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  مقدمـة1.

ُواستطعت أن أحصي أربع ... ُنظرت داخل البئر“ ُ
وكان الشخص الملقى ... كانت منتفخة... جثث

 ”...في األعلى معصوب العينين
  .2012حزيران /بالقرب من زنجبار يف يونيو" عمودية"صحفي يتذكر ما شاهده يف  

من بسط سيطرتها " القاعدة يف جزيرة العرب"ي جماعة مسلحة تنتمي إىل ، وه"جماعة أنصار الرشيعة"َّتمكنت 

، وهي الفرتة التي كانت 2011عىل مدينة جعار الصغرية الواقعة يف محافظة أبني بجنوب اليمن يف مطلع عام 

 ونجحت .ِّالسلطات اليمنية تقمع فيها بوحشية االحتجاجات الكربى التي دعت إىل تنحي الرئيس عيل عبدالله صالح

. تلك الجماعة املسلحة يف مهاجمة القوات الحكومية واملسؤولني الحكوميني، واستولت عىل مناطق واسعة برسعة

، تمكنت من السيطرة عىل معظم املدن والقرى يف أبني، ومنها زنجبار عاصمة املحافظة، 2011وبحلول أواسط عام 

 .املدن يف البالدً كيلومرتا من عدن، ثاني كربيات 60التي تقع عىل بعد 

وقد أدى القتال الذي نشب بني القوات الحكومية وجماعة أنصار الرشيعة إىل نزوح السكان من أبني، عقب سيطرة 

وتحولت بعض األماكن إىل مدن أشباح، ومنها زنجبار . 2011أيار /تلك الجماعة املسلحة عىل زنجبار يف مايو

واستخدمت جماعة أنصار . ًألكثر أمانا يف أبني واملحافظات املجاورةوالكود، ألن الناس لجأوا إىل عدن واملناطق ا

أما الذين فروا من جعار، . الرشيعة مدينة جعار كقاعدة رئيسية لها، وساعدها عىل ذلك غياب السلطات الحكومية

 .ًفقد فعلوا ذلك هربا من الرضبات الجوية للقوات الحكومية أو تهديدات أنصار الرشيعة

ً شهرا، ارتكب أعضاؤها الكثري من انتهاكات 14كم جماعة أنصار الرشيعة يف جعار التي دامت وخالل فرتة ح

وبرت  وفرضت الجماعة عقوبات، من بينها القتل خارج إطار القانون". النظام"حقوق اإلنسان يف محاولة لبسط 

كما حاولت . ات أخرىوالرسقة من جملة نشاط" الشعوذة"األطراف، عىل األشخاص الذين اتهمتهم بالتجسس و

َوعمدت إىل ترهيب ومضايقة واعتقال . تطبيق معايري اجتماعية ودينية تمييزية وقمعية من خالل التهديد بالعنف

ًكما أحدثت خلال يف العملية التعليمية من خالل تقييد كيفية . ُّنشطاء املجتمع الذين تصورت أنهم يتحدون حكمها

 .لصحية، وتورطت يف أفعال إجرامية من أجل تمويل أنشطتهاعمل املدارس، ويف خدمات الرعاية ا

، تداخلت االنتهاكات التي ارتكبها أنصار الرشيعة 2011ُّومع تحول األوضاع يف أبني إىل نزاع مسلح يف أواسط عام 

ى بشكل وشملت تلك االنتهاكات تعريض املدنيني لألذ. ًأحيانا مع انتهاكات القانون الدويل اإلنساني وقواعد الحرب

مستهرت بتخزين الذخائر واملتفجرات يف املناطق السكنية املكتظة؛ وشن هجمات من املناطق املالصقة للمنازل 

املأهولة بالسكان؛ وتوقيف املدنيني واحتجازهم وإساءة معاملتهم؛ وتقييد حرية الحصول عىل الرعاية الطبية؛ 

 .واالستخدام الكثيف لأللغام ومصائد املغفلني
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 كان رد القوات الحكومية عىل سيطرة أنصار الرشيعة عىل األرايض ينطوي عىل انتهاكات القانون الدويل كما

فقد شنت القوات الحكومية غارات جوية واستخدمت الدبابات واملدفعية ومدافع الهاون لدحر أنصار . اإلنساني

ُ استخدمت هذه األسلحة ضد املناطق السكنية ويف بعض الحاالت عىل األقل،. الرشيعة من أبني واملناطق املحيطة بها

ويف حاالت أخرى أصابت الرضبات . بطريقة عشوائية وغري متناسبة، أسفرت عن سقوط وفيات يف صفوف املدنيني

الجوية منازل مدنية، مما أسفر عن قتل وجرح مدنيني بدون رضورة عسكرية، بسبب عدم اتخاذ االحتياطات 

ًالتأكد من أن الهدف كان هدفا عسكرياالرضورية، من قبيل التحقق و كما قامت السلطات بالحؤول دون إمكانية . ً

 .الحصول عىل الرعاية الطبية وأخضعت املقاتلني املشتبه بهم لالختفاء القرسي

، دحرت القوات الحكومية قوات أنصار الرشيعة من البلدات التي سيطرت 2012حزيران /وبحلول أواخر يونيو

أنه نفذها، أو التي  بيد أن من بني الهجمات املسلحة التي ادعى تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب. عليها يف أبني

؛ والهجمات عىل مواقع الجيش؛ )بعضها عشوائي(عمليات هجومية : ُنسبت إليه، والتي وقعت منذ ذلك الحني

أخرى من البالد، بما فيها واغتيال، أو محاولة اغتيال مسؤولني حكوميني وأمنيني يف جنوب اليمن ويف أنحاء 

 .صنعاء

ُويف تلك األثناء، ترك العديد من املدنيني يف أبني واملحافظات املجاورة وهم متأثرون ومترضرون، بدون أن تتخذ 

الحكومة أو جماعة أنصار الرشيعة أية خطوات من أجل ضمان حصولهم عىل اإلنصاف مقابل االنتهاكات التي 

ر تحث منظمة العفو الدولية جماعة أنصار الرشيعة والحكومة اليمنية عىل احرتام ويف هذا التقري. تعرضوا لها

ُوبدون ذلك، لن يكون هناك أمل يذكر . حقوق اإلنسان يف جميع األوقات وعىل تحقيق اإلنصاف لضحايا االنتهاكات

ل بناء مستقبل أفضل، يتم فيه َّيف أن يستطيع اليمن تجنب تكرار االنتهاكات املوثقة يف هذا التقرير، أو العمل من أج

 Based on an OCHA map ©   خريطة محافظة أبني



 اليمن يف النـزاع 

 أبيـن يف األوقات أحلك

 2012 األول كانون/ديسمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 31/010/2012: الوثيقة رقم

9 

 .احرتام حقوق جميع اليمنيني وكرامتهم

 :إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة اليمنية إىل القيام بما ييل من جملة أمور أخرى

ًإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ووافية، وفقا للمعايري الدولية، يف الحوادث التي تشري إىل أن قوات الحكومة  

رات األمريكية بدون طيار أو جماعة أنصار الرشيعة قد ارتكبوا انتهاكات خطرية للقانون الدويل لحقوق أو الطائ

 اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني إبان النـزاع يف أبني واملحافظات املحيطة بها، ومنها جرائم الحرب؛

ًالتي تشكل انتهاكا للقانون الدويل، ُمقاضاة من يشتبه يف أنهم من مرتكبي جرائم الحرب وغريها من الجرائم  

ًحيثما توفرت أدلة مقبولة كافية ويف سياق إجراءات قانونية تحرتم تماما املعايري الدولية للمحاكمات العادلة وبدون 

 اللجوء لفرض عقوبة اإلعدام؛

رية والتناسب ضمان أن تتسق قواعد ومبادئ القوات اليمنية املتعلقة بمفاهيم الهدف العسكري وامليزة العسك 

ًاتساقا تاما مع القانون الدويل اإلنساني؛ وأن يلتزم الجيش اليمني التزاما تاما بواجبه نحو اتخاذ التدابري  ً ً ً

 االحتياطية عندما ينفذ هجمات، والسيما فيما يتعلق بالتحقق من األهداف وتوجيه تحذيرات كافية للمدنيني؛

املسلحة وأجهزة األمن بإعطاء األولوية ملعالجة األشخاص إصدار تعليمات واضحة لجميع أفراد القوات  

الجرحى، وليس الستجوابهم، ومعاملة الجرحى معاملة إنسانية وحمايتهم ونقلهم إىل املستشفيات بدون تأخري؛ 

 ً.والسماح لسيارات اإلسعاف بالوصول إىل الجرحى فورا

 :يل من بني أمور أخرىوتدعو منظمة العفو الدولية أنصار الرشيعة إىل مراعاة ما ي 

االلتزام العلني باحرتام حقوق اإلنسان املعرتف بها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملنصوص عليها يف  

ًاملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدويل العريف، وإصدار تعليمات إىل أعضائها، تتضمن حظرا صارما  ً

الدويل اإلنساني، من قبيل عمليات القتل غري القانوني واالختطاف والتعذيب النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون 

 َوغريه من رضوب إساءة املعاملة، كبرت األطراف والجلد؛

عدم استخدام املناطق السكنية كقواعد للمقاتلني ومستودعات لتخزين األسلحة والذخرية؛ وإعطاء تعليمات  

 ملدنية؛لألعضاء بعدم شن هجمات من داخل املناطق ا

عدم استخدام األلغام املضادة لألفراد واألسلحة العشوائية بطبيعتها، وتزويد السلطات اليمنية أو الهيئات  

ًالدولية بخرائط ومعلومات تحدد فيها املواقع التي زرع فيها أنصار الرشيعة ألغاما أرضية، أو تركوا خلفهم ذخائر 

 .نب وقوع خسائر إضافية يف صفوف املدنينيوأعتده لم تنفجر ومصائد مغفلني، وذلك بهدف تج

 حول هذا التقرير
 تقيص الحقائق التي أرسلتها منظمة العفو الدولية إىل  يستند هذا التقرير إىل النتائج التي توصلت إليها مبعوثة

،  للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني2012تموز /حزيران ويوليو/اليمن يف يونيو

آب /وملتابعة البحوث املكتبية واملقابالت التي أجرتها بواسطة الهاتف من لندن يف الفرتة الواقعة بني أغسطس

ويركز التقرير عىل االنتهاكات التي ارتكبتها مجموعة أنصار الرشيعة عندما . 2012ترشين األول /وأكتوبر

 2011شباط /يف الفرتة بني فربايرسيطرت عىل بعض املدن يف جنوب اليمن، وخاصة يف محافظة أبني، 
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ِّكما يوثق التقرير انتهاكات القانون الدويل اإلنساني من قبل كال الطرفني إبان النـزاع . 2012حزيران /ويونيو

ويشري التقرير إىل املعلومات التي . 2012حزيران / إىل يونيو2011حزيران /املسلح، والسيما يف الفرتة من يونيو

لعفو الدولية بشأن استخدام الواليات املتحدة لطائرات بدون طيارين خالل النـزاع، ولكن حصلت عليها منظمة ا

 التقرير ال يشمل فرتة ما بعد ولكن 1.محددةاملنظمة لم تتمكن من إجراء بحوث حول تفاصيل حوادث 

بمعزل عن العالم ، ولذا فإنه ال يتناول حوادث انتهاكات حقوق اإلنسان، من قبيل االعتقال 2012حزيران /يونيو

الخارجي، التي ارتكبتها اللجان الشعبية املوالية للحكومة، والتي برزت بقوة عقب انسحاب أنصار الرشيعة من 

 .املدن الرئيسية يف أبني

السكان والناشطني  من وجعار مع العديد وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت بشكل رئييس يف عدن

ا وأقرباء الضحايا من محافظة أبني، وقامت بزيارة املناطق التي ترضرت من والصحفيني والشهود والضحاي

ونشري إىل أن املنظمة حجبت أسماء األشخاص الذين أجرت مقابالت معهم . النـزاع، ومنها جعار وزنجبار والكود

 . همًبهدف حمايتهم من االنتهاكات وعمليات االنتقام، أو احرتاما لرغبتهم يف عدم اإلفصاح عن هويت

وتعرب منظمة العفو الدولية عن امتنانها لجميع األشخاص واملنظمات الذين ساعدوها يف جمع املعلومات بشأن 

 .انتهاكات حقوق اإلنسان، وشكرها الخاص للضحايا وأقربائهم الذين كانوا مستعدين ملشاطرتنا معاناتهم
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  خلفيـة2.

وبالنسبة إلسم أنصار الشريعة، هذا إسم نحن 
ه في المناطق التي نسيطر عليها نتسمى ب

حتى نفهم الناس الهدف الذي من أجله 
 ...نجاهد

 2)املعروف باسم أبو الزبري(الشيخ عادل العباب  املسؤول الرشعي لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

 النشاط اإلسالمي المسلح في اليمن
 العلن يف اليمن إبان الحرب األهلية يف عام لقد برز دور الجماعات املسلحة التي تعتنق أيديولوجيا إسالمية إىل

ُ، عندما قاتلت إىل جانب القوات املسلحة التابعة للجمهورية العربية اليمنية السابقة، التي عرفت باسم اليمن 1994

. ُالشمايل، من أجل إلحاق الهزيمة بقوات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي عرفت باسم اليمن الجنوبي

 املقاتلون يف صفوفهم يمنيني وغري يمنيني، من املواطنني العرب بشكل رئييس، ممن استقر العديد منهم يف َّوضم

اليمن بتشجيع من الحكومة، عقب مشاركتهم يف الحرب ضد االحتالل السوفييتي ألفغانستان يف الثمانينيات من 

 .القرن املنرصم

، بتغايض السلطات، كأفراد يف الرشطة الدينية، والسيما يف وعقب الحرب األهلية، عمل بعض املقاتلني السابقني

جنوب البالد، حيث حاولوا تطبيق رؤيتهم الخاصة لألخالق اإلسالمية، من قبيل قواعد اللباس الصارمة للنساء 

 .وحظر املرشوبات الكحولية، باستخدام العنف يف بعض األحيان

َّفوا بأنفسهم كجزء من جماعات مسماة، وإنما تحت اسم تنظيم ِّويبدو أن العديد من اإلسالميني املسلحني لم يعر

الجهاد اإلسالمي يف اليمن يف مطلع عقد التسعينيات من القرن املنرصم، وجيش عدن أبني اإلسالمي يف وقت الحق 

 30-20ويبدو أن مثل تلك الجماعات املسلحة استخدمت جبال حطاط، التي تقع عىل بعد . من عقد التسعينيات

 .ًلومرتا شمال رشق مدينة جعار الصغرية يف محافظة أبني، كمالذ وقاعدة للتدريبكي

جولد "أنها وراء التفجريات التي استهدفت فندقي  عىل اللوم عىل الجهاد اإلسالمي يف اليمن ُ، ألقي1992يف عام 

، 1998ويف عام . ون عليهماْيف عدن، اللذين ورد أن أفراد مشاة البحرية األمريكية كانوا يرتدد" موفنبيك"و" مور

ً سائحا، وطلب أن يتم تبادلهم مع أفراد جيش عدن أبني 16أعلن جيش عدن أبني اإلسالمي مسؤوليته عن اختطاف 

ُوذكر أن السلطات اليمنية أغارت عىل املوقع الذي كان الرهائن محتجزين . اإلسالمي القابعني يف السجون اليمنية

ُحافظة أبني، وقبضت عىل من زعم أنه قائد جيش عدن أبني اإلسالمي زين العابدين فيه يف بلدة عمودية التابعة مل َ

ُأبوبكر املحضار، الذي كان عضوا سابقا يف تنظيم الجهاد اإلسالمي، وذكر أنه أعدم يف وقت الحق يف العاصمة  ُ ً ً
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 . صنعاء

التي كانت " يو إس إس كول "، وقع هجوم انتحاري عىل املدمرة األمريكية2000ترشين األول / أكتوبر12يف 

ً بحارا أمريكيا وجرح 17راسية يف ميناء عدن، وأسفر الهجوم عن مقتل  وأعلن تنظيم القاعدة .  آخرين39ً

ُويف الوقت الذي أشارت فيه األنباء إىل أن الهجوم نفذ عىل أيدي خلية غري يمنية تابعة لتنظيم . مسؤوليته عن العملية

 3".تنظيم القاعدة يف اليمن"العديد من اليمنيني املتعاطفني لالنخراط يف صفوف القاعدة، فإن نجاحه اجتذب 

 يف نيويورك وواشنطن بوقت قصري، أعلنت حكومة الواليات املتحدة 2001أيلول / سبتمرب11وعقب هجمات 

لحارثي، ُ قتل قائد سنان ا2002 ويف عام 4.َ، وظهر اليمن كهدف محتمل"اإلرهاب الدويل"الحرب عىل ما أسمته 

ُالذي كان يعتقد أنه زعيم تنظيم القاعدة يف اليمن، يف محافظة مأرب عندما رضبت املركبة التي كان يستقلها  ُ

واستأنف تنظيم القاعدة يف اليمن نشاطاته بعد مرور عدة سنوات، . ُبصاروخ أطلق من طائرة أمريكية بدون طيار

 5.ً محكوما من أعضاء تنظيم القاعدة13ا ال يقل عن ً سجينا، بينهم م23َّعندما فر من أحد سجون صنعاء 

، سافر العديد من اليمنيني وغريهم من مواطني بلدان أخرى إىل 2003وعقب غزو الواليات املتحدة للعراق يف عام 

ًويبدو أن بعضهم تلقى تدريبا يف . العراق للقتال مع تنظيم القاعدة أو غريه من الجماعات االسالمية املسلحة

 .كرات التابعة للقاعدة يف مناطق غري خاضعة لسيطرة الحكومة يف اليمن، ومنها جبال حطاطاملعس

، ما انفكت الجماعات املسلحة تشن هجمات استهدفت املسؤولني الحكوميني والسفارات األجنبية 2000ومنذ عام 

ِّويف الوقت الذي تحمل . اتوالسياح، مما أدى إىل مقتل عرشات املدنيني يف تفجريات انتحارية وغريها من الهجم

الحكومة مسؤولية جميع أعمال العنف التي تنفذها الجماعات املسلحة لتنظيم القاعدة، فإن املتهمني بارتكاب مثل 

" تنظيم الجهاد اإلسالمي يف اليمن"تلك األفعال أعلنوا أنهم ينتمون إىل جماعات تحمل أسماء أخرى، من قبيل 

ُ اتهموا باالنتماء إىل مثل تلك الجماعات عندما قدموا إىل املحاكمة، أو أنهم"كتائب جند اليمن"و بيد أن من غري . ُ

 .الواضح ما إذا كانوا ينتمون إىل تنظيم القاعدة أم ال

ويف . ُ قتل يف هجوم انتحاري يف مأرب سبعة سائحني إسبان وسائقان يمنيان كانا يرافقانهم،2007تموز /يف يوليو

ن تنظيم القاعدة يف اليمن مسؤوليته عن هجوم وقع ضد سفارة الواليات املتحدة يف  أعل2008أيلول /سبتمرب

ً شخصا، بينهم مدنيون كانوا ينتظرون يف الخارج، وحراس أمنيون وستة 16صنعاء، أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 

 صنعاء، ولكنهم ، أطلق رجال مسلحون النار عىل السفارة األمريكية يف2008آذار /ويف مارس 6.املهاجمنيمن 

 . تلميذات مدارس يمنيات بجروحأخطأوها، مما أدى إىل إصابة

. ، وردت أنباء عن اندماج تنظيم القاعدة يف اليمن مع نظريه يف اململكة العربية السعودية2009ويف مطلع عام 

، " جزيرة العربالقاعدة يف" ُويعتقد أن بعض أعضائه تواروا عن األنظار يف اليمن لتشكيل جماعة جديدة باسم 

ُوذكر أن نارص الوحييش، الذي قيل . قال بعضهم إنه يضم عدة مئات، بينما قال آخرون إن العدد أقل من ذلك بكثري

ً، أصبح قائدا 2006ِّإنه كان قائد تنظيم القاعدة يف اليمن وأحد الفارين الثالثة والعرشين من سجن صنعاء يف عام 

 .لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

ُ، قتل أربعة سائحني من كوريا الجنوبية مع دليلهم اليمني يف انفجار قنبلة يف شبام بمنطقة 2009آذار / مارسيف

ًوبعد مرور بضعة أيام، استهدف رجال مسلحون وفدا دبلوماسيا كوريا جنوبيا عىل الطريق إىل مطار . حرضموت ً ً ً

 ُ، ذكر أن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب2010زيران ح/ويف يونيو. ُصنعاء، غري أنهم نجوا بدون أن يصابوا بأذى
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ًهاجم مركزا أمنيا يف عدن، مما أدى إىل إطالق رساح عدد من السجناء ً. 

وقد كانت . ْبسبب محاولتي هجوم استهدفتا الواليات املتحدة ُكما أنحي بالالئمة عىل القاعدة يف جزيرة العرب

، بينما كانت الثانية تتعلق 2009قرتابها من مدينة ديرتويت يف عام إحداهما تستهدف تفجري طائرة أمريكية لدى ا

َّبإرسال قنابل مخبأة يف طابعات حواسيب محملة عىل متن طائرتي شحن يف عام  وقد أدت هاتان املحاولتان . 2010َّ

ًالفاشلتان إىل ازدياد قلق الواليات املتحدة من أن يكون اليمن مالذا آمنا لتنظيم القاعدة ، 2009نيسان، / أبريلويف. ً

 7:بيرتيوسقال قائد الجيش األمريكي ديفيد 

إن عدم قدرة الحكومة اليمنية عىل ضمان السيطرة عىل جميع أراضيها من شأنه أن يمنح الجماعات "
ًاإلرهابية واملتمردة يف املنطقة، والسيما تنظيم القاعدة، مالذا آمنا تقوم فيه بتخطيط وتنظيم ودعم العمليات  ً

 ".رهابيةاإل

ومنذ النصف الثاني من عقد التسعينيات من القرن املايض، . ويف جعار، اتسم وجود مؤسسات الدولة بالضعف

أصبح اإلسالميون املسلحون املتمركزون يف جبال حطاط قادرين عىل الرتدد العلني عىل أسواق جعار عىل نحو 

ًة، وأصبحوا فعليا قادرين عىل الترصف كسلطات ويف الوقت نفسه برز قادة جماعات مسلحة محلية صغري. متزايد

ًوذكر أن أحد أولئك القادة املحليني هو خالد عبدالنبي، الذي كان مرتبطا بجيش عدن أبني اإلسالمي منذ . أمر واقع ُ

 بحسب ما 1999فرتة طويلة، وأعلن سيطرته عىل الجماعة بعد إعدام قائدها زين العابدين أبوبكر املحضار يف عام 

وقد أدى غياب أو عدم كفاية عمل مؤسسات الدولة يف جعار إىل تعبيد الطريق أمام قادة الجماعات املسلحة . مُزع

املحلية كي يصبحوا مرجعيات لسكان جعار، الذين كانوا بحاجة إىل حل نزاعاتهم عىل ملكية األرض ونزاعاتهم 

 .املالية والعائلية

لحة املحلية أصبحوا متورطني يف رصاع عىل السلطة، أدى يف بعض ويبدو أن القادة املتنافسني للجماعات املس

ًكما أنهم شاركوا أحيانا يف مصادمات محدودة مع الجيش اليمني وقوات األمن اليمنية يف . األحيان إىل مقتل مدنيني

خر، وهو نادر ويف وقت الحق، استطاع خالد عبدالنبي مع قائد جماعة مسلحة محلية آ. املدينة واملناطق املحيطة بها

الشدادي، إقامة عالقات تعاون مع عدد من اإلسالميني املسلحني يف املنطقة، حيث أطلق العديد منهم عىل أنفسهم 

ُ كانوا قد أنشأوا وجودا قويا يف جعار بحسب ما ذكر2010وبحلول عام ". أنصار الرشيعة"اسم  ً ً. 

