألف لاير.
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إحراق مقر حزب اإلصالح وإتالف محتوياته في مديرية كريتر بمحافظة عدن

ــي  ــزام األمن ــون الح ــلحون يتبع ــدم مس ــو 2017 أق ــق 16 أيار/ماي ــبت المواف ــاء الس ــي مس ف
بإطــاق الرصــاص الحــّي علــى بوابــة مقــر حــزب اإلصــاح، الكائــن فــي منطقــة كريتــر، مقابل 
ملعــب الحبيشــي بمحافظــة عــدن، كمــا قامــوا بالصعــود إلــى المقــر وأضرمــوا النيــران بداخلــه، 
ــر. ــة بكريت ــق العقب ــك، مــن طري ــن بعــد ذل ــروا هاربي ــم ف ــه، ث ــى إحــراق محتويات ــا أّدى إل مم

االستيالء على منزل المواطن محمد أحمد اآلنسي في جبل باصهيب بمنطقة التواهي في 
محافظة عدن

المديريــة،  أمــن  مديــر  بقيــادة  التواهــي،  مديريــة  أمــن  يتبعــون  مســلحون  قــام 
فــي  الكائــن  اآلنســي،  أحمــد  محمــد  المواطــن  منــزل  باقتحــام  عامــر،  نبيــل 
عامــاً.  20 مــن  أكثــر  منــذ  يملكــه  والــذي  التّواهــي،  بمنطقــة  باصهيــب،  جبــل 

أفــراُد األمــن قامــوا بإعطــاء المالــك 10 أيــام كفرصــة إلخــاء المنــزل، لصالــح المدعــو عبيــد 
أحمــد مثنــى، وهــددوا مالــك المنــزل بأنهــم ســيتخذون اإلجــراء المناســب فــي حــال عــدم إخائــه. 

وفــي 15 أيار/مايــو 2017 قــام مديــر أمــن التواهي، مع مجموعة أفراد مســلحين باقتحام المنزل 
واالعتــداء بالضــرب علــى النســاء واألطفال، وتــم إخاء المنزل بالقوة، مــع أن موضوع اإلخاء 
قضيــة مدنيــة وال دخــل ألمــن التواهي فيها، وأيضا ليس لديه أوامــر أو قرارات قضائية لمصلحة 
عبيــد أحمــد مثنــى، الــذي ال يعرفــه أحــد مــن أهالــي حــي التواهــي وليــس لــه أي حق فــي المنزل.

اقتحام منزل المواطن نصر عبده بمنطقة جبل راس في محافظة الحديدة

 2016 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   28 فــي  الحوثــي،  جماعــة  يتبعــون  مســلحون  أقــدم 
باقتحــام منــزل المواطــن نصــر عبــده ردمــان، بمنطقــة جبــل راس بمحافظــة الحديــدة.

وكانــت الحملــة التــي داهمــت المنــزل مكونــة مــن ســتة أطقــم، عليهــا مســلحون، بحجــة البحــث 
عــن أســلحة، وقامــوا باقتحــام المنــزل، بشــكل همجــي، نتــج عنــه بــث الرعــب وترويــع النســاء 
واألطفــال، وتســبب ذلــك فــي إصابة أم مالك المنــزل بجلطة، مما جعلها قعيــدة وطريحة الفراش.
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اقتحام وإتالف ونهب فرع جمعية اإلصالح الخيرية بمدينة رداع

المحلــي  المجلــس  عضــو  يحيــى  حســين  معهــم  الحوثــي،  مليشــيا  مــن  مجموعــة 
اإلصــاح  جمعيــة  مبنــى  باقتحــام  قامــوا  البيضــاء،  محافظــة  فــي  رداع  بمدينــة 
 .2017 نيســان/أبريل   4 فــي  رداع،  مدينــة  فــرع  الخيريــة،  االجتماعــي 

وأثــاث  ودواليــب  الشــبابيك  وتكســير  الجمعيــة  مبنــى  بــاب  بقلــع  قامــوا  كمــا 
نقديــة،  وأمــوال  كمبيوتــر،  أجهــزة   2 ونهــب  األوراق،  وإتــاف  الجمعيــة، 
الجمعيــة.  خزنــة  فــي  موجــودة  كانــت  المنطقــة،  أليتــام  ماليــة  كفــاالت  وهــي 

اقتحام منزل ونهب محتوياته بأمانه العاصمة صنعاء

 2015 حزيران/يونيــو  منتصــف  “فــي  قالــت  حســين  علــي  صبــاح 
منطقــة  فــي  الكائــن  منزلنــا  الحوثــي  جماعــة  يتبعــون  مســلحون  داهــم 
المنــزل”. فــي  أســلحة  لدينــا  أن  بحجــة  صنعــاء،  العاصمــة  بأمانــة  ســعوان 

وأضافــت قائلــة “قبــل عمليــة االقتحــام أغلــق مســلحو الجماعــة جميــع المنافــذ المؤديــة 
إلــى منزلنــا، وعنــد محاولتهــم الدخــول إلــى المنــزل بالقــوة حاولــت منعهــم مــن دخــول 
ــلحين  ــد المس ــام أح ــود، فق ــن الصع ــم م ــزل ألمنعه ــلم المن ــى س ــي عل ــت رجل ــزل ووضع المن
بضــرب رجلــي بعقــب بندقيتــه، وآخــر قــام بدفعــي وصعــد المســلحون اآلخــرون إلــى 
المنــزل، وأثنــاء صعودهــم قامــوا بضربــي وركلــي بأحذيتهــم وأســلحتهم، وكنــت أصــرخ 
مــن األلــم، ولكنهــم ظلــوا يتدافعــون فــوق جســدي بقــوة، وكانــوا أيضــاً يشــتموني بألفــاظ 
المنــزل وعبثــوا  ابنــي محمــد واعتقالــه، بعــد أن فتشــوا  نابيــة، وقامــوا أيضــاً بضــرب 
ــأوالدي”. ــق الشــخصية الخاصــة ب ــر والشــهادات والبطائ ــزة الكمبيوت ــه وأخــذوا أجه بمحتويات

كمــا  الضــرب،  جــراء  المــرض  مــن  طويلــة  لفتــرة  تعانــي  ظلــت  أنهــا  موضحــة 
عنــد  أصابهــا  الــذي  والرعــب،  الخــوف  بســبب  نفســية،  حالــة  مــن  عانــت  أنهــا 
قســرياً. ومهجريــن  ماحقيــن  مازالــوا  أوالدهــا  وأن  للمنــزل،  المســلحين  اقتحــام 
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نهب محتويات منزل المواطن معين يحيى العوامي بمدينة حجة

بعــد أن اجتاحــت مليشــيا الحوثــي التابعــة لجماعــة الحوثــي )أنصــار هللا( مدينــة حجــة، 
الشــرعية. الســلطة  وناصــروا  جماعتهــم  عارضــوا  الذيــن  المواطنيــن،  ياحقــون  ظلــوا 

وكان مــن بينهــم المواطــن معيــن يحيــى العوامــي، الــذي اختفــى لفتــرة عنــد أحــد أقاربــه، ثــم نزح 
هــو وأســرته، بشــكل ســّري إلــى مدينــة مــارب، وأغلــق بيتــه ولــم يأخــذ معــه شــيئاً مــن األثــاث.

