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مقدمة

«اســتهداف المدنييــن» بشــكل عــام و»األطفــال» علــى وجــه الخصــوص كانــت

وال زالــت الهوايــة المفضلــة لقناصــة ميليشــيا الحوثــي فــي محافظــة تعــز إلــى حــد
يشــعرك وكأنهــم فــي رحلــة صيــد للبشــر بــدأت منتصــف مــارس 2015م ولــم تنتهــي
حتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر.

ومــع كل يــوم يمــر مــن عمــر الحــرب الشــعواء التــي شــنتها مليشــيات الحوثــي
علــى محافظــة تعــز وحصارهــا الظالــم المفــروض علــى ســكانها المســالمين وعــداد

ضحايــا قناصيهــا مــن األطفــال فــي ارتفــاع مســتمر ســواء داخــل مدينــة تعــز أو فــي
المناطــق الريفيــة التــي امتــدت إليهــا نيــران تلــك الحــرب والتهمــت كل شــيء جميــل

فيهــا حتــى تجــاوز أعــداد الضحايــا مــن هــذه الفئــة االضعــف الـــ( )360بيــن قتيــل
وجريــح برصــاص القناصــة وحدهــم.

ويعــد «ســاح القناصــة» الــذي اســتخدمته ميليشــيا الحوثــي والقــوات المواليــة

لحليفهــا الســابق «علــي عبداللــه صالــح» منــذ الفتــرة ســبتمبر 2015وحتــى ديســمبر
( 2017بشــكل تحالــف) وبعدهــا مليشــيا الحوثــي بشــكل منفــرد وحتــى أغســطس
2020م هــو رابــع أكثــر األســلحة فتــكا بــأرواح المدنييــن بمــا فيهــم النســاء واألطفــال
وذلــك بعــد «الصواريــخ» و»المدفعيــة» و»األلغــام األرضيــة» بــكل أنواعهــا.

وبالتالــي فــإن ذاكــرة أبنــاء هــذه المحافظــة مليئــة بالقصــص والمآســي المؤلمــة
التــي تعــد امتــدادا لالســتهداف الحوثــي الممنهــج لألطفــال وال يمكــن أن تمحــى

بمجــرد التوصــل إلــى صيغــة معينــة لحــل سياســي وتوافــق وطنــي ينهــي الحــرب

الدائــرة ويطبــع األوضــاع أو حتــى يجبــر الضــرر والســبب هــو أنــه ال تــكاد توجــد أســرة
أو عائلــة لــم تفقــد عزيــز أو يصــاب أحــد أفرادهــا برصــاص قناصــة ميليشــيا الحوثــي.
ومــا واقعــة قنــص الطفلــة «رويــدا صالــح بــن صالــح» التــي شــهدتها مدينــة تعــز
مؤخــرا ســوى اســتفزاز جديــد لمشــاعر ســكان هــذه المدينــة وشــاهد حــي أعــاد إلــى

أذهانهــم فداحــة وبشــاعة الجــرم التــي ارتكبتــه ميليشــيا الحوثــي بحــق أطفــال تعــز

طيلــة مــا يقــارب نصــف عقــد مــن الحــرب الظالمــة.

قنص الطفولة

وهــو األمــر ذاتــه الــذي رأى فيــه «التحالــف اليمنــي لرصــد انتهــاكات حقــوق

اإلنســان» فرصــة مواتيــة الســتعراض جــزء مــن مشــهد دمــوي يتكــرر بصور مســتمرة
مســتهدفا بــراءة الطفولــة فــي تعــز المغــدورة والمحاصــرة منــذ قرابــة ( )6ســنوات

وســط صمــت دولــي مريــب.

اإلطار القانوني:

يعتبــر «قنــص األطفــال» ضمــن عمليــات االســتهداف المباشــر للمدنييــن فــي
الصراعــات والحــروب ذات الطابــع المحلــي أو الدولــي والمجرمــة وفقــا لــكل

القوانيــن واالتفاقيــات والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة المنظمــة لتلــك الحــروب

بمــا فيهــا (القانــون الدولــي اإلنســاني ،اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،إعــان

جنيــف لحقــوق الطفــل لعــام 1924م ،العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة

والسياســية ،العهــد الدولــي الخاص بالحقوق االقتصاديــة واالجتماعية والثقافية،
إعــان حقــوق الطفــل لســنة 1959م ،اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 1989م)

ويختلــف االســتهداف بالقنــص عــن غيــره مــن أعمــال االســتهداف األخــرى فــي كون
القنــاص يتربــص بضحيتــه ويراهــا بوضــوح عبــر منظــار ســاحه ســواء خــال أوقــات

الليــل أو النهــار ويمكنــه التأكــد مــن هويــة الضحيــة ونوعهــا االجتماعــي وفئتهــا

العمريــة قبــل اســتهدافها ،وبهــذا فإنــه أقــرب مــا يكــون إلــى عمليــات اإلعــدام
الميدانــي ،خصوصــا وأن القاتــل يتعمــد قتــل ضحيتــه مــع ســبق اإلصــرار والترصــد،

ودون تفريــق بيــن طفــل أو كهــل أو امــرأة أو حتــى معــاق حركيــا.

ووفقــا التفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا الصــادرة بتاريــخ 20

نوفمبــر 1989م والمصــادق عليهــا مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة فــي  1مايــو 1991م

فــإن الطفــل هــو كل إنســان لــم يتجــاوز الـــ ( 18عامــا) مــن العمــر ،مــا لــم يبلــغ ســن

الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه.

وتنــص الفقــرة ( )1فــي المــادة ( )6مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن (تعتــرف

الــدول األطــراف بــأن لــكل طفــل حقــا أصيــا فــي الحيــاة) فيمــا تلــزم الفقــرة ( )2مــن
نفــس االتفاقيــة الــدول األطــراف بــأن تكفــل إلــى أقصــى حــد ممكــن بقــاء الطفــل
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علــى قيــد الحيــاة ونمــو مختلــف الجوانــب لديــه ،وتجريــم كل المعامــات التــي
تمــس حياتــه.