، إىل اندالع نزاع مسلح مع القوات الحكومية 2011ام وأدى استيالء أنصار الرشيعة عىل أراض يف أبني يف مطلع ع

، تمكنت الحكومة، بمساعدة الرضبات الجوية للطائرات األمريكية 2012حزيران /وبحلول نهاية يونيو. اليمنية

وقيل إن . بدون طيارين، من دحر مقاتيل أنصار الرشيعة من املدن والبلدات التي قالوا إنهم كانوا قد سيطروا عليها

 .هم توارى عن األنظار يف وادي ضيقة يف منطقة املحفد بمحافظة أبنيبعض

 الصلة بين تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الشريعة
. وبني جماعة أنصار الرشيعة يختلف املراقبون بشأن الطبيعة الدقيقة للعالقة بني تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

. ًتعاون مع القاعدة يف جزيرة العرب، وليست جزءا منهاويعتقد بعضهم أن أنصار الرشيعة جماعة منفصلة ت

وبحدود علم منظمة العفو الدولية، فإن األدلة املتوفرة تشري إىل أن . ويعترب آخرون أن الجماعتني تنظيم واحد

جماعة أنصار الرشيعة جزء من تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، وأن بعض العمليات والهجمات الرئيسية التي 

 .ُنصار الرشيعة نفذت بناء عىل قرارات اتخذها كبار قادة تنظيم القاعدة يف جزيرة العربشنها أ
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ًاملعروف أيضا باسم (الشيخ عادل العباب  ففي مقابلة مسجلة ذكر الزعيم الديني لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

 : وقال العباب8.أن الجماعتني تنظيم واحد) أبو الزبري

وبالنسبة إلسم أنصار الرشيعة، هذا إسم نحن .  يف اليمن يعرفون بتنظيم القاعدةتعرفون أن املجاهدين“
نتسمى به يف املناطق التي نسيطر عليها حتى نفهم الناس الهدف الذي من أجله نجاهد ومن أجله خرجنا يف 

 ”.سبيل الله

ُبطا ببواعث القلق التي يزعم ربما يكون مرت عىل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب" أنصار الرشيعة"إن إطالق اسم  ً

أنها ساورت زعيم القاعدة أسامة بن الدن بشأن فقدان التأييد للقاعدة يف العالم اإلسالمي عىل ما يبدو، وأن اقرتاحه 

 9.يهدف إىل كسب تأييد أوسع" القاعدة"بتغيري اسم 

 وهو عالم دين سوري، كان قد َّ، موجهة إىل الشيخ أبو بصري الطرطويس،2012آذار /ُويف رسالة نرشت يف مارس

إىل أنصار اإلسالم   أشار الزعيم الديني لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب10انتقد تكتيكات جماعة أنصار الرشيعة،

 وقد أوضح عادل العباب يف تلك الرسالة وجهة نظر تنظيم القاعدة بشأن األوقات واألسباب التي 11".نحن"بضمري 

 .ات انتحارية عىل أهداف يمنيةيبيح لهم الدين فيها شن هجم

، تم تصوير فيديو للقائد املزعوم ألنصار الرشيعة يف رداع طارق الذهب، وهو يقوم 2012كانون الثاني /يف يناير

ًبتجنيد رجال كانوا يرددون خلفه، واحدا تلو اآلخر، قسم الطاعة أليمن الظواهري، وهو الرجل الثاني يف تنظيم 

ًذي يعتقد بأنه توىل قيادة التنظيم خلفا ألسامة بن الدن بعد مقتل األخريالقاعدة ملدة طويلة، وال ُ.12 

ْ جنديا كانت قد أرستهم قبل شهر واحتجزتهم يف 73 أطلقت جماعة أنصار الرشيعة رساح 2012نيسان /يف أبريل ً

 13.نارص الوحييش ًجعار، وذلك استجابة ألمر قائد تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

ًتعديال عىل قائمة  14، أدخلت لجنة مجلس األمن املنشأة بشأن تنظيم القاعدة 2012ترشين األول /ر أكتوب3ويف 

الجزاءات املفروضة عىل تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات والتي تشمل تدابري تجميد األصول وحظر 

آخر يستخدم لتنظيم القاعدة يف  وأضافت اسم جماعة أنصار الرشيعة باعتباره اسم 15السفر وحظر األسلحة،

كانون الثاني / يناير19ُوكان األخري قد أدرج يف قائمة الجزاءات املفروضة عىل تنظيم القاعدة يف . جزيرة العرب

تنظيم إقليمي تابع لتنظيم القاعدة وجماعة مسلحة تعمل بشكل أسايس يف شبه الجزيرة "ُ، ووصف بأنه 2010

 16.، ومركزه يف اليمن"العربية

 أعلنت وزارة خارجية الواليات املتحدة أنها اعتربت جماعة أنصار الرشيعة يف 2012ترشين األول / أكتوبر4يف 

ْ وأدرجته يف قوائمها الخاصة باملنظمات اإلرهابية 17اليمن إسم آخر يستخدم لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب،

ز عىل املمتلكات ويحظر املعامالت مع األشخاص  الذي يحج13224،19ْ وشملته يف األمر التنفيذي رقم 18األجنبية

 .ًالذين يرتكبون أعماال إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها

 2011-2012النـزاع في أبين، 
ً، استيقظ سكان جعار ليجدوا عددا كبريا من الرجال املسلحني منترشين يف الشوارع2011شباط / فرباير28يف  ً .

أنصار "وقد أطلقوا عىل أنفسهم اسم . ار وغريها من املدن اليمنية ومن بلدان أخرىوكان أولئك الرجال من جع
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ووصف أحد املواطنني ملنظمة العفو ". محمد رسول الله"ُ، وكانوا يحملون أعالم كتب عليها عبارة "الرشيعة

 20:الدولية كيف عرف أن أنصار الرشيعة استولوا عىل املدينة

ايل الساعة السابعة ًكنت ذاهبا إىل عميل يف حو"
ًصباحا عندما شاهدت عددا من الرجال  ً

ُسألوني عن وجهتي، فأجبت بأنني ... املسلحني
: فقالوا]. مكتب يف القطاع العام[ذاهب إىل 

‘ ممنوع، يتعني عليك الحصول عىل إذن من األمري’
وطلبوا مني االنتظار ريثما يتصلون بأمريهم عىل 

خيفة وقلت لهم ُجهاز الالسلكي، ولكنني أوجست 
ذهبت إىل منـزيل .إنني سأعود بعد نصف ساعة

واتصلت بموظفني آخرين وطلبت منهم عدم 
 ".الذهاب إىل العمل

ورسعان ما أنشأت جماعة أنصار الرشيعة هيئات حاكمة تتألف من أعضاء الجماعة لبسط سلطتها عىل جعار، التي 

 ".إمارة وقار"أعادت الجماعة تسميتها بـ 

، تصادم أنصار الرشيعة مع قوات األمن اليمنية يف زنجبار، ثم انسحبوا إىل جعار، مما دفع 2011آذار /ويف مارس

 شن أنصار الرشيعة 2011أيار / مايو20 ويف 21.السلطات اليمنية إىل إقامة نقاط أمنية تابعة للحرس الجمهوري

وبعد مرور أربعة أيام . أخرى إىل جعارًهجوما عىل زنجبار وتصادموا مع الجيش وقوات األمن، ثم انسحبوا مرة 

أيار دخل أنصار الرشيعة زنجبار، / مايو27 ويف 22.اختفت النقاط األمنية التابعة للحرس الجمهوري من زنجبار

أيار بدأ / مايو28ويف . ًوبعد مصادمات مع القوات األمنية والعسكرية، استولوا فعليا عىل املدينة يف اليوم التايل

 ً.أيار كانت املدينة قد أصبحت خالية من السكان تقريبا/ مايو30املدينة، وبحلول السكان بإخالء 

، واالستيالء عىل الذخائر واألسلحة الثقيلة وغريها من )لتمويل عملياتهم عىل ما يبدو(وقام املقاتلون بنهب املصارف 

َملؤلل الخامس والعرشون املحارص وكان اللواء ا. املعدات العسكرية من معسكرات الجيش ومراكز الرشطة املهجورة

هو القوة الوحيدة التابعة للحكومة اليمنية التي ظلت يف زنجبار وقاومت مقاتيل أنصار ) 25املعروف باسم املؤلل (

 .الرشيعة إىل أن انسحبوا من زنجبار

، 2012 وحتى مطلع عام 2011ومنذ أواسط عام 

 شخص من املحافظات 200,000نزح نحو 

ًسيما أبني، نتيجة للقتال الذي نشب الجنوبية، وال

بني قوات الحكومة ومقاتيل أنصار الرشيعة، 

. ُوأرتكبت انتهاكات لحقوق اإلنسان يف املنطقة

وخالل تلك الفرتة، حاولت القوات اليمنية استعادة 

ويف . السيطرة عىل زنجبار، ولكنها فشلت

 احتدم النـزاع بني الحكومة 2012آذار /مارس

 والسيما بعد قيام أنصار الرشيعة واإلسالميني،

بشن هجوم عىل قاعدة عسكرية للمدفعية يف 

 راية أنصار الرشيعة، منصوبة يف شبوة

© Madad News Agency 

2012تموز /ملدارس بعدن، يوليوأطفال نازحون مقيمون يف أحد ا

© Amnesty International 
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ْوورد أن الهجوم أسفر عن مقتل عرشات الجنود واالستيالء عىل ذخائر وأرس . مدينة دوفس بالقرب من عدن

ك نزوح ونجم عن ذل. وامتدت رقعة النـزاع إىل لودر بمحافظة أبني ومنطقة عزان بمحافظة شبوة. عرشات الجنود

 . شخص آخر48,000

ويف . شقرة والكود يف أبني، وعزان يف شبوة: ومن بني املناطق الرئيسية التي وقعت تحت سيطرة أنصار الرشيعة

، سقطت مدينة رداع بمحافظة البيضاء يف أيدي مقاتيل أنصار الرشيعة ملدة أسبوعني 2012كانون الثاني /يناير

صار الرشيعة السيطرة عىل مدن وبلدات أخرى باستخدام الهجمات  وحاول أن23.ًتقريبا قبل أن يغادروها

ُاالنتحارية واالنخراط يف قتال رشس مع القوات الحكومية واملجموعات القبلية املوالية للحكومة، ولكنهم دحروا من 

 .2012نيسان /تلك املناطق، كما حدث لهم يف لودر يف أبريل

يف العديد من مناطق " اللجان الشعبية"الية للحكومة باسم ، ظهرت مليشيات مو2012نيسان /بحلول أبريل

، التقى الرئيس 2012أيار /ويف مطلع مايو. الجنوب، بهدف املساعدة يف الجهود الرامية إىل دحر أنصار الرشيعة

 .اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي الزعماء القبليني يف أبني كي يطلب منهم تشكيل املزيد من مثل تلك اللجان

ً، شن الجيش اليمني هجوما كبريا بهدف السيطرة عىل جميع املناطق يف أبني وشبوة، 2012أيار / مايو12ويف  ً

حزيران، ومن / يونيو12ونجحت الحكومة يف طرد مقاتيل أنصار الرشيعة من زنجبار يف . ًمستخدما سالح الجو

 .حزيران/ يونيو23ًحزيران، وأخريا من عزان يف / يونيو15شقرة يف 
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جماعة " االنتهاكات على أيدي 3
 "أنصار الشريعة

َّوانهالوا علي بالضرب ... َّاتهموني بالسرقة
وبعد خمسة أيام أعطوني حقنة، ... ًالمبرح مرارا

ولما صحيت من النوم، لم تكن يدي  ...ُفنمت 
 ".موجودة

 .ُشاب برتت يده عىل أيدي مقاتيل أنصار الرشيعة يف جعار

ً اتسع نطاقها الحقا ليشمل مدنا يف –أنصار الرشيعة عىل أجزاء كبرية من محافظة أبني بعد سيطرة جماعة  ً َّ

 حكمت الجماعة تلك املناطق بقبضة حديدية، وكانت مسؤولة عن مجموعة واسعة من –محافظتي شبوة والبيضاء 

نة عىل املجرمني ومن بني تلك االنتهاكات فرض عقوبات قاسية والإنسانية ومهي. انتهاكات حقوق اإلنسان

املزعومني؛ وتطبيق معايري اجتماعية ودينية قمعية من خالل التهديد والرتهيب؛ واحتجاز ومضايقة نشطاء 

ًكما ارتكبت الجماعة جرائم أخر ى بهدف تمويل عملياتها، وفرضت قيودا عىل عمل املدارس . املجتمع

 .واملستشفيات

ة بها، قامت بتطبيق قواعد قالت إنها تقوم عىل الرشيعة وأنشأت جماعة أنصار الرشيعة هيئات حاكمة خاص

كما ارتكبت الجماعة . رشطةومن بني تلك الهيئات لجنة قضائية ولجنة تربوية ولجنة تنسيق ولجنة . االسالمية

انتهاكات لحقوق اإلنسان تراوحت بني تقييد حرية التعبري واألمر بتنفيذ عقوبات الإنسانية ومهينة وعمليات قتل 

ًوشكل بعض تلك االنتهاكات خرقا للقانون اإلنساني الدويل، وربما جرائم حرب. ر القانونارج إطخا َّ. 

ومن خالل تلك الهيئات الحاكمة، قالت جماعة أنصار 

الرشيعة إن باستطاعتها تحقيق ما عجزت عنه حكومة 

الرئيس عيل عبدالله صالح من إحقاق العدالة واملحافظة عىل 

االستقرار لسكان املناطق الخاضعة النظام واألمن و

 .لسيطرتها

َّوروجت جماعة أنصار الرشيعة أعمال تلك اللجان يف محاولة 

وأنشأت وكالة مدد اإلخبارية . واضحة لكسب التأييد العام

 Madad News Agency ©   شعار وكالة مدد اإلخباريةالتي " الحرب الجهادية"لنرش معتقداتها ونقل أخبار 
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اتها للمجتمعات الخاضعة لسيطرتها، بما يف واإلعالن عن خدم" شهدائها"تخوضها ضد الحكومة اليمنية وتمجيد 

 3 أصدرت وكالة مدد اإلخبارية 2012حزيران / ويونيو2011أيلول /ويف الفرتة بني سبتمرب". نظام العدالة"ذلك 

ًتقريرا إخباريا، يقع كل منها يف صفحتني إىل أربع صفحات، كما أنتجت 2 إن تلك األفعال التي .  فيلم فيديو16ً

عة عىل املأل تصل إىل حد االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان عىل أيدي أنصار الرشيعة، وهي األفعال َّروجتها الجما

ومن بني تلك االنتهاكات عمليات القتل غري . ًالتي ادعت أنها تشكل دليال عىل التزامها بالعدالة وتطبيق الرشيعة

؛ وعمليات برت أيدي "الشعوذة" أو التجسس أو عىل األشخاص املتهمني بالقتل" املحاكم"القانوني التي فرضتها 

َاألشخاص املتهمني بالرسقة؛ وجلد األشخاص بسبب التجاوزات األخالقية، بما يف ذلك حيازة املرشوبات الكحولية 

 .واملخدرات

. ًونظرا ألن جماعة أنصار الرشيعة طرف يف نزاع مسلح غري دويل، فإنها ملزمة باحرتام القانون الدويل اإلنساني

فعندما تمارس الجماعات املسلحة سيطرتها عىل منطقة وسكان، فإن قواعد القانون الدويل اإلنساني هي التي 

إن . تنظم حتى األفعال التي تقع خارج نطاق شن العمليات العدائية، ما دامت تلك األفعال ذات صلة بالنـزاع

ية من أجل تأكيد السلطة عىل السكان، يمكن أن ًأفعاال، من قبيل االضطالع بتنفيذ القوانني وبأدوار شبه قضائ

ًكما أن العديد من األفعال املذكورة يف هذا الفصل تشكل انتهاكا للقانون اإلنساني . ُتعترب ذات صلة بالنـزاع املسلح

االعتداء عىل الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله "الدويل، الذي يحظر، من جملة أمور أخرى، 

والتشويه واملعاملة القاسية والتعذيب، وإصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة 

ًمشكلة تشكيال قانونيا ً ويف الحقيقة ألقت املحاكم الجنائية الدولية ).  املشرتكة من اتفاقيات جنيف3املادة (، "َّ

 ضحايا تلك االنتهاكات أما 24.الجماعات املسلحة وأعضاء املسؤولية الجنائية عن مثل تلك الجرائم عىل زعماء

األشخاص القادمني من مناطق خارج نطاق سيطرة أنصار الرشيعة، وذلك ألن الجماعات : بصورة رئيسية فكانوا

ُاملسلحة ال تريد أن تغضب القبائل التي تعيش يف املناطق الخاضعة لسيطرتها؛ والجواسيس املشتبه يف أنهم كانوا 

ُّون ضد أنصار الرشيعة؛ واألشخاص الذين تعدوا عىل املعايري الثقافية وال يحظون بدعم عائيل، ومن بينهم يعمل

ُّامرأة اتهمت بممارسة الشعوذة؛ واألشخاص الذين تحدوا سلطة أنصار الرشيعة ُ. 

وا إنها تستند إىل ًأحكاما قال" نظامها القضائي"َّكما أصدر القضاة الذين عينتهم جماعة أنصار الرشيعة بموجب 

أما القواعد التي تستند إىل الرشيعة . َعمليات اإلعدام وبرت األيدي والجلد: ومن بني تلك األحكام. الرشيعة اإلسالمية

، وهي العقوبات "الحدود"و يف حاالت القتل العمد، "القصاص": والتي تنص عىل استخدام عقوبة اإلعدام فهي

ًاملقدرة رشعا،   ً.ي العقوبات التأديبية عىل الجرائم غري املقدرة رشعا، وه"التعزير"وَّ

وعندما ". مركز رشطة وقار"يف مدينة جعار، استولت جماعة أنصار الرشيعة عىل مركز الرشطة وأطلقت عليه اسم 

، من قبيل القصاص والحدود، وتلك "قضائية"ًكانت تتلقى شكاوى، كانت تحيل القضايا التي تستدعي أحكاما 

ويقوم األخري ). القضاء الرشعي( املصالحة بني القبائل، كما يف أفعال االنتقام أو الثأر، إىل ممثل الرشع التي تقتيض

 25.َّبدوره بإحالة القضية إىل اللجنة القضائية، التي كانت تتألف من ستة قضاة معينني من قبل أنصار الرشيعة
 مع قضايا النـزاعات العائلية واملالية يف املناطق َّكما كان القضاة املعينون من قبل أنصار الرشيعة يتعاملون

َوليس من الواضح ملنظمة العفو الدولية من هم أولئك القضاة، وما هي املؤهالت التي كانوا . الخاضعة لسيطرتها

 .يتمتعون بها، وملاذا وكيف اختارتهم جماعة أنصار الرشيعة

 26عن انخفاض معدالت الجريمة ورسعة املحاكمات،ًكان مسؤوال " قضاءها"وزعمت جماعة أنصار الرشيعة أن 

 .يف ظل النظام القضائي للحكومة اليمنية27ًمقارنة بما وصفته باإلجراءات القانونية الطويلة والفاسدة 
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 عمليات القتل خارج إطار القانون
ينة جعار،  بصورة غري قانونية يف الساحة العامة ملدفتحي محمد محسن هاديُ قتل 2011أيلول / سبتمرب27يف 

 أيام من قيامه بقتل رجل بحسب ما 10تابعة ألنصار الرشيعة بعد " محكمة"نادي خنفر، كعقوبة فرضتها 

أيلول بسبب مشكلة / سبتمرب17وكان فتحي محمد محسن هادي قد تشاجر مع رمزي حسن العقد يف  28.ُزعم

 وقام املجلس األهيل يف الحصن، 29.مميتةُمالية يف سوق الحصن املكتظ، وزعم أنه طعنه يف الصدر، فأصابه بجروح 

وهو هيئة تتألف من رجال محليني يتولون شؤون املدينة يف غياب السلطات الحكومية، بحبس فتحي محمد محسن 

وقام املجلس بجمع والد القاتل املزعوم مع . ُهادي، الذي كان قد قبض عليه من قبل رجال آخرين بعد الحادثة

، ولكن عائلة "الدية" العفو عن فتحي محمد محسن هادي مقابل دفع –ها العفو عائلة رمزي العقد وطلب من

 30:وقال أحد أفراد عائلة رمزي العقد ملنظمة العفو الدولية. القتيل رفضت

حرض أعضاء يف جماعة أنصار الرشيعة إىل . سألنا والدتنا وزوجة رمزي، فطالبت كلتاهما بالقصاص"... 
ًوقد حاكموه وفقا للرشيعة، فتحدثوا إىل الشهود، الذين تم العثور عليهم . جعارالحصن واقتادوا القاتل إىل 

ًبسهولة ألن الحادثة وقعت يف السوق، وقرروا أن القتل كان متعمدا، ثم طلبوا من عائلة القاتل تكليف شخص 

ر الرشيعة قام أفراد من أنصا... وهذا ما حدث  ... للتوسط معنا كي نقبل بتسوية وبإعفائه من القصاص 
 12قيمتها" دية"بزيارتي يف منـزيل مع شقيق القاتل، وقالوا إن الرشيعة تشجع عىل العفو وعرضوا علينا 

إن عائلة القاتل فقرية مثلنا، ولذا فقد عرض أنصار ].  دوالر أمريكي56,000نحو [مليون ريال يمني 
ولذا فقد أعدموه بإطالق ثالث . لقصاصولكننا رفضنا مرة أخرى ألن والدتنا أرادت ا. الرشيعة دفع الدية
 ."رصاصات عليه

ُويعتقد أن فتحي محمد محسن هادي لم يكن له محام يدافع عنه ألن أنصار الرشيعة لم يستخدموا نظام التمثيل 

اإلخبارية، ذكرت " مدد"ترشين األول من نرشة وكالة /ويف عدد أكتوبر. التي أنشأوها" املحاكم"القانوني يف 

ن أنصار الرشيعة أعدموا قاتلني بعد تقديمهم الدية لعائلتي الضحيتني، وإن العائلتني رفضتا العرض الوكالة أ

 .وطلبتا إنزال القصاص

ً أعدم رجالن رميا بالرصاص بعد إدانتهما من قبل 2012شباط / فرباير12يف  أنصار الرشيعة يف جعار " محكمة"ُ

وتم . ل قادة كانوا يقاتلون مع جماعة أنصار الرشيعة أو يدعمونهابتهمة ارتكاب أفعال نتج عنها قتل أو محاولة قت

 .صلب جثة أحدهما لعدة أيام يف جعار

صالح أحمد يف جعار " محكمة رشعية"وجدت 

ًاملعروف أيضا باسم أبو عبدالرحمن  (صالح الجاميل

ًمذنبا بزرع أداتني إلكرتونيتني يف مركبتني ) املارببي

اتلون مع جماعة أنصار ًتحمالن قادة وأفرادا يق

ًالرشيعة، أو يدعمونها، وذلك وفقا لحكم حصلت عليه 

 وذكر نص الحكم أن األداتني 31.منظمة العفو الدولية

َّمكنتا الطائرات األمريكية بدون طيارين من قتل 

كما ذكر الحكم أن صالح الجاميل . القادة يف زنجبار

ُوقد سجل . بذلك أمام اللجنة القضائية" اعرتف"

رجلني متهمني " اعرتافات"إىل جانب " اعرتافه"

بالتجسس، عىل رشيط فيديو لوكالة مدد اإلخبارية 
Madad News Agency ©   "باعرتافه"صالح الجاميل يديل
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 2012.32شباط /، يف فرباير"عني عىل الحدث"ُكجزء من مسلسل أطلق عليه اسم 

ً عاما، إنه تلقى تعليمات من شخص يعمل مع جهاز 28ويف رشيط الفيديو، قال صالح الجاميل، البالغ من العمر 

 لجمع معلومات – التابع مبارشة لرئيس الجمهورية، والذي ال يخضع ألي إرشاف قضائي –ألمن الوطني اليمني ا

ًوقال إنه تسلم جهازا كان يضعه يف مركبة أحد قادة أنصار الرشيعة . عن قادة أنصار الرشيعة ومراقبة تحركاتهم َّ

ُل الظالم، رضبت املركبة وقتل جميع من فيهاويف وقت الحق من ذلك اليوم، بعد حلو. كلما سنحت له الفرصة وقال . ُ

ُصالح الجاميل  إنه مسؤول عن مقتل أربعة رجال آخرين قتلوا إما بواسطة طيارة أمريكية بدون طيار أو نتيجة 

 . بحسب ما ورد2011تموز /لقصف جوي يمني، بعد أن كان قد زرع جهاز تعقب يف مركباتهم، يف يوليو

التي أنشأها أنصار الرشيعة بإقامة " عيةاملحكمة الرش"وقضت 

الحد عىل صالح الجاميل بقتله، ثم صلبه كنوع من عقوبة 

 وتؤكد شهادات السكان يف جعار )1 امللحق أنظر( ".التعزير"

التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية  33وصور الفيديو

ُ، أن جثة صالح الجاميل  صلبت يف "يو تيوب"ُوعرضت عىل 

وذكر العديد من السكان أن الجسد .  مرأى من الجميعاملدينة عىل

 34.املصلوب ظل معلقا قرب طريق رئييس لعدة أيام

ً بصورة غري قانونية علنا يف رمزي محمد قائد العريقيُقتل 

محكمة "عزان بمحافظة شبوة، بعد يومني من إدانته من قبل 

يف جعار بتهمة التجسس لصالح امللكة العربية " رشعية

أنه كان قد قام بمراقبة " املحكمة"وذكر قرار  35.عوديةالس

تحركات مسؤويل أنصار الرشيعة يف جعار وعزان، وأنه قام 

َّ، وسلم "مبان حيوية، من قبيل املستشفيات واملساجد"بتصوير 

وذكر . املادة إىل ضباط يعملون لصالح العائلة املالكة السعودية

بتلك املزاعم أمام " فاعرت"أن رمزي العريقي " املحكمة"قرار 

 .اللجنة القضائية

عىل موقع وكالة " عني عىل الحدث"ويف رشيط الفيديو املنشور يف 

، قال رمزي العريقي إنه 2012شباط /اإلخبارية يف فرباير" مدد"

ًالتقط صورا ملواطن سعودي عضو حاليا يف جماعة أنصار  ً

عوديني الرشيعة، وإنه تلقى تعليمات بالتقاط صور ملواطنني س

ًولقواعد أنصار الرشيعة، فضال عن مسجد عزان الذي يديره 

 .أنصار الرشيعة ومستشفى عزان املركزي

 36ُكما يظهر فيلم الفيديو الذي نرشته وكالة مدد اإلخبارية 

 Private © )تم ححب الصورة(ًجسد صالح الجاميل مصلوبا
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ُواملتعلق بقتل رمزي العريقي بصورة غري قانونية حشدا من الناس الواقفني ورجال يحمل لوحة كتب عليها ً  القتل: "ً

هذا هو عقاب كل مخرب للطائرات األمريكية : ، وثمة لوحة أخرى تقول"مصري الجواسيس والخونة عمالء االمريكان

ثم ". جاسوس املخابرات السعودية: "وهناك لوحة موضوعة عىل األرض تقول]. اليمني[أو جهاز األمن الوطني 

زي العريقي يف لحظة إخراجه من شاحنة الذي صدر بحق رم" املحكمة"ُيسمع صوت عرب مكرب الصوت يعلن حكم 

َّوهو يرتدي بدلة بيضاء ومعصوب العينني ومكبل اليدين والقدمني ويقتاده رجالن مقنعان، مع رجل مقنع ثالث  َّ َّ

ُثم يظهر فيلم الفيديو رمزي العريقي وهو غري معصوب . ِّيسري خلفه وهو يحمل سالسل طويلة تقيد قدمي رمزي

ً رجال يرتدون زيا طبياالعينني ومحاط بثالثة ُتصبح الشاشة سوداء ثم يسمح صوت عيار ناري تعقبه صيحات . ً

