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مقدمة
النزاع المسلح في اليمن، هنالك  القاتلة التي استخدمها أطراف  ما بين وسائل الحرب وأدواتها 
في  القاتلة  األماكن  رصاصاته  تخطئ  وال  المدنيين،  بحياة  فتكًا  أكثر  لكنه  حجمًا  أصغر  سالح 
في  سيما  وال  اليمن،  في  المدنيين  لرعب  مصدرًا  أصبح  الذي  هذا  القناصة؛  سالح  أجسادهم، 
المناطق التي شهدت أو ال تزال تشهد دورات االقتتال. هنالك الكثير من الوسائل واألسلحة التي 
استخدمها أطراف الصراع في اليمن ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، فشاهد الكثير مقاطع تلفزيونية 
ألسلحة ثقيلة وهي تستخدم في الهجمات ضد المدنيين والُبنى التحتية، أو ضد أطراف القتال 
الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ، وقاذفات عشوائية،  بعضها ببعض، وأبرز تلك االسلحة 
وصواريخ حرارية، وقنابل موجهة، وصواريخ تدميرية، وهجمات الطيران، لكن كثيرين لم يشاهدوا 

سالحًا يتميز بالفتك، وبرغم حجمه الصغير إال أنه قتل المئات من المدنيين.

فاستخدام سالح القّناصة خالل أحداث وفصول النزاع المسلح، قد أنتج جرائم بشعة بحق المدنيين، 
وعلى الرغم من أن الكثير لم يشاهد هذا السالح وهو ُيْطلق على المدنيين ولم يعرف أين تختبئ 
تلك اليد التي تضغط على الزناد، لكّن مشاهد ضحايا هذا النوع من الهجمات قد انتشرت على 
الكثير من المنصات اإلعالمية، باإلضافة إلى مشاهد تدريب القناصة في معسكرات ُاعّدت لتخريج 

مجّندين مهمتهم القتل بهذا السالح.

انتبه.. امامك قناص!!
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عملت منظمة سام خالل سنوات النزاع المسلح في اليمن على توثيق الكثير من الضحايا الذين 
سقطوا بسالح القّناصة، وهي بهذا التقرير تأمل أن تكون قد أظهرت هذه الجريمة وضحاياها على 
السطح وجعلتها في واجهة(االهتمام الحقوقي واإلعالمي، ليرى الجميع أشكال البشاعة التي 
مورست على المدنّيين، والتي أظهرتها طلقات وابل الرصاص المصبوب على رؤوسهم وصدورهم 

، في جريمة عمدية كان الهدف من ورائها قتل المدنيين بصورة تتنافى مع مواثيق الحرب.

حربية  ضرورة  بال  قتلهم  تعّمد  تحظر  كما  المدنيين،  على  الهجمات  توجيه  الحرب  قوانين  تحظر 
تستدعي ذلك، لكن الواقع يكشف أن أطراف الصراع المسلح قد استخدمت هجمات القناصة 
ضد المدنيين. وتوصلت منظمة سام إلى أن جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح، قد استخدمت سالح القّناصة بشكٍل واسع ضد المدنيين، كما أن جماعة الحوثي بمفردها 
قد استخدمت هذا السالح بشكل الفت بعد إنهاء تحالفها مع قوات الرئيس السابق صالح، إضافة 
إلى أن القوات الحكومية والقوات الموالية لإلمارات قد استخدمت هذا السالح ضد المدنّيين وإن 

بشكل محدود.

على الرغم من أن سام قد وّثقت ضحايا هجمات هذا السالح في عدد من المحافظات اليمنية، 
لكن حجم ونوع ضحاياه في محافظة تعز اليمنية التي تشهد نزاعًا مسلحًا منذ ست سنوات يوحي 
بأنه قد اسُتخدم بشكل عنيف ضد المدنّيين، وقد رّكز التقرير بشكل أساسي على إيراد نماذج من 

ضحايا هذا السالح في المحافظة.

انتبه.. امامك قناص!!
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منهجية التقرير 
رعب القناص! تقرير حقوقي يوثق انتهاكات حقوق اإلنسان للفترة من بداية مارس 2015 وحتى 
2020. فقد اشتغلت منظمة سام للحقوق والحريات خالل خمس سنوات على  نهاية ديسمبر 
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في أغلب المحافظات اليمنية، وكان لجرائم القّناصة نصيٌب من 
التوثيق فضاًل عن الرصد، حيث إنه  لدى المنظمة فريق من الباحثين والمتعاونين مدربون على 

كتابة القصة الحقوقية، وعلى استخدام آليات الرصد والتوثيق المعمول بها دوليًا.

يعمل باحثو المنظمة ومتعاونوها في ظروف خطرة للغاية في اليمن، حيث ُشنت على المنظمة 
اإلمارات  دولة  من  والتمويل  الدعم  تتلقى  وسياسية  عسكرية  جهات  من  الحمالت  من  الكثير 
العربية المتحدة، وأخرى من جماعة الحوثي، وكذا قوات عسكرية حكومية، حيث ُقّدمت منظمة 
سام للمحاكمة من قبل النيابة العامة الخاضعة لسلطة الحوثيين بصنعاء بتهمة دعمها لطائفة 
البهائيين في اليمن، وشنت قنوات وصحف إماراتية وخليجية حملة إعالمية غير نزيهة ضد المنظمة 
وإدارتها)1) فأصبح باحثو المنظمة ومتعاونوها عرضة للمالحقة والتضييق من كل أطراف النزاع في 
والضحايا والشهود خالل  الوقائع  إلى عشرات  الوصول  استطاع فريقها  اليمن، ومع ذلك فقد 

توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة بهجمات القناصة والقتل المتعمد.

استخدم فريق المنظمة داخل اليمن وإدارتها في جنيف السويسرية عددًا من الوسائل للحصول 
على المعلومات والوصول إلى الضحايا، فإلى جانب النزول الميداني لفريق الداخل لتوثيق الوقائع 
وتصوير الضحايا واالستماع إليهم و إلى شهود العيان، ومقابلة المصادر الطبية، وزيارة المستشفيات، 
والتصوير في األماكن التي سقط فيها الضحايا؛ فقد استخدمت المنظمة أيضًا الوسائل المتاحة 
المتلفزة لقصص  المقاطع  العديد من  البالغات، وحصلت على  العديد من  تلقت  لالتصال، كما 
النزاع في بياناتها وخطاباتها، وهي في  الضحايا، ونقلت بعضًا مما تذيعه وسائل إعالم اطراف 
كل ذلك قد تأكدت من المصادر، واعتمدت على ما اطمأنت إليه بعد الفحص والتحليل ومطابقة 

األدلة وفقًا للمنهجيات المعمول بها لدى المنظمات الحقوقية ولجان التحقيق.

تعتقد المنظمة أن ما توّصلت إليه في هذا التقرير ال يحيط الواقع بكل حقائقه، بل هو كاشف 
لحجم انتهاكات حقوق اإلنسان للفترة التي يشملها التقرير، فإلى جانب عرضها إحصائية استطاعت 
الوصول إليها بعدد الضحايا المدنيين نتيجة هجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية، 
فإن التقرير يسرد نماذج حية من قصص الضحايا في محافظة تعز، التي شهدت أعنف هجمات 

القناصة ضد المدنيين.

))) لالطالع على هذه الحمالت راجع تقرير "مهنة خطرة" الصادر عن المنظمة.8 سبتمبر 2020
86%D8%A9-%87%D9%85%D9%https://samrl.org/l.php?l=a,(0,A,c,(,70,72,3894,php/%D9

 %D8%AE%D8%B7%D8%B(%D8%A9

انتبه.. امامك قناص!!
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أهمية التقرير
يكتسب التقرير أهمية كونه يوثق ضحايا هجمات بشعة ضد المدنيين ارتكبها مقاتلون يستخدمون 
سالح القناصة ومحترفون على استخدامها، لفترة زمنية كان وال يزال الصراع المسلح في اليمن 

عنيفًا، ولم تلَق كثيرًا من االهتمام والتوثيق.

لم  مدنيين،  لضحايا  والقصص  الشهادات  من  العديد  على  يحتوي  تاريخية  وثيقة  يعتبر  والتقرير 
يحصلوا على إنصاف أو عدالة خالل الفترة الماضية، ولم تقم السلطات القضائية بالتحقيق في 
كل الهجمات التي تحّدث عنها التقرير، وهو يؤرشف قصص الضحايا ويحفظ الذاكرة التاريخية التي 
بالشأن  المهتمين  أمام  واسعًا  الباب  ويفتح  واآلالم.  والقسوة  البشاعة  من  الكثير  على  تحتوي 
الحقوقي اليمني لاللتفات إلى ملف ظّل مسكوتًا عنه كثيرًا طوال الفترة الماضية، حيث يؤصل 
التقرير لحيثيات هذه الجريمة، ويظهر بوضوح كيفية تبرير أطراف الصراع الستخدامها سالح القناصة 

ضد المدنيين.

انتبه.. امامك قناص!!

9 منظمة سام للحقوق والحريات 2021



خلفية قانونية
خُلَص القانون الدولي اإلنساني في اتفاقياته 
المكِونة له على وجوب حماية السكان المدنيين 
او  اعتداءات  أي  من  المسلحة،  النزاعات  أثناء 
أخذ  ضرورة  على  وشّدد  تطالهم،  هجمات 
من  العدائية  الهجمات  تنفيذ  أثناء  الحيطة 
أطراف النزاع ضد بعضها، بما يكفل عدم تضرر 
فيهم.  األذى  إلحاق  وعدم  المدنيين  السكان 
اليمن  به  تمّر  الذي  المسلح  النزاع  ولكون 
أن  باعتبار  دولي  غير  مسلح  نزاع  بأنه  ُيوصف 
وجماعات  الحكومية  السلطات  هما  طرفيه 
فإن  وتسليح،  قيادة  لديها  منظمة  مسلحة 
أن  ُيفترض  بعمومه  الدولي  القانون  مبادئ 

يظل محل احترام من قبل الجميع.

انتبه.. امامك قناص!!
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فقد نظمت المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع 1949 أطر الحماية للمدنيين أثناء 
النزاعات المسلحة غير الدولية، كما توّسع البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 
في تضمين واجبات الدول لحماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة غير الدولية. واليمن صادقت 
على هذه االتفاقيات والبرتوكول الثاني اإلضافي، والعهدين الدولّيين الخاّصين بالحقوق المدنية 
الصراع  أطراف  كل  أن  يقتضي  وهذا  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق  والسياسية، 
المسلح يجب أن تلتزم بهذه المبادئ التي نظمت الحماية للمدنيين من أي اعتداء. وفي الوقت 
تلتزم  أن  المسلحة األخرى يجب  الجماعات  اليمنية فإن  الحكومة  الذي يسري هذا االلتزام على 

بذلك طالما تمتلك من التنظيم والسالح والقيادة والسيطرة. 

فالحكومة اليمنية مسؤولة عن حماية السكان المدنيين في جميع األراضي اليمنية بما في ذلك 
األراضي غير الخاضعة لسلطتها، وتبقى مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان 
على كامل أراضيها، بما في ذلك األجزاء التي فقدت السيطرة عليها في حدود سلطتها الفعلية.)1) 
وهي مسؤولة ايضًا عن نشر وإعمال حقوق اإلنسان لجميع األشخاص على أراضيها والخاضعين 
لسلطتها القضائية، ويجب أن تحقق السلطات الحكومية في كل االنتهاكات التي طالت المدنيين 
بما فيها القتل العمد بهجمات القناصة على المدنيين، سواًء كان ذلك وفقًا لقوانينها الوطنية أو 

المواثيق الدولية.

العرفي، وهي  الدولي  القانون  اليمن لقواعد  النزاع في  يرتكبها أطراف  التي  السلوكيات  تخضع 
قواعد مستمدة من "العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دّل عليه تواتر االستعمال" 
وهذه القواعد تظل ُملِزمة لكل أطراف الصراع المسلح، فضاًل عن أنها قواعد مستقلة عن القانون 
التعاهدي، وفي إطار هذه القواعد ُنِظَمْت العديد من القضايا التي لم تتطرق إليها االتفاقيات 
بشكٍل واضح. فقالت القاعدة العرفية األولى "ُيميز أطراف النزاع في جميع األوقات بين المدنيين 

والمقاتلين، وُتوّجه الهجمات إلى المقاتلين وحسب وال يجوز أن ُتوّجه إلى المدنيين"«.)2)

أبدت الحكومة اليمنية رغبتها في االنضمام إلى نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية 
الدولية في 28 كانون األول/ديسمبر2000، لكنها لم تصادق عليه بعد، حيث قّيد الدستور اليمني 
قرار  النواب، وإصدار  بموافقة مجلس  الدولية  المعاهدات واالتفاقيات  النهائية على  المصادقة 
فيها من رئيس الدولة. لكّن ذلك ال يعني عدم صالحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في 
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارُتكبت في اليمن، إذ يحق لمجلس األمن الدولي إحالة 
ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أن لمدعي عام المحكمة الجنائية أن يباشر التحقيق 

من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.))) 