قنص الطفولة

الميدانــي إلــى مستشــفى الصفــوة حيــث نقلــت إليهــا الضحيــة وهنــاك التقــى

الفريــق عــم الطفلــة الضحيــة المرافــق لهــا وأجــرى مقابلــة مســجلة معــه.

وفــي صبــاح اليــوم الثانــي قــام «فريــق تحالــف رصــد» بالنــزول إلــى شــارع 24

ويلــزم اإلعــان العالمــي لحمايــة المــرأة والطفــل فــي حالــة الطــوارئ وأثنــاء النــزاع

المتفــرع مــن أمــام فنــدق ســبأ ســتار بمنطقــة الروضــة وقــام بمعاينــة مــكان

حقيقيــة لحمايــة األطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة ،وذلــك وفــاءاً اللتزاماتهــا ضمن

الطفلــة «رويــدا» واالســتماع إلــى أقوالهمــا باإلضافــة إلــى شــقيق الضحيــة الطفل

المســلح الصــادر بتأريــخ 14ديســمبر 1974م جميــع الــدول األطــراف بتقديم ضمانات

بروتوكــول جنيــف لعــام 1925م واتفاقيــات جنيــف لســنة 1949م ومواثيــق القانــون
الدولــي األخــرى الخاصــة باحتــرام حقــوق اإلنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة.

الواقعــة ومقابلــة شــاهدين مــن ســكان المنطقــة كانــا متواجدين لحظة اســتهداف
«عمــري» الــذي كان متواجــدا معهــا لحظــة اســتهدافها وقــام بســحب جســدها

إلــى الطــرف األخــر مــن الشــارع لينقذهــا مــن مــوت محقــق.

ويصنــف اســتهداف األطفــال عبــر القنــص المباشــر فــي النزاعــات المســلحة ضمــن

رافــق ذلــك القيــام بجمــع مــا أمكــن مــن وثائــق مرفقــة ومنهــا صــور الهويــة

أيضــا مــن الجرائــم التــي تشــدد فيهــا العقوبــة ضــد مرتكبيهــا طبقــا لــكل االتفاقيــات

التقطــت لحظــة وقــوع الحادثــة وأخــذ األذن مــن أصحــاب الحــق الحصــري للســماح

«جرائــم الحــرب» والجرائــم الجســيمة ضــد اإلنســانية وال تســقط بالتقــادم وتعــد

والقوانيــن والمعاهــدات المشــار إليهــا ســلفا.

منهجية التقرير

الشــخصية لــكل مــن تــم مقابلتهــم والصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو التــي

بنشــرها.

بعــد ذلــك قــام الفريــق بالتقــاط صــور فوتوغرافيــة لمــكان الواقعــة وكذلــك مــكان
تمركــز القنــاص الحوثــي وقيــاس المســافة بيــن نقطــة انطــاق رصاصــة القنــاص

ولتســليط الضــوء أكثــر علــى االســتهداف الممنهــج والمتكــرر ألطفــال تعــز مــن قبــل

ومــكان ســقوط الطفلــة الضحيــة بعــد إســقاطها جغرافيــا عبــر جوجــل إرث.

«تحالــف رصــد» إلــى قاعــدة بياناتــه وتقاريــره الحقوقيــة التــي تتضمــن إحصائيــات

التقرير اإلحصائي

قناصــة ميليشــيا الحوثــي منــذ بدايــة الحــرب وحتــى لحظــة كتابــة التقريــر عــاد فريــق
متكاملــة وموثقــة بإجمالــي ضحايــا القنــص علــى مســتوى ( )16مديريــة.

وثــق فريــق التحالــف اليمنــي لرصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي محافظــة تعــز

كمــا عــاد الفريــق إلــى تقاريــر حقوقيــة صــادرة عــن «التحالــف اليمني لرصــد انتهاكات

مقتــل وإصابــة عــدد ( )366طفــا تتــراوح أعمارهــم بيــن ( 17-1عامــا) برصــاص قناصــة

بمحافظــة تعــز واالستشــهاد بهــا كأدلــة وحقائــق مدعمــة لواقعــة اســتهداف

خــال الفتــرة مــن مــارس 2015م وحتــى أغســطس 2020م.

حقــوق اإلنســان» الســتحضار بعــض وقائــع القنــص التــي اســتهدفت فيهــا أطفــال

الطفلــة «رويــدا» التــي كانــت المنطلــق األول إلعــداد هــذا التقريــر الحقوقــي

النوعــي.

يتبعــون ميليشــيا الحوثــي والقــوات المواليــة لحليفهــا الســابق علــي عبداللــه صالــح
وتفيــد األرقــام واإلحصائيــات الموثقــة لــدى فريــق «تحالــف رصــد» بــأن رصــاص
قناصــة ميليشــيا الحوثــي وصالــح حصــدت أرواح ( )130طفــا ( )88ذكــور و( )42إنــاث

وأصابــت ( )236أخريــن ( )170ذكــور و( )66إنــاث وذلــك فــي ( )16مديريــة.

وفــي اطــار تحديــث اإلنتهــاكات المتعلقــة بحــوادث القنــص تلقــى فريــق «التحالــف

وتحتــل مديريــة «القاهــرة» وســط مدينــة تعــز المرتبــة األولــى مــن حيــث عــدد

اســتهداف الطفلــة «رويــدا صالــح بــن صالــح محمــد» مــن قبــل قنــاص حوثــي يتمركــز

( )22قتيــا و( )53جريحــا مــن األطفــال تليهــا مديريــة «المظفــر» غــرب المدينــة

اليمنــي لرصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان» بمحافظــة تعــز بالغــا عــن واقعــة
فــي تبــة «أبــو الذهــب» شــمال شــرقي مدينــة تعــز وعندهــا باشــر الفريــق نزولــه

األطفــال الذيــن ســقطوا ضحايــا رصــاص قناصــة ميليشــيا «الحوثــي» وذلــك بواقــع

بعــدد ( )29قتيــا و( )45جريحــا ،ثــم مديريــة «صالــة» شــرق المدينــة وذلــك بـــمعدل
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( )26قتيــا و( )43جريحــا جميعهــم أطفــال دون ســن الـــ  18عامــا.