 .التهليل

ًاملعروف أيضا  (حسن ناجي حسن النقيبورد أن 

ُقد أعدم عىل أيدي أنصار الرشيعة ) باسم أبو عيىس

بسبب تزويده صالح الجاميل بالجهازين اإللكرتونيني 

ُاللذين زعم أنه زرعهما . تاريخ قتله غري معروفولكن . ْ

ْبيد أنه يشاهد يف فيلم الفيديو نفسه الذي عرضته وكالة  َ ُ

صالح الجاميل " إعرتافات"مدد اإلخبارية، والذي يظهر 

ورمزي العريقي، ويقول فيها حسن النقيب إنه تلقى 

تعليمات بتوزيع األجهزة اإللكرتونية، وإنه أعطاها 

ص الوحيد وكان حسن النقيب الشخ. لصالح الجاميل

ولم تر . الذي كان معصوب العينني عندما أدىل بأقواله

 .منظمة العفو الدولية أية أدلة عىل إعدامه

من قبل أنصار " السحر والشعوذة"ُ وهي حالة قطع رأس امرأة اتهمت بممارسة –ويف حالة واحدة عىل األقل 

ُ القتل قد نفذت إثر أي نوع من ااإلجراءات  ال يزال من غري الواضح ما إذا كانت عملية–الرشيعة عىل ما يبدو 

يف مدينة رداع " مشعوذ"ُفقد تم قتلها بعد أن عجز أنصار الرشيعة عن اعتقال شخص يعتقد أنه ". القضائية"

 .بمحافظة البيضاء

، ذكرت وكالة مدد اإلخبارية أن 2012شباط /يف فرباير

ًأنصار الرشيعة استدعوا شخصا يف رداع، كان مشهورا  ً

، "العوبيل"ممارسة الشعوذة ويشار إليه باسم ب

 ويبدو أنه لم يستجب 37.الستجوابه بشأن عمله

لالستدعاءات، وأن مصادمات مسلحة اندلعت بني أنصار 

الرشيعة وأشخاص يؤيدون العوبيل، مما أسفر عن مقتل 

أحد أفراد أنصار الرشيعة واثنني من أنصار العوبيل 

وقد أكدت ذلك . ريةبحسب ما ذكرت وكالة مدد االخبا

نيسان / أبريل11ويف . تقارير وسائل اإلعالم املحلية

ُ، عثر عىل رأس مقطوع المرأة قيل إنها أطلقت عىل 2012

ًنفسها اسما ذكريا هو  بجانب منـزل العوبيل يف  وكان رأسها مرميا. َّ، بعد أن تلبسها جني ذكرالرشيف عامرً

ها وسائل اإلعالم املحلية ، باإلضافة إىل شاهد تحدث مع منظمة العفو ًمنطقة الجزيز يف رداع وفقا ألنباء نقلت

 .الدولية
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كانت معروفة " الرشيف عامر"َّوقال الشاهد إن األشخاص الذين تجمعوا لرؤية الرأس املقطوع تملكهم الرعب وأن 

ُويعتقد أن . عهميف رداع بسلوكها غري املألوف، حيث كانت ترتدي مالبس الرجال وتختلط بهم وتمضغ القات م

 .ًأفرادا من أنصار الرشيعة هم الذين قتلوها كتحذير للعوبيل بأنه يمكن أن يلقى املصري نفسه

ُ ثانية للرأس املقطوع؛ وذكر أنه لم يعثر عىل بقية 25مدته  ًورأت منظمة العفو الدولية صورا جامدة ومقطع فيديو ُ

 .جسدها

ويبدو أن (ْقتلوا املشعوذين صالح قطان والرشيفة عامر " املجاهدين"وذكر تقرير الحق لوكالة مدد اإلخبارية أن 

ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من الحصول عىل  38).ُالتاء املربوطة يف نهاية االسم األول أضيفت لتمييزها كامرأة

 .معلومات أخرى بشأن مقتل صالح قطان

 عمليات القتل غير القانوني األخرى
ُولية أنباء بشأن حوادث قيل إن أشخاصا قتلوا فيها بصورة غري قانونية عىل أيدي أنصار تلقت منظمة العفو الد ً

 دخلت زنجبار أربع مركبات مليئة برجال 2011أيار / مايو27ففي . الرشيعة خارج نطاق النـزاع املسلح

 التسليف الزراعي، وقيل إنهم اقتحموا بنك. مسلحني من أعضاء جماعة أنصار الرشيعة بدون أن تلقى أية مقاومة

ًالذي يمنح قروضا للمشاريع الزراعية، ورسقوا منه أمواال، ثم اتجهوا نحو البنك األهيل، حيث كان يقف أمامه ثالثة  ً

 :َّوتحدث أحد الشهود ملنظمة العفو الدولية عما حدث. حراس مسلحني

ه الحراس وتوقفوا عىل بعد نحو ْتوقفت مركبات أنصار الرشيعة بالقرب من املكان، وسار اثنان منهم باتجا"
يا أخوتنا املسلمون، ألقوا أسلحتكم، وسنحافظ ’: ًثم تحدث أحدهما عرب مكرب صوت قائال. أربعة أمتار منهم

كان ذلك الحارس ... ‘ِّ، فلمن نسلمها؟]لكم[ما نسلم أسلحتنا  ’: َّفرد أحد الحراس بالقول. ‘عىل حياتكم
وحاملا أنهى كالمه، فتح أفراد أنصار الرشيعة النار عىل . راء أكتافهموزمياله اآلخران يحملون أسلحتهم و

َّالحراس فسقط أحدهم أرضا ولقي مرصعه فورا، بينما فر الحارسان اآلخران، اللذان كانا قريبني من شارع  ً ً

 ".ُوال أعلم ما إذا أصيبا بجروح أم ال... فرعي 

ُ عاما ومن سكان زنجبار، أصيب 35 البالغ من العمر ،لبيب عيل عقيل، ورد أن 2011أيلول / سبتمرب10يف  ً

وقال أحد أقربائه إن . بجروح عىل يدي أحد أنصار الرشيعة، ومن املرجح أن يكون قد قىض نحبه يف وقت الحق

ًعائلة لبيب عيل عقيل لجأت إىل عدن، بينما بقي لبيب يف زنجبار، حيث طلب منه أنصار الرشيعة، مرارا، أن يغادر 

 سافر إىل عدن لزيارة عائلته، ثم عاد إىل زنجبار يف اليوم التايل ليحرض 2011أيلول / سبتمرب9ويف .  أبنيمحافظة

ُلها مولد كهرباء من منـزله، وكان يستقل دراجة نارية تستخدم كسيارة أجرة ولدى وصوله إىل زنجبار، ويف . ُّ

. عة عند نقطة تفتيش تابعة لهم، وفتشوا حقيبتهالطريق املؤدي إىل سوق القات، أوقفه مقاتلون من أنصار الرشي

َّوفر سائق الدراجة النارية من . وقيل إن أحد املقاتلني خطا إىل الخلف ثم أطلق النار عىل لبيب، فأصابه يف كتفه
 .املكان وحكى القصة إىل عائلة لبيب

ُيف اليوم التايل، أرسلت العائلة شخصا إىل زنجبار ليستطلع املوقع الذي جرح ُوقد عثر عىل حزام .  فيه ويبحث عنهً

ًوقال شقيق لبيب إن شقيقا آخر له سأل توفيق بلعيدي، شقيق زعيم . ُلبيب عيل عقيل، ولكن لم يعثر عىل أثر له

ُجماعة أنصار الرشيعة املزعوم جالل بلعيدي عما حدث، فأخربه أن لبيب قتل يف صدام مع أفراد أنصار الرشيعة، 

 .تايل ملقابلة الرجال الذين دفنوا شقيقه لبيبوأن يعود يف اليوم ال
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ًيبدو أن لبيب كان رجال مهما: "يف اليوم التايل عاد شقيق لبيب عيل عقيل، فقال له توفيق بلعيدي كنا نعتقد أنه ... ً

ومنذ ذلك الوقت لم تتمكن عائلة لبيب عيل عقيل من الحصول عىل أية ". َّليس لدي أية معلومات عنه... رجل بسيط

ًعلومات إضافية عن مصريه أو مكان وجود رفاته إذا كان قد قتل فعالم ُ. 

 التعذيب وغيره من ضروب العقوبات القاسية والالإنسانية والمهينة
لقد علمت منظمة العفو الدولية بالعقوبات القاسية والالإنسانية واملهينة التي كان يفرضها أنصار الرشيعة، والتي 

 .َعذيب، ومنها برت األيدي والجلدكان بعضها يصل إىل حد الت

ً، وفقا لتقرير إخباري نرشته "ارتكبوا جريمة الرسقة"فقد قام أنصار الرشيعة ببرت أيدي ثالثة أشخاص قيل إنهم 

وتأكدت منظمة العفو الدولية من أن جماعة أنصار . 2011ترشين األول /اإلخبارية يف أكتوبر" مدد"وكالة 

 وهو شاب قابلته املنظمة، وكانت يده –ُىل األقل، اشتبه يف ارتكابه جريمة الرسقة الرشيعة برتت يد شخص واحد ع

ُ وكان قد قبض عليه 39. يف ساحة نادي خنفر يف جعار2011أيلول /حزيران وسبتمرب/ُقد برتت يف الفرتة بني يونيو

ُوقد أطلق رساح . ربائيةْمع اثنني آخرين من أصدقائه عىل أيدي أنصار الرشيعة الذين اتهموهم برسقة أسالك كه

ُوقال الشاب إن يده برتت بعد تعرضه للتعذيب ملدة خمسة أيام بدون السماح له برؤية . ًأولئلك األصدقاء الحقا

ًوقد تذكر ما حدث له قائال. محام أو عائلته، وبدون حضور محاكمة وبدون معرفة العقوبة َّ: 

وعذبوني ... وظلوا يرضبونني بقسوة... سة أيامواحتجزوني يف غرفة ملدة خم... َّاتهموني بالرسقة"
فكانوا يصبون املاء عىل صدري، ثم يضعون السلك الكهربائي عليه، وكنت أشعر ... بالصدمات الكهربائية

َبأنني أقذف بقوة  ".وملا صحيت من النوم، لم تكن يدي موجودة ...ُوبعد خمسة أيام أعطوني حقنة فنمت... ُ

 لعملية 40 ثانية 92لية عىل مقطع فيديوطوله وحصلت منظمة العفو الدو

ًبرت يده، صوره رجل من جعار رسا، ويؤكد الفيلم أن الشاب كان فاقد  َّ

 .الوعي خالل عملية البرت

ُويظهر الفيلم ذلك الشاب وهو ملقى عىل ما يبدو أنه حمالة طبية وفاقد 

ويقف . الوعي يف ميدان مفتوح ومحاط بالرجال، بعضهم يحمل أسلحة

بجانبه رجل يرتدي مالبس طبية زرقاء اللون وآخر يرتدي اللباس 

ًتحت الخرص وقميصا طبيا أزرق اللون" الفوطة"التقليدي  َّمد الرجالن، . ً

وقد أمسك . اللذان كانا يرتديان ما يشبه القفازات، اليد اليرسى للشاب

 ُأحدهما بيد الشاب، بينما رشع الثاني بعملية قطع الرسغ إىل أن برتت

َّوالتقط أحد النظارة اليد املبتورة ورفعها إىل أعىل وسط رصخات . اليد

 ".الله أكرب"التكبري 

وقال بعض السكان ملنظمة العفو الدولية إنه تم تعليق اليد املبتورة بحبل 

 .يف سوق املدينة كي يراها الجميع

 :يعة بسبب عملية البرتوتحدث والد الشاب ملنظمة العفو الدولية عن كيفية مواجهته ألنصار الرش

... وسألتهم كيف عرفوا أنه رسق؟‘ .هذا رشع الله، ونحن طبقناه’: فأجاب أحدهم‘ ملاذا برتتم يده؟’: سألتهم"

برتت يده من قبل أنصار) ُحجب وجه(شاب

 Amnesty International © الرشيعة
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أجاب رجل آخر ‘ قطعتم يده إذن؟ ليش: فقلت. ًهل كان لديكم دليل؟ فأجاب أحدهم إنهم ال يملكون دليال
 ."‘مزاج’: كان يحمل بندقية

وعادة ما يكون أفراد هذه الفئة االجتماعية من ذوي . يف اليمن" األخدام"ُي برتت يده إىل فئة ينتمي الشاب الذ

ًوغالبا ما تشكو هذا الجماعة من التهميش ومن االنسحاق يف أسفل . البرشة الداكنة، ويعملون يف الوظائف الوضيعة

ًعمل حماال يف مواقع اإلنشاءات، ولم يعد وقبل برت يده، كان الشاب ي.  االقتصادي يف البالد–السلم االجتماعي 

ْوقال والده إنه وابنه كانا املعيلني الرئيسيني للعائلة التي تتألف من األب وزوجته . بإمكانه القيام بمثل هذا العمل ْ

 .ووالدته وخمسة أوالد وابنتني

ترشين األول /رية يف أكتوبرًفوفقا لتقرير نرشته وكالة مدد اإلخبا. َكما وردت أنباء عن استخدام عقوبة الجلد

وقد تحدث مندوبو منظمة ). الحشيش(ُ، قام أنصار الرشيعة بجلد رجل لم ينرش اسمه، بزعم تدخني القنب 2011

العفو الدولية إىل شاهد عيان، كان من بني عرشات األشخاص من سكان جعار الذين ذهبوا إىل ميدان نادي خنفر 

ُن الرجل، الذي ذكر أنه شقيق القيادي يف جماعة أنصار الرشيعة جالل وقال الشاهد إ. ملشاهدة عملية الجلد

 . جلدة عىل ظهره بعصا80ُبلعيدي، جلد 

ًانتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان مارسوها كعقوبات" للعدالة"َّلقد شكل مفهوم أنصار الرشيعة  وكانت اإلجراءات . ً

َّتنفذ من قبل كيانات تفتقر إل االستقالل أو األهلية ا لقضائية، وال تتقيد حتى بالعنارص األولية للعدالة واإلجراءات ُ

لقد وصلت عمليات القتل خارج إطار القانون وغريه من . الواجبة، من قبيل الحق يف التمثيل القانوني واالستئناف

نية؛ كما أشكال العقوبات التي تفرضها تلك الهيئات إىل حد التعذيب وغريه من رضوب العقوبات القاسية والالإنسا

َّأنها شكلت انتهاكا لقواعد القانون الدويل اإلنساني، وشكلت جرائم حرب يف بعض الحاالت ً. 

 ُالقيود على حرية التعبير والمعتقد
 استدعى مسؤولون يف جماعة أنصار الرشيعة جميع أئمة املساجد يف جعار لحضور اجتماع يف 2011أيار /يف مايو

 يف وقت واحد، وذلك لضمان 41 املسؤولون أئمة املساجد بأنه ينبغي رفع األذانوأبلغ. محكمة محلية بمدينة جعار

َّ أن يتهرب من فريضة الصالة بالتظاهر بأنه أداها أو – سواء يف املحالت التجارية أو من املارة -أال يستطيع أحد 

لية رفع األذان، وأن جميع سيقود عم" الجامع الكبري"وقال املسؤولون إن . أنه ينتظر رفع األذان من مسجد بعينه

 .املساجد األخرى يجب أن تتبعه يف غضون دقيقة واحدة

وقال بعض السكان الذين مكثوا يف جعار خالل فرتة سيطرة أنصار الرشيعة عىل املدينة وتحدثوا إىل منظمة العفو 

ًالصلوات الخمس، سريا عىل ً إن أفراد جماعة أنصار الرشيعة كانوا يتنقلون عىل الطرقات يوميا يف أوقات 42الدولية

وإذا اشتبهوا يف أن أصحاب املحالت . األقدام أو عىل الدراجات النارية، ويأمرون الناس بالذهاب ألداء الصالة

التجارية ال يؤدون الصالة، كانوا يغلقون محالتهم وال يسمحون بفتحها إال بعد التأكد من أنهم وموظفيهم قاموا 

 .بأداء الصالة

أبلغ األئمة بأنهم يجب أال ينتقدوا الجماعة " أبو الحنك" جماعة أنصار الرشيعة، املعروف باسم ُوذكر أن قايض

 .أمام الناس، وأن الجماعة ترحب بأي عالم دين يقدم لها النصيحة

وقال أحد . ومع مرور الزمن، قام أنصار الرشيعة باستبعاد أئمة املساجد، ثم سيطروا عىل جميع مساجد املدينة

 43: ملنظمة العفو الدوليةاألئمة
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ُّكنت أعد خطبة الجمعة، وبينما كنت استعد للذهاب إىل املسجد يوم الجمعة، كان أبو املهاجر " ُّ مسؤول يف جامعة [ُ
ًيأتي إيل ويقول يل إن هناك خطيبا آخر سيحل محيل إللقاء الخطبة] ُأنصار الرشيعة يعرف باسم الشهرة هذا ولم . َّ

ويف النهاية، سيطروا عىل جميع ... كنت أكتفي بالذهاب إىل مسجد آخر وأصيل هناك.. .أكن أستطع أن أقول ال
 ." املساجد

وقال سكان جعار ملنظمة العفو الدولية إن جميع خطباء املساجد يف صالة الجمعة أصبحوا يف النهاية يدعون 

 ".الظاملني"الناس إىل قتال 

" مشعوذ"خبارية نبأ يقول إن أنصار الرشيعة قبضوا عىل  نرشت وكالة مدد اإل2011ترشين األول /يف أكتوبر

َّ وأكد أحد أقرباء الرجل ملنظمة العفو الدولية أن أنصار الرشيعة اعتقلوا قريبه، 44.ملحاكمته" القضاء"وأحالوه إىل 

ليوم األول ُوقد سمح لعائلته بزيارته منذ ا. ً يوما20ُوهو يف سبعينيات العمر، وأنه احتجز يف مركز الرشطة ملدة 

 :وعندما سألنا قريبه عما إذا تم توكيل محام له، أجاب. العتقاله

الذين دافعوا عنه هم أفراد . ال لم يكن لديه محام... ال يعملون بهذه الطريقة ] أنصار الرشيعة[هؤالء "
ولكنه ليس . إذا ثبت أنه مشعوذ فإننا سنؤيدكم يف تطبيق الرشيعة عليه’: قلنا ألنصار الرشيعة... عائلته

 "‘.َّكذلك، وينبغي أن تثبتوا ادعاءات الذين زودوكم بهذه املعلومات عنه

وقال قريبه إن الرجل أخربه بأنه لم . ويف النهاية أطلق أنصار الرشيعة رساح الرجل بسبب عدم كفاية األدلة

شاب الطبيعية وتالوة القرآن عىل ، وإنما يف املعالجة باألع"الشعوذة"َّيتعرض للتعذيب، وأنه أرص عىل أنه ال يعمل يف 

 .ًوقال قريبه إنه بعد إطالق رساحه بوقت قصري، عمل أقرباؤه عىل تأمني مغادرة أبني طلبا لسالمته. املرىض

يف " املشعوذين" نرشت وكالة مدد اإلخبارية أن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب دعا جميع 2012أيار /يف مايو

َّحذرهم من العواقب إذا لم يفعلوا، وحث السكان املحليني عىل إبالغها بأماكن أولئك محافظة حرضموت إىل التوبة، و

سوف نقعد للسحرة بكل مرصد، فالبدار البدار  بالتوبة قبل أن “:   وأطلقت الجماعة التهديد التايل45".املشعوذين"

 …”يضع فيكم املجاهدون السيف

ًأيار أيضا قام أنصار الرشيعة /ويف مايو

ألرضحة والقباب التي اعتربوها بهدم ا

وثنية يف قرى الطرية والدرجاج وسيحان 

ُوأظهر فيلم فيديو نرش . يف محافظة أبني

 46الذي نرش من قبل وكالة مدد اإلخبارية

لهيئة األمر باملعروف "مركبة تابعة 

، وهي ذاهبة إىل املدن "والنهي عن املنكر

وفيه يظهر . التي تقع فيها تلك القبور

ًدي لباسا للرأس يغطي أنفه رجل يرت

ُوفمه، ويشار إليه باسم حاتم املقبل، 

سنهدم هذه القبة التي “: وهو يقول

ًتفيض لتعظيم الصالحني تعظيما 

 Madad News Agency © رية الطرية يف أبنيتدمري أحد األرضحة يف قيرفعهم من درجة البرشية إىل درجة 
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ُثم يظهر الفيلم رضيحا داخل قبة لرجل يعرف باسم . ”الربوبية يف قرية الطرية، والرضيح مغطى " الجعدني"ًُ

ٍيقوم رجل ملتح بفتح التابوت داخل املقام ويقذف بالغطاء، بينما يرضب رجل آخر التابوت . عة قماش كبريةبقط
ُثم يظهر الفيلم قطعا من الخشب أرضمت فيها النار يف منطقة مفتوحة. بعصا ً ُويسمع صوت رجل اسمه الشيخ . ُ

 :قولإبراهيم بن سليمان الربيش، وهو معتقل سابق يف  غوانتنامو، وهو ي

... ها هم املجاهدون بفضل الله سبحانه وتعاىل يقومون بما أمرهم الله به، ويحيون جهادهم يف سبيل الله "
فكما حاربوا الديمقراطية واملجالس النيابية التي ترشع مع الله، فهم يهدمون القباب التي تعبد من دون الله 

 ."والقبور واألرضحة التي يقرب لها مع الله سبحانه وتعاىل

ًإن مثل تلك األفعال تشكل انتهاكا لقواعد القانون الدويل اإلنساني املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية، والتي تحظر 

 47.اإلتالف والتدمري والعبث املتعمد بالرصوح التاريخية واملمتلكات ذات األهمية الكربى لإلرث الثقايف

 انتهاكات حقوق المرأة
 أنصار الرشيعة عىل جعار، عمد أعضاء الجماعة إىل مضايقة النساء والفتيات خالل فرتة بسط سيطرة جماعة

بهدف فرض معايري اجتماعية قمعية، من قبيل فرض قواعد صارمة الرتداء املالبس، والفصل الصارم بني الجنسني 

 .وفرض القيود يف أماكن العمل واملدارس

ًاعد الثقافية والقبلية التقليدية، فضال عن التقاليد الدينية، ويف الوقت الذي عكست فيه مالبس النساء يف اليمن القو

، وهو "النقاب"فقد دأبت النساء يف السنوات العرشين األخرية ويف العديد من املدن والبلدات والقرى عىل ارتداء 

بسطت وعندما . حجاب يغطي الوجه وال يكشف سوى العينني، باإلضافة إىل ثوب يغطي الرجلني واليدين بأكملها

 أصدر أعضاؤها تعليمات إىل –" النقاب" حيث كانت النساء يرتدين –جماعة أنصار الرشيعة سيطرتها عىل جعار 

وقام أفراد الجماعة بتعقب النساء يف . النساء بارتداء خمار، يغطي العينني كذلك، يف األماكن العامة وأماكن العمل

يماتهم بتغطية وجوههن بخمار أو ارتداء ثياب أطول، أو الشوارع والتحقق منهن يف أماكن العمل إلصدار تعل

 .التعليق عىل مالبسهن بشكل أو بآخر

ًوقالت امرأة ملنظمة العفو الدولية إنها عندما كانت ذات مرة تسري يف أحد شوارع املدينة، رأت امرأة أكرب سنا أمامها 

 وقد رأى أحد افراد جماعة أنصار 48.األرضًوهي ترفع ثوبها الطويل قليال كي ال يتلطخ باألوساخ التي تغمر 

 .الرشيعة ذلك املشهد، فسارع إىل توبيخها

وقالت امرأة أخرى للمنظمة انها لم تغادر املنزل إال عند الرضورة القصوى، وذلك كي تتجنب سماع أوامر بارتداء 

:  أو ثالث مرات يف اليوم كما قالت أخرى إنها تتلقى تعليمات بشأن مالبسها مرتني49.خمار يغطي وجهها بأكمله

وكان أحد أعضاء جماعة أنصار الرشيعة . أثناء ذهابها إىل عملها، ويف مكان عملها، ويف طريق عودتها إىل املنـزل

وقالت ملنظمة العفو . ًيأتي إىل مكان عملها يوميا ملنع الرجال من دخول املحل التجاري الذي كانت تعمل فيه

 50: الدولية

وال ... ُ البوابة، فال يجوز أن تبقيها مفتوحة ألن الرجال يف الخارج يمكنهم أن يروك أغلقي’: كان يقول"
ًيسمح للرجال بدخول هذا املكان بتاتا ًكنت أترك الباب مفتوحا، ولذا ‘ .ُال يسمح إال للنساء بدخول محلك... ُ

ملحل ويجلس يف الداخل، وعندما كان يأتي إىل ا... ًفإنه قام بتعليق ستارة ليضمن أن أحدا ال يستطيع أن يراني
 ."فيغادرون املكان‘ ...إىل الصالة ’: يأتي رجال، يقول لهم
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وظهر أحد أفراد أنصار الرشيعة يف عيادة، حيث كانت امرأة تعمل هناك، وقال لها إنها ال يجوز أن تكون لوحدها 

 51:وقالت. مع الطبيب يف الغرفة نفسها أثناء اإلجراءات الطبية

ًيجب أال يعمل الرجال والنساء معا؛ كنت أستمع إليه، ثم أفعل ما كان ... يجب أال تعميل مع الطبيب’: كان يقول يل"

َّيتعني عيل فعله وذات يوم كنت أسري مع شقيقتي يف طريق العودة إىل املنـزل، وكنا نرتدي النقاب، وبدأ يقود . َّ
ال يجوز لكما السري يف الشارع ...  هذه آخر مرة أقولهاإسمعن يا بنات،: دراجته النارية حولنا بشكل متكرر، ثم قال

 ."وأنتما تكشفان عن وجهيكما، يجب أن تغطياه، وإال فإننا سنفعل بكما ماال تتوقعانه

وقالت معلمة مدرسة ملنظمة العفو الدولية إنه كان لجماعة أنصار الرشيعة ممثلة يف كل مدرسة لإلرشاف عىل 

 وتقوم هؤالء املمثالت باستدعاء املعلمات 52).القيود عىل الحق يف التعليم:  أدناهأنظر(تنفيذ تعليمات الجماعة 

وكان يتعني عىل الفتيات الالئي .  ثوب طويل وفضفاض، وخمار يغطي الوجه بأكمله،"جلباب"ومطالبتهن بارتداء 

 53.تصل أعمارهن إىل ست سنوات، ارتداء زي جديد، وهو الجلباب وغطاء الرأس

مة العفو الدولية باتخاذ أية تدابري عقابية من قبل أنصار الرشيعة ضد النساء الالئي لم يمتثلن وال علم ملنظ

