رقم الوثيقةMDE 31/1313/2015 :
اليمن :القوات املوالية للحوثيني تقتل وجترح حمتجني سلميني أثناء حماولتها بسط سيطرهتا على أجزاء من
اليمن
تشري شهادات مجعتها منظمة العفو الدولية إىل أن "قوات األمن املركزي" اليمنية ،املوالية للحوثيني ،استخدمت
القوة املفرطة ،مبا يف ذلك الذخرية احلية ،لقمع حمتجني سلميني يف تعز ألربعة أايم متتالية ،بدءاً من األحد22 ،

مارس/آذار .فقتل ما ال يقل عن مثانية حمتجني وأصيب ما ال يقل عن  30آخرين بعيارات انرية .كما عوجل ما
يربو على  279من املتظاهرين واملتفرجني بسبب استنشاقهم الغاز املسيل للدموع.
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وطبقاً ملوظفني صحيني حمليني ،أدى استخدام الغاز املسيل للدموع إىل التسبب حباالت حرجة لبعض احملتجني
واملتفرجني يوم األحد ،وأكد هؤالء أن حمتجاً يبل من العمر  24سنة عاىن من نوبة قلبية بسبب االختناق،
ودخل يف غيبوبة وحيتاج إىل البقاء على األجهزة الطبية حفاظاً على حياته .وحبسب انشطني وضحااي ،استخدم
الغاز املسيل للدموع دون توفري طريق آمن للناس ملغادرة املنطقة.

وأبل أحد العاملني يف الرعاية الطبية منظمة العفو الدولية أن "ثالثة حمتجني أدخلوا إىل املستشفى جراء إصابتهم
بعيارات انرية يف سيقاهنم األحد ،بينما تلقينا  29حالة اختناق بسبب الغاز ،اثنتان منهما المرأتني ،يوم اإلثنني.
"ويف غضون ذلك ،تدفق اجلرحى علينا يوم الثالاثء ومل تكن لدينا املواد الطبية الكافية -حيث أدخل 64
املستشفى كان  27منهم قد عانوا من اإلصابة جبروح تسببت عن عيارات انرية معظمها يف الساقني والبطن
والعنق والرأس".
وأبل أحد املتظاهرين اجلرحى ،وهو هيثم اليوسفي ،منظمة العفو الدولية أنه أصيب جبرح عميق يف الساق اليمىن
عقب استعما ل "قوات األمن املركزي" الغاز املسيل للدموع ضد املتظاهرين األحد .وجرح عندما تشظت عبوة
جبانبه ،فأصابت شظية معدنية ساقه .واحتاج عالج جرحه يف وقت الحق إىل  24قطبة.
وانطلقت املظاهرات يف تعز يف الساعات األوىل من فجر  22مارس/آذار ،حيث جتمع مئات األشخاص
لالحتجاج ضد استيالء مجاعة "احلوثيني املسلحة ،حبكم األمر الواقع ،على تعز ،وسيطرت على املرافق الرئيسية،
مبا يف ذلك املطار الدويل.

استهداف متواصل للمتظاهرين السلميني
هزت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحوثيني اليمن منذ يناير/كانون الثاين  ،2015وقوبلت ابستخدام
القوة املفرطة والذخرية احلية ،بصورة منطية ،وابلقبض على املتظاهرين ،ويف بعض احلاالت اليت وثقتها منظمة العفو
الدولية ابلتعذيب.
ووفقاً ألقوال شهود عيان يف إب ،هامجت مجاعة "احلوثيني" املسلحة احملتجني إبطالق مخس زخات من الرصاص
لتفريق مظاهرات سلمية مناهضة "للحوثيني" يف  16فرباير/شباط ،ما أدى إىل جرح ثالثة حمتجني.
وأورد أحد احملتجني الذين أصيبوا تفاصيل إصابته بعيار انري على النحو التايل" :كان هناك حوايل  500منا،
وكنا حنتج يف  16فرباير/شباط ،يف إب ،عندما وصلت ميليشيات ‘احلوثيني’ يف عربة مصفحة ابتداء ،مث تبعتها