قنص الطفولة

الحوثــي فــي تعــز النســبة األعلــى وذلــك بواقــع ( )175طفــا أي مــا نســبته %48

بينمــا أحتلــت مديريــة «صبــر المــوادم» وتحديــدا منطقــة الشــقب جنــوب مدينــة

مــن إجمالــي الضحايــا وموزعيــن بيــن ( )62قتيــا و( )113جريحــا.

ميليشــيا الحوثــي تليهــا مديريــة «التعزيــة» الممتــدة مــن أقصــى شــرق المدينــة

بواقــع ( )112طفــا ونســبة  %31مــن إجمالــي الضحايــا األطفــال موزعيــن هــم

تعــز المرتبــة الرابعــة بواقــع ( )13قتيــا و( )31جريحــا مــن األطفــال برصــاص قناصــة

وحتــى أقصــى غربهــا حيــث شــهدت هــي األخــرى مقتــل ( )14طفــا وإصابــة ()30

طفــا أخــر بــذات الطريقــة.

وتأتــي بعدهــا الفئــة العمريــة المحــددة بيــن (ســنة ومــا دونهــا إلــى  10ســنوات)
األخريــن بيــن ( )42طفــا قتيــا و( )70طفــا جريحــا برصــاص قناصــة ميليشــيا الحوثي
وحليفهــا الســابق «علــي عبداللــه صالــح».

فــي حيــن ســجلت الفئــات العمريــة فــوق ســن الـــ( 15عامــا) أدنــى مســتوى وذلــك

وكانــت المرتبــة السادســة مــن نصيــب مديريــة «جبــل حبشــي» غــرب محافظــة تعــز

بواقــع ( )79طفــا ومعــدل  %22مــن إجمالــي األطفــال الضحايــا موزعيــن بيــن ()26

القنــص التــي نفذتهــا ميليشــيا االنقــاب ثــم تلتهــا مديريــة «المســراخ» جنــوب

جدول يبين التوزيع الجغرافي والنوعي لضحايا القنص من أطفال تعز

حيــث رصــد الفريــق فيهــا ســقوط ( )5قتلــى و( )9جرحــى مــن األطفــال نتيجــة أعمــال

غــرب المحافظــة والتــي ســجلت هــي األخــرى مقتــل ( )4أطفــال وإصابــة ( )8أطفــال
أخريــن لــذات الســبب.

طفــا قتيــا و( )53أخريــن جرحــى.
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قتلــى و( )3جرحــى ثــم مديريــة «الوازعيــة» بقتيليــن وجريحيــن مــن األطفــال وكــذا

صبر
الموادم

وجــاءات مديريــة «مقبنــة» غربــي محافظــة تعــز فــي المرتبــة الثامنــة مــن حيث عدد

( )3قتلــى و( )5جرحــى دون الســن القانونيــة ،تتبعهــا مديريــة «حيفــان» بمعــدل ()4
مديريــة «الصلــو» بعــدد ( )4أطفــال جميعهــم جرحــى.

إلــى ذلــك شــهدت مديريــة «المعافــر» جنــوب غــرب المحافظــة مقتــل طفليــن

وإصابــة طفــل ثالــث برصــاص قناصــة ميليشــيا االنقــاب الحوثيــة فــي حيــن ســجلت
مديريــة «المقاطــرة» جنــوب المحافظــة ( )3حــاالت قتــل ألطفــال برصــاص قناصــة

الميليشــيات ذاتهــا.

التعزية

مشــرعة وحدنــان) وذلــك بواقــع طفليــن قتيليــن وثالــث جريــح فــي األولــى وطفليــن
جريحيــن فــي الثانيــة وطفــل قتيــل فــي الثالثــة وأخــر جريــح فــي الرابعــة.

وســجلت الفئــات العمريــة مــن ( 11إلــى  15عامــا) مــن األطفــال ضحايــا القنــص
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مخطط يبين التوزيع الجغرافي لألطفال ضحايا القنص في تعز

قنص الطفولة

كمــا ثبــت للفريــق وباألدلــة القاطعــة حــرص قناصــة الحوثــي علــى اختيــار المواقــع

األكثــر إشــرافاً علــى المدينــة بــكل احيائهــا وطرقهــا وشــوارعها الرئيســية ليتســنى
لهــم المراقبــة علــى أوســع نطــاق جغرافــي وذلــك فــي تعمــد واضــح واســتهداف

ممنهــج لــكل شــيء يتحــرك داخــل تلــك المناطــق وشــل حركــة الحيــاة فيهــا بالكامــل

وحتــى يكونــوا قادريــن علــى قنــص أكبــر عــدد ممكــن مــن المدنييــن ســيما النســاء
واألطفــال وكبــار الســن.

وكان مــن أبــرز المواقــع التــي تمركــزت فيهــا قناصــة «الحوثــي وصالــح» بمدينــة تعــز

وحدهــا منــذ بدايــة الحــرب (قلعــة القاهــرة ،مقــر األمــن السياســي ،عمــارة الحربــي
مخطط يبين االطفال ضحايا القنص في تعز موزعين حسب الجنس

فــي حــوض األشــراف ،مبنــى االتصــاالت ،منتــزه األخــوة ،النقطــة الرابــع ،عمــارة
عظــم فــي منطقــة الشماســي ،جولــة المــرور ،التبــاب المطلــة علــى صينة..الــخ)

كمــا تمركــزت فــي عــدة مبانــي وتبــاب شــرق المدينــة مــن بينهــا (مبنــى المحافظــة،

القبــة البيضــاء بثعبــات ،قصــر اإلمــام بصالــة ،مدرســة محمــد علــي عثمــان ،مبنــى
البنــك المركــزي ،الجامعــة اللبنانيــة ،تبــة الســال ،التبــة الحمــراء ،تبــة الجعشــة ،تبــة
المكلــكل ،تبــة ســوفتيل ،القصــر الجمهــوري ،معســكر األمــن المركــزي ،تبــة أبــو
الذهــب ،تبــة المــدورة بحيمــة ماويــة.... ،الــخ).