ًبيد أن أفعال أعضاء جماعة أنصار الرشيعة تشكل نوعا من . لتعليمات غطاء الوجه أو غريها من التعليمات

 .تعبري والعمل والتعليماملضايقة والرتهيب والتدخل يف حقوق النساء والفتيات يف الخصوصية وحرية ال

 القيود المفروضة على الحق في التعليم
آذار /اضطرت املدارس يف جعار إلغالق أبوابها يف مارس

، ألن العديد من املعلمني والطلبة لجأوا إىل عدن، أو 2011

إىل مناطق أخرى بجنوب اليمن من تلك التي لم تكن 

حضور خاضعة لسيطرة أنصار الرشيعة، أو لم يستطيعوا ال

وبعد مرور نحو . بشكل منتظم بسبب األوضاع األمنية

ثمانية أشهر، حاول السكان إيجاد طرق الستئناف 

ًالدراسة، بيد أن محاولتهم لم تعش طويال بسبب اعرتاض 

أنصار الرشيعة عىل املناهج الوطنية وغري ذلك من املطالب 

 .ِّاملقيدة

، أنشأ بعض السكان يف جعار 2011آب /يف أغسطس

ً شخصا من أفراد 21، وهو هيئة تتألف من "املجلس األهيل"

املجتمع املحيل، لضمان استمرار حصول املدينة عىل 

الخدمات األساسية، بما فيها تلك املتعلقة بالتعليم، 

ًوخصوصا بعد فرار معظم موظفي الدولة عقب استيالء 

 54.أنصار الرشيعة عىل املدينة

 معلمو املدارس ، حاول2011ترشين األول /يف أكتوبر

َوالنشطاء استئناف العملية التعليمية بجمع كل من تبقى من الطلبة يف املدينة يف واحدة من مدارسها، ولكن أنصار 

ُالرشيعة فرضوا الفصل بني الجنسني ابتداء بسن السادسة أو السابعة، ومنعت املعلمات من تدريس األوالد الذين  ً

ُسيطرة أنصار الرشيعة عىل جعار، كان سن الفصل بني الجنسني يطبق  وقبل 55.تصل أعمارهم إىل سبع سنوات

جدارية لراية أنصار الرشيعة يف أحد جدران مدرسة 

الثورة يف جعار كانت قد احتلتها جماعة أنصار 

 Amnesty International ©.الرشيعة
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ُ، وكان يسمح للمعلمات ) سنوات أو أكثر10أي األطفال الذين تبلغ أعمارهم حوايل (ًبدءا بالصف الخامس فما فوق 

ِّئي يدرسن ًونظرا ألن معظم أعضاء الهيئة التدريسية من النساء، وخاصة أولئك الال. بالتدريس يف مدارس األوالد
وقد أدى ذلك إىل إحداث ضجة كربى . األطفال الصغار، فإن ذلك يعني أن معظم األوالد ال يتلقون أي تعليم باملرة

وبعد مفاوضات دامت نحو ثالثة أسابيع بني املجلس األهيل وجماعة أنصار الرشيعة، وافقت الجماعة . بني األهايل

 6أي التالميذ الذين ترتاوح أعمارهم بني (وف األول والثاني والثالث املسلحة عىل السماح للمعلمات بتدريس الصف

أما األوالد الذين وصلوا إىل الصف الرابع فما فوق، فيتعني عليهم إما البقاء بعيدين عن املدرسة أو ).  سنوات9و 

 .حضور املواضيع التي يدرسها رجال يف مدرسة أخرى فقط

 املجلس األهيل عرشات الطلبة يف جعار إىل مدرسة حمزة بن عبداملطلب  دعا2011ترشين الثاني / نوفمرب25ويف 

وبعد .  كما دعا املقيمني الذين يحملون شهادات تعليمية إىل التطوع كمدرسني56.وافتتح السنة الدراسية الجديدة

، أعضاء "اجرأبو مه"نحو أسبوع أبلغ منسق الرتبية اإلسالمية يف جماعة أنصار الرشيعة، املعروف باسمه الحركي 

ِّاملجلس األهيل املشاركني يف مبادرة التعليم بأال يدرسوا مادة الرتبية الوطنية عىل الرغم من أن هذه املادة أساسية يف 

 57.املناهج الدراسية الوطنية يف اليمن ومشمولة يف االمتحانات الرسمية

سالمي الالئي يختارهن، والالئي كن عادة ًوقال أبو مهاجر أيضا إن املدارس يجب أن تقبل الواعظات يف الدين اإل

من أقرباء املسؤولني يف جماعة أنصار الرشيعة، ورفض اقرتاح املجلس األهيل الذي يقيض بأن تكون املدارس 

 .ًمناطق خالية من األسلحة، قائال إنه لن يمنع الرجال املسلحني من دخول املدارس

ُّضيع املناهج، وأرصوا عىل إبقاء التعليم خارج نطاق ورفض أعضاء املجلس األهيل حذف أي موضوع من موا

 .النـزاع بني أنصار الرشيعة والحكومة، واستمروا يف تدريس جميع املواضيع املطلوبة يف املناهج الحكومية

، حمل أحد أعضاء املجلس األهيل ملفات الطلبة إىل عدن لتسجيلهم لتأدية 2012كانون الثاني / يناير2يف 

وبعد ثالثة أيام، عاد إىل جعار، حيث قبض عليه أفراد رشطة أنصار . 2012تموز /قررة يف يوليواالمتحانات امل

ًوذكر أنه احتجز بمعزل عن العالم الخارجي ملدة أسبوعني تقريبا يف  58.الرشيعة، الذين كانوا برفقة أبو مهاجر ُ ُ

 .مدرسة الثورة التي استخدمها أنصار الرشيعة كمركز اعتقال

نظام تعليمات يهدف إىل تطوير العملية "ً أيضا، بدأ أنصار الرشيعة بوضع 2012كانون الثاني /ويف يناير

 وذكرت وكالة مدد اإلخبارية أن تلك األنظمة 59".الرتبوية يف مدارس أبني وتطهريها من املخالفات الدينية الحالية

ه يجعل الطلبة موالني للدولة وليس والتعليمات شملت الفصل بني الجنسني ومنع تحية العلم الوطني لليمن ألن

 60:الدوليةوقالت احدى املدرسات ملنظمة العفو . للدين

منا أن نستخدم يف الوثائق الرسمية ] أنصار الرشيعة[أرادوا ... منذ بداية الفصل الثاني، ازدادت طلباتهم"
سالمية مع شعار الراية السوداء والية أبني إمارة وقار، مكتب الرتبية اإل... ًأوراقا عليها إسم أنصار الرشيعة 

كنا غري . وأرادوا إجراء تغيريات أخرى يف املناهج" الجهاد"ًكما أضافوا موضوعا أسموه ]... ألنصار الرشيعة[
 ."ًمرتاحني أبدا واضطررنا يف النهاية إىل إغالق املدرسة

ًوقدم معلم مدرسة يف قرية الدرجاج وصفا مطابقا ملا وصفته املدرسة عن ا ً  61.لوثائق التي فرضها أنصار الرشيعةَّ

ومن املرجح أن . لقد عطل أنصار الرشيعة عملية تعليم األطفال يف جعار، ومنعوهم من التمتع بالحق يف التعليم
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يؤدي ذلك إىل زيادة عدد األطفال الذين يترسبون من املدارس، وخاصة األوالد، وهو اتجاه يتفاقم بفعل تدهور 

 .اجة املالية للعمل يف سن صغريهاألوضاع املعيشية والح
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االنتهاكات على أيدي الطرفين . 4
 َّإبان النـزاع

 "ِأنت نائمة، أليس كذلك؟"
ًأب يتحدث إىل ابنته وفاء الحمزة وهو ال يصدق أنها فارقت الحياة نتيجة إلصابتها بشظية إثر غارة جوية عىل الطريق الرئييس 

 62.يف جعار

 القسط األكرب من وزر القتال بني قوات الحكومة اليمنية ومقاتيل جماعة أنصار الرشيعة، َّلقد تحمل املدنيون يف أبني

 يف 2011وقد بدأت الصدامات املسلحة يف النصف األول من عام . الذين سيطروا عىل أجزاء واسعة من محافظة أبني

حولت إىل نزاع مسلح شهد  إىل أن ت2011أبني، وبشكل رئييس يف زنجبار والكود، ثم تصاعدت يف منتصف عام 

، وخاصة 2012واحتدم القتال يف مطلع عام . محاوالت فاشلة مستمرة من قبل الجيش لبسط السيطرة عىل زنجبار

 .آذار عندما امتد إىل لودر يف محافظة أبني ومنطقة عزان يف محافظة شبوة/يف مارس

إذ استأجروا العديد من املنازل واحتلوا . واستخدم أنصار الرشيعة مناطق سكنية، وخاصة يف جعار، كقاعدة لهم

َّمنازل أخرى ومبان عامة يف مناطق مكتظة بالسكان، وعرضوا حياة املدنيني للخطر بشكل مستهرت، األمر الذي 
ًشكل انتهاكا للقانون اإلنساني الدويل َّ. 

خدمت قوات الحكومة ويف محاوالتها الستعادة السيطرة عىل املناطق التي سقطت بأيدي أنصار الرشيعة، است

وقد . اليمنية، عىل نحو متزايد، الطائرات واملدفعية ضد املناطق السكنية، مما وضع السكان املدنيني يف دائرة الخطر

ًقتل عرشات املدنيني ممن لم يشاركوا يف النـزاع، وبينهم أطفال، وجرح آخرون نتيجة للرضبات الجوية والقصف  ُ ُ

ويف الوقت الذي لم تكن جميع الخسائر . وات الحكومية، التي رضبت األحياء السكنيةباملدفعية والهاون من قبل الق

ًيف صفوف املدنيني ناتجة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساني، فإن مدنيني قتلوا أو جرحوا، ومنازل وأهدافا  ُ ُ

ًمدنية أخرى دمرت أو أصيبت بأرضار، يف بعض الحاالت، نتيجة للهجمات العشوائية ُ  وغري املتناسبة عىل أيدي ُ

ُواستخدمت يف بعض الحاالت أسلحة ميدانية غري مالئمة، كاملدفعية، يف املناطق السكنية . قوات الحكومة اليمنية

ويف هجمات أخرى بدا أن القوات الحكومية لم تتخذ االحتياطات الرضورية للمحافظة عىل أرواح املدنيني، . املدنية

ًهدف عسكريا فعال من قبيل التحقق من كون ال بضمان االعتماد عىل معلومات استخبارية دقيقة ويف الوقت (ً

 .وإعطاء تحذير مسبق للمدنيني بشأن شن الهجوم) املناسب

 االنتهاكات على أيدي أنصار الشريعة
خالل النـزاع الذي نشب بني جماعة أنصار الرشيعة وقوات الحكومة اليمنية، انتهكت تلك الجماعة املسلحة 

قانون الدويل اإلنساني، وذلك بتعريضها املدنيني للهجوم؛ والسيطرة عىل املرافق الطبية، مما أبطل الغاية منها ال

ُوهي السماح بمعالجة الجرحى بشكل آمن وفوري؛ وقتل الجنود األرسى؛ والقبض عىل املدنيني الذين يشتبه يف 
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ضادة لألفراد ومصائد املغفلني بكثافة؛ وترك أعتدة غري أنهم يتعاونون مع القوات الحكومية؛ واستخدام األلغام امل

 .منفجرة خلفها

 تعريض المدنيين للهجوم
َعمد مقاتلو جماعة أنصار الرشيعة إىل استئجار منازل يف أحياء سكنية يف مدينة واحدة عىل األقل، وهي جعار، 

 وبعد استكمال عقود اإليجار، تحركوا .ًوقد تظاهر بعضهم بأن لهم أعماال أو عائالت هناك. عندما سيطروا عليها

 .وحاملا استقروا يف تلك املنازل، أصبح من الصعب عىل املالكني إخالءهم. مع آخرين من أعضاء الجماعة املسلحة

يف مرحلة ما خالل األشهر األوىل من سيطرتهم عىل 

آذار /جعار، وخاصة يف الفرتة بني مارس

و ناشط ، أعلن صالح الشيخ، وه2011آب /وأغسطس

يف املجتمع املحيل، من الجامع الكبري أنه يتعني عىل كل 

من قام بتأجري عقار إىل مقاتيل أنصار الرشيعة ولم 

ُيستطع حملهم عىل مغادرته أن يبلغه بذلك، وأنه 

سيتخذ، مع ناشطني آخرين، اإلجراءات الالزمة 

ونتيجة لهذا التحدي وغريه من . إلجالئهم منها

ُرشيعة، استدعي صالح الشيخ إىل التحديات ألنصار ال

َّاملعني من قبل " القايض"، وطلب منه "املحكمة"

، أن "أبو الحنك"أنصار الرشيعة، واملعروف باسم 

يوقع عىل وثيقة يتعهد فيها بعدم االعرتاض عىل أي 

ملدينة إىل ولكنه رفض، وهدده مسؤول آخر من الجماعة، مما دفعه إىل مغادرة ا. إجراء يقوم به أنصار الرشيعة

 .عدن

ومن شوارع املدينة، حيث استأجروا منازل يف املناطق السكنية، أطلق أنصار الرشيعة الرصاص من رشاشات 

كالشنكوف عىل طائرات حربية كانت تحلق يف سماء جعار، األمر الذي دفع سالح الجو اليمني إىل الرد عىل مصادر 

أيلول / سبتمرب5ويف إحدى تلك الحوادث التي وقعت يف . جروحالنريان، مما أسفر عن مقتل مدنيني أو إصابتهم ب

). أنظر أدناه( قصفت طائرة حربية يمنية الجامع الكبري، مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن ثالثة مدنيني 2011

 دقيقة من 15وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إىل ثالثة شهود أدلوا بشهادات متسقة قالوا فيها إنه قبل نحو 

صف الطائرة للمسجد، الذي يقع يف السوق الرئييس للمدينة، فتح اثنان عىل األقل من مقاتيل أنصار الرشيعة كانا ق

 :وقال شاهد عيان ملنظمة العفو الدولية. يقفان بالقرب من املسجد، النار عىل الطائرة

ًكان السوق مكتظا، وهو دائما كذلك" كان هناك أربعة من أفراد ... انوبدأت طائرة حربية بالتحليق فوق املك... ً
فما كان منهم إال أن . جماعة أنصار الرشيعة يحملون بنادق ويقفون بجانب محل السنحاني املجاور للجامع الكبري

... هذا غري مناسب’: فخرج بعض العاملني يف املسجد وقالوا لهم... َّوجهوا بنادقهم إىل السماء ورشعوا بإطالق النار 
ًثم ذهب رجل آخر إليهم شاكيا . وا النار من هذا املكان املجاور للمسجد؛ لكنهم واصلوا إطالق النارال يجوز أن تطلق

أنتم تطلقون النار من منطقة ... ال يجوز أن تفعلوا ذلك’: ُولكنهم لم يستمعوا إليه، ثم ذهبت أنا وجاري إليهم وقلنا
 ."قيقة، قصفت الطائرة املسجد د15وبعد مرور . سكنية؛ لم يتحدثوا معنا، وغادروا املكان

ويف جعار استولت . كما احتل أنصار الرشيعة مبان عامة تقع يف مناطق سكنية واستخدموها ألغراض عسكرية

 Private ©   مبنى مدمر يف أبني
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 باإلضافة – وهي مدرسة الحكمة ومدرسة الثورة ومدرسة الزهرة االبتدائية –الجماعة املسلحة عىل ثالث مدارس 

ُوهما محاطان من . الحكمة واملعهد الصحي متجاوران ويقعان يف حي املثلثُويذكر أن مدرسة . إىل املعهد الصحي

أما الجهة الرابعة فهي مواجهة للشارع الرئييس . ثالث جهات ببيوت سكنية تبعد من ثالثة إىل سبعة أمتار فقط

ة أو لكلتا ُوقال السكان إن مدرسة الحكمة استخدمت لتخزين الذخرية أو تصنيع القنابل املحلي. وألرض زراعية

، أي قبل بضعة أسابيع من مغادرة أنصار 2012حزيران /الغايتني، وتحدثوا عن حادثة وقعت يف مطلع يونيو

 :وقال رجل يعيش بالقرب من املدرسة. الرشيعة ملدينة جعار

 ٍّسمعنا صوت انفجار مدو، فخرجنا ملعرفة ما حدث، فرأينا أحد أفراد أنصار الرشيعة وهو يخرج من املدرسة"
ًراكضا وطالبا النجدة ًثم خرج من املبنى آخرون من رجال أنصار الرشيعة وهم يحملون جثتني وجريحا واحدا . ً ً

وكان من الواضح أن االنفجار نتج عن نشاط تم داخل املدرسة، ألننا لم نر آثار . وغادروا يف سيارة عىل وجه الرسعة
 ".قصف عىل الجدران الخارجية

ِّولية أن من املرجح تماما أن أنصار الرشيعة كانوا يصنعون القنابل داخل املباني التي وتعتقد منظمة العفو الد ً

وعثر باحث من منظمة العفو الدولية، كان قد زار مدرسة الثورة يف جعار، عىل . كانوا يحتلونها يف املناطق السكنية

ً الدفاتر التي تخص عىل ما يبدو قائدا  ويف أحد63.دفاتر وأوراق مبعثرة عىل أرضية إحدى الغرف يف الطابق األريض ُّ

ًعسكريا ألنصار الرشيعة يعرف باسم أبو عيل الحرضمي، قرأنا عنوانا بخط اليد األركان : " يقول)2 امللحق أنظر( ًُ

وربما ال يكون الهدف من الرشح التفصييل تصنيع القنابل يف مدرسة الثورة، وإنما ". الرئيسية يف إعداد العبوات

 .عضاء اآلخرين يف جماعة أنصار الرشيعة كيفية تصنيعهاتعليم األ

ُوقد قصفت مدرسة الحكمة واملعهد الصحي من قبل الطائرات الحربية اليمنية عدة مرات، وخاصة يف 

 وقال السكان إن الشظايا املتطايرة وصلت إىل منازلهم، ولكن منظمة العفو الدولية 2012.64حزيران /يونيو

ًووفقا لبحوث منظمة العفو الدولية، . كان القصف قد أسفر عن خسائر يف صفوف املدنينيليست عىل علم بما إذا 

أما مدرسة . فإن أنصار الرشيعة استخدموا مدرسة الثورة الحتجاز األشخاص الذين اعتقلوهم وألغراض أخرى

ًمزة الذي كان مركزا الزهرة االبتدائية املجاورة للمنازل السكنية والتي تقع عىل مسافة بنايتني من مسجد الح

ُرئيسيا ألنصار الرشيعة، فقد استخدم لتخزين الذخرية واحتلت الجماعة املسلحة تلك املدرسة لعدة أسابيع عىل . ً

ْ، ولكن شائعة رست حول هجوم محتمل من قبل الجيش 2011حزيران /أيار ويونيو/األقل يف فرتة قريبة من مايو َ
ألهايل الذين يعيشون يف املنطقة، األمر الذي حدا بأحد قادة أنصار الرشيعة أدت إىل خلق حالة من الهلع يف صفوف ا

 . إلصدار أوامره بنقل الذخرية من املدرسة

ُويف مدينة الدرجاج ذكر أن أحمد عبدالنبي، شقيق زعيم من الجماعة يف جعار خالد عبدالنبي، الذي يقاتل مع 

ًعة املسلحة، قد ذهب مرارا إىل املدينة واختبأ بالقرب من املدنيني أنصار الرشيعة ويبدو أنه أحد القياديني يف الجما

 كان أحمد عبدالنبي يستقل سيارة 2012،65شباط /ففي فرباير. ِّعندما كانت الطائرات الخربية تحلق فوق املدينة

وقفت سيارة وت. جيب عسكرية ترافقها سيارة أخرى عىل األقل عندما بدأت طائرة حربية بالتحليق يف سماء املدينة

الجيب واملركبات األخرى املرافقة لها تحت شجرة مجاورة لبوابة مدرسة معاذ بن جبل بني الساعة العارشة 

ًوالعارشة والنصف صباحا، بينما كان األطفال موجودين داخل املدرسة، ومكثوا هناك إىل أن غادرت الطائرة سماء 

بية فوق مدينة الدرجاج، غضب أهايل تالميذ املدارس وأرصوا ومع تزايد الطلعات الجوية للطائرات الحر. املنطقة

ًونظرا ألنه لم يكن ألنصار الرشيعة وجود كبري يف املدينة، فقد . عىل عدم السماح ألحمد عبدالنبي بالعودة إىل املدينة

 املدينة بعد استجابوا لبواعث قلق السكان املحليني عىل ما يبدو، ولم ترد أنباء أخرى عن وقوع حوادث مماثلة يف

 .2012شباط /فرباير
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وأطلق مقاتلو الجماعة النار . يف قرية الكود، احتل أنصار الرشيعة السجن املحيل، ومن ثم املقربة ومدرسة امليثاق

وبدأ . عىل الجيش من املنازل القريبة، مما دفع الجيش إىل الرد عىل النريان، فأصاب منازل املدنيني يف بعض األحيان

ًادرة الكود تدريجيا ألنها أصبحت عالقة يف منطقة تبادل إطالق النار بني أنصار الرشيعة، الذين السكان بمغ

ويف النهاية لم يبق يف القرية سوى عدد قليل من العائالت، ومنها . يطلقون النار من داخل القرية، وبني الجيش

 2ويف . معيشتهم عىل تربية الخراف وبيعهاعائلة تتألف من خمسة أفراد مكثوا يف الكود ألنهم كانوا يعتمدون يف 

ُ، قتل أربعة منهم بنريان الجيش، بينهم ثالث نساء ورجل مسن 2011أيلول /سبتمرب  ).أنظر أدناه(ُ

فبعد أن لجأ سكانها إىل عدن وغريها . ًوخالفا ملا فعلوا يف جعار، لم يقم أنصار الرشيعة باستئجار منازل يف الكود

وكانت العائلة التي . لو أنصار الرشيعة إىل احتالل العديد من املنازل الخالية بكل بساطةمن املناطق، سارع مقات

 و 90ِّمكثت يف الكود تتألف من طالب جامعي يف العرشين من العمر ووالدته وعمته وجده وجدته، وكانت تملك بني 

، أي قبل 2011آب /أغسطسويف أواسط . ً رأس غنم، حيث كان الطالب الجامعي مسؤوال عن إحضار املاء100

ً مرتا من املنـزل، 20أسبوعني من قصف الجيش ملنـزل العائلة، تموضع مقاتلو أنصار الرشيعة عىل بعد نحو 

وهذا ما دفع العائلة إىل الطلب من املقاتلني االبتعاد عن . وبدأوا بإطالق الصواريخ عىل موقع للجيش خارج البلدة

 :ًمستذكرا ما حدث 66من العائلة ملنظمة العفو الدوليةوقد قال الناجي الوحيد . املنـزل

إسمعوا، نحن عائلة نعيش هنا ونربي ": ًذهبنا جميعا، جدي وجدتي ووالدتي وعمتي وأنا، إىل املقاتلني، وقلنا لهم
، إال أن ‘ال بأس’: َّإننا ال نستطيع املغادرة، ولذا نرجوكم أن تبتعدوا عن منـزلنا، فرد املقاتلون بالقول... الخراف

ويف اليوم الذي وقع فيه الهجوم، ال أعرف . فقد استمروا يف اطالق النار من هناك كل يومني أو ثالثة. ًشيئا لم يتغري
 ."إذا ما كان أنصار الرشيعة قد أطلقوا النار من الجوار أم ال

لرازي يف املدينة، حيث ًوقال سكان جعار ملنظمة العفو الدولية إن أنصار الرشيعة سيطروا فعليا عىل مستشفى ا

ُويف حني أن غرفة عمليات الطوارئ ظلت تستخدم للقيام . كان املسلحون يدخلون املستشفى ويغادرونه بحرية

باإلجراءات الطبية التي يحتاجها سكان املدينة، فقد احتل أنصار الرشيعة الطابق الثاني من املستشفى عىل أقل 

أدى ذلك إىل عدم تشجيع املرىض والجرحى عىل الذهاب إىل مستشفى وقد . تقدير، واستخدموا سيارة اإلسعاف

ُ، رضب 2011أيلول / سبتمرب5ويف . الرازي ألنهم شعروا بأن وجود أنصار الرشيعة فيه يجعل املكان غري آمن

 ).أنظر أدناه(املستشفى يف غارة جوية حكومية 

صار الرشيعة قد استخدموا الطابق الثاني من وال يزال من غري الواضح ملنظمة العفو الدولية ما إذا كان أن

 .ًاملستشفى ملعالجة جرحاهم فقط، أم أنهم قاموا بنشاطات تشكل انتهاكا للقانون اإلنساني الدويل

 قتل الجنود األسرى
. ُيعتقد أن أنصار الرشيعة قتلوا العديد من الجنود الذين أرسوهم خالل فرتة القتال التي دامت أكثر من سنة

ُرشيط فيديو، شاهدته منظمة العفو الدولية، شابا يعتقد أنه جندي أسري يرتدي مالبس مدنية ومعصوب ُويظهر  ً ْ

ًالعينني، وهو يبكي أو يصدر أصواتا غري مفهومة ًثم تقرتب يدان من رأس الشاب، إحداهما تحمل سكينا، واألخرى . ُ

وتبدأ يد بإزالة اللحم وأجزاء . ًولوج عميقا يف عنقهُّثم يتم حز عنقه، وتستمر اليدان يف ال. ترفع رأسه لكشف رقبته

ويستخدم الرجل الذي ينفذ عملية قطع الرأس السكني مرة أخرى . أخرى من الجسم لتسهيل عملية قطع الرأس

ثم تمسك يد . يوضع الرأس عىل قميص ويوضع السكني بجانبه. ُويواصل القطع إىل أن يفصل الرأس عن الجسد

وقال سكان أبني ملنظمة العفو الدولية . ً إىل أعىل، فينـزل الفك، ثم تضعه ثانية عىل القميصبالشعر وترفع الرأس

ُإن أعضاء أنصار الرشيعة قالوا لهم إن عملية القتل نفذت يف منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة املسلحة، وإن 
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ًالشخص الذي قطع رأسه كان جنديا أسريا ً نصار الرشيعة أن رشيط الفيديو وأكد أحد أقرباء قيادي يف جماعة أ. ُ