)))  التقرير السنوي لمفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق االنسان. حالة حقوق االنسان في اليمن، بما في ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ 
أيلول سبتمبر 4)20. النتائج التفصيلية التي توصل اليها فريق الخبراء البارزين الدوليين واالقليميين بشأن اليمن. 4) أيلول سبتمبر2- تشرين األول/ 

أكتوبر 2020
   https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx

)2)  القانون الدولي اإلنساني العرفي-المجلد األول: القواعد. جون-ماري هنكرتس-لويز دوزوالد-بك- القاعدة )
)3)  مادة )-3)ب، 5)( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 7)تموز/ يوليه 998) 

انتبه.. امامك قناص!!
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التقرير  هذا  وّثقها  التي  القتل  جرائم  فإن  "سام"  جمعتها  التي  والمعلومات  للمعطيات  وفقًا 
باستخدام هجمات القناصة من قبل أطراف الصراع، قد ارُتكبت بطريقة ممنهجة. وهذا النوع من 
القتل المتعّمد ُيعتبر محظورًا وفقًا لنصوص البروتوكول الثاني اإلضافي التفاقيات جنيف 1977، 

واعتبر نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية هذا الفعل بأنه يرقى إلى جريمة حرب.)4)

فقد توفرت أركان جريمة الحرب في فعل القتل العمد باستخدام هجمات القناصة، التي اعتمدتها 
جمعية دول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتمثلة بـ 

أن يقتل مرتكب الجريمة شخصًا أو أكثر. . 1

أن يكون هذا الشخص أو األشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين، أو رجال . 2
دين ممن لم يشاركوا فعاًل في القتال. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت هذه الصفة. . )

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنًا به. . 4

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.)5). 5

مسؤولين  األفراد  ُيعتبر  ال   " حيث  الجريمة  مرتكبي  مسؤوليات  العرفي  الدولي  القانون  ونظم 
جزائيًا عن ارتكاب جرائم الحرب وحسب، بل أيضًا عن المحاولة، أو المساعدة، أو التسهيل، أو تقديم 
العون، أو التشجيع بغرض ارتكابها، كما أنهم مسؤولون أيضًا عن التخطيط أو التحريض من أجل 
ارتكاب جرائم الحرب".  كما تشمل المسؤولية "القادة واألشخاص اآلخرين األرفع مقامًا عن جرائم 
الحرب التي ُترتكب بناًء على أوامرهم"  " وجرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو كان 
بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا، أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم 
ولم يتخذوا كل التدابير الالزمة والمعقولة التي ُتخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها، أو لمعاقبة 

األشخاص المسؤولين عنها إذا ارُتكبت مثل هذه الجرائم".)))

)4)  المادة )-8ج/)( نظام روما
)5)  جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد المادة 8 )2( )ج( و المادة 8 )2( )ج( ‘)’)-  .المحكمة الجنائية الدولية-أركان الجرائم-اعتمدت من قبل 

جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها األولى المنعقدة في نيويورك خالل الفترة من 3 إلى 0) 
أيلول/سبتمبر -2002 مكتبة حقوق االنسان-جامعة منيسوتا

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html    
)6)  مرجع السابق- المادة -53)القواعد العرفية 
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ملخص تنفيذي
النزاع المسلح في اليمن، هنالك  القاتلة التي استخدمها أطراف  ما بين وسائل الحرب وأدواتها 
سالٌح أصغر حجمًا وأكثر فتكًا بحياة المدنيين، هجمات القناصة، التي أصبحت مصدرًا لرعب المدنيين 
في اليمن. فقد ُشوهدت الكثير من األسلحة وهي تنفجر بالمدنيين او بالُبنى التحتية، إال أنهم لم 
يشاهدوا هجمات سالح القناصة، لكّنهم رأوا آثارها على أجساد الضحايا، وشاهدوا مئات القتلى 

وهم مضرجون بدمائهم.

ُأعدَّ  النساء واألطفال، فقد  المدنيين وال سيما  القناصة جرائم بشعة بحق  انتجت هجمات  لقد 
هذا السالح ومستخدموه بطريقة احترافية، ونقلت وسائل إعالم أطراف الحرب جلسات التدريب 

ت خصيصًا لتخريج المجندين المدربين على سالح القناصة. للمقاتلين في معسكرات ُأعدَّ

من  للفترة  القناصة  بهجمات  الخاصة  المدنيين،  ضد  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  التقرير  يستعرض 
بداية مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020، حيث عملت المنظمة وباحثوها على توثيق هذه 
وباحثيها  لها  وتضييق  مالحقة  في ظل  للغاية،  خطرة  ظروٍف  في  الفترة  تلك  طوال  الهجمات 

ومتعاونيها، لكّنهم استطاعوا الوصول إلى عشرات الوقائع والضحايا والشهود.

يكتسب التقرير أهميته كونه يوثق ضحايا هجمات بشعة ضد المدنيين في اليمن، ارتكبها مقاتلون 
محترفون على سالح القناصة، لفترة زمنية كان وال يزال الصراع المسلح عنيفًا، ولم يلَق ضحاياه 
كثيرًا من االهتمام والتوثيق. كما أنه وثيقة تاريخية يحتوي على العديد من الشهادات والقصص 
الكثير من  التي تحتوي على  لضحايا مدنيين، لم يلقوا إنصافا او عدالة، ويؤرشف هذه القصص 
البشاعة والقسوة واآلالم. ويفتح التقرير الباب واسعًا أمام المهتمين بالشأن الحقوقي من أجل 

االلتفات إلى ملف ظل مسكوتًا عنه كثيرًا طوال الفترة الماضية.

يعكس التقرير صورة متقاربة مع الواقع، فهجمات القناصة قد استخدمت على نطاق واسع ّض 
الحوثي  أن جماعة  متفاوت، ويكشف  بشكل  بعضها  الصراع ضّد  أطراف  واستخدمته  المدنيين، 
إّبان تحالفهما، وجماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح، كانتا  وقوات صالح 
هما األكثر استخدامًا لهذا السالح، وبسببهما سقط المئات من الضحايا، فيما استخدمته القوات 

الحكومية والقوات المدعومة من اإلمارات بشكل محدود.

على الرغم من أن المنظمة قد وثقت ضحايا هجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية، 
لكّنها ركزت في تقريرها على ضحايا هذه الهجمات في محافظة تعز التي تشير المعلومات إلى 
أن المدنيين فيها كانوا األكثر تضررًا منها. وقد أجرت المنظمة العشرات من المقابالت المباشرة 
مع الضحايا والشهود، واستخدمت وسائل التواصل المختلفة للتواصل واالستماع إلى شهادات 
أخرى في ظروف لم تسمح باللقاء المباشر، وجمعت المنظمة العديد من الصور والفيديوهات 
للضحايا ومواقع تمركز القناصة  وعلى األخص في تعز، وحصلت على الكثير من المعلومات بطرق 

متعددة. 
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بعثت المنظمة رسائل إلى جماعة الحوثي، والقوات الحكومية لسؤالهما عن العديد من المحاور 
التي كانت بحاجة لنقل وجهة نظرهما، لكّن جماعة الحوثي رفضت االستجابة لرسالة المنظمة، 
فيما رّدت وزارة الدفاع الحكومية بسرد قواعد االشتباك التي اتخذتها، دون توضيح لتساؤالت 
أخرى. واستعانت المنظمة بخبراء أسلحة، وقابلت أو راسلت أطباء وإدارات عدد من المستشفيات  
وعلى األخص في تعز ومأرب، لتكوين فكرة أكثر دقة عن طبيعة األسلحة، واآلثار التي تخلفها في 

أجساد الضحايا.

الذين  المدنيين  الضحايا  بأعداد  وإحصائية  قانونية  وخلفية  مقدمة  على  التقرير  اشتمل 
استطاعت المنظمة الوصول إليهم، وثالثة فصول، وتوصيات.

يتناول  األول  المبحث  مباحث،  ستة  على  ويشتمل  القناص،  رعب  حقيقة  األول  الفصل  يتناول 
الثالث  المبحث  ويتحدث  للسكان،  بالنسبة  القناص  يعنيه  عما  يتحدث  والثاني  القناص،  تعريف 
عن معسكرات تدريب القناصة، والرابع يتناول استخدام جماعة الحوثي لهجمات القناصة بشكل 
مفرط، فيما يتحدث المبحث الخامس عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهو يحّرض ويتباهى 
بهجمات القناصة، بينما يتحدث المبحث األخير عن القوات الحكومية والقوات العسكرية المدعومة 

إماراتيًا واستخدامها سالح القناصة.

ويستعرض الفصل الثاني من التقرير نماذج للهجمات في تعز باعتبارها شاهدًا على رعب القناص، 
الضحايا  إلى  إشارة  بعناية، في  يصطاد ضحاياه  قّناص  يتحدث عن  األول  مباحث،  أربعة  ويشمل 
من الطواقم الطبية، والصحفيين، والنشطاء. ويتحدث الفصل الثاني عن النساء واألطفال كصيٍد 
ويتحدث  بعضها،  مع  الحكومية  القوات  صراع  عن  الثالث  الفصل  يتحدث  فيما  للقناص،  سهل 
المبحث األخير عن منطقة الشقب بتعز كنموذج ريفي خاص حصدت فيه هجمات القناصة العديد 

من أرواح المدنيين.

َخُلص التقرير في فصله الثالث إلى ذكر المسؤولين عن هجمات القناصة، والذين تعتقد  سام أنهم 
المدنيين، وينقسم  القنص ضد  األولى في استخدام قواتهم لهجمات  الدرجة  المسؤولون من 
تحالف  في  القناصة  هجمات  عن  بالمسؤولين  قائمة  يسرد  األول  مباحث،  خمسة  إلى  الفصل 
قوات الحوثيين والرئيس السابق صالح، وسلطة األمر الواقع الحوثية تاليًا، والمبحث الثاني يسرد 
المسؤولين عن الهجمات في سلطة األمر الواقع لجماعة الحوثي بمحافظة تعز، ويسرد المبحث 
الثالث المسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بينما يسرد المبحث الرابع المسؤولين 
عن الهجمات من قادة القوات الحكومية بمحافظة تعز، ويسرد المبحث الخامس المسؤولين عن 

هجمات القناصة في القوات المدعومة إماراتيًا.
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أرقام وأعداد 
)يشمل إحصائية لكل المحافظات(

بذلت سام جهدًا في الوصول إلى رقم حقيقي للضحايا، لكنها ُقوبلت بتحديات 
ومتاعب كثيرة، وما سيرد هنا هي أرقام كاشفة لحجم انتهاكات حقوق اإلنسان 
التقرير منذ  التي يشملها  للفترة  القناصة،  العمدية بسالح  بالهجمات  المتعلقة 

مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020.

القناصة  بهجمات  مدني  مقتل 
في عدد من المحافظات اليمنية

مقتل امرأهمقتل طفل

725
14178

القناصة  بهجمات  مدني  إصابة 
في عدد من المحافظات اليمنية

إصابة امرأهإصابة طفل

512
15785
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رصدت سام مقتل )725( مدنيًا بهجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية، من بينهم 
)141( طفاًل، و)78( امرأة، وسقط أكثر هؤالء الضحايا في محافظة تعز، حيث ُسجل فيها مقتل 
التي  الضالع  ثم محافظة  قتياًل مدنيًا،   )140( فيها  التي سقط  تليها مدينة عدن  )5))( مدنيًا، 
سقط فيها )92( قتياًل مدنيًا، تليها محافظة البيضاء التي سقط فيها )18( قتياًل مدنيًا، وُسجل 

مقتل اآلخرين في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومأرب.

وعن الجهات )المسؤولة عن( هجمات القناصة والتي نتج عنها مقتل هؤالء، فما استنتجته سام 
يشير إلى أن قوات جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح مسؤولة عن أغلب تلك 
الهجمات، حيث ُقتل بسببها )714( مدنيا، فقد ُقتل )480( مدنيا على يد تلك القوات مجتمعة 
إّبان تحالفها، وُسجل مقتل )4)2( مدنيا بهجمات قوات جماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها 
مع قوات صالح منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. بينما وّثقت سام 
مقتل )5( مدنيين بهجمات القوات الحكومية، و))( آخرين ُقتلوا بهجمات قوات موالية لإلمارات 
في تعز ومدينة عدن، وتحديدًا بهجمات كتائب أبي العباس وقوات الحزام األمني، في حين ُسجل 

مقتل ))( على يد جماعات مسلحة.