ومــن الجهــة الشــمالية تمركــزت قناصــة الحوثــي فــي عــدة مرتفعــات منهــا
(جبــل الوعــش تبــاب القــارع المطلــة علــى شــارع االربعيــن ،تبــة الصبــري المقابلــة

لحــي التوحيــد ،تبــة الوكيــل ،تبــة عبــده حاتــم ،المرتفعــات المطلــة علــى شــارع
الســتين وشــارع األربعيــن ،تبــاب معســكر الدفــاع الجــوي ،تبــة الكمبتيــن بالزنــوح،

أماكن تمركز القناصة
تبيــن لفريــق «تحالــف رصــد» فــي محافظــة تعــز ومــن خــال نزوالتهــم الميدانيــة أن

ميليشــيا الحوثــي قامــت بنصــب عــدد كبيــر مــن قناصتهــا فــي عــدة مبانــي ومنشــآت

داخــل األحيــاء الســكنية وعلــى التبــاب المرتفعــة المحيطــة بمدينــة تعــز وبعــض
القــرى والمناطــق الريفيــة التــي كانــت مســرحا للمواجهــات الداميــة.

تبــة الصامــط ،التبــاب المطلــة علــى جبــل الجــرة ،تبــة الزنقــل المطلــة علــى وادي
الســامي ...الــخ).

وغربــا توزعــت تلــك القناصــة علــى (تبــاب الربيعــي ،جبل هــان ،التبة الســوداء المطلة
علــى الضبــاب ،تبــة األريــال ،تبــاب شــارع الخمســين ،تبــاب مــدرات ،تبــة المقهايــة،

جبــل المــدرج شــمال غــرب المدينــة ،تبــة الخلــوة ،تبــة الخــزان بالمطــار القديــم ،تبــة

الدبعــي ،تبــة الخوعــة بالدحــي).
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وجنوبــا تمركــزت قناصــة ميليشــيا االنقــاب فــي (منتــزه زايــد بجبــل صبــر ،تبــة

«نــوارة عبدالغنــي حمــود عبدالــرب» ( 14عامــا) برصاصــة قنــاص ميليشــيا الحوثــي

العســق أطــراف عزلــة األقــروض... ،الــخ)

والتــي اخترقــت رأســها أثنــاء تواجدهــا بالقــرب مــن منزلهــا فــي عزلــة النجــادة عصــر

مســعود وتبــة الكشــار بمشــرعة ،تبــة الصالحيــن وأكمــة الحــود بالشــقب ،تبــة

نماذج لضحايا سابقين

تشــير المعلومــات وتفاصيــل الوقائــع التــي تحصــل عليهــا «فريــق تحالــف رصــد»

بمحافظــة تعــز إلــى أن غالبيــة الضحايــا األطفــال الذيــن ســقطوا بيــن قتيــل وجريــح
برصــاص قناصــة ميليشــيا الحوثــي وحليفهــا الســابق علــي عبداللــه صالــح خــال

الســنوات التــي مضــت مــن عمــر الحــرب والحصــار المفــروض علــى المحافظــة تــم
اســتهدافهم أثنــاء جلبهــم الميــاه ورعيهــم األغنــام وعنــد ممارســتهم اللعــب بجــوار
منازلهــم أو لحظــة ذهابهــم وإيابهــم مــن وإلــى مدارســهم.

ولعــل الشــواهد علــى ذلــك كثيــرة أبرزهــا واقعــة مقتــل الطفلــة «حنــان محمــد
ســعيد ناجــي» ( 8ســنوات) برصــاص قنــاص حوثــي يتمركــز فــي جبــل الوعــش شــمال
مدينــة تعــز وذلــك يــوم الســبت الموافــق  12ســبتمبر 2015م أثنــاء نزوحهــا مــع

عائلتهــا مــن منزلهــم وســط شــارع االربعيــن حيــث اخترقــت طلقــة القنــاص جنبهــا

األيمــن ثــم تركــت تنــزف ألكثــر مــن ثــاث ســاعات حتــى فارقــت الحيــاة ،وقــد ســبق
لـ»التحالــف اليمنــي لرصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان» وأن تنــاول تلــك الواقعــة
بمزيــد مــن التفصيــل فــي تقريــره النوعــي بعنــوان «إغتيــال البــراءة(((.

وقبلهــا بحوالــي شــهر وتحديــدا فــي يــوم األحــد الموافــق  9أغســطس 2015م
اخترقــت رصاصــة قنــاص حوثــي يتمركــز داخــل منــزل الشــيباني بمنطقــة الجحمليــة

ظهــر الطفــل «فــؤاد ابــو بكــر ســيف المقطــري» ( 10ســنوات) واســتقرت فــي قلبــه
الــذي توقــف عــن النبــض فــي الحــال معلنــا وفــاة صاحبــه الــذي كان يــؤدي عمــا

إنســانيا يغفلــه الكثيــر مــن كبــار الســن والمتمثــل فــي إطعــام أحــد الــكالب الجائعــة-
طبقــا لمــا ورد فــي تقريــر «إغتيــال البــراءة» الصــادر عــن «تحالــف رصــد».

كمــا ســبق لـ»تحالــف رصــد» وأن تنــاول فــي ذات التقريــر واقعــة مقتــل الطفلــة
http://ycmhrv.co/Home/MonthlyReport -1

المتمركــز فــي تبــة «أكمــة الحــود» بمنطقــة الشــقب مديريــة «صبــر المــوادم»
الخميــس الموافــق  17مــارس 2016م.

أضــف إلــى ذلــك واقعــة مقتــل الطفلــة «خلــود محمــد حميــد علــي» ( 11عامــا)
الطالبــة فــي الصــف الخامــس برصــاص قنــاص ميليشــيا الحوثــي المتمركــز فــي «تبــة
الصبــري» القريبــة مــن شــارع األربعيــن شــمال المدينــة وذلــك عنــد تمــام الســاعة

الثامنــة والنصــف مــن صبــاح الســبت الموافــق  25مــارس 2017م أثنــاء مرورهــا مــن

جــوار جامــع التوحيــد بمنطقــة عصيفــرة شــمال مدينــة تعــز والتــي تناولهــا «تحالــف

رصــد» هــي األخــرى فــي ذات التقريــر.