 .ُكان قد أرسل له من قبل عضو آخر يف الجماعة املسلحة

وقال صحفي كان يف عمودية بالقرب من زنجبار، بعد أربعة أيام من انسحاب أنصار الرشيعة، ملنظمة العفو 

ُالدولية إنه رأى جثثا يعتقد أنها كانت لجنود أو ضباط من القوات املسلحة اليمنية قت ُلوا بعد أرسهم وألقي بهم يف ً

 67:النحوووصف الصحفي ذلك املشهد عىل هذا . برئ مجاور ألحد املنازل يف عمودية

َّكنا نصور فيلما عن الدمار عندما نبهنا أحد السكان املحليني لوجود جثث يف أحد املنازل" دخلنا املنـزل فشممنا . ً
نظرت داخل ...  رصاصة فارغة حول البرئ30ـزل، وشاهدنا نحو كان هناك برئ خلف املن... ًرائحة نتنة كريهة جدا 

كان الشخص امللقى يف األعىل معصوب ... كانت منتفخة... ُالبرئ، فرأيت الجثث، استطعت أن أحيص أربع جثث
 ."العينني ويرتدي صدرية

ُولم يقتل أثناء إن الشهادة التي تقول إن الرجل كان معصوب العينني تشري إىل أنه كان قد وقع يف األرس، 

ُكما أن الرصاصات الفارغة التي وجدت حول البرئ الذي ألقيت فيه الجثث، تشري إىل أن الرجال قتلوا . الصدامات ُ ُ

 .بالقرب من البرئ عىل األرجح

 عدم إكرام الموتى
بدفن الجنود َّتلقت منظمة العفو الدولية معلومات من زنجبار والكود تفيد بأن أنصار الرشيعة لم يسمحوا للناس 

، أي بعد يوم من دخول الجماعة املسلحة إىل زنجبار، أراد 2011أيار / مايو28ففي . ُالذين قتلوا أثناء النـزاع

ُالناس أن يدفنوا جثث الجنود بالقرب من البنك املركزي، إال أن مقاتيل أنصار الرشيعة منعوهم من ذلك، ونقل 

ُوذكر أن أحد األشخاص قال لهم إن اإلسالم يحض عىل ". دعوا الطيور والكالب تنهش أجسادهم: "عنهم قولهم

 ".ُإن كل من يقرتب منهم سيقتل: "ملوتى يف أرسع وقت ممكن، ولكنهم هددوه بالقولدفن ا

 احتجاز األسرى
قام أنصار الرشيعة باحتجاز أشخاص، بينهم مدنيون ممن لم يشاركوا يف األعمال 

الحربية بشكل مبارش، يف املناطق الخاضعة لسيطرتهم بمعزل عن العالم 

ة عائالتهم أو توكيل محاميني أو االتصال الخارجي وبدون السماح لهم برؤي

ويف الوقت الذي بدا أن معظم األشخاص الذين احتجزهم أنصار . بالعالم الخارجي

ُالرشيعة قد أطلق رساحهم يف نهاية املطاف، فإن منظمة العفو الدولية عىل علم 

بأن ما ال يقل عن أربعة رجال من جعار، ممن ورد أن أنصار الرشيعة قبضوا 

 .ُم، لم يظهروا حتى بعد أن طردت الجماعة املسلحة من أبنيعليه

، البالغ من نارص القريش، قبض أنصار الرشيعة عىل 2012أيار / مايو17ففي 

َ عاما، وهو من سكان جعار، ولم يشاهد منذ يونيو32العمر  حزيران، عندما /ً

 فإن نارص 68ًووفقا ألحد أقربائه،. انسحبت الجماعة التي كانت تحتجزه من املدينة

أنصار الرشيعة للسؤال عن " محكمة"القريش ذهب عدة مرات مع صديق له إىل 

ْشقيقي صديقه اللذين كانا محتجزين لدى الجماعة املسلحة ْ ويف املرة األخرية التي ذهبا فيها إىل هناك، تم . ْ

 نارص القريش، حتى بعد ومع أنه تم إطالق رساح صديقه بعد بضع ساعات، فإنه لم يتم إطالق رساح. احتجازهما

ُوقال قريبه إن نارص ربما يكون قد اعتقل . 2012حزيران /هزيمة أنصار الرشيعة وانسحابهم من جعار يف يونيو

نارص القريش، مفقود منذ

 Private © 2012أيار /مايو
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وتعتقد . ألنهم وجدوا عىل هاتفه الخليوي رقم عبداللطيف السيد، رئيس اللجنة الشعبية املؤيدة للحكومة يف جعار

وعندما قامت . ًيش ربما كان محتجزا يف مدرسة الثورة يف وقت من األوقاتمنظمة العفو الدولية أن نارص القر

، عثروا عىل دفرت مالحظات تركه أنصار 2012تموز /مندوبة منظمة العفو الدولية بتفتيش املدرسة يف يوليو

ُصفحة كتبت فيها بخط اليد معلومات حول نارص القريش، تتضمن اسمه  الرشيعة خلفهم،  ووجدت يف الدفرت

هاتفان خليويان من نوع نوكيا ومسدس وبطاقة هوية وساعة يد : الكامل واألشياء التي أخذها منه سجانوه، وهي

 امللحق أنظر( USB  ذاكرة  رشيط ريال يمني ورشيحتا هاتف، و22,250ودفرت تليفونات ومفاتيح وحزام ومبلغ 

 أسلحة صغرية، من دون أن يعني ذلك أنهم من ومن الشائع يف العديد من أنحاء اليمن أن يكون بحوزة الرجال. )3

 .أفراد الجيش أو قوات األمن أو الجماعات املسلحة

وقال . وما انفكت عائلة نارص القريش، وهو متزوج وله سبعة أطفال، تحاول العثور عليه، ولكنها لم تفلح يف ذلك

 69:الدوليةأحد أقربائه ملنظمة العفو 

ًجودين يف جعار، سألتهم عن نارص مرارا وتكرارامو] أنصار الرشيعة[عندما كانوا " قالوا يل ذات مرة إنه يخضع . ً
ثم انسحبوا من جعار واقتادوا ... ويف املرة الثانية قالوا إنه يف مكان قريب . ُلالستجواب وسيطلق رساحه فيما بعد

ُبحثت عنه يف جميع أنحاء لقد . معهم بعض املعتقلني إىل شقرة، وبعد ثالثة أيام انسحبوا مرة أخرى إىل عزان

سألته . ُيف عزان أطلق رساح أحد املعتقلني من جعار. ُجعار، ولحقت بهم إىل شقرة، ثم إىل عزان، ولكنني لم أفلح
ُويف األيام األخرية ذهبت إىل الدحيقة يف املحفد، حيث . عما إذا كان قد رأى نارص، فقال إنه لم يكن بني املعتقلني

 ."يجب أن نعرف ما حدث له. أريد أن أعرف أين هو.  إن نارص ليس بحوزتهملجأوا، وهناك قالوا يل

ً عاما ومن سكان 24، البالغ من العمر صالح سالم عيل مجملقبض أنصار الرشيعة عىل 

 بحسب 2012حزيران /جعار، قبل بضعة أيام من مغادرة الجماعة املسلحة جعار يف يونيو

ا كان يف طريقه إىل سوق جعار، حيث كان يعمل تاجر وقد اقتيد عندم. ما ذكر أحد أقربائه

 :وقال قريبه ملنظمة العفو الدولية. ُماعز، ولم تسمع أية أخبار بشأنه منذ ذلك الوقت

ًفقد كان شائعا أن يقوم أنصار الرشيعة بالقبض عىل األشخاص، ... ال نعلم ملاذا اعتقلوه "

درة جعار بفرتة وجيزة أصبحوا يرتابون يف ولكنهم قبل مغا. ثم إطالق رساحهم يف النهاية

ًإنه لم يفعل شيئا، كان متزوجا وله أربعة أطفال... كل شخص   د."ً

 مع قريب نارص القريش إىل وادي صالح سالم عيل مجمل ذهب قريب 2012تموز /يف يوليو

م الضيقة يف املحفد كي يسألوا أنصار الرشيعة عن مصري وأماكن وجود قريبيهما، ولكنهما ل

 .يتلقيا أية معلومات بهذا الشأن

ْكما قبض أنصار الرشيعة عىل اثنني آخرين من سكان جعار، ولم تصل أية أخبار عنهما 

ُ، الذي يعتقد بأنه طفل دون سن أسامة الزبيدي وأيمن بن جدي: منذ ذلك الحني، وهما

 .قصريُوقد قبض عليهما قبل مغادرة الجماعة املسلحة جعار بوقت . الثامنة عرشة

، "جالل"َّوحصلت منظمة العفو الدولية عىل نسخة من طلب مكتوب بخط اليد وموقع باسم 

ُالذي يعتقد أنه جالل بلعيدي الذي يزعم أنه أحد قادة أنصار الرشيعة، يقول فيه اإلخوة : "ُ

 Private © لمجم  صالح
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 3) القريش؛  نارص محمد حسن2) أيمن محمد صالح؛ 1): يف املحفد، يرجى إطالق رساح السجناء التالية أسماؤهم

ًويبدو أنه أشري خطأ إىل أسامة الزبيدي باسم شقيقه سامي، . )4 امللحق أنظر( " سامي الزبيدي4)َّصالح املجمل؛  ُ

 .ًالذي لم يكن معتقال يف الحقيقة

جاء الرد عىل الطلب عىل قصاصة الورق نفسها، التي كان قريب أحد املعتقلني قد حملها إىل املحفد، وكان الرد 

هؤالء األشخاص غري موجودين يف :  من قبل أحد ضباط األمن يف جماعة أنصار الرشيعة عىل النحو اآلتيًمكتوبا

 )4 امللحق أنظر( ".ًمنطقتنا، وال نعلم عنهم شيئا 

 األلغام واألعتدة الغير منفجرة
م وتخزين األسلحة يف األوقات التي سيطروا فيها عىل أجزاء واسعة من محافظة أبني، قام أنصار الرشيعة باستخدا

ًويف املناطق التي شهدت نزوحا للسكان، من قبيل . َّوالذخائر بشكل مستهرت، األمر الذي عرض حياة املدنيني للخطر

وعندما انسحب . َّالكود وزنجبار، احتلت الجماعة املسلحة منازل خالية من سكانها وحولتها إىل قواعد عسكرية

، كانت البلدات واملدن الخاضعة لسيطرتهم مليئة باألعتدة التي لم تنفجر 2012حزيران /أنصار الرشيعة يف يونيو

ًوبمصائد املغفلني واأللغام، مما شكل عقبة رئيسية أمام عودة السكان النازحني داخليا إىل منازلهم َّ. 

حضار بعض َّتحدثت امرأة من سكان الكود، كانت قد فرت إىل عدن إبان القتال وذهبت مع عائلتها إىل منـزلها إل

الحاجيات الشخصية يف الوقت الذي كانت القرية خاضعة لسيطرة أنصار الرشيعة، إىل منظمة العفو الدولية 

 70:ووصفت املشهد عىل النحو اآلتي

ولكن كل . موجودين هناك] مقاتلو أنصار الرشيعة[ولم يكونوا . ًذهبنا إىل املنـزل فوجدنا الباب مفتوحا"
َّزل، فصدمت وتملكني الخوفحاجياتهم كانت داخل املنـ ُ يف كل مكان ويف ... ًكان منـزلنا مليئا بالبنادق ... ُ

َّاألطعمة املعلبة التي ... مالبس املقاتلني ... لم أكن أعرف ماهيتها ... كانت هناك ذخائر ومتفجرات . كل غرفة

ًأخرجوا حاال، نريد أن نستخدم املرحا: ثم دخل أحدهم وقال... كانوا يأكلونها فقال شقيقي البالغ من ! ضُ
ولذا حملنا القليل من الحاجيات الخفيفة وغادرنا ‘ ماذا؟ هل تريدون أن تطردونا من بيتنا؟’"  سنة15العمر 

ًكان مليئا باألسلحة، بالقنابل اليدوية . ذهبنا إىل منـزل جدي، الذي يتكون من ثالثة طوابق... مرسعني 

بدا منـزل جدي وكأنه قاعدة . عىل كل أرضية... زة إرسال راديو واأللغام، وكان هناك حاسوب محمول وأجه
وسألوه . وقال مقاتلون شباب لشقيقي إنهم يستخدمون الطابق األريض ملنـزل جدي كمحكمة. رئيسية لهم

 .عما إذا كان يود االنضمام إليهم، وقالوا إنهم سيعطونه بندقية

كانوا هناك، ... رادت إحضار بعض الحاجيات لنا من املنـزليف املرة الثانية ذهبنا إىل الكود ألن والدتي أ"
وافقوا عىل ... َّفأرصت وقالت لهم إنها بحاجة إىل بعض الحاجيات الشخصية. ورفضوا السماح لها بالدخول

ُّدخولها، ولكنهم طلبوا منها التوقيع عىل وثيقة تقول إن أنصار الرشيعة غري مسؤولني عن تعرضها للقتل أو 
ثم قررت ‘ كيف ال تكونون مسؤولني؟’: فقالت والدتي. ًنتيجة للمتفجرات التي وضعوها داخل املنـزلاإلصابة 
 ."أال تدخل

وبعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة عىل أبني، كانت األلغام واألعتدة الغري منفجرة مبعثرة يف املناطق 

ادة للمركبات ومصائد املغفلني وغريها من املواد املتفجرة السكنية، وشملت األلغام املضادة لألفراد واأللغام املض

وال يزال من غري الواضح ملنظمة العفو الدولية ما إذا كان الجيش اليمني قد زرع بعض . َّالتي خلفتها الحرب

 .األلغام خالل فرتة النـزاع
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 12ففي .  فيهم األطفالوقد أوقعت األلغام واألعتدة الغري منفجرة خسائر فادحة يف أرواح املدنيني، بمن

أن مركز الطوارئ الجراحي التابع " أطباء بال حدود"، أعلنت املنظمة اإلنسانية الطبية الدولية 2012تموز /يوليو

ًلها يف عدن شهد ارتفاعا حادا يف عدد ضحايا األلغام األرضية واألعتدة الغري منفجرة  من مدينتي جعار ولودر ً.71 

ً مصابا منهم أطفاال دون 11ً مريضا يف أقل من أربعة أسابيع، كان 19د إنها عالجت وقالت منظمة أطباء بال حدو ً

 .سن الرابعة عرشة

، وكالهما يف همام أنور أحمد وابن عمه يارس أحمد عبدالله الفضيلُفقد جرح اثنان من أولئك األطفال، وهما 

 ملم تركه أنصار الرشيعة 23اش عيار الثانية عرشة من العمر، عندما التقط صديق لهما مخزن رصاص مدفع رش

ُ وقد برتت رجل همام اليمنى، بينما أصيب يارس يف كلتا رجليه، كما أصيب 72.ًيف املكان وفقا ألقوال أحد أفراد العائلة ُ ُ

 73.صبي آخر بجروح

ُ، وهو صبي يف سن املراهقة، كلتا رجليه، وذكر أن أصدقاءه أصيبوا بجروح عندمامحمد حسن صويلحَوفقد  ُ 

 .ُكانوا يلعبون بأعتدة لم تنفجر، عثر عليها يف بلدة عمودية وأحرضت إىل جعار

 االنتهاكات على أيدي القوات الحكومية
أثناء القتال من أجل طرد أنصار الرشيعة من أبني وغريها من املناطق الخاضعة لسيطرتهم يف الفرتة بني 

. اليمنية انتهاكات للقانون اإلنساني الدويل كذلك، ارتكبت قوات الحكومة 2012تموز /حزيران ويوليو/يونيو

الهجمات العشوائية التي أسفرت عن وقوع خسائر يف أرواح املدنيني؛ ومنع الحصول : وكان من بني تلك االنتهاكات

وال تستطيع منظمة العفو الدولية استبعاد . ُّعىل الرعاية الطبية؛ وتعرض املقاتلني املشتبه بهم لالختفاء القرسي

ُحتمال أن تكون بعض الرضبات الجوية املوثقة يف هذا التقرير قد نفذت بواسطة الطائرات األمريكية بدون ا َّ

 .طيارين، التي يبدو أنها كانت تعمل بنشاط إبان فرتة النـزاع

 الهجمات غير القانونية
ري املتناسبة والعشوائية، شملت الهجمات غري القانونية التي شنتها قوات الحكومة اليمنية استخدام الهجمات غ

واستخدام األسلحة الثقيلة غري الدقيقة يف املناطق املأهولة بالسكان، وعدم اتخاذ االحتياطات الرضورية يف 

 .الهجمات، مما أسفر عن قتل وجرح العديد من املدنيني وتدمري أهداف مدنية وإلحاق الرضر بها

 11، البالغة من العمر ةمطيعة أحمد حيدرُ قتلت 2011حزيران / يونيو16يف 

ُسنة، عندما رضب صاروخ منـزل نادر الشدادي، الذي زعم أنه أحد قياديي أنصار 

وقد روى والدها ملنظمة العفو الدولية ما . يف جعار" املرشوع"الرشيعة، يف منطقة 

 74:حدث

ًكان صباح الجمعة هادئا، عندما ذهبت إىل السوق كي أشرتي لحما" ُوبينما كنت . ًُ

َبدأ جميع من يف السوق ينظرون حولهم، ورأينا الدخان . ُ سمعت صوت انفجارهناك
وقال . ًثم قصفت هدفا... يتصاعد من مسافة بعيدة وطائرة حربية تتجه نحو جعار 

ًأشخاص قادمون من املنطقة التي سقطت عليها القذائف إن الطائرة أصابت منـزال، 

َّد لحظات، مرت سيارات أخرى وبع. َّومرت سيارة مرسعة كانت تنقل الجرحى
ًوصلت إىل هناك وفوجئت بزوجتي ترصخ قائلة . مرسعة، وكانت جميعها تنقل املصابني باتجاه مستشفى الرازي ُ

 .ًلقد رأيتها، كان الجزء الخلفي من رأسها مصابا بشظية. ُإن مطيعة أصيبت بجروح

 Private © حيدرة مطيعة
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فعندما سقطت القذيفة األوىل يف الحصن، خافت ... ناْعندما ذهبت إىل منـزل جريان] يف الحقيقة[لقد توفيت ابنتي "
، ولذلك طلبت من مطيعة الذهاب إىل بيت جرياننا، وهم عائلة نادر الشدادي، كي تبلغهم ]والدة مطيعة[زوجتي 

ويف اللحظة ‘ .ًإذا كنتم تريدون الذهاب إىل منطقة أكثر أمانا، دعونا نعرف ذلك، كي نذهب معكم’: بالرسالة التالية
 ."تي ذهبت فيها مطيعة إىل منـزلهم، قصفته الطائرة الحربيةال

أما الذين كانوا . ُكما ذكر أن أم نادر الشدادي قتلت وأصيبت إبنة أخيها بجروح بالغة، مما تسبب بإعاقتها

ويف حني أن . َّموجودين يف وقت الغارة فهم والدا نادر الشدادي املسنان، وشقيقه األصغر، وابن عمه ومطيعة

ًشهادات تشري إىل أن نادر الشدادي، الذي كان يزور عائلته من حني آلخر، لم يكن موجودا يف املنـزل يف وقت ال

وقوع الغارة الجوية، فإن ثمة بواعث قلق من أن سالح الجو اليمني كان لديه معلومات استخبارية قديمة أو غري 

 .شخص واحد عىل األقلدقيقة نتج عنها قتل ما ال يقل عن اثنني من املدنيني وجرح 

 وجميعهم من عائلة واحدة من العائالت القليلة التي –ُ قتلت ثالث نساء ورجل واحد 2011أيلول / سبتمرب2يف 

َوقد عثر ابن مريم تحت ركام املنـزل عىل كل من ). أنظر أعاله(ً يف منـزلهم نتيجة لنريان الجيش –مكثت يف الكود 

سعود عيل ، ووالدتهما آنسة أحمد إبراهيم عيل الصبيحيوشقيقتها ، مريم أحمد إبراهيم عيل الصبيحي

ًوقد كانوا جميعا يف غرفة . ، الذي مكث يف القرية كي يعتني بالخرافعبدالله عيل بن عيلوزوج أمهما حسن 

 :وقال ابن مريم ملنظمة العفو الدولية. واحدة، ربما كانوا يحتمون فيها من القصف عىل ما يبدو

ًأخذت حمارا" ُأحرضت ماء للخراف ثم سمعت انفجارات قوية.  إىل مزرعة غري بعيدة عن منـزلناُ هرعت . ُ

ًعائدا إىل املنـزل ورأيت أن السقف سقط كتلة واحدة عىل األرض ًكان الغبار كثيفا إىل حد أنني لم أستطع أن . ً

ُذهبت إىل منـزيل .  مكان ماُفاعتقدت أن عائلتي ذهبت إىل... وال صوت ... لم تكن هناك حركة... ًأرى جيدا

ُفعدت إىل املنـزل، . ً، ولكنني لم أسمع جوابا...يا أما، يا خالة: جدي وجدتي املجاورين، كنت أرصخ كاملجنون

ْووقعت عيناي عىل قطعة قماش برتقالية اللون عليها ورود حمراء تحت األنقاض؛ . حيث كان الغبار قد هدأ

 ..لم استطع التحمل، جمدت يف مكاني... يف ذلك اليوم كانت ترتديه ... لقد كانت ثوب أمي

ثم جاء اثنان من أبناء خالتي من عدن، وكانت والدة أحدهما تحت األنقاض، "
. إلجبارنا عىل الذهاب معهما ألنهما سمعا أصوات القصف الكثيف من هناك

ثم رصنا نزيل . كنا جميعنا مصدومني... فقلت لهما إن الجميع تحت الركام
ًكانوا جميعا . كانوا مغمورين بالغبار املختلط بالدم. نقاض حتى وصلنا إليهماال

لم نستطع دفنهم يف الكود ... ِّقمنا بلفهم بقطع قماش طويلة . قد فارقوا الحياة
ًإتصل إبن خالتي هاتفيا ... ألن أنصار الرشيعة كانوا متمركزين يف املقربة 

حيث قمنا ...  نقلهم إىل جعاربصديقه يف جعار فحرض بسيارته وساعدنا يف
 ."بدفنهم يف مقربتها

ً عاما، بجروح ناجمة 72، البالغ من العمر جابر قاسم سالمُيف جعار أصيب 

 5عن شظية صاروخ أطلقته طائرة حربية يمنية أصابت الجامع الكبري يف 

ويقع املسجد . ًوقد قىض نحبه متأثرا بجراحه بعد أسبوع. 2011أيلول /سبتمرب

ًط سوق جعار، الذي كان مكتظا بالناس يف وقت الغارة الجوية، التي يف وس

ووصف أحد أقرباء قاسم، الذي تحدث معه قبل . وقعت قبل صالة الظهر بقليل

 ًمتأثرا بجروحتويف جابر سالم

إصابته وهو يستعد للصالة يف

 Private ©    الجامع
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 :وفاته، ملنظمة العفو الدولية ما حدث

 ُوأثناء وجوده هناك، قصف املسجد، ونقله أحد... ذهب إىل املسجد قبل صالة الظهر كي يقرأ القرآن "
وبعد وصوله إىل املستشفى بوقت قصري، قصفت الطائرة مستشفى . ًمعارفنا فورا إىل مستشفى الرازي

َفسارع أفراد أنصار الرشيعة الذين كانوا يحتلون املستشفى إىل مغادرته ... ًالرازي أو مكانا بالقرب منه 

ْية مناسبة، ثم عرفت عائلتي َّثم عادوا وضمدوا جروحه بقطع قماش وليس بضمادات طب. والفرار من املكان

 ."ًأنه كان جريحا ونقلته إىل عدن

، الذي كان يعمل هزاع أحمد عطا باحيبْأسفرت الغارة الجوية عن مقتل ما ال يقل عن رجلني آخرين، وهما 

كما أسفرت عن إصابة عدة أشخاص بجروح، بينهم طفل واحد . حيدرة محسن عيل العبيديًبائعا يف السوق، و

ُ عاما، والذي جرح يف فخذه بشظية متطايرة11، البالغ من العمر عمر قاسم، وهو عىل األقل ً.75 

َّويف الوقت الذي عرض مقاتلو أنصار الرشيعة حياة املدنيني للخطر بصورة مستهرتة بسبب إطالق النار عىل 
التزامها برضورة ، فإن ذلك ال يعفي قوات الحكومة من )أنظر أعاله(الطائرة من السوق من رشاشات كالشنكوف 

إن وجود عدد قليل من املقاتلني ال يغري . التمييز بني املدنيني واملقاتلني وبأال تشن هجمات مبارشة إال عىل املقاتلني

ًحقيقة أن السوق املكتظ باملدنيني يظل هدفا مدنيا ُويف مثل هذه الحالة ينبغي إلغاء الهجوم ألنه يرجح أن يكون . ً

 ضوء حقيقة أن املقاتلني الذين أطلقوا النار من رشاشات كالشنكوف لم يكونوا يشكلون  وخاصة يف–غري متناسب 

ًتهديدا خطريا للطائرة الحربية ً. 