أحــد الشــهود حمــود عبــدهللا علــي أكــد فــي شــهادته، التــي أدلــى بهــا للمنظمة أنــه في يــوم الثاثاء 
ــى  ــم، عل ــة أطق ــن ثاث ــى مت ــي عل ــدم مســلحو جماعــة الحوث مســاًء، 7 آذار/مــارس 2017 أق
مداهمــة منــزل معيــن يحيــى العوامــي، وكســروا أقفــال المنــزل، ونهبــوا جميــع محتوياتــه وجميع 
المقتنيــات الشــخصية، ومنهــا ذهــب النســوان، وأنهــم مزقوا الكتــب التي كانت في مكتبــة المنزل.

إتالف مزرعة المواطن بكيل عبد هللا معوضة ونهب محتويات منزله وسيارته بمديرية عتمة 
بمحافظة ذمار

بكيــل عبــد هللا ســعد معوضــة فــي إفــادة لــه لرايتــس رادار قــال “بعــد دخــول مســلحي 
جماعــة الحوثــي إلــى قريتــي، قريــة القــدم بمنطقــة عتمــة فــي محافظــة ذمــار، قامــت 
فــي  القــات  أشــجار  بقلــع   ،2017 آذار/مــارس   6 يــوم  ظهــر  فــي  منهــم  مجموعــة 
مزرعتــي والعبــث بهــا ومداهمــة منزلــي وتكســير جميــع أبــواب ونوافــذ المنــزل ونهــب 
محتوياتــه، كمــا نهبــت ســيارتي نــوع )فيتــارا( 2001، و 2 متــرات )درجــات ناريــة( 
مــأرب”. محافظــة  إلــى  للفــرار  اضطرنــي  ممــا  العتقالــي،  عنــي  بالبحــث  وقامــوا 

نهب محتويات منزل المواطن عبد هللا عائض التميمي ومقتنياته الشخصية بمدينة الحزم في 
محافظة الجوف

قــال عبــد هللا عائــض التميمــي “بعــد أن ســيطرت مليشــيا جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح علــى 
ــا واحــد منهــم،  ــاس وأن ــر مــن الن ــزح كثي ــو 2015 ن مركــز محافظــة الجــوف فــي تموز/يولي
ــي”. ــة الحوث ــن لجماع ــلحين تابعي ــد مس ــتثناء تواج ــة، باس ــات فارغ ــازل والمح ــت المن وبقي

مضيفــا أن معظــم المنــازل تركهــا أهلهــا وفــروا بأنفســهم مــن بطــش مســلحي جماعــة 
محتويــات  كافــة  نهــب  تــم  وأنــه  منزلــه،  ضمنهــم  ومــن  صالــح،  وقــوات  الحوثــي 
منزلــه.  فــي  كانــت  التــي  الكهربائيــة  واألدوات  الشــخصية  ومقتنياتــه  منزلــه، 
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نهب مقتنيات شخصية أثناء اعتقال المواطن رضوان حمود قاسم أبو هدعش بالعاصمة صنعاء

بعــد أن أفــرج عنــه فــي صفقــة تبــادل معتقليــن بيــن الحكومــة الشــرعية وجماعــة الحوثــي، فــي 
ــو هدعــش  ــم أب ــود قاس ــون األول/ديســمبر 2017 أوضــح رضــوان حم ــاء 6 كان ــوم األربع ي
أنــه كان مســجوناً فــي الســجن المركــزي بصنعــاء، وأنــه اعتقــل فــي تاريــخ 8 حزيــران/

يونيــو 2016 الموافــق 3 رمضــان  1437هـــ، بعــد أن حاصــرت قــوة عســكرية تتبــع 
ــرض  ــيارات مع ــع الس ــاص ببي ــاص معرضــه الخ ــم وب ــن 3 أطق ــة م ــي، مكون ــة الحوث جماع
الخليــل، بشــارع النصــر، بمنطقــة ســعوان، بأمانــة العاصمــة صنعــاء، مــن جميــع االتجاهــات 
ــه  ــاء اعتقال ــة، وأثن ــي المنطق ــاكنين ف ــاب الس ــى إره ــا أدى إل ــام، مم ــارع الع ــع الش ــم قط وت
ــغ 250 ألــف لاير يمنــي،  ــه ومسدســه )ميكــروف( ومبل ــوا ســيارته وجنبيت مــن المعــرض نهب
ثــم اقتــادوه إلــى مبنــى جهــاز األمــن القومــي التابــع للجماعــة، فــي منطقــة صــرف بصنعــاء.

ــواع  ــد أن ــا ألش ــرض خاله ــهر، تع ــة أش ــي ثاث ــن القوم ــجن األم ــي س ــل ف ــه ظ ــاف أن وأض
التعذيــب، وأنــه فــي ثانــي أيــام عيــد األضحــى ضــرب طيــران التحالــف العربــي ســجن 
الهــروب مثــل  الســجن، فحــاول  أبــواب  انفتحــت  إثــر الضربــة  القومــي، وعلــى  األمــن 
ــن،  ــن القناصي ــة م ــى بمجموع ــوا المبن ــي أحاط ــيا الحوث ــن مليش ــجونين، ولك ــن المس ــره م غي
ــرح 13  ــاص، وج ــجونين برصاصــة قن ــد المس ــل أح ــوع، فقُت ــيات الدم ــم مس ــوا عليه وأطلق
معتقــاً، وحوصــر مــن تبقــى مــن المســجونين، لمــدة يوميــن كامليــن، بــدون أكل أو شــرب أو 
ــواع التعذيــب. ــه أيضــاً ألشــد أن ــى ســجن األمــن السياســي، وتعــرض في ــه إل ــم نقل ــم ت دواء، ث

القســري،  واإلخفــاء  والقهــر  للتعذيــب  خالهــا  تعــرض  أشــهر،   10 االعتقــال  واســتمر 
ــه. ــع أهل ــن التواصــل م ــن م ــاك تمك ــاء، وهن ــزي بصنع ــجن المرك ــى الس ــل إل ــك نُق ــد ذل وبع
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االنتهاكات المتعددة التي تعرضت لها جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية 