كمــا تطــرق التقريــر ذاتــه الصــادر عــن «تحالــف رصــد» إلــى واقعــة اســتهداف الطفل

«شــريف محمــد ناجــي محمــد» ( 5ســنوات) عشــية الســبت الموافــق  28مايــو
2017م برصاصــة قنــاص حوثــي يتمركــز فــي «تبــة قــارع» غــرب مدينــة تعــز وذلــك
أثنــاء مــا كان الطفــل الضحيــة يلعــب مــع أقرانــه مــن أطفــال حــي الحصــب بمديريــة

المظفــر عقــب خــروج النــاس مــن صــاة التراويــح حيــث اخترقــت الرصاصــة مقدمــة
أســنان الفــك الســفلي مــع البلعــوم حتــى خرجــت مــن خلــف عنقــه لتســقطه أرضــا
وســط ذهــول كل أصدقائــه الذيــن لــم يتبــادر لذهنهــم أن ثمــة قنــاص قــادر علــى

تحديــد مــكان لعبهــم ليــا.

وفــي تقريــر ســابق بعنــوان «أطفــال اليمــن حلــم ضائــع ومصيــر مجهــول» ســرد
«التحالــف اليمنــي لرصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان» عــدة وقائــع اســتهدف

خاللهــا قناصــة ميليشــيا الحوثــي وحليفهــا الســابق «علــي عبداللــه صالــح» أطفــال
فــي محافظــة تعــز خــال الفتــرة مــن (ديســمبر 2014م وحتــى مــارس 2016م)(((.

مــن بيــن تلــك الوقائــع التــي تضمنهــا التقريــر واقعــة مقتــل الطفلــة «دالــي
http://ycmhrv.co/Home/MonthlyReport 2
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عبدالرحمــن عبدالوهــاب أحمــد عمــر» (10ســنوات) برصاصــة قنــاص حوثــي

الفريــق بــأن الطفــل «صابــر عبــده قائــد الصمــادي» ( 10ســنوات) وشــقيقه «محمــد

أثنــاء تواجدهــا أمــام منزلهــم الكائــن فــي منطقــة المــرزح جبــل صبــر جنــوب مدينــة

عصيفــرة لغــرض جلــب المــاء ألســرتهما وعلــى الطريــق صادفتهمــا شــجرة «الــدوم»

اســتهدفها عنــد تمــام الســاعة الرابعــة عصــر الثالثــاء الموافــق  28فبرايــر 2016م
تعــز.

عبــده قائــد الصمــادي» ( 8ســنوات) مــن ســكان  ،خرجــا مــن منزلهمــا فــي حــي
وتســمى «اللــوز الهنــدي» فتســلقاها القتطــاف بعــض ثمارهــا.

كمــا تنــاول التقريــر واقعــة مقتــل الطفــل «هــال عبدالقــوي محمــد نعمــان» (16

وفــي تلــك االثنــاء كان قنــاص الحوثــي المتمركــز فــي «تبــة الكمبتيــن بالزنــوح» قــد

مدينــة تعــز وذلــك جــراء اســتهدافه برصاصــة فــي بطنــه مــن قبــل قنــاص ميليشــيا

بارودتــه وأطلــق رصاصــة واحــدة فقــط كانــت كفيلــة بإســقاط «صابــر» قتيــا علــى

عامــا) بتاريــخ  30يونيــو 2015م جــوار منزلهــم الكائــن فــي «حــي اللجينــات» وســط
الحوثــي وصالــح المتمركــز فــي مقــر «األمــن السياســي» المطــل علــى (اللجينــات،

حــي الضربــة ،الســواني ،أجــزاء مــن شــارع جمــال).

حــدد موقــع تواجدهمــا بمنظــاره وقبــل نزولهمــا مــن الشــجرة ضغــط علــى زنــاد
الفــور وإصابــة شــقيقه «محمــد» بجــروح بالغــة.

قبلهــا بحوالــي شــهرين وتحديــدا فــي يــوم الخميــس الموافــق  20فبريــر 2020م
قتلــت الطفلــة «هيليــن محمــد علــي عبــده مثنــى» ( 12عامــاً ) الطالبــة فــي الصــف

وتضمــن التقريــر أيضــا واقعــة مقتــل الطفــل «مهنــد فاضــل حيــدر» ( 9ســنوات)

الســادس إثــر اســتهدافها برصاصــة قنــاص ميليشــيا الحوثــي المتمركــز فــي «تلــة

الثالثيــن والتــي اخترقــت رأســه أثنــاء تواجــده جــوار منزلهــم عنــد تمــام الســاعة

بمنطقــة غــراب حاملــة فــوق رأســها «وعــاء» ممتلــئ بالمــاء.

برصاصــة قنــاص (الحوثــي وصالــح) المتمركــز فــي إحــدى التبــاب المطلــة علــى شــارع

الرابعــة مــن مســاء الثالثــاء الموافــق  15مــارس 2016م.

المدرجــات» غربــي مدينــة تعــز وذلــك أثنــاء عودتهــا مــن بئــر بجــوار منزلهــم الكائــن

وافــاد بعــض الشــهود علــى الواقعــة وذوي الضحيــة بــأن رصاصــة القنــاص الحوثــي

وقبلهــا بخمســة أيــام وتحديــدا عنــد الســاعة التاســعة صبــاح يــوم الخميــس

قــد باغتــت «هيليــن» وأصابتهــا فــي الــرأس لتلقيهــا أرضــاً  ،أثنــاء نقلهــا المــاء مــع

علــى موعــد مــع المــوت إثــر إصابتهــا برصاصــة قنــاص (الحوثــي وصالــح) المتمركــز

الخــاص ،الفتيــن إلــى أن أخــوة الضحيــة بمجــرد رؤيتهــم شــقيقتهم وهــي ملقيــة

الموافــق  10مــارس 2016م كانــت الطفلــة «نغــم محمــد علــي غانــم» ( 8ســنوات)
علــى إحــدى التبــاب المطلــة علــى منطقــة بيــر باشــا حيــث اخترقــت الرصاصــة رأســها
وأردتهــا قتيلــة اثنــاء تواجدهــا جــوار منزلهــم فــي منطقــة الحصــب بمديريــة المظفر.
وثمــة وقائــع أخــرى رصدهــا ووثقهــا فريــق «تحالــف رصــد» خــال العــام الجــاري

2020م كان ضحاياهــا األطفــال ذاهبــون لجلــب المــاء ألســرهم فــي مدينــة تعيــش
تحــت الحصــار ألكثــر مــن خمــس ســنوات متتاليــة ،ولعل من بينها واقعة اســتهداف

طفليــن شــقيقين مــن قبــل قنــاص حوثــي يتمركــز فــي «تبــة الكمبتيــن» بمنطقــة

الزنــوح شــمال المدينــة صبــاح االثنيــن الموافــق  6إبريــل 2020م.