وكانت هي .  بشظية متطايرةوفاء محمد أحمد الحمزةُأيلول، قتلت / سبتمرب5يف ذلك اليوم نفسه، أي يف 

وأثناء وجودهما يف املدرسة، التي لم . ً حارسا يف مدرسةوشقيقها قد أحرضا طعام الغداء لوالدهما، الذي كان يعمل

َّتكن من بني املدارس التي احتلها أنصار الرشيعة، سقط صاروخ عىل جزء من الطريق الرئييس املعبد يف جعار 

املجاور للبوابة املعدنية للمدرسة، التي ظهرت فيها أربعة ثقوب عىل األقل ناجمة عن إصابتها بشظية عندما قامت 

َّأما الوالد، الذي أصيب بجروح يف كتفه، فقد حمل وفاء ودق . 2012تموز /منظمة العفو الدولية بتفتيشها يف يوليو ُ

وقد وصف الجار، الذي تحدثت معه منظمة العفو الدولية، ما حدث عىل النحو . ًباب أحد الجريان طلبا للمساعدة

 76:اآلتي

إنها اآلن نائمة، أليس : الدها ال يصدق ما حدث، وظل يرددكان و... ُركبنا السيارة، وحملتها يف حضني "
ُفتقدمت من األب ... كذلك؟ نقلناها إىل صيديل يف باتيس، فقام بفحصها وأبلغني بأن الفتاة فارقت الحياة 

ًثم دخل الغرفة التي كانت ممددة . ًلقد كان مصدوما وأجهش بالبكاء! كذاب: ًوأخربته بالنبأ، فرصخ فورا

 ً"ا.ًلقد كان املوقف مؤثرا جد. ‘أنت نائمة، أليس كذلك؟ أنت نائمة’: ار يحكي معهافيها، وص

 .ً عاما، بجروح يف ركبته13ُوقد أصيب شقيق وفاء، البالغ من العمر 

 أسفرت غارة جوية عن مقتل أحد املدنيني يف منـزله بمدينة جعار، وأعقبتها 2012أيار / مايو15يف صبيحة يوم 
َّ مدنيا كانوا قد تجمعوا أمام املنـزل املدمر13ت عن مقتل ما ال يقل عن غارة ثانية أسفر نوير ُوقد قتل . ً

َّ عاما، يف الغارة الجوية األوىل التي سوت منـزله باألرض33، البالغ من العمر العرشاني وقال بعض السكان . ً

ويف الوقت . ه ال عالقة له بأنصار الرشيعةُواألقارب ملنظمة العفو الدولية إنهم دهشوا من استهداف ذلك املنـزل ألن

ًالذي قال فيه بعض السكان إن منـزال خلف منـزله كان مستأجرا من قبل أنصار الرشيعة، وإن من املحتمل أن  ً

َّتكون الطائرة قد أخطأت هدفها، فإن أنور، شقيق نوير، أرص عىل أن املنازل الواقعة خلف منـزله كانت مأهولة 
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 مرت بجانب 100-300دين وإن أقرب املنازل املستأجرة من قبل أنصار الرشيعة تقع عىل بعد بالجريان املعتا

وأدىل الشهود الذين تحدثوا إىل منظمة العفو الدولية بشهادات متسقة بشأن الغارة الجوية التي . مسجد الحمزة

 77:دمرت منـزله وقتلته، فقال أحدهم

ًصف صباحا، حلقت طائرة حربية فوق جعار وهدرت هديرا قويا يف حوايل الساعة الثامنة أو الثامنة والن" ً ًَّ

ُورأيت أجزاء من . بإتجاه قرية الحرور، ثم عادت بعد دقائق بدون إحداث صوت وقصفت منـزل نوير

وتحول املنزل إىل . ُفهرعت مع آخرين إىل املوقع لتقديم العون... املنـزل وهي تتطاير يف الهواء والغبار الكثيف
وقد ساعدنا يف إخراج خمسة إىل سبعة ... ُوسمعت نساء يرصخن من داخل املنـزل الذي يقع خلفهركام، 

أشخاص بني نساء وأطفال، ثم شاهد أحد األطفال أجزاء من جسد نوير وسط الركام؛ فحفرنا يف األنقاض 
 ." حدودوأخرجنا جثته ووضعناها يف سيارة شخص نقله إىل املركز الطبي التابع ملنظمة أطباء بال

وبينما كانوا واقفني هناك، . احتشد الناس عىل بعد ثالثة إىل ستة أمتار من املنـزل عىل الجانب املقابل من الشارع

ًوصلت إىل املوقع سيارة إسعاف فيها أفراد من جماعة أنصار الرشيعة، باإلضافة إىل دراجتني ناريتني تقالن رجاال  َّ

 أحد املوجودين املغادرة، وقال إنه لم تعد هناك حاجة إىل سيارة وطلب منهم. مسلحني من أعضاء الجماعة

ًوطلب أحد أفراد أنصار الرشيعة من املحتشدين أن يتفرقوا من أجل سالمتهم تحسبا . اإلسعاف ألنه تم نقل القتيل

ة عىل وشعر بعض األشخاص بالغضب بسبب مقتل أحد املدنيني، وأنحوا بالالئم. لعودة الطائرة لشن غارة ثانية

َّويف تلك األثناء احتشد املزيد من الناس لرؤية املنـزل املدمر واالستفسار عما . أنصار الرشيعة، ثم حدثت مشادة

ًوقد تحدث رجل إىل منظمة العفو الدولية واصفا املشهد عىل . ثم عادت الطائرة الحربية وقصفت الحشد. حدث َّ

 78:النحو التايل

ُما كنت منبطحا معهم عىل األرض، سمعت أنات وبين... ًانبطح الجميع أرضا " ً

ُنظرت إىل الجهة التي صدرت منها األصوات، ولكنني . ألم ونداءات استغاثة

ُثم استطعت رؤية عدد من األشخاص ... ًلم أر شيئا بسبب كثافة الغبار

واستمر . املنبطحني عىل األرض، وآخرين كانوا يركضون ألنهم كانوا يحرتقون
ًخشيت فعال من احتمال ...  باألنني والرصاخ واالستغاثة أولئك األشخاص

ًعودة الطائرة، فاستجمعت قوتي ووليت هاربا، ولكنني كنت أسمع رصخات  ُ َُّ

ًفعدت إىل املكان وشاهدت أشخاصا مصابني بجروح، بينهم ثالثة ... الناس  ُ ُ

رأيت أحدهم . أشخاص كانت تلتهمهم النار، وكانت قدم أحدهم تحرتق
ًالوقوف، بينما كان جسده من الخلف مليئا بالثقوب الناجمة عن يحاول 

 300ُقمت بمساعدته عىل السري نحو . الشظايا من كتفيه إىل أخمص قدميه
أما اسم الرجل فهو ... مرت حتى وصلنا إىل عيادة منظمة أطباء بال حدود

ويف غضون دقائق كان الناس قد نقلوا جميع الجرحى إىل ... جالل الحمرا
ولذا كان ال بد من وضع األشخاص . عيادة، التي رسعان ما أصبحت مكتظةال

 ."الجرحى عىل األرض خارج املركز الطبي

ماجد : أما الرجال اإلثنا عرش فهم. ً رجال وامرأة واحدة عىل الفور أو متأثرين بجراحهم12ُوقد قتل ما ال يقل عن 

أديب أحمد غانم ً عاما، 35، وعمره الجالديسالم محسن حيدر ً عاما، 26، وعمره أحمد عبدالله عوض

سالم ، أحمد عبدالله أحمد الشهري، منري بن الحجي بن العايص، محمد عبدالله صالح حسني، الدبعي

، محسن عيل سالم، حافظ عبدالله مبارك، َّعبدالرحمن املطهر، حسني مبارك أحمد، عبدالله أحمد أبكر

أحد الناجني من هجوم جوي
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ً، وكانت حامال يف عبدو سعيدمريم وأما املرأة فهي . وأمري العزاني

ُالثالثينيات من العمر، ذكر أنها كانت بني املارة وأصيبت بشظية َّ وتشري . ُ

ُاملعلومات املتوفرة لدى منظمة العفو الدولية إىل أنه لم يقتل سوى املدنيون 

يف ذلك الهجوم ألن أفراد جماعة أنصار الرشيعة كانوا قد غادروا املكان قبل 

 .ثانية بعد املشادة التي حدثت مع الحشدوقوع الغارة ال

ًوحتى لو أن الهجوم األول كان عرضيا وناجما عن خطأ يف تحديد الهدف،  ً َ
ًفإن عودة الطائرة الحربية وتنفيذها غارة ثانية أشد فتكا، إنما تشري إىل 

وإن وجود ذلك . ًالفشل التام يف التحقق مما إذا كان الهدف عسكريا أم ال

ً من املدنيني كان ينبغي أن يكون مؤرشا كافيا عىل وجوب إلغاء العدد الكبري ً

 .الهجوم

 إعاقة الحصول على الرعاية الطبية
َّويف لحظات الحاجة املاسة، كما يف حالة النـزاع املسلح يف أبني، . تتطلب الجروح البالغة رعاية طبية عاجلة وكافية

فهي تصبح عرضة للهجوم واالنقطاع : ضطرابات الداخليةتصبح خدمات الرعاية الصحية يف اليمن من ضحايا اال

 .والتدخل

ُ رضب مستشفى 2011أيلول / سبتمرب5ففي 

الرازي يف غارة جوية نفذتها طائرات حكومية، 

َّمما عرض أرواح املدنيني للخطر، بمن فيهم 
ًالجرحى الذين أدخلوا املستشفى نتيجة لغارة  ُ

.  الكبريسابقة وقعت يف ذلك اليوم عىل الجامع

ويف حني أن جماعة أنصار الرشيعة كانت 

تسيطر عىل الطابق الثاني من املستشفى وعىل 

سيارة اإلسعاف التابعة له، فإن تواجد 

ًأعضائها ال يجعل منه هدفا مرشوعا وليس . ً

ًواضحا ما إذا كانت الجماعة املسلحة ضالعة 

يف أنشطة غري قانونية يف املستشفى، إىل جانب 

وحتى لو . تليها الجرحى أم المعالجة مقا

كانت كذلك، فإن القوات الحكومية ينبغي أن تستخدم الهجمات املتناسبة وأن تمتنع عن استهداف املستشفى ألن 

 .املستشفيات تحظى بالحماية بموجب القانون الدويل اإلنساني

ن املرىض والجرحى يف جعار الذين وباإلضافة إىل عدم توفر سيارات اإلسعاف وافتقارها إىل التجهيزات الكافية، فإ

فقد أغلقت السلطات اليمنية الطريق . كانوا بحاجة إىل تحويلهم إىل املستشفيات يف عدن واجهوا عقبة أخرى

 60 إىل 40الساحيل الرئييس من الكود، الواقعة يف جنوب جعار وزنجبار، إىل عدن، وهي رحلة تستغرق عادة من 

ًكان سكان جعار مضطرين ألن يسلكوا طرقا أطول بكثري للوصول إىل عدن، ونتيجة لذلك، . دقيقة بالسيارة

أما أسباب قيام السلطات اليمنية بإغالق هذا الطريق املخترص وعدم السماح . تستغرق من ثالث إىل خمس ساعات

 .لسيارات اإلسعاف واملدنيني عىل األقل باستخدامه يف الحاالت الطارئة، فهي غري واضحة

ً سعيد، كانت حامال عندما ومريم عبد
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ً بجروح نتيجة لغارة جوية وقعت أثناء وقوفه مع حشد من الناس جاءوا عوض اجد أحمد عبداللهمُفقد أصيب 

ولم . ُلقد أصيب ماجد بحروق بالغة وجروح ناجمة عن الشظايا. َّ املدمر يف جعارنوير العرشانيملشاهدة منـزل 

وحه، ولذا قررت عائلته نقله إىل عدن يف ًيكن املركز الطبي التابع ملنظمة أطباء بال حدود يف جعار مؤهال ملعالجة جر

 .أصيل عبدالهاديُسيارة جيب مستعارة، مع رجل آخر أصيب بحروق شديدة، وهو 

ًيف ذلك اليوم كان أقرص الطرق الطويلة إىل عدن مغلقا، ولم يكن هناك من خيار سوى الطريق األطول، مما أدى إىل 

ائلة ملنظمة العفو الدولية عما حدث خالل الرحلة التي وتحدث أحد أصدقاء الع. تفاقم معاناة ماجد وأصيل

 79:ساعاتاستغرقت ما ال يقل عن أربع 

وبعد مرور ثالثني دقيقة عىل مغادرتنا جعار ارتفعت . ُكانت تلك املرة األوىل التي أسلك فيها ذلك الطريق"
َّدرجة حرارة السيارة، فتوقفت وتعطل املشعاع  ً، وتعطلت املركبة تمامالم يكن لدينا ماء) الرادييرت(ْ كنا يف . ّ

كنا يف منطقة الطرية، . لم تكن هناك سيارات عابرة وال منازل قريبة، ال يشء... طريق رميل يف وسط الصحراء
ًكان الطقس حارا جدا، مما جعل حروق ماجد وأصيل أشد إيالما... ًوكان مكيف السيارة معطال ً َّكانا يئنان ... ً

ُثم رأينا منازل عن بعد، فنـزلت أنا وصديقي من السيارة واتجهنا صوبها .  األلمًوأحيانا يرصخان من شدة
... كان السكان من البدو وليس لديهم سيارات. استغرقت رحلة الذهاب حوايل نصف ساعة. ًمشيا عىل األقدام

ً لرتا من املاء وعدنا إىل السيارة سريا عىل األقدام40ًولكن رجال ساعدنا يف حمل حوايل   استغرقت الرحلة نحو .ً
ًساعة ذهابا وإيابا قمنا بتربيد املشعاع وتشغيل السيارة، ثم واصلنا طريقنا إىل قرية الشيخ سالم الواقعة عىل . ً
 .طريق إسفلتي

كان . قطعنا مسافة كيلو مرتين قبل أن تتعطل السيارة مرة أخرى يف املنطقة الواقعة بني شقرة وزنجبار"
ُنزلت مع صديقي من السيارة ووقفت يف منتصف الطريق لجذب انتباه . شدة األلمماجد وأصيل يتلويان من  ُ

ُشاهدنا حافلة قادمة من حرضموت، أوقفناها، وقلنا للسائق والركاب إن الجريحني أصيبا . السيارات العابرة

 بتحسن َساعدنا بعض الركاب يف نقل ماجد وأصيل إىل الحافلة، فشعرا. بحادث سيارة كي ال نثري شكوكهم
وصلنا طريق العلم، وكان أحد أقربائنا بانتظارنا عند نقطة التفتيش التابعة للجيش . ألن الحافلة كانت مكيفة

ُسأل الضابط عن إسمي الجريحني وكيف أصيبا . ُيف العلم، ألنه لم يكن يسمح ألي سيارة باملرور من هناك ْ
إىل مستشفى الصداقة الذي " تويوتا كوروال"ع ثم نقلناهما بسيارة قريبنا الصغرية من نو. بتلك الجروح

 ."ولكن ماجد فارق الحياة بعد أربعة أيام... تديره منظمة أطباء بال حدود

ْوقال أشخاص آخرون قابلتهم منظمة العفو الدولية إنهم اضطروا إىل سلوك الطرق األطول لنقل الجرحى من أفراد 

وجابر ) 3 أنظر الفصل –الذي طعنه فتحي عبدالهادي ( العقد عائالتهم إىل املستشفى، كما حدث مع عائلة رمزي

 .وقىض نحبه بعد أسبوع) أنظر أعاله(ُقاسم سالم، الذي أصيب يف هجوم الجامع الكبري 

َّوليس واضحا ملنظمة العفو الدولية ما إذا كان يمكن أن تكتب النجاة لألشخاص الثالثة الذين غطى هذا التقرير  ُ ً

 .لوا عىل رعاية طبية كافية ورسيعةحاالتهم لو أنهم حص

وقد عرفت املنظمة أن السلطات اليمنية أخرجت جرحى من سيارات اإلسعاف واملستشفيات بدون التقيد بإجراءات 

كما عمدت السلطات إىل تأخري حصول الجرحى عىل حقهم يف الوصول إىل . التحويل الطبية املتعارف عليها

سيارات العادية وسيارات اإلسعاف التي تنقل الجرحى للتحقق مما إذا كان ًاملستشفيات فورا، وذلك بإيقاف ال

ودخل أفراد األمن اليمنيون األقسام التي ال . األشخاص الذين هم بحاجة إىل رعاية طبية من املقاتلني املشتبه بهم
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استشارة املهنيني ُيسمح بدخولها إال لألطقم الطبية يف املستشفيات، من قبيل وحدات العناية الحثيثة، بدون 

الصحيني املسؤولني وبدون التعريف بهويتهم أو إبراز مذكرات اعتقال، عندما كانوا يريدون إخراج جرحى 

 .معينني

، وأثناء الهجوم الذي شنته القوات اليمنية يف أبني، تم إيقاف سيارة إسعاف 2012حزيران /أيار أو يونيو/يف مايو

ًكانت تقل جريحا من جعار عند نقط واتهم الضباط ذلك الجريح، الذي كان ذا . ة تفتيش تابعة للجيش يف لحجُّ

وقال شقيقه، الذي كان معه يف سيارة اإلسعاف إنهما من . برشة سمراء، بأنه صومايل يقاتل مع أنصار الرشيعة

إلسعاف ملدة ومكث الرجالن يف سيارة ا. جعار، ولكن الجيش اقتاد سيارة اإلسعاف إىل إدارة البحث الجنائي يف لحج

ُساعة عىل األقل إىل أن أحرض شقيقهما الثالث بطاقة هويته من عدن إلثبات أنه كان مواطنا يمنيا، وسمح لهم  ً ً

 .عندئذ باملغادرة

ُوأدخل جريح آخر، ربما كان من أقرباء القيادي املزعوم يف جماعة أنصار الرشيعة طارق الذهب، الذي قتل يف  ُ

وكان فاقد .  إىل وحدة العناية الفائقة يف أحد مستشفيات عدن وهو يف حالة حرجة يف رداع،2012شباط /فرباير

ُودخل أفراد قوات األمن املركزي وحدة العناية املركزة، التي ال يسمح . الوعي وعىل جهاز التنفس االصطناعي

 ويبدو أن ذلك –الطبي بدخولها إال للطواقم الطبية وأحد أفراد العائلة يف حاالت محددة، بدون استشارة الطاقم 

.  وأعلنوا عن عزمهم عىل اقتياده من املستشفى–كان من املمارسات الشائعة لقوات األمن إبان فرتة النـزاع يف أبني 

ُوأرص أفراد الطاقم الطبي عىل القول إن الجريح سيموت إذا أزيل جهاز التنفس االصطناعي وعىل الرغم من . َّ

ًونظرا ألن أفراد قوات األمن . 2011ترشين األول /فقد تويف الرجل يف مطلع أكتوبراستعادة وعيه واستقرار حالته، 

كان لديهم كامل الحرية يف دخول عنابر املستشفى متى شاءوا بدون استشارة الطاقم الطبي، فإن منظمة العفو 

 .ما يف وفاتهًالدولية تشعر بقلق من أن يكون قد تمت إعاقة معالجته طبيا، مما أسهم بالتايل عىل نحو 

ويف الوقت الذي تعرتف منظمة العفو الدولية بأن أفراد الجيش واملوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني ربما يضطرون 

إىل القبض عىل جرحى أو حراستهم أو احتجازهم يف بعض األحيان، فإن عىل عاتق السلطات املسؤولة عن عمليات 

. قال وعدم تعريض املعالجة الطبية للجرحى للخطر يف جميع الحاالتاالعتقال يقع االلتزام بضمان قانونية االعت

ويف نزاع أبني تشري تحقيقات منظمة العفو الدولية إىل عدم اإليفاء بمثل تلك املعايري، وإىل أن السلطات، يف بعض 

 .َّالحاالت املوثقة هنا، تدخلت يف معالجة الجرحى داخل املرافق الصحية

نساني بأن تكفل جميع الدول األطراف حصول الجرحى واملرىض، بدون تمييز وبأكمل يقيض القانون الدويل اإل

 وإن إعاقة املعالجة الطبية العاجلة 80.درجة ممكنة وبدون أي تأخري، عىل الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم

ًبشكل تعسفي يف الحاالت املشار إليها آنفا تشكل انتهاكا لهذه القاعدة من جانب القو كما شكلت . ات الحكوميةً

ًأفعال الحكومة انتهاكا اللتزاماتها بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان فيما يتعلق باحرتام الحق يف الرعاية 

 .الصحية

 حاالت االختفاء القسري
ُاقتادت قوات األمن اليمنية من املستشفى رجال واحدا عىل األقل، يشتبه يف أنه كان يقاتل مع أنصار الرش ً يعة، ً

ُوكان محمد عيل سعيد، الذي يعتقد بأنه يحمل جنسية أجنبية، ربما كان . واختفى ذلك الرجل منذ ذلك الحني

ُسوريا، وأصيب بجروح يف رأسه، إما يف زنجبار أو يف الكود، قد أدخل أحد مستشفيات عدن يف مطلع  ُ ً

وجاء أحد . م نفسه وسأل عن أفراد عائلتهوقد استعاد وعيه يف اليو.  وهو فاقد الوعي2011ترشين األول /أكتوبر

ُأقربائه لزيارته، ولكنه اقتيد حال وصوله من قبل رجال يرتدون مالبس مدنية، يعتقد أنهم من أفراد جهاز األمن 
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الوطني، املعروفني بأنهم يدخلون أقسام املستشفيات بدون التعريف بأنفسهم بشكل سليم للطاقم الطبي وبدون 

ُوبعد بضع ساعات، حرض رجال يرتدون مالبس مدنية، ويعتقد كذلك بأنهم .  تجيز إجراءاتهمإبراز وثائق رسمية

من أفراد األمن الوطني، إىل غرفة محمد عيل سعيد يف املستشفى واقتادوه إىل الخارج، ولم تصل أية أخبار بشأنه 

 .منذ ذلك الوقت

ة، ينبغي أن يلتزم اليمن بضمان إبالغ األشخاص وكدولة طرف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسي

ًالذين يتم اعتقالهم بالتهم املوجهة إليهم فورا كما يجب تقديم املتهمني إىل السلطات القضائية يف غضون فرتة . َّ

 .زمنية معقولة

 81.كما أن االختفاء القرسي محظور بموجب القانون الدويل اإلنساني العريف، ويمكن أن يشكل جريمة حرب
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 األطر القانونية الدولية 5.
 المنطبقة

َّإن االلتزامات القانونية الدولية ال تنبثق من املعاهدات املحددة التي صدقت عليها دولة ما فحسب، وإنما من 

، وليس باالتفاقيات املكتوبة، "ممارسة عامة مقبولة كقانون"القانون العريف الدويل كذلك، وهو قواعد مستمدة من 

ُأن تلزم الدول، باإلضافة إىل الجماعات املسلحة يف بعض الحاالت، بصورة مستقلة عن أية التزامات التي يمكن 

 .بموجب املعاهدات

 حماية الحقوق في أوقات الحرب والسلم: القانون الدولي اإلنساني
بالحقوق العهد الدويل الخاص : اليمن دولة طرف يف بعض املعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان، وهي

؛ والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية )1987تم التصديق عليه يف عام (االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

تم (؛ واالتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة )1987تم االنضمام إليه يف عام (والسياسية 

؛ والربوتوكول اإلختياري )1991تم التصديق عليها يف عام (الطفل ؛ واتفاقية حقوق )1984االنضمام إليها يف عام 

؛ واالتفاقية الدولية للقضاء )2007تم التصديق عليه يف عام ( امللحق بها واملتعلق بارشاك األطفال يف النزاع املسلح

ناهضة التعذيب ؛ واتفاقية األمم املتحدة مل)1972تم التصديق عليها يف عام (عىل كافة أشكال التمييز العنرصي 

إن اليمن ). 1991تم االنضمام إليها يف عام (وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 .ًملزم قانونيا بموجب هذه االتفاقيات الدولية، إىل جانب القانون العريف الدويل ذي الصلة

ومع أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، الذي 

ُ، ال يعترب معاهدة ملزمة 1948ُعتمد يف عام ا

بحد ذاته، فإنه ينص عىل الحقوق األكثر 

أساسية التي تتعهد الدول األعضاء يف األمم 

ًاملتحدة بتعزيزها وحمايتها وفقا مليثاق األمم 

ًكما أن عددا من األحكام املنصوص . املتحدة

عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، من 

ر التعذيب وغريه من أشكال إساءة قبيل حظ

املعاملة، والحق يف الحياة والحرية وسالمة 

الشخص، والحق يف املحاكمة العادلة أمام 

محكمة مستقلة ومحايدة، تمثل قواعد 

 .للقانون الدويل العريف

إلنسان ينطبق وقد أكدت محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة أن القانون الدويل لحقوق ا

التنصل "يف التطبيق أو ) وليس كلها(يف أوقات النـزاع املسلح ويف أوقات السلم؛ ويجوز تعديل بعض الحقوق 

 .أو تقييدها يف ظروف النـزاع املسلح، ولكن إىل الحد الذي تفرضه مقتضيات األوضاع وبدون تمييز" منها

الحق يف الحياة؛ وحظر : ًثر صلة بالنـزاع املسلح يف أبنيومن بني التزامات القانون الدويل لحقوق اإلنسان األك

 Amnesty International ©  تم تدمري الكثري من املباني يف أبني
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التعذيب وغريه من أشكال املعاملة السيئة؛ وحظر 

االختفاء القرسي؛ والحق يف املحاكمة العادلة؛ 

والتمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة الجسدية 

والعقلية؛ والحق يف التعليم؛ وحظر التمييز ضد 

 .املرأة

أنصار " محاكم"لتي فرضتها ومع أن العقوبات ا

ُالرشيعة نفذت خارج نطاق األطر القانونية، فإن 

ًالقانون الوطني اليمني ينص عىل أن ثمة أفعاال 

محددة تتعلق بالتعذيب وغريه من رضوب 

العقوبات القاسية والالإنسانية واملهينة، من قبيل 

ُبرت األطراف والجلد، تعترب عقوبات يجوز فرضها  َ

أما بموجب القانون الدويل، فإنه يتعني عىل .  مختصة ضد أشخاص مدانني بارتكاب جرائم معينةمن قبل محاكم

اليمن أن يعترب مثل هذه االنتهاكات جريمة جنائية يف الترشيعات الوطنية، وهو ملزم بتقديم املسؤولني عن هذه 

 .ون والتعسفي، إىل ساحة العدالةالجرائم الخطرية وغريها من الجرائم، ومنها عمليات القتل خارج إطار القان

 حماية األفراد في النـزاع المسلح: القانون الدولي اإلنساني
حزيران من ذلك العام، عندما بسطت جماعة أنصار الرشيعة / وبالتأكيد بحلول يونيو– 2011بحلول أواسط عام 

ستوى من الحدة، كما وصل  وصل القتال بني قوات الحكومة وأنصار الرشيعة إىل امل–سيطرتها عىل زنجبار 

 ولذا فإن 82.التنظيم لدى أطراف النـزاع إىل املستوى اللذين يتطلبهما وجود نزاع مسلح ذي طابع غري دويل