وفيما يتعلق بالجرحى والمعاقين بسبب هجمات القناصة، فقد وثقت سام إصابة )512( مدنيا، 
بينهم )157( طفال، و)85( امرأة. سجلت سام إصابة وإعاقة أكثر من )45)( مدنيا في محافظة 
تعز، في حين أصيب أكثر من ))8( مدنيا في محافظتي الحديدة والضالع بالتناصف بينهما، وُسجل 

إصابة ))2( مدنيا في محافظة البيضاء، بينما أصيب اآلخرون في محافظات لحج وأبين وشبوة.

وبالنسبة للجهات التي تسببت بإصابة هؤالء فقد كانت قوات جماعة الحوثي وصالح هي الفاعل 
األبرز إّبان تحالفهما، وقوات جماعة الحوثي لوحدها بعد فك تحالفها مع قوات صالح في بداية 
مدنيين   )4( إصابة  سام  ووثقت   ،)489( الحلف  هذا  بهجمات  المصابين  عدد  بلغ  حيث   ،2018
بهجمات نفذتها كتائب أبي العباس وقوات الحزام األمني المدعومتان إماراتيًا، فيما وثقت سام 

إصابة )19( مدنيًا بهجمات قناصة لم تعرف هوية الجهات المرتكبة لها.
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رسائل إلى أطراف الصراع وجهات أخرى
في فبراير 2021 بعثت سام رسائل إلى أطراف النزاع وجهاٍت وشخصياٍت، إذ حرصت سام على 
نقل وجهة نظر عدد من أطراف النزاع على صلة بهجمات القناصة، ونقل معلومات من مصادرها 
لالستيضاح حول عدد من  الحكومية،  والقوات  الحوثي،  لجماعة  رسالة  فبعثت  والفنية،  الطبية 

القضايا واالنتهاكات.

حيث سألت جماعة الحوثي في الرسالة التي بعثتها المنظمة إلى وزارة حقوق اإلنسان الخاضعة 
لسلطة الحوثيين، عن عدد من القضايا، كان أبرزها ما نشرته وسائل إعالم تابعة للجماعة عن تنفيذ 
المئات من  بقتل  إلى قواتها  الموجهة  االتهامات  القناصة، وسألتها عن  الهجمات بسالح  مئات 
المدنيين، أوردنا نماذج منهم في الرسالة، بينهم نشطاء ونساء وأطفال ُقتلوا بهجمات الحوثيين 

في تعز، لكن وزارة حقوق اإلنسان لم تستجب للرد على رسالة المنظمة.

وبعثت سام رسالة إلى وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة اليمنية، فسألتها عن قواعد االشتباك 
التي تتخذها القوات الحكومية أثناء تنفيذها للهجمات، وكذا بشأن وقائع هجمات قنص نشرتها 
وسائل إعالم حكومية، باإلضافة إلى معرفة األدوار التي قامت بها الوزارة إلحالة المتهمين بجرائم 
على  الوزارة  فردت  تعز،  مدينة  في  المتهمين  سيما  وال  العدالة  إلى  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
المنظمة بسرد اإلجراءات التي اتخذتها والمتعلقة بقواعد االشتباك، وقالت إنها أحالت من يثبت 
اتهامه بانتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني إلى القضاء، لكنها لم تورد شواهد لمتهمين قد 

ُاحيلوا إلى القضاء، ولم تحصل سام على دالئل تؤكد ذلك.

وبعثت رسائل إلى إدارة مستشفيات الثورة والروضة في مدينة تعز ومستشفى مأرب العام في 
مدينة مأرب، وسألت خبراء في السالح والشأن العسكري عن عدد من المسائل الفنية المتعلقة 

باألسلحة والهجمات وآثار اإلصابات في الضحايا.
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الفصل األول:
رعب القناص

لقد مّثلت الهجمات التي شّنها المقاتلون القناصة ضد المدنيين مصدَر 
أرواحهم  على  خطورٍة  من  الهجمات  هذه  تمثله  بما  للسكان،  رعٍب 
وعلى ممارسة حياتهم الطبيعية، حيث تباغتهم رصاصات القناصة وهم 
يحسبون أنفسهم في مأمن، سواًء كانوا في منازلهم أو يسيرون في 
الطرقات العامة أو في أعمالهم. وتداولت وسائل إعالم فيديوهات 
توّثق هجمات القناصة على المدنيين وعلى األخص في مدينة تعز)1) 
مصدر  متخصصون  مقاتلون  يستخدمه  الذي  السالح  هذا  صار  فقد 
عمليات  كثيرًا  رعبه  يتجاوز  األحيان  من  كثير  وفي  بل  للسكان،  قلق 

القصف العشوائي على السكان وأحيائهم المدنية.

))) المشهد اليمني. مقطع فيديو صادم يظهر لحظة قتل قناص حوثي المرأة بتعز ومنع 
إسعافها.6فبراير 6)20.

 https://bit.ly/2SB69b7

انتبه.. امامك قناص!!
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القريبة من تمركز  إلى األماكن  الميدانيين  المنظمة  باحثي  زيارات  التأكيد فقد كانت  وزيادة في 
المقاتلين القناصة بمثابة اختبار حقيقي لقياس الرعب الذي يعانيه السكان حال مرورهم بالقرب 
من هذه األماكن، وما عايشه الباحثون من رعب حقيقي أثناء زيارتهم جعلهم يتصورون الموت في 

أي لحظة من تلك اللحظات التي ُكتب لهم فيها النجاة والسالمة.

وفوق ما سجلته المنظمة من أعداد كبيرة للضحايا المدنيين بسبب استهدافهم بسالح القنص؛ 
وهو الذي كان من أكثر بواعث الرعب لدى المدنيين، فإن ما استنتجته المنظمة أيضًا من جمعها 
جسد  من  المميتة  األجزاء  يصيب  ما  غالبًا  السالح  هذا  أن  يؤكد  أطباء  وشهادات  طبية  لتقارير 
الضحية، فهو إن لم يؤدِّ إلى القتل فإنه يصيب الضحية بإعاقة قد تكون دائمة، وهذا ما يفسر 
زيادة عدد القتلى عن الجرحى ضمن اإلحصائية التي جمعتها المنظمة عن الضحايا في محافظة 

تعز وسط اليمن.

استمعت المنظمة إلى خبراء أسلحة ومصادر طبية في المستشفيات التي ُأسعف إليها الضحايا، 
أجساد  داخل  االنفجار  بخاصية  تتمتع  القّناصة  سالح  مقذوفات  أنواع  بعض  أن  جميعهم  وأكد 
الضحايا، وهذا ما يفسر القتل السريع أو اإلعاقة لمن كتب لهم الحياة، كما أن اإلصابة في أماكن 
حساسة ومميتة من أجساد الضحايا ُيفسر اعتماد المقاتلين القناصة على مناظير ملتصقة بالسالح 

لتقريب األجسام، وهو ما يؤكد الرغبة في القتل العمد لدى مرتكبي هذه الجريمة.

انتبه.. امامك قناص!!
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المبحث األول:
من هو القناص

للقناص مفهومان اثنان استنتجتهما المنظمة من واقع الشهادات التي استمعت إليها وما تركته 
من انطباع لدى الضحايا والسكان المدنيين، المفهوم األول: هو المقاتل الذي يستخدم سالح 
القناصة ضد المدنيين، فهو  مقاتل تلقى من التدريب ما مكّنه من استخدام هذا السالح بدقة 
رغبة  لديه  الضحايا. فالقناص  المئات من  ، ونتج عن استخدامه للسالح سقوط  عالية واحترافية 
الدقيق،  السالح  هذا  تسليمه  ومن  والتوجيه،  التدريب  أثناء  قادته  من  استوحاها  العمد  للقتل 

فكانت المقاصد واضحة في استخدامه للقتل.

والمفهوم اآلخر: هو السالح الذي يستخدمه مقاتلون محترفون للهجوم على المدنيين، واسُتخدم 
مواقع  نشرته  ما  على  السالح  اعتمدت سام في وصفها هذا  المناهضين.  المحاربين  ايضًا ضد 
إعالمية متخصصة، وعلى إفادة خبراء عسكريين يمنيين، وما نشرته وسائل إعالم أطراف الصراع 
في عرضها لطبيعة هذا السالح، إذ كان من الصعوبة أن تحصل المنظمة على صور لهذا السالح 

من واقع استخدامه من قبل المتحاربين، فلجأت إلى هذه المصادر.

نقلت وكالة "سبوتنيك الروسية" أن: )اليمن يشهد استخدام شّتى أسلحة القنص، وتتحدث األنباء 
وبنادق  الثانية  العالمية  الحرب  إلى  العائدة  القنص  بنادق  استخدام  عن  البلد  هذا  من  الواردة 
القنص الحديثة مثل بندقية "إم82" األمريكية أو بندقية "أو إس في)9-" الروسية. وحصل الفرقاء 
المتنازعون في اليمن على أسلحة القنص من مستودعات أسلحة القوات المسلحة اليمنية. وكانت 
القوات الخاصة اليمنية والحرس الجمهوري قد حصلوا على مختلف أنواع السالح الناري الخفيف 
الروسي ومنها بنادق القنص "أو إس في)9-" والمدافع الرشاشة "إر بي كا)20-" و"بيتشينيغ" 

و"كور"(.)1)

اليمن زبونًا دائمًا لشراء األسلحة من االتحاد السوفيتي  RT في أحد تقاريرها كان  ونشرت قناة 
سابقًا وجمهورية روسيا االتحادية الحقًا، تحولت اليمن في األعوام االخيرة إلى زبون دائم لشراء 
مختلف أصناف األسلحة الروسية... يذكر أن قيمة جميع الصادرات العسكرية الروسية إلى اليمن 
على مدى سنوات التعاون معها بلغت 9 مليارات دوالر(.  وُيدرك الكثير من المهتمين أن مخازن 
الجيش اليمني تّم نهبها بعد سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء بعد 21 سبتمبر 2014.  
وأّن استخدامها المفرط لهذا السالح بمعاونة قوات الرئيس السابق صالح كان نتاجًا لهذه السيطرة 

على مخازن الجيش اليمني.

 GMT 06:30 محدثةGMT 05:52 (6.03.20(8 .عربي »رصد عسكري. المخترق” الروسي يظهر في اليمن صد عسكري. SPUTNIK  (((
((6.03.20(8

 https://bit.ly/2RAmXOD

انتبه.. امامك قناص!!
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التصنيع العسكري الخاضعة لسلطة الحوثيين عن  2017 كشفت دائرة  )2 أغسطس )آب(  في 
خبرات  باستخدام  وذلك  اليمن،  داخل  ومتعددة  مختلفة  قنص  أسلحة  ثمانية  وتطوير  تصنيع 
يمنية، مؤكدة أنها تعمل على الوصول إلى درجة االكتفاء الذاتي في تصنيع  أسلحة القنص في 

المستقبل القريب.)2)

وقد عمل موقع »أرمامنت ريسيرش سيرفيس« المختص بأبحاث التسليح حول العالم، على التأكد 
من المعلومات التي وردت في تقرير دائرة التصنيع العسكري الخاضعة لسلطة الحوثيين، وذكر 
أن هناك الكثير من المبالغات في وصف قدرة وكفاءة وخطورة هذه األسلحة من ِقبل الحوثيين 
في بعض الحاالت، فضاًل عن أن هذه النطاقات تختلف اختالًفا كبيرًا باختالف مهارة المستخدم.)))

نشرت تقارير مجلس األمن الخاصة باليمن عن عمليات تهريب لألسلحة تقوم بها جمهورية إيران 
اإلسالمية، وتمر عبر طرق متعددة من بينها طرق بحرية وبرية عمانية، من بين تلك التقارير تقرير 
التابعة لمجلس األمن والذي ذكر أن هنالك  باليمن  الخاصة  التابع للجنة العقوبات  الخبراء  فريق 
شحنات  لتهريب  وُيستخدم  واليمن،  عمان  سواحل  األول  اليمن،  إلى  األسلحة  لتهريب  طريقين 
األسلحة  لتهريب  وُيستخدم  الصومال  سواحل  قبالة  الثاني  والطريق  القيمة،  عالية  عسكرية 
النظام العالمي لتحديد المواقع أن أحد مراكب تهريب  الصغيرة والخفيفة... وأظهرت إحداثيات 
األسلحة قد أبحر في وقت سابق بين مواني الصومال واليمن وجمهورية إيران اإلسالمية...وتلقى 
الفريق معلومات مفادها أن البحرية االسترالية ضبطت مركبًا شراعيًا في خليج عمان في يونيو 
2019 على متنه شحنة تضم 000,)47 طلقة ذخيرة عيار 2),7ملم، وكان طاقم المركب إيرانيًا 

وباكستانيًا، وأفاد أنه تلّقى الشحنة من القوات البحرية للحرس الثوري في بندر عباس.)4)

ذكر الخبير العسكري اليمني علي الذهب أن هناك ثمانية أنواع من أسلحة القنص  تستخدمها 
جماعة الحوثي، وهي )ذو الفقار1، وذو الفقار2، وقاصم، وحاسم، وخاطف، وصارم، وأشتر، وسرمد( 
وأضاف أنه يتنوع استخدامها بين ما هو موجه لألفراد، أو المعدات، أو التحصينات العسكرية، وأن 
الحوثيين ينسبون مصدر تصنيعها إلى دائرة التصنيع العسكري التابعة للجماعة، لكن ما هو مؤكد 
أن أصلها خارجي، لكّن الحوثيين أجروا عليها تعديالت هيكلية غير عضوية وأضافوا إليها أجهزة عمل 
حديثة تجعلها أكثر فاعلية في المدى واإلصابة والتأثير، فضاًل عن تغيير أسمائها بما يخدم أفكار 

الجماعة.