وتفيــد أقــوال متطابقــة لبعــض شــهود الواقعــة وذوي الضحايــا الذيــن التقاهــم

بعــض إخوانهــا وبالتزامــن مــع عــودة والدهــا مــن عملــه فــي أحــد مصانــع القطــاع

علــى األرض والدمــاء وهــي تنــزف مــن رأســها حتــى تعالــت أصواتهــم بالصــراخ

والعويــل ،بينمــا ألتــزم والدهــا الصمــت نتيجــة لهــول الصدمــة.

وذكــر الشــهود أن والــد الطفلــة «هيليــن» فــور وصولــه مــكان الواقعة قــام بحملها
ومضــى مســرعا مشــيا علــى األقــدام صــوب مستشــفى البريهــي الــذي تبعــد بنحــو
خمســة كيلومتــرات محــاوال إنقــاذ حياتهــا لعــدم وجــود وســيلة مواصــات ،وبعــد

أقــل مــن ربــع ســاعة علــى وصولــه المستشــفى انتهــى كل شــيء وصعــدت روح

«هيليــن» إلــى بارئهــا فأصيــب األب المفجــوع بغيبوبــة.
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«رويدا»  ..طفلة الماء

مــادة االكســجين لــدى المستشــفى تــم تحويلهــا علــى الفــور إلــى «مستشــفى

كانــت أخــر واقعــة يقــف عليهــا فريــق «تحالــف رصــد» بمحافظــة تعــز فــي هــذا

مــن رأســها ليتــم بعــد ذلــك نقلهــا لغرفــة العنايــة المشــددة فــي ذات المستشــفى

الســياق واقعــة اســتهداف الطفلــة «رويــدا صالــح بــن صالــح محمــد» (7ســنوات)
بعيــار نــاري فــي الــرأس أطلقــه أحــد قناصــة ميليشــيا الحوثــي المتمركــزة بتبــة «أبــو

الذهــب» شــمال شــرقي المدينــة وذلــك عنــد الســاعة الخامســة والربــع مــن مســاء
االثنيــن الموافــق  17اغســطس 2020م أثنــاء تواجدهــا مــع شــقيقها «عمــري»
الــذي يكبرهــا بثالثــة أعــوام فــي منطقــة كالبــة شــمال شــرقي مدينــة تعــز.

الصفــوة» وســط المدينــة وهنــاك أجريــت لهــا عمليــه جراحيــة الســتخراج الرصاصــة
وهــي فــي حالــة غيبوبــة ووضــع صحــي حــرج للغايــة.

«بشــير أحمــد علــي» ( 42عامــا) أحــد الشــهود علــى الواقعــة ومــن قــام بإســعاف

الطفلــة «رويــدا» روى لفريــق «تحالــف رصــد» تفاصيــل مــا حــدث قائــا »:أثنــاء
خروجــي مــن البيــت وخــال مــدة مســافة قطــع الشــارع حوالــي خمــس دقائــق وإذا

وبحســب إفــادات متطابقــة اســتمع لهــا «فريــق تحالــف رصــد» خــال لقــاءات

بقنــاص الحوثــي يضــرب مباشــر علــى الطفلــة رويــدا صالــح بــن صالــح وفجــأة لفــت

وشــقيقها «عمــري» خرجــا مــن منزلهمــا الكائــن أســفل جولــة ســبأ فــي حــي الروضــة

القنــاص يســتهدفني».

أجراهــا مــع بعــض الشــهود علــى الواقعــة وأهالــي الضحيــة فــإن الطفلــة «رويــدا»

بمديريــة القاهــرة متجهيــن صــوب شــارع  24حــي كالبــة لجلــب المــاء ألســرتهما مــن

أحــد خزانــات الســبيل الــذي يبعــد عــن المنــزل حوالــي  20متــر تقريبــا.

وأثنــاء عودتهمــا وبينمــا كانــت الطفلــة «رويــدا» واقفــة فــي الطــرف األخــر مــن

يميــن أحصلهــا مطروحــة علــى األرض فهرعــت محــاوال إنقاذهــا لكنــي تــرددت خائــف

ويضيــف« :ناديــت أخوهــا عمــري وطلبــت منــه يســحبها الــى عنــدي فخــاف هــو
االخــر مــن القنــاص فقلــت لــه ال تخــاف انــت طفــل لــن يســتهدفك القنــاص فقــام

بســحبها الــى منتصــف الشــارع االســفلت

الشــارع بمحــاذاة الرصيــف تحــاول جاهــدة ســحب جالــون المــاء ســعة  20لتــر الــذي

يفــوق وزنهــا ربمــا ولــم تقــوى علــى حملــه ،كان قنــاص ميليشــيا الحوثــي يرصــد
تحركاتهــا مــن موقــع تمركــزه فــي الجهــة المقابلــة فــي تبــة «أبــو الذهــب» وقبــل
أن تتجــاوز الشــارع إلــى الطــرف األخــر حيــث يقــف شــقيقها أطلــق القنــاص الحوثــي
العنــان ألصبعــه اآلثمــة الضاغطــة علــى الزنــاد فانطلقــت مــن فوهــة بندقيته إحدى

رصاصــات المــوت تســابق الريــاح صــوب «رويــد» التــي اشــتهرت بـ»طفلــة المــاء»

لتســتقر فــي رأســها وتطــرح جســدها الغــض والمنهــك أرضــا.