أوضــح األميــن العــام لجمعيــة اإلصــاح االجتماعــي الخيرية الدكتور عبدالواســع أحمد الواســعي 
ان الجمعيــة تعرضــت مــن قبــل ســلطة األمــر الواقــع فــي صنعــاء جماعــة الحوثــي النتهــاكات 
متعــددة، “أبرزهــا اقتحــام مقــر الجمعيــة بصنعــاء فــي يــوم الخميــس 2 نيســان/أبريل 2015، 
ــم االســتياء عليهــا  ــة، وت منهــا المركــز الرئيســي والقطــاع النســائي وقطــاع الشــباب والطفول
بالقــوة، وبعــد تفــاوض ونقــاش تــم تســليمنا المبنــى اإلداري لممارســة أعمالنــا، ومــا زال الســطو 
والســيطرة مســتمرين على مبنى القطاعين النســائي والطفولة وتم تحويلهما إلى مقر لمســلحيهم، 
ويضعــون فيــه بعــض األشــياء المنهوبــة، وأحــد المبانــي أدخلــوا فيــه نازحيــن، حســب كامهــم”.

ــى  ــو 2015 اســتلمنا المبن ــوم 4 حزيران/يوني ــي ي ــاك، وف ــذا كان أول انته ــا “ه وأضــاف قائ
ــس  ــس المجل ــمى رئي ــا يس ــدر م ــر 2017 أص ــرين األول/أكتوب ــوم 21 تش ــي ي اإلداري، وف
السياســي للحوثييــن صالــح الصمــاد قــراراً بتكويــن لجنــة خاصــة، تســمى الحراســة القضائيــة 
والحجــز التحفظــي، لمــن يخاصمونهــم مــن الناحيــة السياســية أو المجتمعيــة، وبنــاًء علــى ذلــك 
القــرار تــم فــي 1 آب/أغســطس 2018 تجميــد الحســابات البنكيــة للجمعيــة، فــي كل البنــوك، 
ــول،  ــرة، بشــكل مقب ــور لفت ــد وســارت األم ــذا التجمي ــاء ه ــم الغ ــة ت ــع القضي ــم ورف ــد تظل وبع
ــة ظــا تحــت  ــن الخــاص بالقطــاع النســائي والطفول ــد أن المبنيي ــات، مــع التأكي رغــم المضايق
ــي  ــم ف ــة- وكله ــاء وريم ــي صنع ــة ومحافظت ــة العاصم ــرع أمان ــم إغــاق ف ــا ت ســيطرتهم، كم
ــروع”. ــذه الف ــاث ه ــى أث ــتياء عل ــم االس ــرياً وأيضــاً ت ــاً قس ــاء- إغاق ــة صنع ــة العاصم أمان

وأوضــح أنــه فــي 20 آب/أغســطس 2019 قامــت لجنــة الحراســة القضائيــة، التــي يرأســها مــا 
يســمى الحــارس القضائــي، اللــواء صالــح الشــاعر بإرغــام وزارة الشــئون االجتماعيــة بالعمــل 
علــى تغييــر الهيئــة اإلداريــة، وتم تعييــن هيئة إدارية جديدة في 17 أيلول/ســبتمبر 2019، وكان 
يرأســها بحســب تعيينهــم وبــدون أي انتخابــات شــخص اســمه عبدالعزيــز الحــاج، واألميــن العــام 
عبــدهللا جميــل، ونائــب الرئيــس عبدالفتــاح الحــداد، وأنهــم ســيطروا أيضــاً على المبنــى اإلداري، 
وعلــى هــذا األســاس تواصلــوا مــع المانحيــن، باعتبارهــم ُهــم الجمعيــة، ويســيطرون علــى فروع 
المحافظــات التــي تحــت ســيطرتهم، ويتواصلــون مــع تلــك الفــروع باعتبارهــم يمثلــون الجمعيــة. 

مؤكدا أن جماعة الحوثي سيطرت على أسهم الجمعية في بعض المشاريع الخيرية واالستثمارية، 
ــة الخاصــة باألراضــي.  ــق الملكي ــر وثائ ــة، وتغيي ــى أراضــي الجمعي ــت بالســطو عل ــا قام كم
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االنتهاكات التي تعرضت لها جامعة العلوم والتكنلوجيا

ــرين  ــخ 21 تش ــاد بتاري ــح الصم ــي صال ــس السياس ــس المجل ــدره رئي ــرار أص ــى ق ــاء عل بن
ــكات الخونــة(  أول/أكتوبــر 2017 بتكويــن لجنــة خاصــة تســمى )لجنــة حصــر واســتام ممتل
ويقصــد بالخونــة هــم مــن يخالفــون حركــة أنصــار هللا “)جماعــة الحوثــي( سياســياَ وعيــن صالــح 
مســفر الشــاعر حــارس قضائــي وفــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2018 أرســل الحــارس القضائــي 
ــه  ــاً عن ــي مندوب ــى الحياس ــد يحي ــن محم ــراً بتعيي ــت ام ــالة تضمن ــاعر رس ــفر الش ــح مس صال
فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا وقــام بمنحــه صاحيــات تفــوق صاحيــات رئيــس الجامعــة. 

وفــي تاريــخ  17 آذار/مــارس 2019 عيّــن صالــح الشــاعر، شــخصا آخــر يدعــى عبدالفتــاح 
ــام  ــد ق ــي وق ــى الحياس ــد يحي ــابق محم ــدوب الس ــن المن ــدالً ع ــه ب ــاً ل ــداد مندوب ــماعيل الح اس
الشــاعر بتجميــد ارصــدة الحســابات البنكيــة للجامعــة وإضافــة توقيعــات اخيــه عبــدهللا الشــاعر 
ومندوبــه عبدالفتــاح الحــداد علــى حســابات الوحــدات التابعــة للشــركة المالكــة للجامعــة بالمخالفــة 
ــن  ــل والقواني ــة العم ــح وأنظم ــاوزات للوائ ــدة تج ــاعر ع ــدوب الش ــب من ــد ارتك ــن، وق للقواني
ــف ادارات  ــي مختل ــن ف ــن مندوبي ــدة بتعيي ــة المعتم ــاكل التنظيمي ــاوز الهي ــا تج ــذة، ومنه الناف
الجامعــة للســيطرة علــى كافــة األنشــطة وكانــوا - باعتبارهــم ســلطة امــر واقــع- يمارســوا مهــام 
ــة المدفوعــات  ــة، وحصــر اعتمــاد كاف ــات اإلدارة التنفيذي ــات مفتوحــة تفــوق صاحي وصاحي
ــت ال  ــي كان ــة الت ــادات اإلداري ــد القي ــاعديه،و تهدي ــى مس ــه وعل ــغيلية علي ــات التش والمصروف
ــا  ــا إم ــبب به ــي كان يتس ــل الت ــد العراقي ــه أو تنتق ــه ومخالفات ــى تجاوزات ــرض عل ــذ او تعت تنف
بالحبــس أو اإلخفــاء، و نتيجــة العتــراض رئيــس الجامعــة علــى تجــاوزات المنــدوب ومســاعديه 
ــد مــن  ــه العدي ــر ل ــس الجامعــة ودب ــام مــن رئي ــدوب باالنتق ــام المن ــره، ق ــى تغيي واصــراره عل
المكائــد و فــي تاريــخ 25 كان ثاني/ينايــر 2020، تــم اعتقــال رئيــس الجامعــة الدكتــور حميــد 
محمــد عقــان اثنــاء عودتــه مــن مقــر عملــه الــى منزلــه الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــراً، مــن 
ــام، و فــي تاريــخ فــي 02  ــه 9 أي ــم اخفائ قبــل جهــاز األمــن والمخابــرات التابــع للحوثييــن وت
ــراً  ــه قس ــه واخفائ ــد اعتقال ــث ان اعي ــا لب ــه م ــراحه ولكن ــاق س ــم اط ــباط/فبراير 2020 ت ش
مــرة أخــرى فــي 12 شــباط/فبرير 2020م ولفّقــوا لــه تهمــة التعــاون مــع دول العــدوان )دول 
التحالــف العربــي( وال يــزال رئيــس الجامعــة معتقــا حتــى لحظــة اصــدار هــذا التقريــر. 