)2)  موقع ساسه post . بعيًدا عن المبالغات.. ما هي األسلحة التي يمتلكها الحوثيون؟ 29 أغسطس 8)20
 /https://www.sasapost.com/the-military-power-of-houthis

.RES. Craft-produced anti-materiel rifles and light cannon in Yemen. September 10, 2017    (3(
 /https://armamentresearch.com/craft-produced-anti-materiel-rifles-and-light-cannon-in-yemen

)4) األمم المتحدة-مجلس األمن. التقرير النهائي لفريق الخبراء. رقم )S/202/79   تاريخ 25 يناير )202 صفحة 32،31
 reports/experts-of-panel/2140/sanctions/ar/securitycouncil/org.un.www//:https

انتبه.. امامك قناص!!
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المبحث الثاني:
ما الذي يعنيه القناص بالنسبة للسكان

بما  والضحايا  السكان  من  عدد  ووجدان  مشاعر  في  المنظمة  غاصت 
يعانوه من هجمات القناصة، وما تمّثله من قلق وعدم استقرار لحياتهم، 
ومن تلك المشاعر ما عبر عنها أحد السكان لوجعه من فقدان طفلته 
بهجمة قناص، فقال ماجد مهيوب الذي ُقتلت طفلته الصغيرة لؤلؤة 5 
أعوام "سمعت طلقة القناص وأنا على بعد مسافة من القرية فتحرقت 
أحشائي وقلُت في نفسي هذه طلقة شر، وعندما علمُت بقنص ابنتي 
إّياها في  التي قبلتني  القبلة  زعلُت زعاًل شديدًا عليها وبكيُت وتذكرت 
وجهي عندما ودعتها وقالت لي يا )بابا اشتريلي عروسة(، وال زالت تلك 

الكلمات ترن في أذني".

لم يكن هذا الشعور وحده هو ما يختلج صدر ماجد بعد مقتل ابنته، بل 
هو شعور الكثير من السكان، وقبل ذلك فإن ما تمثله هجمات القناصة 
المدنيين،  من  سام  التقتهم  من  كل  عند  طاغيًا  كان  رعب  مشاعر  من 
فأن تتوقع القناص وهو يتابع تحركاتك ويتحين اللحظة المناسبة ليوجه 
بندقيته ورصاصات الموت إليك، فذلك أشّد ما يمكن أن يتخيله السكان 
في  المتواجدين  سيما  وال  دائم،  بشكل  ويعايشونه  نفسي  عذاب  من 

المناطق القريبة من أماكن القتال.

انتبه.. امامك قناص!!
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المبحث الثالث:
معسكرات تدريب القناصة

اليمن  الحرب في  تابعة ألطراف  إعالم  رصدت سام مشاهد نشرتها وسائل 
مقاتلون  نفذها  قناصة  وهجمات  القناصة،  لفرق  التدريب  عمليات  عن 
هي  هل  الهجمات  مشاهد  فحص  الصعوبة  من  أنه  ومع  خصومهم،  ضد 
تأكيده  المنظمة  تستطيع  ما  لكن  المدنيين؛  ضد  او  المقاتلين  ضد  موجهة 
القنص عبر فرق مدربة  بندقية  اليمن استخدمت  الصراع في  اطراف  أن كل 
تحالفهما،  إّبان  الحوثيين وصالح  وكانت قوات  القنص،  لعمليات  ومتخصصة 
األكثر  هما  صالح،  قوات  مع  تحالفها  فك  بعد  لمفردها  الحوثيين  وقوات 
استخدامًا لسالح القناصة، فقد خصصت قوات الحوثيين وحدة قناصة ضمن 
هيكل قواتها القتالية، وأذاعت وسائل إعالم تابعة للجماعة)1) عن المتحدث 
العسكري لقواتها أن وحدة القناصة نفذت 40292 عملية قنص على خطوط 

المواجهة مع "العدوان" وأدواته منذ بدايته بحسب قولها.

ان تحالف قوات الحوثيين وصالح، أذاعت وسائل إعالم تابعة لهما مشاهد  وإبَّ
لعمليات تدريب وتخريج دفعات قناصة من معسكر الشهيد الملصي بمديرية 
اليوم  اليمن  قناة  نقلت  فقد  صالح،  السابق  الرئيس  رأس  مسقط  سنحان 
تقريرًا مصورًا عن تخرج دفعة جديدة من دورة القناصين المحترفين في هذا 

المعسكر الذي كان يقوده طارق محمد عبد الله صالح.)2)

)))  موقع تلفزيون المسيرة. 2020/3/23
 https://bit.ly/3xT0gGb

)2)   اليمن اليوم. دفعة جديدة من معسكر الشهيد حسن الملصي تتوجه إلى جبهات الشرف. 22 - 08 – 7)20.
   https://www.youtube.com/watch?v=tF5zwgo5K0I

انتبه.. امامك قناص!!
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المبحث الرابع:
جماعة الحوثي واستخدام هجمات القناصة بشكل مفرط

وفقًا للمعطيات التي ُبني عليها التقرير ومن واقع ما جمعته المنظمة من شهادات وإحصاءات 
فإن تحالف قوات الحوثيين وصالح قد استخدم سالح القناصة ضد المدنيين بشكل مفرط، إلى 
الحد الذي أصبح استخدامه محلَّ تباهي من قبل الحلف ووسائل إعالمه. وكانت قوات صالح )- 
التي ظّل والءها له حتى بعد تنّحيه عن السلطة - مصدرًا ثريًا( لقوات الحوثيين في الحصول على 
أسلحة القّناصة، فقد أّكد الخبير العسكري علي الذهب أن قوات الحوثيين حصلت بوفرة على هذا 
النوع من السالح بعد سيطرتها على وحدات القوات الخاصة ومكافحة اإلرهاب، ووحدات الحماية 
الرئاسية، والقوات ذات المهام الخاصة في قوات األمن الخاصة، وحصلت عليه أيضًا من المخازن 

التي كانت تحت سيطرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد مقتله نهاية 2017.

القناصة  سالح  استخدام  على  تدريبات  تلقوا  قد  األمنية  الوحدات  هذه  أفراد  من  الكثير  وكان 
إّبان فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وحصلت هذه الوحدات على أسلحة قناصة 
نوعية من دول مختلفة كالواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية، وشارك الكثير من هؤالء 

المجّندين في القتال ضمن تحالف قوات الحوثيين وصالح.

وبعد انتهاء هذا الحلف بمقتل صالح على يد الحوثيين نهاية 2017 أصبحت جماعة الحوثي هي 
وحدة  الحوثي  جماعة  أنشأت  وقد  القتالي،  الشأن  بإدارة  والمتحكمة  الواقع  بحكم  المسيطرة 
متخصصة بالقناصة ضمن ما يعرف بقوات الجيش واللجان الشعبية التي تديرها، وأفردت وسائل 

إعالم الحوثيين مشاهد لعمليات قنص ارتكبها مقاتلو هذه الوحدة.)1)

كانت المنظمة قد سألت جماعة الحوثي في رسالتها إليها عن رّدها لما رصدته المنظمة من مقتل 
وإصابة أكثر من )700( مدني بهجمات قناصة الحوثيين باالشتراك مع قوات الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح، وما الذي اتخذته الجماعة من إجراءات لوقف هجمات القناصة ومحاسبة منفذيها، 

لكن وزارة حقوق اإلنسان الخاضعة لسلطة الحوثيين امتنعت عن الرد على رسالة المنظمة.

)))  قناة اليمن في نسختها التابعة للحوثيين. مشاهد لعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية لشهر فبراير. 03-06-
.20(9

 https://www.youtube.com/watch?v=tRc_OMXxwbw

انتبه.. امامك قناص!!
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المبحث الخامس:
صالح يتباهى بجريمة القناصة

ونفوذه  العام،  الشعبي  المؤتمر  حزبه  داخل  نفوذه  الله صالح  عبد  علي  السابق  الرئيس  وّظف 
على مشايخ القبائل الموالين له، والقوات التي كان يديرها أفراد عائلته وال سيما قوات الحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة وجهاز األمن القومي، في التسهيل لجماعة الحوثي ودعمها وهي 
كبير في  أثر  المحدودين  غير  والمساندة  الدعم  لهذا  وكان  العاصمة،  بمقاتليها القتحام  تتأهب 
السيطرة السريعة للحوثيين على العاصمة، وقد ظهر جليًا تحالف الحوثيين وصالح في تشكيلهما 

ما يسمى المجلس السياسي األعلى بعد إسقاط العاصمة.

رصدت سام عددًا من الخطابات والحوارات المتلفزة التي ألقاها صالح وهو يحرض قواته على قتال 
لقتل مخالفيه، مع  القناصة  باستخدام  وأنصاره  العدوان" ويحث مقاتليه  "بمرتزقة  أسماهم  من 
وجود عالقة رئيس بمرؤوس كأمر واقع، يستمعون له وينفذون أوامره. ففي خطابه الشهير أمام 
قيادات من حزبه المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء أمر صالح مقاتليه الموجودين في تعز 
والمخا باستخدام أسلحة القنص على الناس، وقال: )الذين يقاتلون في تعز إرهاب، كلهم دواعش، 
والذين يقاتلون في المخا دواعش، ولكن هناك رجال وشخصيات، بالقناصات دقوهم، دقوهم 
بكل أنواع األسلحة، احرقوهم، لقّنوهم درسًا أيها المقاتلون، لن نعود مرة ثانية إلى بطون أمهاتنا، 

الحياة هي مرة واحدة(.)1) 

كما ظهر صالح وقيادات من جماعة الحوثي في مناسبات عسكرية متعددة وهم يحثون أنصارهم 
السياسي  المجلس  رئيس  الصماد  برفقة صالح  المناسبات ظهر صالح  إحدى  القتال، ففي  على 
نجل شقيق صالح،  يقوده طارق  الذي  الملصي  الشهيد  لمعسكر  ثنائية  زيارة  األعلى وهما في 
ويحّثان المقاتلين في هذا المعسكر على القتال.)2) وبعد ثالثة أشهر من ذلك الظهور بّثت قناة 
والكابوس  األمضى  السالح  بأنه  القناصة  فيه  وصفت  مصورًا  تقريرًا  لصالح  التابعة  اليوم  اليمن 
والرعب ضد ما أسمتهم بـ "العدوان" وقالت إن معسكر الشهيد الملصي قد تخرج منه أكثر من 

400 قناص محترف من أصل 850 جرى ويجري تدريبهم في المعسكر.)))

)))  قناة اليمن اليوم. الزعيم يوجه كلمة هامة في اللقاء الموسع لقيادات وكوادر المؤتمر في البيضاء. 23 - 02 – 7)20 
 https://bit.ly/3enCwSM

)2) وكالة خبر لألنباء. الزعيم صالح والرئيس الصماد في معسكر الشهيد الملصي )فيديو(. 7/7/22)20 
    https://www.khabaragency.info/news8468(.html

)YEMENTODAYCHANNELTV(. 400  (3قناص من معسكر الشهيد القائد حسن الملصي يفاقمون رعب العدو. 29 - 0) – 7)20
     https://www.youtube.com/watch?v=Ttk0dDbcuKQ

انتبه.. امامك قناص!!
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المبحث السادس:
القوات الحكومية، والقوات المدعومة اماراتيًا استخدما هذا السالح

إلى جانب المعلومات التي بحوزة المنظمة عن استخدام القوات الحكومية لسالح القناصة بشكٍل 
محدود ضد محاربيها، وتنفيذها عددًا من الهجمات ضّد المدنيين، واستخدام القوات المدعومة 
استخدامه  أو  وأبين،  عدن  الحكومية في  القوات  قتالها ضد  القناصة سواًء في  لسالح  إماراتيًا 
القوات  هذه  وارتكاب  الحوثيين،  قوات  الغربي)1) ضد  الساحل  في  العسكرية  القوات  قبل  من 
هجمات متعددة ضد المدنيين؛ فإن الخبير العسكري علي الذهب أكد استخدام القوات الحكومية 
االنتقالي  المجلس  أن قوات  أيضًا  والمكان، وأكد  الزمان  القناصة بشكل متفاوت في  لهجمات 
وقوات العمالقة والمقاومة الوطنية تستخدم هذه االسلحة بشكٍل احترافي أثبت فاعليتها، ال 

سيما في مناطق القتال بالساحل الغربي.