ودون أدنــى تفكيــر أو مبــاالة بحياتــه والمصيــر الــذي ينتظــره عــاد «عمــري»

زحفــا علــى األرض نحــو شــقيقته ورصــاص القنــاص تطــاره هــو األخــر وقــام بســحب
جســدها المضــرج بالدمــاء حتــى تمكــن مــن الوصــول إلــى الطــرف األخــر مــن الشــارع
حيــث كان ينتظــره الشــاب «بشــير الــذرة» الــذي بــدوره قــام بإســعاف الضحيــة الــى

«مستشــفى الروضــة» الواقــع علــى بعــد أمتــار مــن المــكان وبســبب عــدم وجــود

وبعدهــا اقتربــت وأخذتهــا فــوق موتــور واســعفتها إلــى مستشــفى الروضــة

فأجريــت لهــا اســعافات أوليــة ونقلوهــا إلــى مستشــفى الصفــوة وهنــاك أدخلوهــا
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العمليــات ومنهــا الــى العنايــة المركــزة».

منتصــف شــارع  24مقابــل فنــدق ســبأ وهــم عائديــن إلــى البيــت تــم اســتهداف

الشــاب «أحمــد محمــد عبدالملــك الصبــري» ( 20عامــا) شــاهد أخــر علــى الواقعــة

ســبقها بمســافة».

وأول مــن وثقهــا بعدســة هاتفــه مــن شــرفة منزلهــم المطــل علــى الشــارع حيــث

رويــدا برصاصــة القنــاص الحوثــي حتــى وقعــت علــى األرض وكان أخوهــا عمــري قــد

حدثــت الواقعــة أفــاد هــو األخــر بأنــه كان خارجــا مــن منزلــه ورأى الطفلــة «رويــدا»
تحمــل دبــة المــاء متجهــة صــوب فنــدق «ســبأ ســتار».

يقــول الشــاب أحمــد الصبــري« :أكتشــف فجــأة أنــي قــد نســيت هاتفــي الجــوال
فــي البيــت فعــدت مســرعا ألخــذه وعنــد وصولــي المنــزل ســمعت صــوت طلقــة

القنــاص فأطليــت برأســي مــن النافــذة فكانــت الصدمــة التــي لــم أكــن أتوقعهــا
حيــث شــاهدت الطفلــة رويــد ملقيــة علــى األرض بمحــاذات الرصيــف الــذي يتوســط

الشــارع وشــقيقها عمــري يســحبها ودمهــا يخــط االســفلت وكان الجــوال بيــدي
فالتقطــت صــور مباشــرة لذلــك المشــهد المؤلــم».

ويضيــف  « :بعــد أن عجــز األهالــي المتواجديــن فــي المــكان مــن االقتــراب مــن
رويــدا خشــية أن يســتهدفهم القنــاص عــاد شــقيقها عمــري وهو يزحــف على األرض
وقــام بســحبها حتــى أوصلهــا إلــى مــكان أمــن مــن الشــارع نفســه ال تصلــه رصــاص

ويضيــف أحمــد «ســبق وأن قتــل عــدة أطفــال وشــباب مدنييــن فــي نفــس الشــارع

القنــاص فقــام أحــد المتواجديــن مــن أقاربنــا ويدعــى بشــير بأخذهــا إلــى مستشــفى

فكانــت فرصــة ال تتكــرر أن أقــوم بتوثيــق هــذه الجريمــة وأوصلهــا للعالــم بأكملــه

الــرأس ممــا تســبب فــي كســر عظــم الجمجمــة وخــروج بعــض الدمــاغ».

برصــاص قناصــة ميليشــيا الحوثــي منــذ بدايــة الحــرب ولــم نتمكــن مــن توثيقهــا
خصوصــا وأنــي شــاهد عيــان.

الروضــة ثــم نقلوهــا إلــى مستشــفى الصفــوة كــون إصابتهــا خطيــرة وفــي منطقــة

وبحســب عــم الطفلــة «رويــدا» فــإن األطبــاء المختصــون فــي مستشــفى الصفــوة

ويتوقــع أحمــد أن مصــدر إطــاق الرصاصــة التــي أصابــت الطفلــة «رويــدا» هــي

حيــث ترقــد الطفلــة «رويــدا» يرفضــون تســليمهم أي تقاريــر طبيــة عــن حالــة

مدينــة تعــز والمطلــة علــى شــارع  24بحــي الروضــة والممتــد بأتجــاه منطقــة كالبــة.

أن تتفاقــم أو ينتهــي بهــا األمــر إلــى الوفــاة.

موقــع تمركــز قناصــة ميليشــيا الحوثــي فــي «تبــة أبــو الذهــب» شــمال شــرقي
«حميــد صالــح بــن صالــح محمــد» ( 47عامــا) عــم الطفلــة الضحيــة ذكــر هــو األخــر
فــي مقابلــة مســجلة أجراهــا معــه «فريــق تحالــف رصــد» بمحافظــة تعــز أن أبنــت
شــقيقه الصغــرى «رويــدا» تعرضــت مســاء االثنيــن الســاعة الخامســة والربــع تقريبــا

لالســتهداف مــن قبــل قنــاص ميليشــيا الحوثــي التمركــز فــي تبــة أبــو الذهــب
بمنطقــة الجملــة شــمال شــرق مدينــة تعــز .

واضــاف قائــا «ذهبــت بنــت اخــي الطفلــة رويــدا مــع شــقيقها عمــري لجلــب المــاء
مــن خــزان الســبيل الواقــع فــي شــارع األربعيــن أســفل منزلهــم وعنــد وصولهــم

الطفلــة وطبيعــة إصابتهــا كونهــا الزالــت فــي حالــة صحيــة غيــر مســتقرة ويخشــون

وأفــاد عــم الطفلــة «رويــدا» بــأن عــدد كبيــر مــن المدنييــن معظمهــم نســاء وأطفال
تــم اســتهدافهم مــن قبــل قناصــة ميليشــيا الحوثــي فــي نفــس الشــارع الــذي

يتواجــد فــي نهايتــه خــزان مــاء ســبيل ويجــد الســكان نفســهم مضطــرون للوصــول
إلــى ذلــك المــكان لجلــب المــاء فــي ظــل الحصــار المفــروض علــى المدينــة مــن قبــل

ميليشــيا الحوثــي ألكثــر مــن خمســة أعــوام متتاليــة.
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«صالــح بــن صالــح محمــد» والــد الطفلــة الضحيــة أب لخمســة أوالد ( )2ذكــور و()3
إنــاث أخرهــن «رويــد» ذات الربيــع الســابع ويعانــي مــن اضطــراب نفســي نتيجــة
الوضــع المعيشــي الصعــب الــذي تمــر بهــا العائلــة وعــدم قدرتــه علــى توفيــر أبســط

احتياجاتهــم األساســية.