و فــي يــوم 16 شــباط/فبراير 2020 اعتقــل المستشــار القانونــي للجامعــة أحمــد عبــدهللا الورقــي 
مــن قبــل جهــاز األمــن والمخابــرات )التابــع للحوثييــن( وطلبــوا منــه التوقــف عــن متابعــة قضيــة 
الجامعــة ورئيســها، كمــا تــم تهديــد غيــره مــن المحاميــن لنفــس الســبب، وفــي 28 شــباط/فبراير 
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ــوكل وكســروا مكتــب رئيــس الجامعــة  ــة عــادل احمــد المت ــد الشــاعر برفق 2020 وصــل رائ
الدكتــور حميــد محمــد عقــان وقــام باســتدعاء عمــداء الكليــات الجامعيــة واألمانة العامــة ومدراء 
اإلدارات وأقــام مراســم تنصيــب اجبــاري لـــعادل المتــوكل رئيســاً للجامعــة بــدالً عــن الدكتــور 
حميــد عقــان، وإثرهــا قــام المتــوكل بتشــكيل لجــان مــن عناصــر انصــار هللا )جماعــة الحوثــي( 
ال عاقــة لهــم بالجامعــة، أســماء بعضهــم عبــارة عــن ُكنــى أبــو فــان  وأبــو فــان وال توضــح 
ــات،  ــة مخالف ــة عــن أي ــن المســاءلة القانوني ــن التهــرب م ــم م ــا يمكنه ــة بم شــخصياتهم الحقيقي
وقامــوا بتجميــع بيانــات الطــاب الشــخصية مــن مختلــف الكليــات واألقســام العلميــة واإلداريــة 
والماليــة، وهــذا ال عاقــة لــه بالعمــل األكاديمــي، وقامــوا بزراعــة برامــج تجسســية فــي شــبكات 
االنترنــت والتحويــات فــي كافــة الكليــات بمــا فيهــا شــبكة انترنــت وتحويلــة الهاتــف الخاصــة 
بفــرع الطالبــات واقتحمــوا أقســام الكاميــرات فــي كل كليــات الجامعــة وفــرع الطالبــات، كمــا 
قامــوا بتعييــن مشــرفين حوثييــن علــى الكاميــرات ممــن يحملــون كنــى وألقــاب فقــط، ويتحصلــوا 
ــح الطــاب  ــا لصال ــة وهــذا ال يضمــن إثباته ــة مــن الطــاب بموجــب ســندات يدوي ــغ مالي مبال
وتخفيضهــا مــن مديونياتهــم، ممــا يعــرض حقــوق الطــاب للضيــاع، وزعزعت هــذه التصرفات 
ــف  ــن مختل ــهاداتها م ــراف بش ــت االعت ــا ووضع ــا ودولي ــة محلي ــة الجامع ــة مكان ــر القانوني غي
دول العالــم محــل شــك، وكــذا اعتــراف الهيئــات والمجالــس األكاديميــة والتصنيفــات الدوليــة.

االنتهاكات التي تعرض لها مستشفى جامعة العلوم والتكنلوجيا

منذ ان اســتولى انصار هللا )جماعة الحوثي( على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ســبتمر2014 
وبحكــم انهــم اصبحــوا ســلطة االمــر الواقــع بالعاصمــة صنعــاء اســتغلوا مستشــفى جامعــة العلــوم 
ــاً، مــا كلــف  ــا لعــاج الحــاالت المرضيــة مــن الحوثييــن والمعروفيــن لديهــم مجان والتكنولوجي
المستشــفى مئــات الماييــن مــن الخســائر، وكانــوا يجمعــون مبالــغ ماليــة مــن المرضــى مقابــل 
الضغــط علــى اإلدارة لمنــح خصومــات باهظــة، وبعــد ان أنشــأت جماعــة الحوثــي لجنــة لحجــز 
أمــوال المعارضيــن لهــا بقــرار صــادر عــن رئيــس المجلــس السياســي للحوثييــن األعلــى صالــح 
الصماد بتاريخ  21 تشــرين أول/أكتوبر 2017م وتعيين مســفر الشــاعر حارساَ قضائياَ وبالتالي 
تعييــن صالــح المســفر فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2018 محمــد يحيــى الحياســي مندوبــا عنــه و 
منحــه صاحيــات تفــوق صاحيــات مديــر المستشــفى، قــام الشــاعر بتجميــد ارصــدة الحســابات 
البنكيــة للمستشــفى وإضافــة توقيعــات اخيــه عبــدهللا الشــاعر ومندوبــه علــى حســابات المستشــفى 
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ــفى  ــف إدارات المستش ــي مختل ــه ف ــن عن ــاعر مندوبي ــدوب الش ــن من ــن وعي ــة للقوانيي بالمخالف
ــة  ــة والفني ــادات اإلداري ــد القي ــم توع ــل يت ــدراء اإلدارات، ب ــات م ــوق صاحي ــات تف بصاحي
التــي ال تنفــذ او تعتــرض علــى تجاوزاتهــم باالعتقــال، وعبرهــم فقــط يتــم اعتمــاد المصروفــات 
ــة  ــر الطبي ــة وغي ــة والمســتلزمات الطبي ــة ويقومــون باحتجــاز مســتحقات مــوردي األدوي المالي
والتجهيــزات والخدمــات وال يتــم اطاقهــا إال مقابــل تســهيات ورشــاوى وإتــاوات شــخصية.