القانون الدويل اإلنساني، إىل جانب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، ينطبقان عىل سلوك القوات الحكومية خالل 

 .الفرتة التي يركز عليها هذا التقرير

ويشمل القانون الدويل اإلنساني القواعد واملبادئ التي تهدف إىل حماية األشخاص الذين ال يشاركون يف األعمال 

كما يتضمن معايري السلوك . الحربية بشكل رئييس، وال سيما املدنيني، وحتى بعض املقاتلني كالجرحى واألرسى

 ويتمثل غرضه األسايس يف الحد من املعاناة البرشية يف .ِّاإلنساني، ويقيد وسائل وأساليب شن العمليات الحربية

 .أوقات النـزاع املسلح إىل ادنى درجة ممكنة

 والربوتوكول اإلضايف 1949آب / أغسطس12ُويذكر أن اليمن دولة طرف يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف 

 والربوتوكول اإلضايف املتعلق بحماية ضحايا )الربوتوكول األول(املتعلق بحماية ضحايا النـزاعات املسلحة الدولية 

كما أنه دولة طرف يف اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة . النـزاعات املسلحة غري الدولية

 .لألفرا، وتدمري هذه األلغام

إن . ملسلحة غري الدولية املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع عىل جميع األطراف يف النـزاعات ا3وتنطبق املادة 

 وجميع –العديد من القواعد املحددة الواردة يف هذه املعاهدات وغريها من معاهدات القانون الدويل اإلنساني 

ِ تشكل جزءا من القانون الدويل اإلنساني العريف، ولذا فهي ملزمة لجميع أطراف –القواعد املذكورة يف هذا التقرير  ً

 املسلحة وقوات األمن اليمنية وقوات أنصار الرشيعة أو غريها من الجماعات املسلحة غري أي نزاع، بما فيها القوات

 . وقد تصل انتهاكات العديد من هذه القواعد إىل حد جرائم الحرب83.التابعة للدولة

 Amnesty International © ذخرية مستعملة



 اليمن يف النـزاع 

 أبيـن يف األوقات أحلك

 2012 األول كانون/ديسمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 31/010/2012: الوثيقة رقم

47 

 أن وتتمثل إحدى القواعد األساسية للقانون اإلنساني الدويل يف أن جميع أطراف النـزاع ويف جميع األوقات يجب

َّيجب أال توجه ضد "، و"ال يجوز توجيه هجمات إال ضد املقاتلني"، وال سيما يف أنه "تميز بني املدنيني واملقاتلني"

ُوتعترب ". األهداف العسكرية"و" األهداف املدنية" وثمة قاعدة مشابهة تطلب من األطراف أن تميز بني 84"املدنيني

 .بني األهداف املدنية والعسكرية" مييزالت"ًهذه القواعد جزءا من مبدأ اسايس وهو 

ًولغايات التمييز هذه، فإن كل شخص ليس فردا يف القوات املسلحة ألحد أطراف النـزاع يعترب مدنيا، ويشمل  ًُ

ويحظى املدنيون بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا  85.السكان املدنيون جميع األشخاص الذين ليسوا مقاتلني

لإلشارة " املدنيني"ويف هذا التقرير تستخدم منظمة العفو الدولية مصطلح  (86.ال الحربيةبشكل مبارش يف األعم

 ).إىل املدنيني الذين يقومون بدور مبارش يف األعمال الحربية

التي ) أي املباني والهياكل واألماكن وغريها من املمتلكات أو البيئات املادية(واألهداف املدنية هي كافة األهداف 

تنحرص يف األهداف التي تسهم مساهمة فعالة يف العمل "أما األهداف العسكرية فهي ". ًدافا عسكريةأه"ليست 

العسكري، سواء بحكم طبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها، أو التي يحقق تدمريها التام أو الجزئي أو 

 وتحظى األهداف املدنية 87".كرية أكيدةاالستيالء عليها أو تعطيلها يف الظروف السائدة يف ذلك الوقت ميزة عس

ًبالحماية من الهجمات، ما لم تصبح أهدافا عسكرية بسبب تحقق جميع املعايري التي تنطبق عىل الهدف العسكري 

ً وإذا ثار شك حول ما إذا كان هدف ما مكرس عادة ألغراض مدنية، كمكان 88.واملشار إليها للتو بصور مؤقتة َّ

ً غريه من املساكن أو املدرسة، عىل أنه يستخدم حاليا الغراض عسكرية، عندئذ ينبغي العبادة أو املنـزل أو

 89.االفرتاض بأنها ال تستخدم ألغراض عسكرية

إن توجيه الهجمات بصورة متعمدة إىل مدنيني ال يقومون بدور مبارش يف األعمال الحربية أو إىل أهداف مدنية 

 90.يعترب جريمة حرب) ية بشكل خاص يف حالة النـزاعات غري الدوليةكاألهداف الطبية أو الدينية أو الثقاف(

حظر أفعال العنف أو التهديدات بالعنف التي يكون غرضها األسايس "ويتضمن مبدأ التمييز قاعدة محددة وهي 

  91."املدنينيبث الرعب يف صفوف السكان 

والهجمات العشوائية هي تلك  92".ائية محظورةالهجمات العشو"إن النتيجة الطبيعية لقاعدة التمييز تتمثل يف أن 

َّالتي تصيب األهداف العسكرية واألشخاص املدنيني واألهداف املدنية بدون تمييز، إما ألن الهجوم غري موجه إىل 

هدف عسكري محدد، أو ألنه يستخدم أساليب أو وسائل قتالية أو وسيلة ال يمكن توجيهها إىل هدف عسكري 

 93.رص آثاراها عىل النحو الذي يقتضيه القانون الدويل اإلنسانيمحدد، أو ال يمكن ح

َيتوقع أن تسبب خسائر عرضية يف "كما يحظر القانون الدويل اإلنساني الهجمات غري املتناسبة، وهي تلك التي  ُ

ُأرواح املدنيني، وإصابة املدنيني بجروح، وإلحاق الرضر باألهداف املدنية، أو مزيجا مما ذكر، بما يم ُكن أن يحدث ً

ًأرضارا مفرطة قياسا بامليزة العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة  إن شن هجوم عشوائي متعمد، يتسبب يف 94".ً

أي معرفة أن الهجوم سيسبب خسائر عرضية مفرطة يف أرواح (قتل أو جرح مدنيني، أو هجوم غري متناسب 

 95.ة حربإنما يشكل جريم) املدنيني أو إصابتهم بجروح أو أرضار

ًوكي يكفل الطرف املهاجم أن يكون الهجوم قانونيا، يتعني عليه أن يتخذ كافة االحتياطات املمكنة لتقليص حجم 

التحقق من الهدف؛ : وتشمل هذه االحتياطات. األرضار التي تلحق باملدنيني واألهداف املدنية إىل أدنى حد ممكن

م آثار الهجمات؛ واملراقبة والسيطرة أثناء تنفيذ الهجمات؛ واختيار وسائل وأساليب الهجوم املناسبة؛ وتقيي
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 96.والتحذير املسبق؛ واختيار الهدف

كما يتعني عىل أطراف النـزاع اتخاذ االحتياطات الرضورية لحماية املدنيني واألهداف املدنية الخاضعة لسيطرتها 

 داخل املناطق املكتظة بالسكان أو َمن آثار الهجوم، بما يف ذلك عن طريق تجنب موضعة األهداف العسكرية

بالقرب منها إىل أقىص حد ممكن؛ ونقل املدنيني واألهداف املدنية الخاضعة لسيطرتها، وألقىص حد ممكن، من 

 97.جوار األهداف العسكرية

ُويحظر تدمري املمتلكات، ما لم يكن ذلك من مقتضيات الرضورة العسكرية األكيدة، كما تحظر عمليات النهب ُ.98 

يوفر القانون الدويل اإلنساني املنطبق عىل النـزاعات املسلحة غري الدولية ضمانات أساسية للمدنيني وللمقاتلني و

ومن بني تلك الضمانات املادة . ُالذين يقعون يف األرس أو يصابون بجروح أو الذين يصبحون غري قادرين عىل القتال

حظر :  الدويل اإلنساني العريف اللذان يتضمنان القواعد التالية والقانون1949 املشرتكة من اتفاقيات جنيف لعام 3

القتل؛ فرض املعاملة اإلنسانية؛ حظر التمييز يف تطبيق الحماية بموجب القانون الدويل اإلنساني؛ حظر التعذيب 

خاصة و(وغريه من رضوب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة واالغتصاب والتعدي عىل الكرامة الشخصية 

وال يجوز إدانة . ؛ وحظر االختفاء القرسي واحتجاز الرهائن واالعتقال التعسفي)املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة

كما أن العقوبات الجماعية . ًأحد أو الحكم عليه إال وفقا ملحاكمة عادلة تكفل جميع الضمانات القضائية األساسية

 األفعال التي تنتهك هذه القواعد – أو جميع –ت الصلة، فإن العديد من ً واستنادا إىل القاعدة ذا99.تعترب محظورة

 100.ِّتشكل جرائم حرب

 القانون الجنائي الدولي
يمكن إخضاع األفراد، سواء كانوا مدنيني أو عسكريني، للمساءلة الجنائية عن انتهاكات معينة للقانون اإلنساني 

تق جميع الدول يقع االلتزام بإجراء تحقيق يف جرائم اإلبادة وعىل عا. الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان

ًالجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، حيثما يتم جمع أدلة مقبولة كافية، فضال 

ختفاء ًعن الجرائم األخرى التي تشكل انتهاكا للقانون الدويل، من قبيل التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء واال

كما أن االنتهاكات الخطرية التفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول، ومعظم االنتهاكات الجسيمة . القرسي

ويمكن االطالع عىل تعريفات هذه الجرائم يف نظام روما . األخرى للقانون اإلنساني الدويل تعترب جرائم حرب

 من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية عكست 8إن قائمة جرائم الحرب املذكورة يف املادة . األسايس

ًالقانون العريف الدويل يف وقت اعتماد النظام األسايس، مع أن القائمة ليست كاملة، وأن عددا من جرائم الحرب 

 .املهمة غري مشمولة

تل الجنود األرسى وإصدار َّإن بعض االنتهاكات التي ارتكبها أنصار الرشيعة واملوثقة يف هذا التقرير، من قبيل ق

أما االنتهاكات التي . األحكام وتنفيذ عمليات اإلعدام بدون أحكام معلنة من قبل محاكم نظامية، تشكل جرائم حرب

االختفاء القرسي للمقاتلني الذين يقعون يف : ارتكبتها القوات الحكومية والتي يمكن أن تشكل جرائم حرب، فتشمل

إن الدول ملزمة بالتحقيق يف جرائم الحرب املزعومة وبإجراء .  وغري املتناسبةاألرس، والهجمات العشوائية

 101.املحاكمات حيثما تسمح األدلة املتوفرة بذلك
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  خاتمـة وتوصيـات6.
 2011إن استيالء جماعة أنصار الرشيعة عىل مناطق يف محافظة أبني وأجزاء من املحافظات املجاورة يف عام 

رتب عىل ذلك بني الجماعة املسلحة وقوات الحكومة، قد حدثا عىل الخلفية التاريخية والنـزاع املسلح الذي ت

لالنقسامات بني اليمن الشمايل واليمن الجنوبي وإهمال الحكومة اليمنية املركزية للمناطق الجنوبية من البالد 

 .قوقهم اإلنسانيةوعدم قدرتها عىل أو ترددها يف بسط السيطرة عىل املنطقة لحماية سكانها واحرتام ح

وقد ارتكبت جماعة أنصار الرشيعة انتهاكات جسيمة للحقوق اإلنسانية للسكان الخاضعني لسيطرتها، ومنها 

عمليات القتل خارج إطار القانون واالختطاف واالعتقال التعسفي، والعقوبات التي وصلت إىل حد التعذيب وغريه 

ومع .  وقد حدث كل ذلك خارج إطار القانون–هاك حقوق املرأة من رضوب إساءة املعاملة، وتقييد الحريات وانت

ُّتطور األوضاع يف أبني وتحولها إىل نزاع مسلح، وقع سكان أبني ضحايا النتهاكات القانون الدويل اإلنساني التي 

 .ُارتكبت عىل أيدي مقاتيل أنصار الرشيعة وقوات الحكومة

، 2012حزيران /والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرتهم يف يونيوويف حني أنه تم طرد أنصار الرشيعة من املدن 

إن التوصيات التالية تعكس . ًفإن احتمال ظهورهم مرة أخرى، وبالتايل استئناف النـزاع املسلح، ال يزال واردا

 الفرتة ُبواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن االنتهاكات التي ارتكبت عىل أيدي أنصار الرشيعة وقوات الحكومة يف

 .ًالتي يغطيها هذا التقرير، كما تأتي استباقا لتجدد القتال فيما لو حدث

إن منظمة العفو الدولية تقدم توصياتها إىل الحكومة اليمنية وهي تعلم أن تشكيلتها الحالية كحكومة مصالحة 

ي تم التوصل إليه بوساطة ُوطنية أنشأت كجزء من الفرتة االنتقالية التي تدوم سنتني عقب اتفاق نقل السلطة الذ

دمج "ًوتتمثل إحدى املهام املطروحة أمام الحكومة، وفقا لبنود االتفاق، يف . 2011مجلس التعاون الخليجي يف عام 

 ويجب أن يمثل ذلك فرصة 102".القوات املسلحة تحت هيكل قيادي مهني ووطني موحد يف إطار حكم القانون

 103.ِّملؤسسات، التي تبينها منظمة العفو الدولية يف ما ييلأساسية إلجراء بعض اإلصالحات يف تلك ا

 والقايض بإنشاء لجنة للتحقيق يف 2012أيلول / سبتمرب22كما أتاح املرسوم الذي أصدره الرئيس اليمني يف 

وكما هو مبني . فرصة أخرى104 2011انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني يف عام 

ُه، ينبغي أن يطلب من لجنة التحقيق ضمان أن تكون االنتهاكات الواردة يف هذا التقرير ضمن نطاق أدنا

وينبغي أن يكون الهدف هو الكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة وتوفري جرب الرضر للضحايا 105 صالحياتها

وإن أكثر هذه .  سبيل العدالة، من الواضح أنه ينبغي إزالة بعض الحواجز التي تعرتضويف هذا الشأن. وعائالتهم

، والذي منح الرئيس السابق عيل عبدالله صالح 2012كانون الثاني /ُالحواجز أهمية هو القانون الذي أقر يف يناير

التي " َّحصانة تامة من املقاضاة ووفر الحصانة ملساعديه من املحاكمة الجنائية عىل األفعال ذات الدوافع السياسية

َّوكما هو موثق يف هذا التقرير، فقد ارتكبت القوات اليمنية انتهاكات .  أدائهم لواجباتهم الرسميةُارتكبوها يف سياق

 .للقانون اإلنساني الدويل خالل الفرتة التي كان فيها عيل عبدالله صالح يرتبع عىل سدة الحكم
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 إلى الحكومة اليمنية
 :تحث منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية عىل ما ييل

مان توفري التدريبات والتجهيزات واإلنضباط عىل النحو املالئم للجيش وقوات األمن العاملة يف أبني وشبوه ض 

 واملحافظات املحيطة، كي تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني؛

 انتهاكات القانون 2012أيلول / يف سبتمربُضمان أن تشمل صالحيات لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها 

ُالدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني التي ارتكبت عىل أيدي قوات الحكومة والطائرات األمريكية بدون 

 وحتى 2011شباط /طيار وأنصار الرشيعة خالل الفرتة منذ استيالء أنصار الرشيعة عىل جعار يف نهاية فرباير

 ؛2012حزيران /املناطق يف يونيوطردها من تلك 

ًإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة، وفقا للمعايري الدولية، يف الحوادث التي تشري إىل أن قوات  

الحكومة والطائرات األمريكية بدون طيار اقرتفت انتهاكات جسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون 

 ، وتحديد املسؤوليات والتسلسل القيادي؛الدويل اإلنساني، ومنها جرائم الحرب

ًإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة، وفقا للمعايري الدولية، يف الحوادث التي تشري إىل أن جماعة  

أنصار الرشيعة ارتكبت انتهاكات للقانون اإلنساني الدويل إبان النـزاع يف أبني واملحافظات املحيطة بها، بما 

 فيها جرائم الحرب؛

ًاضاة املشتبه بهم من مرتكبي جرائم الحرب وغريها من الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدويل، حيثما مق 

ًتتوفر أدلة مقبولة كافية، وفقا إلجراءات محاكمة تحرتم املعايري الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل، بدون 

 اللجوء إىل عقوبة اإلعدام؛

، وضمان عدم توفري الحصانة من املقاضاة ألي 2012كانون الثاني /ر يف ينايرُإلغاء قانون الحصانة الذي أق 

َشخص ارتكب انتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني إبان نزاع أبني أو أمر بارتكابها أو أسهم يف 
 ارتكابها، سواء قام بذلك بصفته الرسمية أم ال؛

ة املتعلقة بمفاهيم الهدف العسكري وامليزة العسكرية والتناسب ضمان أن تكون قواعد ومبادئ القوات اليمني 

 ًمتسقة تماما مع القانون الدويل اإلنساني؛

ُّضمان تقيد الجيش اليمني التام بواجبه نحو اتخاذ التدابري االحرتازية عند تنفيذ الهجمات، وال سيما فيما  

 يتعلق بالتحقق من األهداف وإعطاء املدنيني تحذيرات كافية؛

ُااللتزام العلني بوضع حد الستخدام املدفعية والهاون والقذائف غري املوجهة التي تلقى من الجو عىل املناطق   َّ

 املدنية املكتظة بالسكان؛

إصدار تعليمات واضحة إىل جميع أفراد القوات املسلحة وقوات األمن بإعطاء األولوية ملعالجة الجرحى عىل  

معاملة إنسانية وحمايتهم ونقلهم إىل املستشفيات بدون تأخري؛ والسماح التحقيق معهم، ومعاملة الجرحى 

 ًلسيارات اإلسعاف بالوصول إىل الجرحى فورا؛

ضمان قيام القوات اليمنية بالسماح لسيارات اإلسعاف واملدنيني بسلوك أقرص الطرق للوصول إىل  

 واملوارد يف املستشفيات، املوجودة بالقرب من املستشفيات ذات التجهيزات الجيدة يف عدن وغريها؛ وزيادة القدرات

ًمناطق النـزاع املسلح، بما فيها سيارات اإلسعاف املجهزة جيدا؛ َّ 
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إصدار تعليمات واضحة إىل جميع أفراد القوات املسلحة وأجهزة األمن بمراعاة معايري السالمة والرفاه يف  

 الجرحى وغريهم من املرىض بدون إعاقة أو تدخل، املستشفيات فيما يتعلق بالجرحى، والسماح بمعالجة هؤالء

َواتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من عمل، بصورة غري رشعية، عىل تأخري أو عرقلة أو التدخل يف عمل املهنيني 

 الصحيني الذين يقومون بمعالجة الجرحى يف املستشفيات واملرافق الصحية؛

وأجهزة األمن بالتوقف عن عمليات االعتقال واالحتجاز إصدار تعليمات إىل جميع أفراد القوات املسلحة  

 التعسفيني وعن تعذيب املعتقلني وإساءة معاملتهم، بمن فيهم الجرحى؛

إصدار تعليمات إىل جميع أفراد القوات املسلحة وأجهزة األمن بالتعريف بأنفسهم بشكل واضح أمام املهنيني  

عتقال للمريض الذين يريدون اعتقاله وملن يتوىل مهمة رعايته الصحيني وموظفي املستشفيات، وإبراز مذكرات اال

 ًصحيا وإلدارة املستشفى؛

َّ عىل خلفية النـزاع بالتهم املوجهة لهم بشكل عاجل، والسماح لهم – اليمنيني وغري اليمنيني –إبالغ املعتقلني  

 يحتاجونها، والتأكد من مثولهم أمام برؤية عائالتهم وتوكيل محامني من اختيارهم وتوفري الرعاية الطبية التي قد

 السلطات القضائية يف فرتة زمنية معقولة؛

ُالسماح بدخول أماكن االعتقال التي يحتجزون فيها بصورة عاجلة ومستقلة، وذلك لضمان سالمة املعتقلني  

 ورفاههم؛

 توفري مرتجمني للمعتقلني غري الناطقني بالعربية أثناء محاكماتهم؛ 

املة ومحايدة ومستقلة يف جميع األنباء املتعلقة بعمليات االختفاء القرسي عىل خلفية إجراء تحقيقات ش 

النـزاع يف أبني، وتقديم املسؤولني عن تلك االنتهاكات إىل ساحة العدالة ضمن إجراءات محاكمة تفي باملعايري 

 الدولية للمحاكمات العادلة بدون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام؛

ًامية إىل نزع األلغام بهدف ترسيع عودة جميع األشخاص النازحني داخليا إىل منازلهم مواصلة الجهود الر 

ً ووفقا لتمديد الفرتة إىل خمس سنوات أخرى – من معاهدة حظر األلغام 5ومحالتهم التجارية، وااللتزام باملادة 

َّراد يف املناطق امللغمة الخاضعة  التي تطلب من اليمن تدمري جميع األلغام املضادة لألف– 2008ُالذي منح يف عام 

 ؛2015آذار / مارس1لواليتها القضايا أو لسيطرتها يف أرسع وقت ممكن، بما ال يتجاوز 

توفري جرب الرضر الكامل لجميع ضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل واالنتهاكات الصارخة  

يا، وتأهيل األشخاص الذين انفجرت بهم ألغام، بمن فيهم للقانون الدويل لحقوق اإلنسان، أو لعائالت الضحا

 األطفال؛

 من قانون 42 و 12تقديم تعويضات متساوية للضحايا بغض النظر عن النوع االجتماعي، وإلغاء املادتني  

ُالعقوبات اللتني تنصان عىل أن مقدار التعويض الذي يدفع لعائلة الضحية األنثى عن القتل أو إلحاق األذى 

 .ُيبلغ نصف مقدار التعويض الذي يدفع لعائلة الضحية الذكر) األرش(سدي الجسيم الج

تحسني مستوى االلتحاق املنتظم باملدارس بصورة منتظمة وتقليص معدالت الترسب التي ربما تكون قد  

ًفقا للجنة نجمت عن التشوش واالنقطاع يف العملية التعليمية أثناء حكم أنصار الرشيعة والنـزاع الذي أعقبه، و

 .الدولية للصليب األحمر
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 إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وجماعة أنصار الشريعة
 :تدعو منظمة العفو الدولية تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وجماعة أنصار الرشيعة إىل ما ييل

م حقوق اإلنسان املعرتف بها االعرتاف العلني بااللتزام التام بالقانون الدويل اإلنساني، وااللتزام العلني باحرتا 

 يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملنصوص عليها يف املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدويل العريف؛

اإلدانة العلنية، من جانب أعىل مستويات القيادة لجميع انتهاكات القانون الدويل اإلنساني، من قبيل عمليات  

الختطاف والتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة، والعقوبات التي تصل إىل حد التعذيب القتل غري القانوني وا

َوإساءة املعاملة، من قبيل برت األطراف والجلد، وإصدار تعليمات إىل األعضاء تتضمن الحظر الصارم ملثل هذه 

 األفعال يف جميع الظروف؛

سيطرة أنصار الرشيعة عىل أجزاء واسعة من محافظة ُإطالق رساح جميع املدنيني الذين اعتقلوا إبان فرتة  

أبني واملحافظات املحيطة بها، وإبالغ العائالت بمصري أقربائها املفقودين، بمن فيهم أولئك الذين قضوا نحبهم، 

 ُوكشف النقاب عن ظروف وفاتهم واألماكن التي دفنوا فيها؛

 حرية العقيدة والضمري والتعبري والحق يف الشجب العلني لسياسة أنصار الرشيعة فيما يتعلق بانتهاك 

االستقالل الشخيص والتعبري، الذي تكفله املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، وخاصة ما يتعلق بالنساء ونشطاء 

 املجتمع؛

عدم استخدام املناطق السكنية كقواعد للمقاتلني ومستودعات لتخزين األسلحة والذخرية؛ وإصدار تعليمات  

 بعدم شن هجمات من وسط املناطق املدنية؛إىل األعضاء 

االلتزام التام برضورة اتخاذ تدابري احرتازية يف العمليات الهجومية والدفاعية، بما يف ذلك رضورة التمييز بني  

 مقاتيل أنصار الرشيعة وغري املقاتلني إىل أقىص درجة ممكنة؛

ة الجنود األرسى وغريهم من املشتبه يف إصدار تعليمات واضحة إىل أعضاء جماعة أنصار الرشيعة بمعامل 

ًأنهم يعملون مع الحكومة معاملة إنسانية، ومراعاة حرمة املوتى ودفنهم وفقا للشعائر الدينية التي يعتنقونها؛ ُ 

 فصل أي عضو ضالع يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساني من صفوف التنظيم؛ 

 العشوائية بطبيعتها؛عدم استخدام األلغام املضادة لألفراد واألسلحة  

 التي تحدد املواقع التي زرع فيها مقاتلو – للسلطات اليمنية أو الهيئات الدولية –توفري الخرائط واملعلومات  

ًأنصار الرشيعة ألغاما أو تركوا خلفهم ذخائر وأعتدة لم تنفجر ومصائد مغفلني، وذلك بهدف الحؤول دون وقوع 

 .املزيد من الخسائر يف صفوف املدنيني
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 1الملحق 

املحكمة "، أصدرته 2012شباط / فرباير11 من العام الهجري يوافق1433 ربيع األول18حكم للمحكمة يف 

وقد حكمت املحكمة عىل كل من صالح الجاميل، ورمزي العرقي، وحسن. أقامتها جماعة أنصار الرشعيةالتي " الرشعية

النقيب بالقتل بعد إدانتهم بالتجسس عىل القادة واألعضاء املقاتلني يف صفوف جماعة أنصار الرشيعة أو منارصيها، 

 وحكمت بقتل الثالثة وصلب جسد صالح الجاميل
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 2الملحق 

 

ة بخط اليد عثر أحد باحثي منظمة العفو الدولية يف مدرسة الثورة، التي استخدمتها جماعة صفحة من مفكرة مكتوب