نّفذها  قنص  عمليات  أسمتها  لما  مشاهد  الحكومية)2)  للقوات  تابعة  إعالمية  مواقع  نشرت 
الحوثي.  لقوات جماعة  إشارة  االنقالبية" في  "المليشيات  بـ  مقاتلوها ضد عناصر من وصفتهم 
تؤكد سام أّن هذه المشاهد هو تأكيد إضافّي بأن القوات الحكومية تمتلك فرق قناصة وأسلحة 
متخصصة بالقنص، تستهدف بها خصومها العسكريين، ورصدت المنظمة سقوط ضحايا مدنيين 
النوع من السالح في حربها ضد جماعة الحوثي، وهو  القوات الحكومية لهذا  بسبب استخدام 
مؤشر ينذر بخطورة التحوالت العسكرية وامتالك كل األطراف لهذا النوع من السالح الذي تتم 

ّبه عمليات القتل العمد للمدنيين.

القوات  اتخذتها  التي  االشتباك  بشأن قواعد  رسالة سام  الحكومية على  الدفاع  وزارة  رّد  وفي 
قواتها  استخدام  إن  الوزارة  قالت  العدالة،  إلى  القنص  بعمليات  المتسببين  وإحالة  الحكومية 

للقناصين هو للدفاع عن النفس، ومكافحة أعمال القنص المعادية وتحييدها والقضاء عليها.

)))  منطقة تشمل عدد من مديريات محافظتي تعز والحديدة الساحليتين، تتمركز فيها قوات مدعومة اماراتيًا، وهي تسمية أطلقتها هذه 
القوات على هذا المحيط الجغرافي

)2) المركز اإلعالمي للقوات المسلحة. لحظة استهداف أحد عناصر المليشيات االنقالبية من قبل قناصة الجيش الوطني في جبهة نهم بصنعاء. 
.2020/8/20

    https://www.youtube.com/watch?v=sLgfV4wdSaA

انتبه.. امامك قناص!!
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الفصل الثاني:
تعز نموذجًا لرعب القناص

يمثل القتال بتعز خالصة الصراع في اليمن، فطول أمد الصراع الممتد فيها منذ إبريل 
وحقوق  اإلنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  من  يرافقه  وما  اللحظة،  وحتى   2015

اإلنسان، هو مؤشر على مدى التزام أطراف الصراع بحماية السكان من عدمه.

انتبه.. امامك قناص!!
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وقوات  تحالفهما،  إّبان  وصالح  الحوثيين  قوات  أن  إلى  سام  جمعتها  التي  المعلومات  تكشف 
قوات  تزال  وال  المدنيين،  مميتة ضد  قد شّنت هجمات  صالح  مع  تحالفها  فّض  بعد  الحوثيين 
الحوثيين مستمرة بهذا النهج. وشّنت هذه القوات هجمات القناصة بشكل كبير في حربها ضد 
القوات الحكومية، وفي الوقت الذي سقط الكثير من مقاتلي القوات الحكومية بهذا النوع من 
الهجمات في إطار العمليات الحربية بين الطرفين، بدأت القوات الحكومية باستخدام هذا النهج 

من الهجمات ضد قوات صالح والحوثيين. واستخدمته في إطار محدود ضد المدنيين.

ُتظهر المشاهد التي جمعها فريق سام خالل تصويره لضحايا هجمات القناصة بشاعَة ما ارُتكب 
بحق المدنيين، كما ُتظهر بجالء الرعب الذي سيطر عليهم من سطوة القناصين الُمْعتلين أسطح 

البنايات واألماكن المرتفعة، والتّباب المطّلة على األحياء السكنية.

وقد قام سكان عدد من األحياء في مدينة تعز ببناء سواتر إسمنتية على مداخلها تحول دون رؤية 
القناص لهم ومنازلهم وتمنع استهدافهم، كما وضع البعض منهم سواتر قماشية للحد من رؤية 
القتال مجسمات  القريبة من مواقع  المدنيين، ووضع السكان في بعض األحياء  القناصين مرور 

كتبوا عليها عبارات تحذيرية من هجمات القناصة.

انتبه.. امامك قناص!!
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المبحث األول:
قاتل يصطاد ضحاياه بعناية )الطواقم الطبية والنشطاء(

ويشمل  المدنيين  أن  اّتضح  جمعها  "سام"  استطاعت  التي  اإلحصاءات  واقع  من 
التابعين  القناصة  الطبية والصحفيين والنشطاء كانوا هدفًا سهاًل لهجمات  الطواقم 
لقوات الحوثيين وصالح، األمر الذي يشير إلى أن هذه القوات، لم تلتزم بمبدأ التمييز بين 
المقاتلين والمدنيين، ولم تحتط في ذلك، واّتخذت من أي جسٍد يتحرك أمامها هدفًا 
لها، كما توضح الشهادات التي جمعتها سام إلى أن هجمات القناصة أصبحت ممنهجة 
بقوات  األمر  فوصل  رؤسائهم،  وقبول  إدراك  محّل  بات  القناصون  به  يقوم  ما  وأن 

الحوثيين إلى الفخر بتصوير مشاهد القنص سواًء في تعز أو غيرها من المحافظات.

انتبه.. امامك قناص!!
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نمـاذج
االنتهاكات

انتبه.. امامك قناص!!
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كان عمل الطواقم الطبية من أخطر المهام اإلنسانية خالل النزاع المسلح، حيث عملت بصورة 
نشطة في بداية أحداث الصراع بمدينة تعز، لكن العمل اإلنساني الذي قامت به تلك الطواقم 
الطبية والِفَرق الصحية كان له مخاطر حادة وصلت إلى االستهداف المتعمد ألفرادها وأدواتها، 
وقد وّثقت سام مقتل )5( مسعفين طبيين وإصابة )19( آخرين، وكان الدكتور عبدالحليم عبداإلله 
الطواقم  المتعمدة على  الهجمات  أوائل ضحايا  القدسي من  والدكتور جمال محمد  األصبحي، 
الطبية، إذ ُقتل األول وأصيب اآلخر برصاص قناص باستهداف عمدّي لمركبتهم الطبية يوم االثنين 

20 إبريل 2015.

تتلخص الوقائع أن الدكتور عبدالحليم وزميله القدسي كانا يؤديان وظيفتهما الطبية على متن 
بسبب  يسقطون  الذين  المقاتلين  بإسعاف  خاللها  يقومان  اليمني،  األحمر  للهالل  تابعة  مركبة 
هذه  في  بعملها  تقوم  التي  الطبية  السيارات  تلك  وصالح  الحوثيين  قوات  نظر  فَلفَت  الصراع، 
الظروف الصعبة، وفي يوم االثنين 20 إبريل 2015 حاول الطبيبان أن يسعفا مجّندين من داخل 
القوات من جهة  بين هذه  عنيفًا  قتااًل  يشهد  كان  الذي  تعز  مدينة  غربي  مدرع   (5 اللواء  مقر 
وقوات الحوثيين وصالح من جهة أخرى، فتمَّ استهدافهما بأسلحة قناصة ُقتل في إثره الطبيب 

عبدالحليم وأصيب رفيقه الدكتور القدسي.

قابلت سام الطبيب محمد القدسي بعد إصابته فقال: )كنا متوجهين أنا وعبد الحليم إلى مقر 
اللواء 5) مدرع بغرض إسعاف الجرحى، فنادانا أحد المسلحين من جهة مدرسة أحمد فرج لنتوقف 
انتشال  واستطعنا  المعسكر  إلى  ودخلنا  الخطر  ذلك  تجاوزنا  نارية،  عيارات  السيارة  على  وأطلق 
الجرحى إلى داخل السيارة، وانتظرنا حتى يهدأ إطالق النار. وبعد نصف ساعة ُسمح لنا بالمغادرة 
لكن استهداف مركبتنا الطبية اشتّد مع أّننا نرفع شارة الهالل األحمر اليمني، فاضطررنا للتوقف 
واحتمينا داخل إحدى الُغرف. وحين هدأ إطالق النار على المركبة انطلقُت مسرعًا فيها والطلقات 
النارية تالحقنا، وحينما وصلنا إلى قبالة وكالة تويوتا للسيارات، ُاصبُت بثالث طلقات بقدمّي اليمنى 

واليسرى، وقال لي عبد الحليم ال تتوقف لكني أصبحت عاجزًا عن قيادة السيارة(.

وأضاف الضحية: )بعد إصابتي حّطت رصاصة على رأس عبد الحليم، فلم أسمع بعدها صوته ومات 
سيارة  تعطل  بعد  سيارة  متن  على  بحملنا  مرافقنا  وهو  عبدالقادر  العالم  عبد  قام  الفور،  على 
اإلسعاف التابعة لنا، وانطلق إلسعافنا إلى مستشفى تعز ومنه إلى مستشفى الحكمة ثم إلى 
مستشفى اليمن الدولي، ويستطرد الضحية بالقول: من استهدفنا وسيارة اإلسعاف التي ُتقّلنا 
هم مسلحو الحوثي وصالح الذين كانوا يحاصرون المكان. وكان أحد قّناصتهم قد استهدف سيارة 
اإلسعاف في اليوم األول وكسر زجاجها الخلفي، كما سبق أن قام مسلحون تابعون لتلك القوات 
في أحد الحواجز األمنية بمنعنا من عملنا اإلنساني، حاولنا إقناعهم أننا نؤّدي مهمة إنسانية لكّن 
زميلي  وقتلوا  تهديدهم  نفذوا  وفعاًل  قالوا صدقوا،  إذا  الله  أنصار  أنهم  رّدهم  كان  المسلحين 

وأصابوني في قدمّي، كما نهبوا سيارة اإلسعاف بعد استهدافها(.

انتبه.. امامك قناص!!
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ريهام البدر الناشطة الحقوقية

واإلنسانية والراصدة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، واحدة 
من ضحايا هجمات القناصة، حيث ُقتلت هي وزميلها مؤمن سعيد وهما يوثقان انتهاكات حقوق 
اإلنسان في منطقة الصرمين شرقي تعز، إذ أطلق أحد القناصة التابعين لقوات الحوثي طلقتين 
أصابت كل واحدة منهما )ريهام ومؤمن( فُقتال على الفور، ظهر يوم الخميس الموافق 8 فبراير 

.2018

قابلت سام الناشط الحقوقي أحمد عبدالفتاح الصامت الذي كان يرافقهما أثناء مقتلهما فقال: 
)كّنا في زيارة إلى منطقة الصرمين لتوثيق ضحايا الصراع، وّثقنا ما استطعنا توثيقه في المنطقة، 
الطريق فتفاجأنا بطلقة قّناص تضرب رأس زميلنا مؤمن سعيد،  وعند عودتنا توقفنا قلياًل في 
حاولنا إسعافه لكّن الضربة األخرى أصابت ريهام البدر في بطنها وقتلتها على الفور، فهرع الينا 
مجموعة من الشباب وأخذوا الجّثتين ونقلوني معهم حتى أوصلونا قصر صالة، ومنه تّم نقل جثة 
النار من جهة إحدى  الروضة، ويضيف الصامت كان إطالق  ريهام ومؤمن إلى ثالجة مستشفى 

التباب المقابلة لنا والتي يتمركز فيها مسلحون حوثيون.

أثناء  ومؤمن  ريهام  برفقة  كانت  التي  وهي  محمد  داليا  اإلنسانية  بالناشطة  سام  التقت  كما 
مقتلهما فقالت: )عندما توجهت ريهام إلى القرى لتوثيق االنتهاكات قالت لي اجلسي هنا في 
عقلي  لي  فوسوس  رصاص  تقريبًا سمعُت صوت  دقيقة  عشرين  وبعد  إليك،  وسأعود  مكانك 
فيما لو كان هذا استهداف لريهام ورفاقها، ولألسف ُأعيدت إلينا ريهام وهي جثة محمولة على 

السيارة ومؤمن جثة بال رأس(.

المصور الصحفي احمد عبد اللطيف الشيباني،

القناصة في منطقة الحصب وسط  اليمن الحكومية، ُقتل برصاص أحد  كان يعمل مصورًا لقناة 
مدينة تعز عصر يوم الثالثاء )1 فبراير )201. كان الشيباني في مهمة صحفية الستطالع وتصوير 
الحرائق التي اندلعت في أحد المصانع بسبب الصراع المسلح، وبينما كان الشيباني يحمل الكاميرا 
في يده ليتجاوز هو وأربعة من زمالئه الصحفيين أحد الشوارع، أطلق عليه أحد القناصة التابعين 
رأسه وسقط قتياًل  أصابته في  رصاصة  البنايات،  إحدى  المتمركزين في  الحوثيين وصالح  لقوات 

على الفور.