ومــن االنتهــاكات التــي مارســها منــدوب الحــارس القضائي ومســاعديه محاوالتهم تجميــع بيانات 
المرضــى مــن الملفــات الطبيــة بالنظــام االلــي للمستشــفى، وهــذا التصــرف يهــدد خصوصيــة 
وســرية المرضــى وبيانــات حاالتهــم المرضيــة فــي انتهــاك واضــح للمعاييــر المهنيــة والقوانيــن 
والتشــريعات وأخاقيــات المهنــة واقتحــام قســم الكاميــرات بالمستشــفى وتعييــن مشــرفين حوثيين 
علــى الكاميــرات. ومــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا بعــض العامليــن بالمستشــفى قيــام منــدوب 
الحــارس القضائــي فــي شــهر تشــرين أول/أكتوبر 2019 باالســتعانة بجهاز االمــن و المخابرات 
الحوثــي باحتجــاز مديــر عــام المستشــفى  فهمــي الحكيمــي ومديــر إدارة المــوارد البشــرية عباس 
البنــا والمستشــار القانونــي للجامعــة خالــد الســلطان ولــم يطلــق ســراحهم إال بعــد أن اجبروهــم 
علــى التوقيــع علــى محضــر اجتمــاع يلتزمــون فيهــا بتلبيــة مجموعــة مــن الطلبــات غيــر القانونية 
وال تقــع فــي اطــار صاحياتهــم، فــي نفــس الشــهر قامــت النيابــة الجزائيــة باســتدعاء كل مــن 
مديــر عــام المستشــفى والمديــر المالــي ومديــر المشــتريات ومديــر المخــازن للتحقيــق معهــم فــي 
تهــم كيديــة قدمهــا منــدوب الحــارس القضائــي بالمستشــفى، وفــي ســبيل ارغــام بعــض مــدراء 
ــر  ــوم 19 تشــرين ثاني/نوفمب ــي ي ــم ف ــدوب ت ــات المن ــفى للخضــوع لتوجيه اإلدارات بالمستش
ــر المخــازن فــي مسشــتفى جامعــة  ــر المشــتريات، ومدي ــي، مدي ــر المال 2019 اســتدعاء المدي
ــبوع  ــدة اس ــم لم ــن واحتجازه ــة للحوثيي ــة المتخصصــة التابع ــة الجزائي ــل النياب ــن قب ــوم م العل
ــر  ــون ثاني/يناي ــوم 25 كان ــي ي ــي”، وف ــدوان واإلضــرار باالقتصــاد الوطن ــة الع ــة “إعان بتهم
ــح  ــارب الحــارس القضائــي صال ــد الشــاعر، وهــو احــد اق ــى المستشــفى رائ 2020 حضــر ال
الشــاعر مصحوبــاً بقــوة ال تقــل عــن 30 جنــدي، واســتدعى فــور وصولــه مديــر عــام المستشــفى 
ومــدراء اإلدارات وامرهــم بتســليم مهــام اإلدارات الوســطية الــى اشــخاص تــم تعيينهــم مــن قبله.
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اقتحام ونهب وتفجير منزل النائب / عبد العزيز جباري بمحافظة ذمار

بعــد أن اقتحمــت جماعــة الحوثــي بمســلحيها منــزل النائــب البرلمانــي عبدالعزيــز جبــاري اميــن 
عــام تنظيــم العدالــة والبنــاء اختطفــت نجلــة وليــد و اقتادتــه الــى جهــة مجهولــة و قــد تــم اقتحــام 
المنــزل الواقــع جنــوب مدينــة ذمار فــي يوم الخميس 2 ابريــل 2015م و كان االقتحام بعدد كبير 
مــن المســلحين و بشــكل مفاجــئ ممــا اثــار الرعــب فــي اوســاط النســاء واألطفــال المتواجدين في 
المنــزل، و بعــد طــرد مســلحو جماعــة الحوثــي افــراد اســرة النائــب جبــاري ممــن كان ســاكن في 
المنــزل قامــوا بنهــب جميــع محتوياتــه واثاثــه، و ظــل المنــزل محتــل مــن قبــل مســلحي جماعــة 
الحوثي ما يقارب الشــهرين و في مســاء يوم الثاثاء 16 يونيو 2015م فجرت جماعة الحوثي 
المنــزل بشــكل كامــل ، و قــد كان تبريــر المســلحون لعمليــة االقتحــام و النهــب و التفجيــر بــأن 
النائــب جبــاري مــن المؤيديــن لقصــف التحالــف الخليجــي علــى اليمــن ، ويســتحق أكثر مــن ذلك.

اقتحام ونهب محتويات منزل الدكتور/ ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدي بريطانيا

حاصــرت اطقــم عســكرية تتبــع جماعــة الحوثــي منــزل القيــادي فــي الحــزب االشــتراكي اليمنــي 
ــي المشــروع  ــع ف ــان الواق ــور/ ياســين ســعيد نعم ــة المتحــدة الدكت ــدى المملك ــن ل و ســفير اليم
الليبــي فــي حــي الوحــدة بصنعــاء لمــدة أســبوع و فــي يــوم االحــد 23 ســبتمبر 2018م اقتحــم 
مســلحو جماعــة الحوثــي المنــزل و طــردوا مــن كان ســاكن فيــه ونهبــوا كافــة محتويــات 
ــي  ــة ف ــاث منزل ــي نشــر ياســين صــور القتحــام و نهــب اث ــوم التال ــي الي ــزل، و ف ــاث المن وأث
صفحتــه علــى الفيســبوك، و فــي اليــوم الرابــع مــن واقعــة االقتحــام اســتدعت جماعــة الحوثــي 
ــى  ــدي للحضــور ال ــي الجلي ــده عل ــي عب ــي الصحف ــة لاشــتراكي اليمن ــة المركزي عضــو اللجن
ــزل  ــي من ــة كان يســكن ف ــزل كون ــاث المن ــور ياســين مــن أجــل جــرد واســتام أث ــزل الدكت من
الدكتــور ياســين قبــل طــرده منــه مــن قبــل الجماعــة و حــال وصلــة اعتقلتــه جماعــة الحوثــي 
واقتادتــه إلــى ســجن الحصبــة دون أي تهمــة أو مبــرر و أفرجــت عنــه بعــد أيــام مــن اعتقالــه.
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تفجير منازل في قرية الدهيمية في منطقة العدين بمحافظة إب 

عناصــر  اقدمــت  ثاني/ينايــر2017  كانــون   26 بتاريــخ  الخميــس  يــوم   مســاء  فــي 
جماعــة الحوثــي المســلحة  علــى تفجيــر ســته منــازل فــي قريــة الدهيميــة، وهــي قريــة 
تقــع فــي منطقــة األبعــون بعزلــة األســلوم بمديريــة حــزم العديــن غــرب محافظــة إب.