األركان الرئيسية يف إعداد العبوات، يتبع سبع صفحات "يقول العنوان عىل الصحفة . أنصار الرشيعة كقاعدة يف جعار

 Amnesty International ©. مكتوبة بخط اليد ترشح الكيفية بالتفصيل
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 3الملحق 

 
 جماعة استخدمتها التي الثورة،مدرسةيفالدوليةالعفومنظمةباحثيأحدعثراليدبخط مكتوبة مفكرة من صفحة

 أنصار جماعة عليه قبضت الذي القريش، لنارص الكامل االسم عىل الصفحة وتحتوي. جعار يف كقاعدة الرشيعة أنصار

 وبطاقة ومسدس، نوكيا، جوال 2 عدد: منه أخذت التي باألشياء قائمة يبدو، فيما يتبعه، ،2012 أيار/مايو 17 يف الرشيعة

 ورشيط ،MTNK رشيحة 2 وعدد يمني، ريال 22250و وحزام، مفاتيح، ومجموعة تليفونات، ونوتة يد، وساعة شخصية،

 Amnesty International ©. كمبيوتر ذاكرة
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4الملحق 

 فيها نسخة من مذكرة مكتوبة بخط اليد، موقعة باسم جالل، ويعتقد أنه جالل بلعيدي، قائد مزعوم ألنصار الرشيعة، يطلب

أعضاء أنصار الرشيعة، الذين فروا إىل املحفد، إطالق رساح أربعة من سكان جعار الذين اعتقلوا خالل سيطرة الجماعة 

وعىل نفس الورقة، التي أخذها أحد أقارب املعتقلني إىل املحفد، رد عىل طلب، كتبه، فيما يبدو، أحد أفراد . املسلحة عىل جعار

 Amnesty International © ".ً ال يتواجدون يف منطقتنا وال نعرف عنهم شيئااألشخاصهؤالء : "أمن أنصار الرشيعة
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1
منظمة العفو الدولية، الواليات املتحدة : لالطالع عىل موقف منظمة العفو الدولية بشأن هذه السياسة األمريكية، أنظر  

مكتب : ًأنظر أيضا. AMR 51/047/2012: ًكا للحق يف الحياة، رقم الوثيقةسياسات القتل املستهدف تشكل انتها: األمريكية

مساءلة الواليات املتحدة عىل وفيات املدنيني يف اليمن من جراء غارات الطائرات بدون طيار، : الصحافة االستقصائية، تحليل

  .2012أيلول / سبتمرب7ُنرش يف 
2
 18 عادل العباب، أحد مسؤويل تنظيم القاعد يف شبه الجزيرة العربية، جلسة أسئلة وأجوبة عىل االنرتنت مع أبو الزبري  

 :، ومتاحة عىل الرابط2011نيسان / أبريل25ُ؛ نرشت عىل موقع يو تيوب يف 2012نيسان /أبريل

http://www.youtube.com/watch?v=js_fbKJN23s 2012ترشين الثاني / نوفمرب9 ، آخر زيارة يف.  
3
  .بني عدن اإلسالمي بالضبط غري واضحتاريخ تشكيل جيش أ  

4
. ٍحددت الواليات املتحدة تنظيم القاعدة وأفغانستان الخاضعة لحكم طالبان كهدف أول للهجوم، والعراق كهدف ثان  

ُ، وحدد مثلث البلدان "محور الرش"َّوباإلضافة إىل العراق، فقد صنف الرئيس جورج دبليو بوش إيران وكوريا الشمالية ضمن 

  .السودان والصومال واليمن: ، وهي"الحرب عىل اإلرهاب"قعة عىل البحر األحمر كأهداف محتملة يف الوا
5
  .2006شباط / فرباير5، رويرتز، )االنرتبول" (هروب القاعدة يف اليمن يشعل فتيل اإلنذار العاملي للرشطة الدولية"  

6
 :، أنظر الرابط2008أيلول / سبتمرب17، تايم، "ما وراء تفجري سفارة الواليات املتحدة يف اليمن"  

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1841951,00.html ترشين / نوفمرب9، آخر زيارة يف

  .2012الثاني 
7
بيان الجنرال ديفيد إتش برتيوس، قائد املنطقة الوسطى يف الجيش األمريكي، أمام لجنة القوات املسلحة يف مجلس الشيوخ   

أنظر . 2009نيسان / أبريل1، "باكستان، وتموضع القيادة الوسطى-املراجعة االسرتاتيجية لألوضاع يف أفغانستانحول 

، http://www.armed-services.senate.gov/statemnt/2009/April/Petraeus%2004-01-09.pdf: الرابط

  .2012ترشين الثاني / نوفمرب9آخر زيارة يف 
8
 18 االنرتنت مع أبو الزبري عادل العباب، أحد مسؤويل تنظيم القاعد يف شبه الجزيرة العربية، جلسة أسئلة وأجوبة عىل  

 :، ومتاحة عىل الرابط2011نيسان / أبريل25؛ نرشت عىل موقع يو تيوب يف "2012نيسان /أبريل

http://www.youtube.com/watch?v=js_fbKJN23s 2012ترشين الثاني / نوفمرب9، آخر زيارة يف.  
9
ُقدم االقرتاح يف رسائل أعلنت يف مايو   ُ، وعثر عليها يف منـزل أسامة بن الدن يف أبوت أباد، حيث قتل يف 2012أيار /ُ ُ

، ونرشه مركز مكافحة اإلرهاب التابع لألكاديمية "سيلز" عىل أيدي الفرق البحرية الجوية الربية األمريكية 2011أيار /مايو

 :أنظر الرابط. وينت، نيويوركالعسكرية األمريكية يف ويست ب

http://www.ctc.usma.edu/posts/letters-from-abbottabad-bin-ladin-sidelined 9، آخر زيارة يف 

  .2012ترشين الثاني /نوفمرب
10

أنظر . 2012آذار / مارس10ُإىل أنصار الرشيعة، نرشت يف ) عبداملنعم مصطفى حليمة(رسالة من أبو بصري الطرطويس   

 http://tartosi.blogspot.co.uk/2012/03/blog-post.html: الرابط

  .2012ترشين الثاني / نوفمرب9 آخر زيارة يف 
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11
 :ًرسالة منشورة من عادل العباب ردا عىل رسالة أبو بصري الطرطويس، أنظر الرابط  

http://archive.org/stream/manbar_altawhid/trktm#page/n8/mode/1up ترشين /نوفمرب 9، آخر زيارة يف

  .2012الثاني 
12

 :أنظر الرابط. 2012كانون الثاني / يناير24ُفيلم فيديو نرش عىل موقع يو تيوب يف   

http://www.youtube.com/watch?v=-uukpT-8TWs 2012ترشين الثاني / نوفمرب9، آخر زيارة يف.  
13

، مأرب )باللغة العربية" (شبه الجزيرة العربيةوسطاء يحثون عىل اعتقال األرسى املحتجزين لدى تنظيم القاعدة يف "  

 :بريس، جريدة يمنية تصدر باللغة العربية عىل شبكة االنرتنت، أنظر الرابط

http://marebpress.net/news_details.php?sid=43072 2012ترشين الثاني / نوفمرب9، آخر زيارة يف.  
14

ًعرفت سابقا باسم     بموجب 1999ترشين األول / أكتوبر15ُ، وأنشأت يف "عدة وطالبانلجنة العقوبات املنشأة ضد القا"ُ

أو طالبان واألفراد والكيانات املرتبطة بهم؛ وقد تم تعديلها / املتعلق بأسامة بن الدن والقاعدة و1267قرار مجلس األمن رقم 

ًالحقا كي تتعامل مع القضايا املتصلة بالقاعدة حرصا  الدول الخمس الدائمة –ة عضو  دول15وتتألف اللجنة من ممثيل . ً

  . دول بالتناوب10العضوية يف مجلس األمن و 
15

ُ، الذي اعتمد تحت الفصل )2011لعام  (1989 من قرار مجلس األمن رقم 1هذه العقوبات منصوص عليها يف الفقرة   

  .السابع من ميثاق األمم املتحدة
16

 إدراج تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة العربية يف قائمة لجنة العقوبات ضد القاعدة يف مجلس األمن تقوم بتعديل  

 :، أنظر الرابط2012ترشين الثاني / أكتوبر4، لجنة مجلس األمن، "عقوباتها

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10782.doc.htm ترشين الثاني / نوفمرب9، آخر زيارة يف

2012.  
17

 4، وزارة الخارجية األمريكية، "رة لتنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة العربيةتصنيف جماعة أنصار الرشيعة كإسم شه"  

، آخر http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/10/198659.htmأنظر الرابط . 2012ترشين األول /أكتوبر

  .2012ترشين الثاني / نوفمرب9زيارة يف 
18

ًتي تصنفها وزارة الخارجية األمريكية كذلك وفقا للفصل املنظمات اإلرهابية األجنبية هي املنظمات األجنبية ال    من 219ِّ

بموجب التعريف الوارد يف قوانني (قانون الهجرة والجنسية يف الواليات املتحدة، إذا وجدت أنها تورطت يف أنشطة إرهابية 

  .و أمن مواطنيهاًإذا كانت تلك األنشطة تشكل تهديدا لألمن القومي للواليات املتحدة أ) الواليات املتحدة
19

أيلول / سبتمرب23 هو أمر تنفيذي وقعه الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش كقانون يف 13224األمر التنفيذي رقم   

 :أنظر النص الكامل لألمر التنفيذي عىل الرابط. 2001أيلول / سبتمرب11ً، ردا عىل هجمات 2001

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/terror.pdf آخر زيارة يف ، 

  .2012ترشين الثاني / نوفمرب9
20

  .2012تموز / يوليو5مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف صنعاء يف   
21

  .2012تموز / يوليو11 و 8مقابلة مع صحفي من زنجبار أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن وزنجبار يف   
22

  .2012تموز / يوليو11 و 8 من زنجبار أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن وزنجبار يف مقابلة مع صحفي  
23

فقد أفاد أحدها بأن القبائل املتحالفة مع الحكومة . وردت أنباء متضاربة حول أسباب مغادرة أنصار الرشيعة مدينة رداع  
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ائد أنصار الرشيعة املسؤول عن رداع وافق عىل االنسحاب ُطردتهم منها، بينما أشار آخر إىل أن طارق الذهب، الذي يزعم أنه ق

  .بعد أن أطلقت الحكومة رساح شقيقه من السجن
24

ُيعترب الحكم الذي أصدرته املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة، يف قضية االستئناف كونراك وآخرون   

ًحكما رياديا يف هذه القضية ، http://www.un.org/icty/kunarac/appeal/judgement/index.htm: أنظر الرابط. ً

  .2012ترشين الثاني / نوفمرب9آخر زيارة يف 
25

  .2011كانون األول /اإلخبارية، ديسمرب" مدد"التقرير اإلخباري، اإلصدار الثامن، وكالة   
26

َّ أن قاضيا عينته جماعة2011ترشين الثاني /ذكرت وكالة مدد اإلخبارية يف نوفمرب    أنصار الرشيعة للبت يف القضايا يف ً

 قضية كانت تتعلق 76 من أصل 56َّمحافظة شبوة الواقعة إىل الشمال من أبني، قال إن القضاء يف شبوه تمكن من حل 

وإن محكمة أنصار الرشيعة استطاعت أن تحل قضية تتعلق بديون يف ثالث . بنـزاعات قديمة يف املحاكم تعود إىل سنني عديدة

  .1965حاكمة فقط، بعد أن كانت عالقة نظام املحاكم منذ عام جلسات م
27

  .2011ترشين الثاني /التقرير اإلخباري، اإلصدار الرابع، وكالة مدد اإلخبارية، نوفمرب  
28

  .2012ترشين األول /تموز وأكتوبر/مقابالت مع سكان جعار والحصن يف يوليو  
29

  .2012ترشين األول / أكتوبر15قد، أجرتها منظمة العفو الدولية يف مقابلة بالهاتف مع أحد أفراد عائلة رمزي الع  
30

  .املصدر نفسه  
31

ُبحسب القرار الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، فإن القادة واألعضاء اآلخرين الذين قتلوا يف املركبة األوىل هم   أبو : َّ

من قبيلة األرشاف يف ( مصعب مبخون بن عبود الرشيف ؛ وأبو تميم)من قبيلة جهم يف مأرب(أسامة عيل بن مبارك فراس 

؛ وعالوي بن )من قبيلة العبيدة(؛ وحمد بن سعيد بن غريب )من قبيلة العبيدة(؛ وأبو سعد جابر بن سعيد الشبواني )مأرب

 بن سعيد بن جميل، عيل: ُأما الذين قتلوا يف املركبة الثاني فهم). من قبيلة جهم(؛ وأبو عمار الجهمي )من قبيلة دهام(شعفان 

؛ وصالح بن عبدالله )من قبيلة شمر(؛ إبراهيم النجدي عبدالله الفراج )من قبيلة العبيدة يف مأرب(املعروف باسم موحد املأربي 

  ).من قبيلة عقيل(العقييل 
32

 12ب يف ُ، فيلم فيديو من إعدد وكالة مدد اإلخبارية، نرش عىل موقع يوتيو"اعرتافات جواسيس: عني عيل الحدث"  

 9، آخر زيارة يف http://www.youtube.com/watch?v=mAJCkDSHvo4: ، أنظر الرابط2012شباط /فرباير

  .2012ترشين الثاني /نوفمرب
33

  .2012تموز /رشيط فيديو تلقته منظمة العفو الدولية من أحد الناشطني يف جعار يف يوليو  
34

  .2012تموز /يوليومقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   
35

بمحافظة أبني حكمت عىل رمزي محمد قائد ] جعار[أن املحكمة الرشعية يف إمارة وقار ): باللغة العربية(ذكر قرار الحكم   

  ".العريقي بإقامة حد القتل عليه بعد إدانته بالتجسس لصالح املخابرات السعودية
36

 : ، أنظر2012آذار / مارس3ُ، نرش عىل موقع يوتيوب يف ، فيلم فيديو لوكالة مدد اإلخبارية"عني عىل الحدث"  

http://www.youtube.com/watch?v=Ma0AMpNcHP0&feature=results_video&playnext=1&list=PLC

8AA28309445C0 2012ترشين الثاني / نوفمرب9 ، آخر زيارة يف.  
37

  .2012شباط /التقرير اإلخباري، اإلصدار التاسع، وكالة مدد اإلخبارية، فرباير  
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38
  .2012أيار /التقرير اإلخباري، االصدار الحادي والعرشون، وكالة مدد اإلخبارية، مايو  

39
  .2012تموز / يوليو9مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

40
  .2012تموز /فيلم فيديو قدمه ناشط يف جعار ملنظمة العفو الدولية يف يوليو  

41
  . خمس مرات يف اليوم، وعادة ما يتم ذلك من مئذنة مسجدُيرفع األذان للصالة  

42
  .2012تموز /مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف يوليو  

43
  .2012تموز / يوليو8مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

44
  .2011ول ترشين األ/التقرير اإلخباري، اإلصدار الثالث، وكالة مدد اإلخبارية، أكتوبر  

45
  .2012أيار /التقرير اإلخباري، االصدار الحادي والعرشون، وكالة مدد اإلخبارية، مايو  

46
 :، أنظر الرابط2012حزيران / يونيو6ُ، نرش عىل موقع يوتيوب يف "هدم القباب واألرضحة: عني عىل الحدث"  

http://www.youtube.com/watch?v=3AnIux28-l8 2012ترشين الثاني / نوفمرب9، آخر زيارة يف.  
47

  .40أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة رقم   
48

  .2012ترشين األول / أكتوبر8مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   
49

  .2012ألول ترشين ا/ أكتوبر13مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   
50

  .2012ترشين األول / أكتوبر8مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   
51

  .2012ترشين األول / أكتوبر8مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   
52

  .2012ترشين األول / أكتوبر13مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   
53

  .2012ترشين األول / أكتوبر13جرتها منظمة العفو الدولية يف مقابلة بالهاتف أ  
54

ترشين األول / أكتوبر13وتموز / يوليو7مقابلة مع أحد أعضاء املجلس األهيل أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

2012. 

55
  .2012موز ت/ يوليو7أجرتها منظمة العفو الدولية يف  ومعلمة  املجلس األهيلوين منعض مقابالت مع  

56
  أعلن املجلس األهيل نجاح جميع الطلبة من الصفوف االبتدائية إىل الثانوية يف السنة الدراسية السابقة  

57
  .2012تموز / يوليو7مقابلة مع أحد أعضاء املجلس األهيل أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

58
  .2012تموز /لية يف عدن يف يوليومقابلة مع شاهد عىل االعتقال أجرتها منظمة العفو الدو  

59
  .2012آذار /التقرير اإلخباري، اإلصدار الثاني عرش، وكالة مدد اإلخبارية، مارس  

60
  .2012ترشين األول / أكتوبر13مقابلة بالهاتف أجرتها منظمة العفو الدولية يف   
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61
  .2012تموز / يوليو7مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

62
  .ذا قال شاهد كان مع عائلته ملنظمة العفو الدوليةهك  

63
  .2012تموز /قام باحث يف منظمة العفو الدولية بهذه الزيارة يف يوليو  

64
  .2012تموز /مقابالت مع السكان أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف يوليو  

65
  .2012تموز /ليو يو7مقابلة مع معلم مدرسة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

66
  .2012تموز / يوليو10مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

67
  .2012تموز / يوليو5مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف صنعاء يف   

68
  .2012تموز / يوليو11مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

69
  .2012تموز / يوليو11 مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف  

70
  .2012تموز / يوليو10مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

71
  .2012تموز / يوليو12، "عدد ضحايا األلغام األرضية يف ارتفاع: اليمن"منظمة أطباء بال حدود،   

72
  .2012تموز / يوليو11مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

73
  .2012تموز / يوليو11أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف مقابلة   

74
  .2012تموز / يوليو9مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

75
  .2012تموز / يوليو12مقابلة مع الصبي أجرتها منظمة العفو الدولية يف جعار يف   

76
  .2012تموز / يوليو5مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف صنعاء يف   

77
  .2012تموز / يوليو8مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

78
  .2012تموز / يوليو8مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

79
  .2012تموز / يوليو8مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية يف عدن يف   

80
  .110انون اإلنساني العريف، القاعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول الق  

81
  .256 و 98اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدتان   

82
ًاستنادا إىل املعاهدات ذات الصلة، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول اإلضايف الثاني والفقه القانوني الدويل،   

َّنة الدولية للصليب األحمر العوامل املتعلقة باملستوى األدنى لحدة القتال وتنظيم أطراف النـزاع، وهي عوامل حددت اللج

َّالعدد وطول املدة وحدة املواجهات الفردية ونوع األسلحة وغريها : وتشمل العوامل التي تبني حدة القتال. ُتستخدم كمؤرشات

ُعيار الذخائر التي أطلقت وعدد األشخاص وأنواع القوات التي شاركت يف القتال، من املعدات العسكرية املستخدمة، وعدد و

ُأما العوامل التي تستخدم كمؤرشات لتقييم . ُّوعدد الخسائر وحجم التدمري املادي، وعدد املدنيني الذين فروا من مناطق النـزاع

 املسلحة، ووجود مقر قيادة، والقدرة عىل رشاء ونقل وجود هيكل قيادي وقواعد تأديبية وآليات داخل الجماعة: التنظيم فهي
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وتوزيع األسلحة، وقدرة الجماعة املسلحة عىل تخطيط وتنسيق وتنفيذ العمليات العسكرية، بما فيها تنقالت القوات والجوانب 

أنظر اللجنة الدولية . ماللوجستية، والقدرة عىل التفاوض والتوصل إىل اتفاقيات، من قبيل وقف إطالق النار أو اتفاقيات السال

للصليب األحمر، املؤتمر الدويل الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، والقانون اإلنساني الدويل وتحديات 

 :أنظر الرابط . 8، ص 2011ترشين األول /، أكتوبر31IC/11/5.1.2: النـزاعات املسلحة املؤقتة، رقم الوثيقة

http://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-

conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf ترشين / نوفمرب9، آخر زيارة يف

  .2012الثاني 
83

قواعد، تحرير جيه إم هنكارتس ال: 1اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون اإلنساني الدويل العريف، املجلد   

  ).دراسة حول القانون اإلنساني الدويل العريف (2005ودوزولد بيك، 
84

، 48ً، أنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة 1اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون اإلنساني الدويل، القاعدة   

  .12) 2(والربوتوكول الثاني، املادة 
85

  .50، الربوتوكول األول، املادة 5دولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون اإلنساني الدويل، القاعدة اللجنة ال  
86

  )3(51، الربوتوكول األول، املادة 6اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون اإلنساني الدويل، القاعدة   
87

  .52، الربوتوكول األول، املادة 9، 8 اإلنساني الدويل، القاعدتان اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون  
88

  .10اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة   
89

ًأنظر أيضا . 52) 3(اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة حول القانون اإلنساني الدويل العريف، الربوتوكول األول، املادة   

  .34-36اللجنة الدولية لللصليب األحمر، دراسة حول القانون اإلنساني الدويل العريف، ص 
90

ًأنظر أيضا نظام روما األسايس للمحكمة . 595-598، 593، 591، ص ص 156اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة   

ًأنظر أيضا املناقشة يف دراسة القانون اإلنساني ). 7) (5) (2) (1) (د (8)2(؛ )2) (1) (ب (8)2: (الجنائية الدولية، املواد

  .27الدويل العريف للجنة الدولية للصليب األحمر الدويل، صفحة 
91

ًأنظر أيضا الربوتوكول األول، املادة . 2اللجنة الدولية للصليب األحمر، دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة   

  .12)2(الثاني، املادة  والربوتوكول 51)2(
92

  .51)4(، الربوتوكول األول، املادة 11اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة   
93

  ).أ (51)4(، الربوتوكول األول، املادة 12اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة   
94

  .57و ) ب( 51)5(، الربوتوكول األول، املادة 14اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة   
95

  .599-601. ، ص156اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة   
96

  15-21اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة   
97

  .22-24اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة   
98

  .50-52اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدتان   
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99
  .87-105اللجنة الدولية للصليب األحمر، القواعد   

100
  .590-603، ص 156اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة   

101
  . والربوتوكول األول1949، باإلضافة إىل أحكام اتفاقيات جنيف لعام 158اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة   

102
  .2012ترشين الثاني /نوفمرب 13 من آلية التنفيذ الخاصة باتفاقية مجلس التعاون الخليجي املوقعة يف 17أنظر املادة   

103
لالطالع عىل النص الكامل للتوصيات املقدمة إىل الحكومة بشأن الجيش وأجهزة األمن وغريها من التوصيات، أنظر   

أيلول /، سبتمرب)MDE 31/012/2012: رقم الوثيقة(جدول أعمال حقوق اإلنسان للتغيري : منظمة العفو الدولية، اليمن

2012.  
104

 :  عىل الرابط2012 لعام 140 من املرسوم الجمهوري رقم 3 أنظر املادة  

http://www.sabanews.net/ar/news281840.htm 2012ترشين الثاني / نوفمرب9 ، آخر زيارة يف.  
105

جدول أعمال حقوق اإلنسان للتغيري : لالطالع عىل التوصيات بشأن إنشاء لجنة تحقيق، أنظر منظمة العفو الدولية، اليمن  

  .2012أيلول /، سبتمرب)MDE 31/012/2012: الوثيقةرقم (



أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

w
w

w
.am

nesty.org



amnesty.org

 Index: MDE 31/010/2012 Arabic :رقم الوثيقة
December 2012 ديسمبر/كانون األول

النـزاع في اليمن
أحلك األوقات في أبيـن

ــط عام 2011، ضرب محافظة أبين  ــهر قبل حلول أواس ــرة أش على مدى نحو عش
ــريعة،  ــلح بين قوات الحكومة ومقاتلي جماعة أنصار الش ــوب اليمن نزاع مس بجن
ــلحة إسالمية ُيعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة. وكما هي  وهي جماعة مس
ــي من الخسائر في صفوف المدنيين، عندما  ــط الرئيس الحال غالباً، فقد وقع القس
انتهك الطرفان القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في معركتهما 

من أجل السيطرة على المنطقة.  

ــريعة سيطرتهم  ــط مقاتلو جماعة أنصار الش ــباط – مارس/آذار بس منذ فبراير/ش
ــية أخرى في محافظة أبين، من  ــى جعار، وبعد ذلك على مدن وبلدات رئيس عل
ــالمية فيها. وقد أنشأت الجماعة محاكمها  بينها زنجبار، وأعلنوا إقامة إمارات إس
ــدة على األقل وعقوبة  ــة بتر اليد في حالة واح ــي قضت بإنزال عقوب ــة الت الخاص
اإلعدام في عدة حاالت. وفي مايو/أيار 2012، شنَّت الحكومة هجوماً عسكرياً كبيراً 
ــيطرة على المحافظة، وحققت ذلك الهدف بحلول أواسط  ــتعادة الس بهدف اس
ــتند أساساً إلى زيارة لتقصي الحقائق قام  يونيو/حزيران. إن هذا التقرير، الذي يس
بها وفد من منظمة العفو الدولية إلى اليمن في يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2012، 
يتضمن توثيقاً لالنتهاكات التي ارتكبها مقاتلو أنصار الشريعة عندما كانت المدن 
والبلدات في أبين خاضعة لسيطرتهم وإبان النـزاع المسلح الذي نشب الحقاً. ومن 
ــتهتر خالل الهجمات؛  ــن تلك االنتهاكات تعريض المدنيين لألذى على نحو مس بي
ــرى؛ وخطف المدنيين الذين لم ُيشاَهد بعضهم منذ ذلك الحين؛  وقتل الجنود األس
ــى المعالجة الطبية. كما ُيظهر التقرير كيف  ــة إمكانية حصول الجرحى عل وإعاق

استخدمت القوات الحكومية القوة غير المتناسبة إبان النـزاع.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اليمنية إلى محاسبة المسؤولين عن تلك 
االنتهاكات كافة، وإلى ضمان حصول الضحايا على اإلنصاف الكامل. 

 