تداولت وسائل اإلعالم فيديو مصور للحظة قنص ومقتل الشيباني)1)  تأكدت سام من محتواه 
هروب  لحظة  لتصوير  الشارع  من  اآلخر  الجانب  على  يقف  كان  الذي  الشيباني،  زمالء  أحد  من 
زمالئه الصحفيين أثناء اندالع االشتباكات بين قوات الحوثيين وصالح من جهة وقوات ما يعرف بـ 

"المقاومة الشعبية")2)  من جهة أخرى.

))) جريدة االتحاد. لحظة مقتل المصور الصحفي "احمد الشيباني" برصاص قناصة الحوثيين في تعز.7)/6/2)20 
 https://www.youtube.com/watch?v=H3qcwSbdhzY

  مليشيا غير نظامية تكونت في مدينة تعز لقتال قوات الحوثيين وصالح، وكانت تتلقى الدعم والتمويل من الحكومة اليمنية ودول التحالف 
العربي، قبل ان يتم دمجها الحقًا في إطار القوات العسكرية الحكومية.

)2)  مليشيا غير نظامية تكونت في مدينة تعز لقتال قوات الحوثيين وصالح، وكانت تتلقى الدعم والتمويل من الحكومة اليمنية ودول التحالف 
العربي، قبل ان يتم دمجها الحقًا في إطار القوات العسكرية الحكومية.

انتبه.. امامك قناص!!
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المبحث الثاني:
النساء واألطفال صيٌد سهل

ُيفترض أن النساء واألطفال يتمتعون بحماية خاّصة من العمليات الهجومية واالعتداءات 
الحربية التي ينفذها أطراف الصراع، ألنهم الفئة األضعف بين السكان، إال أنهم كانوا 
األقل حماية واألكثر عرضة للهجمات طوال سنوات الحرب. وعند استقراء اإلحصاءات 
التي جمعتها المنظمة اّتضح )لنا( فداحة الجرائم المرتكبة بحق النساء واألطفال في 
يقومون  ما  غالبًا  هم  اليمن  في  واألطفال  النساء  وألن  اليمنية،  المحافظات  جميع 
بأدوار اجتماعية ألسرهم سواء في الرعي أو جلب الماء او االحتطاب، فإن استهدافهم 
بهجمات القناصة كان أمرًا الفتًا )للنظر(، فالكثير من هؤالء قد سقطوا قتلى أو جرحى 
تعز  أّن محافظة  اإلحصاءات  تشير  أجسادهم.  على  الموّجه  القنص  برصاص  ومعاقين 
األطفال.  جريحًا من   )110( من  وأكثر  قتياًل،   )157( من  أكثر  فيها  لوحدها قد سقط 

وسقط أكثر من )71( قتياًل من النساء، ومثلهم من الجرحى.

انتبه.. امامك قناص!!
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نمـاذج
االنتهاكات

انتبه.. امامك قناص!!
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الطفلة بسمه رزاز غالب فرحان )12( عامًا

يختزل وجعها أحد أقاربها بالقول: )عاشت بسمة حياة قاسية بعد مرض نفسي أصاب والدها، غير 
ُمدركة أن هذه الحياة األليمة التي سرقت منها عقل والدها، وبالتالي حّبه وحنانه، ستسرق منها 
القديم غربي  المطار  أقاربها بحي  المرة برصاصة قّناص. ففي منزل أحد  أيضًا ولكن هذه  حياتها 
الساعة  ليالي شهر رمضان وقرابة  مدينة تعز كانت تعيش بسمة مع بقية عائلتها، وفي إحدى 
الثالثة فجر يوم األحد 2 يونيو 2019 كانت بسمة تتناول طعام السحور مع جّدها وجّدتها وعّماتها 

في بهو المنزل، فإذا برصاصة قناص تخترق نافذة المنزل وتسكن في رقبتها(.

قالت جدتها: )يسيطر مسلحو الحوثي على تّبة القارع المطّلة على الحّي الذي نسكن فيه، ومن 
تلك التبة صّوب أحدهم بندقيته إلى جسد بسمة وفي يدها الشاي، سال الدم من جسدها ونحن 
نصرخ إلنقاذنا، فحضر عّمها وقام بإسعافها إلى مستشفى الُبريهي، ومنه إلى مستشفى الصفوة، 
ُأجريْت لها عملية جراحية ثم ُنقلْت إلى غرفة العناية المركزة. وتضيف قريبة الضحية: مكثت بسمة 
تعاني وتصارع الوجع بقلبها وجسدها الصغير لمدة أسبوع، وحين أشرق شمس يوم عيد الفطر 
وهي في المستشفى، ذهب إخوتها لزيارتها حاملين لها ثيابًا جديدة للعيد، حصلت عليها من أحد 
المحسنين، وفي صباح ثاني يوم العيد الموافق 7 يونيو 2019 فقدت بسمة قواها وتغلب عليها 

الموت لتصعد روحها إلى السماء(.

نّفذت   ،2015 عام  صيف  الجنوبي  تعز  ريف  في  وحدنان  مشرعة  مديرية  على  سيطرتهم  أثناء 
قوات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح عددًا من الهجمات ضد المدنيين، وال سيما 
هجمات القّناصة، إذ كانت تلك القوات قد سيطرت على هذه المديرية منذ وقت مبكر لموقعها 
تلك  نشرت  بالمديرية  المرتفعة  الجبال  من  عدد  وفي  تعز،  مدينة  على  المسيطر  االستراتيجي 
القوات مقاتلين قناصة وّجهوا سالحهم ضد المدنيين فقتلوا وأصابوا العديد )منهم(. كان الفتى 

مشرف محمد عبد الجليل أحد ضحايا هذا النوع من الهجمات.

مشرف )16( عامًا

ُقتل صباح يوم عيد الفطر الموافق 17 يوليو 2015، برصاص أحد القّناصة التابعين لقوات الحوثي 
وصالح. التقت سام بعدد من أقاربه وشهود عيان فقال والد الضحية: )الساعة الثامنة صباح يوم 
العيد كان مشرف يجلس على سطح المنزل، مرتديًا ثياب العيد مزهوًا وفرحًا بهذا اليوم الذي يمثل 
نارية في رأسه، اتضح من وضعية  لنا ولألطفال خصوصًا، وبينما هو جالس ُاصيب بطلقة  فرحة 
مدخلها أنها انطلقت من اتجاه تّبة مسعود في منطقة حدنان التي كان يسيطر عليها مسلحو 
الحوثي(. وذكر عبد الفتاح إسماعيل شاهد عيان: )سمعُت صراخًا )من( منزل محمد عبد الجليل، 
فانطلقُت مسرعًا من منزلي إلى منزل جاري، وجدُت مشرف قد أصيب بطلقة نارية، نقلناه مباشرة 
إلى مركز السعيد الصحّي حيث ُأجريت له بعض اإلسعافات األولية، ثم نقلناه إلى مستشفى اليمن 
أربعة أيام وهو في غيبوبة كاملة إلى أن فارق الحياة  الدولي في مدينة تعز حيث مكث لمدة 

متأثرًا بتلك اإلصابة(.

انتبه.. امامك قناص!!
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بدأ ماجد مهيوب والد الطفلة لؤلؤة

سرد مأساته بمقتل ابنته سائاًل جماعة الحوثي ما ذنب طفلتي البريئة التي أنهى "القناص" حياتها 
على آخر بْسمة ابتسمتها ألختها الصغيرة؟

كان هذا السؤال مفَتَتح حديث ماجد بعد مقتل طفلته لؤلؤة ذي الخمسة أعوام بطلقة قّناص، 
صباح يوم الثالثاء الموافق 22 أكتوبر 2019 جوار منزله في منطقة "تبيشعه" الريفية غرب مدينة 
ودعتهن  المنزل،  تنظف  وزوجتي  الصغيرة،  أختها  تداعب  لؤلؤة  )كانت  الطفلة:  والد  فقال  تعز، 
نار  طلقة  صوت  سمعت  القرية  أطراف  عن  أبتعد  أنا  )وبينما(  تعز،  مدينة  إلى  وانطلقُت  جميعًا 
لؤلؤة،  طفلتي  إصابة  نبأ  وصلني  وفعاًل  شر،  طلقة  أّنها  نفسي  ووْسوَست  أحشائي  فتحرقت 
ويضيف إن قناص الحوثيين المتمركز في تّبة بيت عقيل التي تبعد عن منزلي قرابة ثالثمائة متر، 
ه بندقيته على طفلتي وأطلق عليها رصاصة دخلت من كتفها األيمن ومرت من الصدر وخرجت  وجَّ

من اإلبط االيسر(.

ويضيف والد لؤلؤة: )قام أخي بإسعاف ابنتي إلى َمْشفى الروضة في مدينة تعز، لكنها توفت 
في طريق إسعافها، قمنا بدفنها بال حول وال قوة لنا، وقال حينما وصلني نبأ إصابتها حزنت حزنًا 
شديدًا وبكيُت عليها وتذكرت القبلة التي قبلتني بها على وجهي حينما ودعتني وقالت لي يا بابا 

اشتِر لي "عروسة" لعبة أطفال، وال تزال كلماتها ترّن في أذني(.

صفية مهيوب قاسم )45( عامًا

النار  بإطالق  القناصة  أحد  تعّمد  إذ  الصراع،  التابعة ألطراف  القناصة  واحدة من ضحايا هجمات 
عليها وهي في جوار منزلها في حي الزنوج شمال مدينة تعز، تجمع أثاثه للنزوح إلى ريف تعز، يوم 

األربعاء الموافق 17 يونيو 2015.

زوج  فرحان  خالد  الحي فقال  جيرانها في  واثنين من  الضحية  بزوج  والتقت  الجريمة  وّثقت سام 
الضحية: )زوجتي خرجت معي من المنزل إلى البقالة التي أملكها كي نقوم بتجميع أدواتها لننزح 
إلى القرية، دخلُت إلى البقالة، فيما زوجتي وقفت أمام الباب، وبينما أجمع المواد الغذائية سمعُت 
ُصراخها وهي تقول قتلوني، خرجُت إليها وهي مستلقية على األرض، استنجدُت بجيراني فحضروا 
العمليات إلجراء عملية لكليتيها،  الروضة، أدخلها األطباء غرفة  وقمنا بإسعافها إلى مستشفى 

وبعد دقائق خرج أحدهم وقال لي عّظم الله أجركم لقد توّفت(.

نارية كان مدخلها من الشق األيسر ومخرجها  )لقد أصيبت زوجتي بطلقة  الضحية:  وأضاف زوج 
من الشق األيمن وأصابت كليتيها، وقال ال أستطيع تحديد االتجاه الذي انطلقت منه الرصاصة، 
وأحمل مسؤولية مقتل زوجتي قوات الحوثيين وصالح من جهة وقوات المقاومة الشعبية من 

جهة أخرى(.

انتبه.. امامك قناص!!
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الطفلة رويدا صالح احمد )7( أعوام

 17 إلى منزلها في حي كالبة مساء يوم االثنين  الماء  الحوثيين، وهي تحمل  قتلها أحد قناصة 
أغسطس 2020، انتشرت صورة للضحية على منصات التواصل وأخوها الذي َيْكبرها بثالثة أعوام 
يقوم بسحبها في وسط الشارع والدم يسيل من رأسها، و"دبة الماء" التي كانت تحملها بالقرب 

منها.

استمعت سام لشهود في المكان إضافة إلى شهادة أخيها، وتتلخص الواقعة بأن رويدا وأخاها 
عمري ذهبا لجلب الماء من أحد الخزانات القريبة من المنزل، وعند عودتها إلى المنزل وهي تسحب 
دبة الماء وسط الشارع، أصابتها رصاصة في رأسها، كان انطالقها من اتجاه تّبة أبو الذهب التي 

يتمركز فيها أحد القناصين التابعين لقوات الحوثي بحسب إفادات السكان في الحي.

قال الشاب أحمد الصْبري الذي قام بتصوير الطفلة بعد قنصها: )كنت مغادرًا المنزل لكني نسيُت 
من  فخرجُت  نارية،  انفجار طلقة  ذلك سمعُت صوت  وأثناء  وأخذته،  غرفتي  إلى  هاتفي وعدت 
شرفة غرفتي ورأيت الطفلة رويدا وهي ُمْلقاة على األرض وبجانبها دّبة الماء، التقطت صورة لها 
وأخوها يقوم بسحبها، ويضيف أحمد سبق وأن سقط عدد من المدنيين في هذا المكان بطلقات 

القناص الذي يتمركز في تّبة أبو الذهب شمال شرق مدينة تعز(.