ــلحة  ــي المس ــة الحوث ــون ان عناصــر جماع ــكان محلي ــة وس ــى الحادث ــان عل ــهود عي ــال ش وق
ــي  ــده مرشــد عل ــي، أوالد عب ــم الحاتم ــدهللا ســعيد غان ــن: عب ــن المواطني ــازل كل م فجــرت من
الســلمي، أبنــاء عبــدهللا علــي الســلمي، فــواز عبــده مرشــد، عبــده عبــدهللا ســعيد، ردفــان 
محمــد عبــده مرشــد، محمــد بــن محمــد عبــدهللا علــي ومختــار صــادق مرشــد، باالضافــة الــى 
تهجيــر الســكان مــن القريــة وطردتهــم مــن بيوتهــم ونهبــت محتويــات المنــازل والبيــوت.

تفجير منزل الصحفي الشليف في قرية الحول بمنطقة نهم، محافظة صنعاء

التابعــة  القــوات  اقدمــت  ثاني/نوفمبــر2017  تشــرين   16 تاريــخ   الخميــس  يــوم  فــي 
لجماعــة الحوثــي المســلحة علــى تفجيــر منــزل الصحفــي عبــدهللا الشــليف بمنطقــة نهــم. 

تفجير منزل مواطن في مدينة العليا، بمنطقة بيحان في شبوة

التابعــة  القــوات  أقدمــت  15حزيران/يونيــو2017  بتاريــخ  يــوم   فــي 
ناصــر  محمــد  المواطــن  منــزل  تفجيــر  علــى  المســلحة  الحوثــي  لجماعــة 
اليمــن. شــرقي  شــبوة  بمحافظــة  بيحــان  بمديريــة  العليــا  مدينــة  فــي  قبــول 

تفجير 7 منازل في قرية تبشيعة  بمنطقة جبل حبشي بمحافظة تعز

ــي  ــة الحوث ــة لجماع ــوات التابع ــت الق ــباط/فبراير2017 اقدم ــخ 19 ش ــوم الســبت بتاري ــي ي ف
المســلحة علــى تفجيــر 7 منــازل فــي قريــة تبيشــعه بمنطقــة بــاد الوافــي بمديريــة جبــل حبــش 
ــح  ــي وصال ــة ان مســلحي جماعــة الحوث ــى الحادث ــان عل ــال شــهود عي ــي محافظــة تعــز. وق ف
فجــروا منــازل كل مــن غالــب احمــد الذاعــر،  محمــد احمــد الحمــودي األجــدل، رؤوف غالــب 
مقبــل الحمــودي، محمــد غالــب مقبــل الحمــودي، محمــد عبــدهللا القحطانــي القطمة، حســان محمد 
ســيف الحمــودي، فــؤاد غالــب  الذاعــر، كمــا تضــررت منــازل كثيــرة أضــرار كبيــرة وهجــرت 
ــع والخــوف  ــه مــن الهل ــوة وحال ــه بالق القــوات التابعــة لجماعــة الحوثــي المســلحة ســكان القري
لــدى النســاء واألطفــال وهــم يخرجــون مــن بيوتهــم مغادريــن ديارهــم تحــت القهــر والرصــاص.
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تفجير مواطن في منطقة الحوبان بمحافظة تعز

ــي  ــة الحوث ــة لجماع ــوات التابع ــت الق ــبتمبر2017 أقدم ــخ 5 أيول/س ــن بتاري ــوم االثني ــي ي ف
إلــى  أدى  مــا  ســاكنيه،  رؤوس  علــى  المواطنيــن  أحــد  منــزل  تفجيــر  علــى  المســلحة  
اليمــن. غربــي  جنــوب  تعــز  بمحافظــة  الحوبــان  منطقــة  فــي  ووالدهمــا،  طفليــن  وفــاة 

وأفــاد ســكان محليــون فــي منطقــة الحوبــان الخاضعــة لســيطرة  القــوات التابعــة لجماعــة الحوثي 
المســلحة  ان مســلحين حوثييــن اقتحمــوا منــزل المواطــن أحمــد عبدالرحيــم، بحثــاً عــن قريبــه 
خليــل التميمــي، القيــادي فــي المقاومــة الشــعبية بتعــز، ومــن ثــم قامــوا بتفجيــره بمــن فيــه مــن 
الســكان. وأكــد شــهود العيــان مقتــل كل مــن كانــوا داخــل المنــزل وهم أحمــد عبدالرحيــم، وطفلته 
ــاً(. ــم  )11 عام ــد عبدالرحي ــم احم ــل عبدالرحي ــنوات(، والطف ــم )5 س ــد عبدالرحي ــعاد احم س

تفجير 13 منزل وأعيان مدنية في الحيمة بمحافظة تعز 

فــي يــوم  الخميــس بتاريــخ 28 أيلول/دســيمبر2017 فجــرت القــوات التابعــة لجماعــة الحوثــي 
مبنــى الوحــدة الصحيــة ودار الشــرف المعلــم األثــري فــي منطقــة الحيمــة العليــا بمديريــة التعزية 
شــمال شــرق مدينــة تعــز. وأفــاد شــهود عيــان علــى الواقعــة انــه “بعــد ســيطرة القــوات التابعــة 
ــر  ــز، قامــت بتفجي ــة تع ــا، شــرقي مدين ــة العلي ــة الحيم ــى منطق ــي المســلحة عل لجماعــة الحوث
ــة. ــم األثــري بالمنطق ــة ودار الشــرف المعل ــر الوحــدة الصحي ــى تفجي ــة إل 13 منــزل  باإلضاف

تفجير منزل شيخ قبلي في قرية طياب بمحافظة البيضاء

ــي  ــة لجماعــة الحوث ــوات التابع ــت الق ــخ 13 آب/اغســطس2017 أقدم ــوم االحــد  بتاري ــي ي ف
علــى تفجيــر منــزل الشــيخ علــي ســالم الطيابــي بقريــة الطيــاب بمديريــة ذي ناعــم فــي محافظــة 
البيضــاء بذريعــة انتمــاء شــقيقه للجيــش الوطنــي والــذي ســبق وأن فجــرت منزلــه هــو اآلخــر. 