«عمــري صالــح بــن صالــح محمــد» (10ســنوات) شــقيق الطفلــة «رويــدا» والمنقــذ
األول لهــا تحــدث لفريــق «تحالــف رصــد» قائــا »:رحــت أنــا واختــي رويــدا نعبــي مــاء

مــن خــزان الســبيل الموجــود تحــت بيتنــا واحنــا راجعيــن ســحبت الدبــة حــق المــاء الــى

وســط الشــارع وتركــت اختــي عندهــا ورحــت العــب مــع األطفــال تحــت الشــجرة».

ويضيــف عمــري »:بعدهــا ســمعت الرصاصــة وأصــوات نــاس يدعونــي ارجــع

فلفيــت مــن الجهــة الثانيــة للشــارع وشــفت اختــي مطروحــة جنــب الدبــة وســرحت
ســحبتها إلــى طــرف الشــارع الــذي تحــت البيــت واخذهــا رجــال بموتــور واســعفها
المستشــفى».

واســتنادا إلــى مــا قالــه بعــض ســكان األحيــاء المحيطــة بمــكان الواقعــة وبالعــودة
إلــى مــا تضمنتــه قاعــدة البيانــات التــي قــام فريق «تحالــف رصــد» بالمحافظة خالل

الســنوات الماضيــة فــإن عــدد ( )18طفــا ســقطوا بيــن قتيــل وجريــح فــي منطقــة
كالبــة الممتــدة مــن «جولــة الموشــكي» وحتــى شــارع  24بمنطقــة الروضــة شــمال
مشــرقي مدينــة تعــز خــال الفتــرة مــن (يوليــو 2015م وحتــى أغســطس 2020م).

كشف باسماء األطفال ضحايا القنص في منطقة كالبة
م

االسم

العمر

التاريخ

الفئة العمرية

1

بالل طالل محمد ردمان

16

2015/07/23

قتل

2

رمزي عبده سعيد فرحان

16

2015/08/02

قتل

3

توفيق دبوان أحمد

16

2015/11/14

قتل

4

أحمد محمد عبدالله األديمي

16

2015/11/15

قتل

5

إبراهيم أحمد ياسين األديمي

16

2015/11/15

إصابة

6

أحمد محمد عبده فواز

16

2015/12/24

إصابة

7

أحمد عصام سيف أمين

10

2016/08/03

إصابة

8

باسم فيصل شرف

10

2017/02/01

إصابة

10

عمرو محمد علي البرطي

14

2017/04/23

قتل

11

أحمد صالح الدين مهيوب طه البعداني

12

2017/06/30

قتل

12

عالء نشوان محمد سالم

9

2017/09/26

إصابة

13

زهوة محمد علي سليمان الشميري

15

2017/10/13

إصابة

14

عامر وحيد عبدالله حسن السياني

10

2017/12/11

إصابة

15

عبدالرحمن علي أحمد حسن

13

2018/01/14

إصابة

16

إسحاق عبدالرحيم فرحان

4

2018/04/01

قتل

17

أشرف عادل عبدالله إسماعيل

13

2018/05/08

إصابة

18

إبراهيم محمد غالب

12

2018/06/03

إصابة

19

رويدا صالح بن صالح محمد

7

2020/08/17

إصابة

21
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قنص الطفولة

التوصيات:

إلى ميليشيا الحوثي:

•الوقــف الفــوري عــن اســتهداف المدنييــن عامــة واألطفــال خاصــة ســواء عبــر
القنــص أو القصــف الممنهــج لألحيــاء الســكنية وأماكــن التجمعــات واألســواق
الشــعبية والطــرق والشــوارع الرئيســية واألعيــان المدنيــة.

•ســرعة ســحب قناصيهــا مــن أماكــن تمركزهــم الحاليــة فــي التبــاب والمرتفعــات
والمبانــي المطلــة علــى أحيــاء مدينــة تعــز وبعــض المناطــق الريفيــة التــي
وصلتهــا المواجهــات.

•االلتــزام بقواعــد التمييــز بيــن األهــداف المدنيــة واألهــداف العســكرية التــي
تضمنهــا القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي وذلــك بمــا يضمــن تجنيــب

المدنييــن ومنهــم األطفــال ويــات الحــرب والــذي تعــد الميليشــيا طرفــا فيــه
وأكثــر المنتهكيــن لتلــك القواعــد.

إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان:

•ســرعة فتــح تحقيــق عاجــل فــي واقعــة اســتهداف الطفلــة «رويــدا» مــن قبــل
أحــد قناصــة ميليشــيا الحوثــي وكل الوقائــع المماثلــة ســابقا والحقــا وإحالــة

ملفاتهــا إلــى القضــاء تمهيــدا لمالحقــة مرتكبيهــا وتقديمهــم للعدالــة.
إلى المنظمات المحلية والدولية:

•تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى رصــد وتوثيــق وقائــع اســتهداف اطفــال تعــز مــن
قبــل قناصــة ميليشــيا الحوثــي وكشــفها للــراي العــام المحلــي والدولــي والذي

مــن شــأنه تشــكيل مزيــد مــن الضغوطــات علــى ميليشــيا الحوثــي للتوقــف
عــن كل األعمــال العدائيــة التــي تســتهدف المدنييــن بالدرجــة الرئيســية وفــي
مقدمتهــم األطفــال.

ملحق صور
صورة للطفلة «رويد» لحظة سقوطها على األرض
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صورة للطفلة «رويد» أثناء محاولة شقيقها إنقاذها

«

صورة الطفلة «رويد» بعد المجارحة:

قنص الطفولة
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