عربتان أخراين .وكان هناك حوايل  10من’احلوثيني’ املسلحني ،بعضهم يرتدي مالبس مدنية وآخرون ببزات
عسكرية .وكانوا يطلقون شعاراهتم بصوت ٍ
عال وراحوا يطلقون النار .فتح العشرة مجيعهم النار ،ولكن ما ال يقل
عن ثالثة منهم راحوا يصوبون نرياهنم مباشرة حنو احملتشدين.
"أصبت بثالثة عيارات انرية وأصيب آخران كاان جبانيب أيضاً ،ويف احلقيقة أصيبوا بعدي بثوان .كانت إصاابيت

حتت القلب وأيسر البطن ويف الكتف األمين ،ومل خترج الرصاصة األخرية من جسمي مثل الرصاصتني األوليني.
ونقلت على وجه السرعة إىل مستشفى املنار ،ومن مث إىل مستشفى اليمن الدويل يف تعز".

ويف  21فرباير/شباط ،قتل نصر الشجاع ،البال من العمر  20سنة ،على يد أعضاء يف مجاعة مسلحة من
"احلوثيني" ،أثناء احتجاج يف مدينة إب .وطبقاً ملا قالته عائلته ،اخرتقت الرصاصة كتفه األيسر وأتلفت القلب مث
خرجت من كتفه األمين .وأصيب حمتجان آخران جبروح جنمت عن عيارات انرية يف اليوم نفسه.

إن على مجاعة "احلوثيني" املسلحة ،اليت تسيطر حالياً على أجزاء واسعة من اليمن ،مبا يف ذلك العاصمة ،أن
تصدر تعليماهتا إىل قوات األمن ورجاهلا املسلحني فوراً ابلتوقف عن استخدام القوة املفرطة ،والسماح ابملظاهرات
ا لسلمية .زد على ذلك ،يتعني التحقيق على وجه السرعة وابلطريقة املناسبة يف هذه احلوادث من قبل النيابة
العامة ،وينبغي تقدمي أي شخص يشتبه أبنه قد أساء استعمال القوة أو تعسف يف استخدامها إىل حماكمة عادلة.
خلفية
"احلوثيون" حركة سياسية ومجاعة مسلحة تنتمي إىل األقلية الشيعية اليزيدية (مشال اليمن) وظهرت يف صعدة
وقاتلت يف سلسلة من احلروب ضد احلكومة املركزية إابن حكم الرئيس علي عبد اللة صاحل ،يف 2004

و .2010ويزعم أهنم يستهدفون اآلن منتقديهم ويرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنسان شبيهة بتلك اليت تعرضوا هلا
عندما كان علي عبد هللا صاحل يف سدة احلكم.
وقد استولت اجلماعة على بعض مواقع اجليش وقوات األمن يف صنعاء يف سبتمرب/أيلول  .2014وحبلول األسبوع
الثالث من يناير/كانون الثاين  ،2015كانوا قد استولوا على املواقع العسكرية واجملمع الرائسي واملباين احلكومية.
وأدى هذا إىل استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته ،وأصبح "احلوثيون" حكاّم األمر الواقع يف العاصمة
وأجزاء أخرى من اليمن.
وقد رسخوا أقدامهم يف العاصمة اليمنية ،صنعاء ،ويف مشال البالد .وحققوا تقدماً كبرياً يف اجلنوب خالل األسبوع

املنصرم ،فاستولوا على تعز وعلى معسكرات رئيسية للجيش ،وهم اآلن على مقربة من ميناء عدن اجلنويب .ويف 6
فرباير/شباط ،قاموا حبل الربملان وأصدروا إعالانً دستورايً يقضي إبنشاء جملس رائسي انتقايل يقوم بدور احلكومة
لفرتة انتقالية من سنتني.
وأدى هذا التحرك ،يف وا قع احلال ،إىل إهناء مبادرة املصاحلة واقتسام السلطة ،اليت مل يتحقق الكثري منها وجرى
التفاوض بشأهنا إبشراف "جملس لتعاون اخلليجي" بغرض وضع حد النتفاضة  ،2011اليت أفضت إىل طرد
الرئيس علي عبد هللا صاحل ،عقب  33سنة من احلكم املتواصل.
وال تعرتف األمم املتحدة واجمل تمع الدويل إبدارة "احلوثيني" لليمن على أهنا حكومة شرعية .ويواصالن االعرتاف
حبكم الرئيس هادي ،الذي انتقل إىل عدن منذ فرباير/شباط.