تفجير أعيان مدنية في منطقة الزوب بمحافظة البيضاء

ــي  ــوات التابعــة لجماعــة الحوث ــخ 13 آذار/مــارس2018م فّجــرت الق ــاء بتاري ــوم الثاث ــي ي ف
ــة  ــط منطق ــي محي ــات، ف ــزارع الق ــة م ــوب حراس ــن نُ ــة م ــازل زراعي ــاه، و3 من ــار مي 5 آب
ــن(. ــط اليم ــة البيضــاء )وس ــي محافظ ــة، ف ــة قيف ــة لمنطق ــية، التابع ــة القريش ــزوب، بمديري ال
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تفجير منازل سكنية في بلدة مريس بمنقطة قعطبة

فــي يــوم الجمعــة بتاريــخ 7 تشــرين أول/اكتوبــر 2016 قامــت عناصــر مــن جماعــة 
ــدهللا  ــي عب ــل عل ــس الراح ــة للرئي ــوري التابع ــرس الجمه ــن الح ــوات م ــلحة وق ــي المس الحوث
ــا،  ــر 24عام ــن العم ــغ م ــف البال ــح ناجــي مني ــزل المواطــن يوســف مصل ــر من ــح بتفجي صال
وناصــر محســن علــي الضحيانــي البالــغ مــن العمــر 37عامــا، ومنــزل قائــد عبــدهللا الضحيانــي 
44 عامــا فــي قريــة رمــة فــي بلــدة مريــس بمنطقــة قطعبــة التابعــة لمحافظــة الضالــع.

اقتحــام  أثنــاء  أنــه  28عامــا  العمــر  مــن  البالــغ  منيــف  علــي  مصلــح  رعــد  وافــاد 
7 تشــرين أول/ الجمعــة  يــوم  فــي  لقريــة رمــه  الجمهــوري  الحــرس  الحوثييــن وقــوات 
اكتوبــر 2016 “قامــوا باقتحــام  منــزل عمــي مصلــح منيــف ونهبــه  ومــن ثــم تفخيخــه 
ــوه  ــي واقتحم ــي الضحيان ــن عل ــر محس ــزل ناص ــى من ــوا إل ــا ذهب ــره، كم ــت وتفجي بالدينامي
بالكامــل  ودمــروه  وفجــروه  بالديناميــت  فخخــوه  ذلــك   وبعــد  محتوياتــه  كل  ونهبــوا 
باإلضافــة إلــى تفجيــر منــزل قائــد عبــدهللا الضحيانــي المجــاور لمنــزل ناصــر محســن”.

اقتحام وتفتيش واتالف بعض مقتنيات مقر اللجنة المركزية للحزب االشتراكي بأمانة 
العاصمة

ــام  ــة االقتح ــى واقع ــو احــد منتســبي الحــزب االشــتراكي و شــاهد عل ــول الشــاهد )ط.غ( ه يق
“ انــه فــي صبــاح يــوم 22/09/2014 حاصــر مســلحو جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح 
ــاء  ــة صنع ــة العاصم ــدة بأمان ــة الوح ــي مديري ــتراكي ف ــزب االش ــة للح ــة المركزي ــر اللجن مق
ــون  ــم يقتحم ــتعراضية وكأنه ــة اس ــر بطريق ــلحون المق ــم المس ــم اقتح ــكرية ث ــم عس ــدة اطق بع
وكــر لجماعــة إرهابيــة وليــس مقــر حــزب مدنــي ومعــروف بنهجــه الســلمي لــدى كافــة 
فئــات الشــعب وقــام المســلحون بتفتيــش كل زاويــة وركــن بالمقــر وعبثــوا بمحتوياتــه بطريقــة 
ــزب” . ــة الخاصــة بالح ــات المكتبي ــض المقتني ــاف بع ــى ات ــا أدى ال ــتفزازية مم ــة واس همجي
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اقتحام وتفتيش واتالف بعض مقتنيات مقر اللجنة المركزية للحزب االشتراكي بأمانة العاصمة

ــام  ــة االقتح ــى واقع ــو احــد منتســبي الحــزب االشــتراكي و شــاهد عل ــول الشــاهد )ط.غ( ه يق
“ انــه فــي صبــاح يــوم 22/09/2014 حاصــر مســلحو جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح 
ــاء  ــة صنع ــة العاصم ــدة بأمان ــة الوح ــي مديري ــتراكي ف ــزب االش ــة للح ــة المركزي ــر اللجن مق
ــون  ــم يقتحم ــتعراضية وكأنه ــة اس ــر بطريق ــلحون المق ــم المس ــم اقتح ــكرية ث ــم عس ــدة اطق بع
وكــر لجماعــة إرهابيــة وليــس مقــر حــزب مدنــي ومعــروف بنهجــه الســلمي لــدى كافــة 
فئــات الشــعب وقــام المســلحون بتفتيــش كل زاويــة وركــن بالمقــر وعبثــوا بمحتوياتــه بطريقــة 
ــزب” . ــة الخاصــة بالح ــات المكتبي ــض المقتني ــاف بع ــى ات ــا أدى ال ــتفزازية مم ــة واس همجي

اغــالق مقــر القطــاع الطالبــي لحــزب الرشــاد بأمانــة العاصمــة بعــد اقتحامــه ونهــب محتوياتــه 

ــة يــوم اســتياء جماعــة الحوثــي علــى العاصمــة صنعــاء فــي تاريــخ 21/09/2014  فــي ليل
أقتحــم مســلحو الجماعــة برفقــة  قــوات مواليــة لرئيــس الســابق مقــر القطــاع الطابــي لحــزب 
ــام  ــور االقتح ــاء ف ــة صنع ــة العاصم ــن بأمان ــة معي ــي مديري ــح ف ــة مذب ــن بمنطق ــاد الكائ الرش
اشــهر المســلحون أســلحتهم صــوب حــارس المقــر و هــددوه بالقتــل فــي حــال صــدر منــه أي 
حركــة مــع انــه فتــح لهــم بوابــة المقــر بــدون مقاومــة و لــم يكــن يحمــل معــه ســاح و بعــد ذلــك 
ــا  ــر و شــبابيكه و عندم ــواب غــرف المق ــوا بعــض أب ــه و اتلف ــوا بمحتويات ــر و عبث فتشــوا المق
لــم يجــدوا شــي قامــوا بنهــب جميــع محتويــات المقــر ثــم اغلقــوا المقــر و احتجــزوا الحــارس.
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اقتحام ونهب منازل وممتلكات القيادي المؤتمري / ياسر العواضي