صوت  سمعت  حينما  منزلي  جوار  )كنت  فقال:  علي  أحمد  بشير  الشاهد  إلى  سام  واستمعت 
لكني  أخذها إلسعافها  األرض، حاولُت  رويدا صالح ملقاة على  التفُت وشاهدُت  طلقة رصاص، 
ل"عمري" شقيق  فناديت  باستهدافي،  الحوثيين  قّناص  يقوم  أن  من  حياتي  على  خوفًا  ترددت 
الضحية وطلبت منه أن يقوم بسحب رويدا حتى نبعدها من المكان المقابل لموقع تمركز القناص، 
فانطلق أخوها غير مباٍل بمخاطر استهدافه وقام بسحبها إلى مكان محجوب الرؤية عن القناص، 
فحملتها على دراجة نارية ونقلتها إلى مستشفى الروضة، ومنه إلى مستشفى الصفوة الذي قام 

األطباء فيه بإجراء عملية جراحية لرأسها، وتمكنوا من انقاذ حياتها(.

الماء  خزان  الماء من  لجلب  ورويدا  أنا  )ذهبت  فقال:  رويدا  بالطفل عمري شقيق  والتقت سام 
المتواجد تحت منزلنا، قمنا بتعبئة الماء، وعدُت أللعب مع األطفال، وتركت اختي بجوار دّبة الماء 
بالعودة،  تناديني  أصوات  وسمعت  رصاص  طلقة  صوت  سمعُت  دقائق  وخالل  الشارع،  وسط 
فعدُت إلى المكان ووجدت أختي مرمية جوار دّبة الماء قمت بسحبها إلى طرف الشارع وقام أحد 

الشبان بنقلها إلى المستشفى(. 

فاطمة محمد فارع )46( عامًا

واحدة من ضحايا الهجمات على السكان الذين يقومون بتهريب احتياجاتهم من المواد األساسية 
بسبب إغالق المنافذ على مدينة تعز.

انتبه.. امامك قناص!!
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لتهريب  يضطرون  السكان  كان  تعز  مدينة  منافذ  وصالح  الحوثيين  قوات  إغالق  بداية  فمع 
من  وخلسة  األقدام،  على  سيرًا  المدينة  وسط  إلى  الحوبان  منطقة  من  األساسية  احتياجاتهم 
من  واحدة  فارع  فاطمة  وكانت  والمنشآت.  المباني  في  يتمركزون  الذين  والقناصين  المقاتلين 
ضحايا القناصة التي أصيبت وهي تحمل أسطوانة غاز في المنفذ الرئيسي الشرقي لمدينة تعز، 

عصر يوم الجمعة الموافق 5 فبراير )201.

التقت سام بعدد من أقارب الضحية وشهود عيان فقال عبده حسن يوسف أحد أقارب الضحية: 
)كانت فاطمة عائدة من جولة القصر وهي تحمل أسطوانة غاز على رأسها ومارة في حي الزهراء 
شرق المدينة فأصابها أحد القناصين ببندقيته بطلقتين ناريتين، األولى في ساقها اليسرى والثانية 
في رأسها، وأضاف الشاهد كنُت بالقرب من موقع سقوط الضحية، فمشيُت باتجاهها حتى أقوم 
بإسعافها، لكن القناص استمر في القنص باتجاهنا لمنعي من إسعافها، ولم نتمكن إال بعد أن 
حّل ظالم المساء على المكان، وعندما أخذناها إلى المستشفى كانت قد فارقت الحياة، ويضيف 
الشاهد كانت الطلقات النارية من اتجاه أحد المنازل التي يتمركز فيها قناصة الحوثي وصالح جوار 

معسكر األمن المركزي(.

األختان جمالة 45 عامًا وفاطمة 43 عامًا

ابنتا أحمد محمد علي تعرضتا لهجمات القناصة وهما يجمعان األعشاب للمواشي شمال مدينة 
تعز فُقتلت األولى وأصيبت الثانية في ساقها األيمن وهي تحاول إسعاف أختها.

التقت سام بثالثة من شهود وأقارب الضحيتين فقال جمال عبدالنور: )صباح يوم السبت الموافق 
التي  )للمواشي(  2019 كانت جمالة وفاطمة كعادتهن كل صباح تجمعان األعشاب  ) سبتمبر 
ترعيانها في حي المفتش، وفي ذلك اليوم قام أحد قناصة الحوثيين الذين يعتلون جبل الوعش 
بإطالق رصاصتين على فاطمة أصابتاها في بطنها وساقها األيمن، قامت جمالة بنزع "المقرمة" 
غطاء رأسها وربطت فيه على ساق أختها وبطنها حتى ُتنقذها من اإلصابة، ويضيف الشاهد ثم 
تركت جمالة أختها فاطمة وذهبت تستنجد بالناس كي ينقذوها، وعند عودتها مع مجموعة من 
على  وتوفت  قلبها  أصابت  بطلقة  القّناص  باشرها  أختها  اقترابها من  وفور  المسعفين  السكان 

الفور(.

ويضيف عبده محمد ياسر زوج المصابة فاطمة: )تقدمُت مع آخرين إلسعاف زوجتي لكّن القناص 
استهدف صهيرتي جمالة بطلقة في قلبها وسقطت مرمية على األرض، حاولنا إسعاف االثنتين 
فلم نتمكن، فحضر أحد السكان ُيدعى عفيف مع زوجته واستطاعا سحب فاطمة وجمالة من 
المكان الذي سقطتا فيه، وأسعفناهما إلى مستشفى الصفوة حيث قال لنا األطباء إن جمالة قد 
فارقت الحياة، وزوجتي فاطمة قد أصيبت بكسر ساقها األيمن فقرر لها األطباء التدخل الجراحي 
وعمل تثبيت للعظم، واتهم زوج الضحية قوات الحوثيين باستهداف زوجته وصهرته جمالة بالقنص 

من موقع جبل الوعش الذي تتمركز فيه(.
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السيدة سعود سيف عبده إبراهيم )55( عامًا

أصيبت بهجمة قناص وهي في حوش منزلها بقرية نجد القحفة جبل حبشي في األول من مايو 
2019. سعود واحدة من أكثر من عشرة مدنيين سبق استهدافهم من ِقبل القناصة المتمركزين 
حول القرية والتابعين لقوات الحوثي. انتقل باحث سام إلى مستشفى الُبريهي في مدينة تعز حيث 
تلقت الضحية، العالج فيه، وقابلها مع زوجها علي حسان مهيوب والذي قال: )كانت زوجتي أمام 
باب المنزل ُتسقي أطفالها الماء مغرب ذلك اليوم، فباشرها أحد القناصين المتمركزين في موقع 
الحصن المقابل لمنزلنا، بطلقة أصابتها في فخذ الرجل اليمنى، وسقطت على األرض، وأضاف زوج 
الضحية سمعُت ُصراخ زوجتي فخرجُت محاواًل إسعافها لكنني وجدت صعوبة في ذلك، بسبب أن 
السيارات ال تصل إلى القرية منذ اجتاحها الحوثيون قبل ثالث سنوات، حيث يستهدفون أي سيارة 
يمكن أن تمّر إليها، فحملُت زوجتي على ظهري إلى قرية مجاورة لقريتنا واستأجرُت منها سيارة 

وانطلقُت بزوجتي إلى مستشفى الُبريهي(.

المدنيين  باستهداف  يقوم  الحصن  موقع  في  المتمركز  )القناص  قائاًل:  الضحية  زوج  ويستطرد 
بشكل دائم على رغم أنه ال يوجد مسلحون في القرية، وقد ُقتلت طفلة وامرأة بسالح القّناص، 

وأصيب أربعة مدنيين في وقت سابق(..

عند سيطرة قوات الحوثيين وصالح على مبنى جهاز األمن السياسي وسط مدينة تعز في إبريل 
حيث  بالمبنى،  الخاصة  الحراسة  فترات  على  القّناصين  من  عددًا  القوات  هذه  وضعت   ،2015
يقع جهاز األمن السياسي في تّلة مرتفعة وسط المدينة ويطّل على عدد من الشوارع العامة 
والتجمعات السكانية المزدحمة، وقد وّثقت سام عددًا من ضحايا الهجمات التي مارسها القّناصة 

ضّد المدنيين من هذا المكان..

الطفلة الهام عبده رسام الشميري

تقف  قناص وهي  بطلقة  ُاصيبت في ظهرها  حيث  الضحايا،  من هؤالء  واحدة  ذهنيا"  "معاقة 
أمام منزل والدها بحي الضربة يوم الثالثاء الموافق 28 يوليو 2015. قابلت سام والد الضحية 
وشهودًا آخرين، فقال والدها: )كنت داخل دكاني وابنتي إلهام تلعب مع األطفال، وتريد الدخول 
إلى الدكان، وعند اقترابها من الباب سمعُت صوت انفجار طلقة نارية وشاهدتها سقطت على 
األرض، ثم نهضْت ودخلْت إلى الدكان وسقطْت مرة أخرى، فشاهدُت أثر اإلصابة بجانب العمود 
الفقري من ظهرها. ويضيف والد الضحية احتضنُت ابنتي وأسعفتها إلى مستشفى الحكمة الذي 
بعمل  جراحيًا  األطباء  تدّخل  وفيه  الروضة،  مستشفى  إلى  نقلتها  ثم  أولية  إسعافات  لها  أجرى 
الالزم. واستطرد والد الضحية قائاًل إن اتجاه الطلقة كان من مبنى األمن السياسي الذي يوجد 

فيه قّناصة قوات الحوثيين وصالح، حيث سبق وأن قنصوا عددًا من األشخاص في هذا الحي(
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كانت تجمع الحطب لتساعد أسرتها في إصالح الطعام،

واحدة،  بطلقة  إلى مأساة، فكسر ساقيها  حياتها  الحوثيين وصالح حّول  يتبع قوات  قناصًا  لكّن 
ومنذ إصابتها في 24 سبتمبر )201 ال تزال الطفلة ابتسام أحمد علي )17( عامًا غير قادرة على 
حتى  الطبيعي  العالج  ذلك  في  بما  بالعالج،  يرعاها  والدها  يزال  ال  كما  طبيعي،  بشكل  السير 

تستطيع السير على قدميها.

المربعة شمال غرب مدينة تعز حيث تسكن  التقت سام بوالد الضحية وشهودا من سكان حي 
التابع  القناص  فأصابها  قريتنا،  أطراف  في  الحطب  تجمع  ابنتي  )كانت  والدها:  فقال  الضحية، 
للحوثيين المتمركز في منطقة مدرات، بطلقة اخترقت ساقها األيمن ثم األيسر، أدى إلى كسور 
في الساقين وتمزق في األعصاب والشرايين، وأضاف: أسعفت ابنتي إلى مستشفى البريهي، ثم 
مستشفى الثورة، ثم مستشفى الخليج، وفي كل هذه المستشفيات أخضعها األطباء لعدد من 
العمليات الجراحية من أجل إصالح ساقيها، وما تزال تعاني من اإلصابة وال تستطيع السير على 
تزال  الخليج وال  الطبيعي في مستشفى  للعالج  ابنتي  الضحية أخضعت  قدميها، ويضيف والد 
التقينا  السير على قدميها، حيث كنا قد  اليوم، ومستمر بعالجها، لكنها ال تستطيع  إلى  تعاني 

بوالدها في يناير 2020(.

كان عائدا إلى منزله فاستهدفه قّناص برصاصة في رأسه،

سقط أرضًا ومكث قرابة يوم كامل مرميًا في الطريق ال يعرف أحد مكانه، الشاب عدنان أحمد 
السروري، التقته سام بعد سنتين من إصابته وال يزال يعاني األوجاع، وقد فقد النظر بإحدى عينيه 
فقال: )قرابة الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس الموافق )2 يوليو 2015 كنُت عائدا 
من السوق إلى منزلي في الضباب، وأنا في الطريق إلى البيت أطلق علّي أحد القناصين رصاصة 
كان مدخلها في خّدي األيسر ومخرجها من مقدمة الرأس جوار العين، وأضاف ُأغمي علّي في 
المكان وأنا  أنه مّر من  الثاني، حيث أخبرني أخي  اليوم  المكان حتى الساعة السادسة من صباح 
على حالتي ُمغمى علّي فأنقذني وأسعفني إلى مستشفى الصفوة بتعز، ويضيف الضحية: أجرى 
أّن  كما  اليسرى،  عيني  تماما من  الرؤية  لكنني فقدت  الجراحية  العمليات  األطباء عددًا من  لي 
مضاعفات اإلصابة نتج عنها زيادة الشحنات الكهربائية في دماغي، وما زلت أتعاطى العالج بشكل 
دائم، واستطرد الضحية قائاًل: إّن القناص الذي استهدفني يتبع قوات الحوثيين وصالح المتمركزين 

في حدائق الصالح(.
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الطفل مهدي سرحان إبراهيم )16( عامًا

عاد إلى مسقط رأسه بعد فترة نزوح، كان يجهز نفسه إللقاء كلمة إذاعية لزمالئه الطالب في 
المدرسة، لم يكن يعرف أّن مدرسته قد اعتالها قناص حوثي، ومنها جاء الخطر على حياته، ليلقى 

حتفه برصاص ذلك القناص، وظلت جثته مرمية في العراء لـ 48 ساعة.