بعــد مقتــل زعيــم المؤتمــر الرئيــس الســابق علــي عبــدهللا صالــح على يــد الحوثيين في 4 ديســمبر 
2017م غــادر القيــادي المؤتمــري / ياســر العواضــي صنعــاء إلــى مســقط رأســه فــي منطقــة آل 
عــواض بمديريــة ردمــان بمحافظــة البيضــاء، و فــي شــهر مايــو 2020م و علــى خلفيــة مقتــل 
امــرأة فــي البيضــاء حشــد القيــادي المؤتمــري / ياســر العواضــي بعــض قبائــل البيضــاء الموالين 
لــه لمواجهــة الحوثييــن، وتفجــرت المواجهــات المســلحة بينهمــا فــي بدايــة  شــهر يونيــو وانتهــت 
ــو  ــس 18 يوني ــوم الخمي ــي ي ــواض ف ــان ال ع ــة ردم ــز مديري ــى مرك ــن عل ــيطرة الحوثيي بس
2020م و انســحب العواضــي باتجــاه مــارب، و علــى اثــر ذلــك اقتحــم مســلحو جماعــة الحوثــي 
منــزل ياســر العواضــي و نهبــوا جميــع محتوياتــه و أيضــا اقتحمــوا بعــض منــازل أقاربــه و مــن 
ــازل المقتحمــة و  ــع المن ــد بلغــت جمي ــازل و ق ــك المن ــات تل ــع محتوي ــوا جمي وقــف معــه و نهب
المنهوبــة فــي مديريــة ردمــان 35 منــزل، إضافــة الــي قتــل خمســة مــن أقــارب العواضــي اثنــاء 
االقتحــام المســلح لمنطقتــه، و فــي يــوم الجمعــة 17 يوليــو 2020م اقــدم مســلحو جماعــة الحوثي 
بأمانــة العاصمــة صنعــاء علــى اقتحــام منزلــة فــي شــارع الســفارة األلمانيــة بحــي حــدة وطــردوا 
مــن كان فيــه مــن نســاء وأطفــال واســتولوا عليــه، و اقتحمــوا فــي ذات الوقــت منزلــه االخــر فــي 
حــي الصافيــة وطــردوا جميــع العائــات مــن داخلــه ونهبــوا محتوياتــه وبســطوا ســيطرتهم عليه، 
كمــا طالــت عمليــات النهــب والمصــادرة ســوق قــات و دكاكيــن بحــي الصافيــة ترجــع ملكيتهــا 
لعائلــة العواضــي ، وقــد قامــت جماعــة الحوثــي بمصــادرة ممتلــكات العواضــي فــي العاصمــة 
ــازل عشــرات  ــى من ــا الســيطرة عل ــا لنفســها تخوله ــة أصدرته ــرات قضائي ــق مذك ــاء وف صنع
المســؤولين والسياســيين المعارضيــن لهــا، باعتبارهــم متهميــن بإعانــة العــدو واقتــراف جرائــم 
ماســة بأمــن الدولــة – حســب زعمهــم -  و كان مــن ضمــن هؤالء السياســيين  القيــادي المؤتمري 
/ ياســر العواضــي، و قــد قــام الحــارس القضائــي التابــع لجماعــة الحوثــي اللــواء صالــح مســفر 
ــي. ــة الحوث ــح جماع ــاء لصال ــة صنع ــي بالعاصم ــات العواض ــازل ومح ــر من ــاعر بتأجي الش
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التوصيات

أوال: جماعة الحوثي )أنصار الله(:

إيقاف الحرب والعودة إلى الحوار والتفاوض.	 

توقيف االنتهاكات المتعلقة بحقوق اإلنسان، وتوفير الحماية الازمة للممتلكات الخاصة، والتعميم على 	 
أعضاء الجماعة وقيادتها باحترام وحماية الممتلكات الخاصة، وعدم استهدافها أثناء النزاعات المسلحة.

احترام القوانين الوطنية والدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية واإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، 	 
واحترام وحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وعدم استهدافها أثناء الصراعات المسلحة.

العمل على تعويض كل من تضررت أو دمرت ممتلكاته الخاصة التعويض العادل.	 

ثانيا: الحكومة الشرعية:

إيقاف الحرب والعودة إلى الحوار والتفاوض.	 

الحرص على وقف كافة االنتهاكات المتعلقة بحقوق اإلنسان، وتوفير الحماية الازمة للممتلكات الخاصة، 	 
وعدم استهدافها أثناء النزاعات المسلحة.

تفعيل القوانين الوطنية للحد من انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن، ال سيما االنتهاكات المتعلقة بالممتلكات 	 
الخاصة، والتحقيق مع مرتكبيها وإحالتهم للمحاكمة.

العمل على تعويض كل من تضررت أو دمرت ممتلكاته الخاصة التعويض العادل.	 

ثالثا: التشكيالت المسلحة خارج نطاق القانون:

)قوات االنتقالي الجنوبي، قوات العمالقة، حراس الجمهورية، وكتائب أبو العباس(:

إيقاف االقتتال الداخلي والعودة إلى الحوار والتفاوض.	 

احترام القوانين الوطنية والدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية واإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، 	 
واحترام وحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وعدم استهدافها أثناء الصراعات المسلحة.
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رابعا: قوات التحالف العربي باليمن:

التوقف عن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، والعمل على تعويض كل من تضررت ممتلكاته 	 
الخاصة جراء القصف العشوائي.

احترام القوانين الوطنية والدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية واإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، واحترام 	 
وحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وعدم استهدافها أثناء الصراعات المسلحة.

خامسا: حكومة الواليات المتحدة األمريكية:

إيقاف كافة الضربات الجوية التي تستهدف حياة المواطنين المدنيين وممتلكاتهم الخاصة.	 

احترام القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية واإلعان العالمي لحقوق اإلنسان المتعلقة بحماية المدنيين 	 
وممتلكاتهم الخاصة.

سادسا: األمم المتحدة:

إلزام أطراف النزاع بإيقاف الحرب فوراً والعودة إلى الحوار والتفاوض.	 

الضغط على أطراف الصراع بتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس األمن بشأن اليمن.	 

إلزام أطراف الصراع في اليمن باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية واإلعان العالمي لحقوق 	 
اإلنسان، ال سيما فيما يتعلق باحترام وحماية الممتلكات الخاصة، وأن لكل فرد حق التملك بمفرده أو 

باالشتراك مع غيره، وأنه ال يجوز بأي حال من األحوال تجريد أحد من ملكه تعسفاً خارج نطاق القانون.

إدانة كافة االنتهاكات الواقعة على المدنيين وممتلكاتهم الخاصة الواردة في هذا التقرير وغيرها، من قبل 	 
أطراف النزاع في اليمن، والزام أطراف الصراع بإحالة مرتكبي تلك االنتهاكات إلى القضاء لمحاسبتهم 

ومعاقبتهم وفقاً للقانون.
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اليمن: الممتلكات الخاصة في مرمى النيران
تقرير حقوقي عن انتهاكات الممتلكات الخاصة في اليمن 
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