غادر مهدي مع أسرته مسقط رأسه في قرية العريش مديرية صبر الموادم مع بداية الصراع في 
2015، نازحين إلى مدرسة في منطقة العروس، ومكثوا فيها ألكثر من ثالث سنوات، وبعد طرد 
قوات الحوثيين وصالح من قريته نهاية العام 2017 عاد مهند وأسرته، وواصل دراسته في مدرسة 
2019، وتمركزت في  فبراير  نهاية  القرية من جديد  اقتحام  الحوثيين عاودت  لكّن قوات  القرية، 

المدرسة، فتعرض مهدي لقنص أحد المقاتلين الحوثيين فقضى على حياته.

التقت سام بوالد الطفل فقال: )كان مهدي يتجهز للذهاب إلى مدرسته صباح يوم األحد الموافق 
) مارس 2019، وكان يستعد للحديث إلى زمالئه في إذاعة طابور الصباح، غادر المنزل، لكن قوات 
الحوثيين كانت أسرع إلى احتالل المدرسة، واعتلى القّناصة فيها دون علمنا، وبينما ولدي يمشي 
في طريقه إلى المدرسة ُاصيب في وجهة من رصاصة قناص يتمركز فيها، وسقط قتياًل، ومكثت 
جثته في الطريق قرابة 48 ساعة، لم نتمكن من انتشالها إال بعد دحر القوات الحكومية لقوات 

الحوثيين(.

األشقاء ماجد وأصيل وعالء أوالد محمد مسعد، )20،18،16( عامًا على التوالي، وثالثتهم من 
 22 الموافق  السبت  يوم  والثاني  األول  ُقتل  السمراء"  البشرة  "ذوي  اجتماعيًا  المهمشين  فئة 
أغسطس 2015 برصاص أحد القناصين التابعين لقوات الحوثيين وصالح المتمركزين في معسكر 

األمن المركزي شرق مدينة تعز، وُاصيب األخير بطلقة قناص بعد يومين من مقتل أخويه.

التقت سام بعدد من شهود العيان فقال أكرم عبدالله عبدالفتاح: )كان ماجد وأصيل يسيران على 
دراجة نارية وينويان الذهاب لزيارة عمتهما في حي كالبة، وبينما هما جوار بريد الروضة المقابل 
لمعسكر األمن المركزي أصيب االثنان بطلقة نارية حيث دخلت الطلقة في ظهر أصيل واخترقت 
جسده ونفذت إلى ظهر أخيه ماجد واستقرت في بطنه، فسقط ماجد من فوق الدراجة وحاول 
إلى  الشابين  بإسعاف  فقمنا  األيسر،  الشق  في  أصابته  أخرى  طلقة  لكن  بطنه  على  يزحف  أن 
مستشفى الروضة لكّن ماجدًا كان قد فارق الحياة وتوفي أصيل بعد ساعتين من إسعافه، وذكر 
الشاهد أنه في هذا المكان قد سقط قرابة 0) مدنيًا خالل خمسة أشهر برصاص القّناصة التابعين 

لقوات الحوثي وصالح المتمركزين في معسكر األمن المركزي(.

كما التقت سام بالضحية عالء محمد مسعد فقال: )بعد يومين من مقتل إخوتي ماجد وأصيل 
قررت السفر إلى مدينة إب كي أقدم واجب العزاء لوالدي الذي ُيقيم هناك، فخرجت من جهة 
جولة القصر ظهر يوم االثنين 24 أغسطس 2015، وبينما أنا أمشي بالقرب من بريد الروضة في 
حي كالبة أصابتني طلقة قناص في رجلي اليسرى، كان اتجاه الطلقة من معسكر األمن المركزي 
الذي يتمركز فيه مسلحو الحوثي وصالح، لقد سببت لي تلك الطلقة تمزق في االعصاب تحت 

الركبة، وتم إسعافي إلى مستشفى الصفوة وأجرى لي األطباء عملية جراحية(.
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المبحث الثالث:
في صراع القوات الحكومية مع بعضها حضر سالح القناصة

ألسلحة  المسلحة  والجماعات  الحكومية  القوات  استخدام  سام  الحظت 
القناصة ضد بعضها في نزاعها الذي كان يندلع وسط مدينة تعز بين فترة 
وأخرى، وال سيما بين القوات المدعومة من محور تعز، وبين قوات كتائب 
العامين  في  بينهما  الصراع  اندالع  فمع  إماراتيًا،  المدعومة  العباس  أبي 
2018، 2019 لوحظ استخدام الطرفين لسالح القناصة ضد بعضهما وكذا 

ضد السكان المدنيين بشكل محدود، ووّثقت سام شهادات تؤكد ذلك.
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في الصراع المسلح بين الفصائل العسكرية والجماعات المسلحة داخل 
مدينة تعز

والذي كان يندلع بين الفينة واألخرى خالل األعوام 2019،2018،2017،2016، استخدم الجميع 
القتال  المدنيين. ففي  الهجمات ضد  العديد من  القّناصة ضد األطراف األخرى، ووقعت  سالح 
يوليو  تعز، في  المخالفي وسط مدينة  العباس وبين عصابة غزوان  أبي  بين كتائب  اندلع  الذي 

2017، وّثقت سام مقتل مدنيين اثنين بسبب هجمات القناصة.

الجمعة  يوم  األثوري  الفتاح  وعبد  المغلس  مقتل صادق  واقعة  لشهاداٍت في  استمعت سام 
الموافق 14 يوليو 2017، فقد ذكر المغلس والد الضحية صادق أنه: )كان صادق يتجهز لصالة 
الجمعة، فسمعنا طلقة نارية اخترقت نافذة غرفته وأصابت صادق في فخذه األيسر سّببْت له 
نزيفًا حادًا، ولم يتمكنوا من إسعافه ألن المسلحين كانوا يتمركزون في إحدى البنايات جوار المنزل، 
ويطلقون النار عشوائيًا. ويضيف المغلس: حين هدأ إطالق النار حاولنا إسعافه لكنه ُتوفي. وخالل 
انطلق منها  التي  البناية  أن  اتضح  السكان  إلى عدد من  الحادثة واالستماع  معاينة سام لمكان 

الرصاص كان يتمركز فيها مسلحون تابعون لغزوان المخالفي(.

ووصف سيئون عبد الفتاح نجل الضحية عبد الفتاح األثوري واقعة مقتل والده قائاًل: )كان والدي 
يقود دراجته النارية صباح يوم الجمعة في شارع التحرير األسفل مقابل فندق برج التحرير، فاندلعت 
العباس،  أبي  لكتائب  تابعين  وآخرين  المخالفي  غزوان  لعصابة  تابعين  مسلحين  بين  اشتباكات 
وُاصيب والدي بطلقة قّناص في رأسه. وأضاف: سقط الوالد أرضًا من فوق دراجته، وظل ينزف 
حتى مات. لم يستطع المارة إنقاذه بسبب االشتباكات، فلما هدأ إطالق النار قام بعض السكان 

بسحب الجثة وأودعوها ثالجة مستشفى الروضة(.

الطفلة دعاء صالح الحامدي )11( عامًا

ُقتلت برصاص قّناص وهي تلعب مع أخيها في حوش منزل والدها بحي النسيرية، يوم الجمعة 
الحكومية  العباس  أبي  الحكومية مع قوات كتائب  القوات  أثناء قتال   2019 إبريل   2( الموافق 

المدعومة إماراتيًا.

تحّدث صالح الحامدي والد دعاء عن تفاصيل مقتلها بسبب تلك االشتباكات، فقال: )يقع منزلي 
فكان  األمنية،  واللجنة  العباس  أبي  كتائب  بين  لالشتباكات  كان ساحة  الذي  النسيرية  حي  في 
مسلحون تابعون لكتائب أبي العباس يتمركزون في بنايات مقابل المنزل، ومسلحو اللجنة األمنية 
يتمترسون جوار جامع الحي القريب من المنزل. وأثناء ما كانت دعاء تلعب مع أخيها في حوش 
المنزل، فتحْت باب الحوش قلياًل فأصيبت بطلقة قّناص. قمُت بإسعافها إلى مستشفى الُبريهي 
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لكنها لفظت أنفاسها في الطريق(. على الرغم من أن والد الطفلة قد ذكر أن الطلقة كانت من 
اتجاه تمركز مسلحي كتائب أبي العباس، لكن المنظمة لم تحصل على أدلة كافية تؤكد بالتحديد 

مصدر إطالق النار، ومواقع تمركز كل طرف من أطراف القتال.

السيدة فتحية ناجي البعداني )46( عامًا

ُأصيبت في رأسها بهجوم قّناص، وهي تقوم بمراجعة دروس أبنائها بمنزلها في حي عقبة شارع 
)2 سبتمبر، مساء يوم السبت 20 إبريل 2019. التقت سام بزوجها عدنان العامري وقال: )قرابة 
الساعة الخامسة مساء يوم السبت كانت زوجتي تراجع الدروس ألوالدي فاخترقت طلقة نارية 
نافذة الغرفة وأصابتها في رأسها، وأضاف: كان مدخل الطلقة من اتجاه قلعة القاهرة التي يتمركز 
فيها مسلحو كتائب أبي العباس. فقمُت بإسعاف زوجتي إلى مستشفى الصفوة، وقام األطباء 
بإدخالها غرفة العناية المركزة وتدخلوا جراحيًا من أجل إنقاذها. ولكنها ال تزال تعاني من آالم تلك 

اإلصابة(.
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المبحث الرابع:
منطقة الشقب بتعز.. قناص يحصد األرواح

منطقة ريفية تتبع مديرية صبر الموادم إحدى مديريات محافظة تعز، وتقع على المنحدر 
الجبلي المتسلسل من جبل صبر وتبعد عن مركز المحافظة ما يقارب 40 كيلومتر، تشهد 
المنطقة صراعًا بين القوات الحكومية وبين قوات الحوثيين وصالح، إذ سيطرت األخيرة 
2015، وتمّكنت من الصمود فيها، حيث ُيميز المنطقة  على هذه المنطقة في مارس 

موقعها الجغرافي المطّل على طريق تعز عدن من اتجاه مديرية خدير شرقي تعز.

وبفعل هذه السيطرة اشتدت المعارك بين قوات الحوثيين وصالح من جهة وبين القوات 
انتهاكات واسعة، حيث  المنطقة خراب كبير، وحدثت  أخرى فأصاب  الحكومية من جهة 
سيطر كل طرف على مواقع متعددة في المنطقة، وتمركزت قوات الحوثيين بما فيهم 
وزراعتهم، ومنها شّن  رعيهم  السكان ومناطق  تطّل على منازل  القّناصة في مرتفعات 

هؤالء عددًا من الهجمات المميتة ضد المدنيين.

الفترة  خالل  القّناصة  بهجمات  والنساء  األطفال  من  ))8( ضحية  من  أكثر  سجلت سام 
من  والجرحى  القتلى  عدد  بلغ  حيث  جريحًا،  و)79(  قتلى،   )7( بينهم  التقرير،  لها  الُمعّد 

األطفال )8)(، وبلغ عدد النساء )48(.
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نمـاذج
االنتهاكات
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نعيم عبد الله صالح )50( عامًا

ُقتلت بسالح أحد القّناصة الحوثيين وهي تجهز الطعام ألوالدها صباح يوم األحد )1 يناير 2019 
في قرية شهرة منطقة الشقب.

التقت المنظمة بعدد من أقاربها فقال عبدالرزاق محمد: )في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم 
بسبب  المصاب  وزوجها  التسعة  الطعام ألوالدها  لتعّد  المنزل  جوار  إلى مطبخها  نعيم  خرجت 
الحرب، وبينما هي ُتعّد الطعام أصيبت بطلقة أحد القناصين المتمركزين في تّبة الصالحين المقابلة 
لقريتنا، فاخترقت الرصاصة كتفها واستقرت في صدرها وماتت على الفور، وأضاف َتجّمعنا وعدد 
من أهالي القرية إلسعافها فلم نستطع بسبب إطالق النار علينا من قبل المسلحين، لكّن عددًا 
إلى ثالجة مستشفى  التي نقلناها  الضحية  بأرواحهن واستطعن سْحب جّثة  النسوة خاطرن  من 

الروضة في مدينة تعز(.

أثناء نشرها غسيل المالبس في صباح

يوم األربعاء الموافق 18 يناير 2017، تعرضت السيدة رزيقة عبد اللطيف أحمد )24( عامًا لهجوم 
قّناص أصابها في رجلها. التقتها سام بعد إسعافها إلى مستشفى الصفوة بتعز )مع( شاهد العيان 
جميل عبد الله أحمد فقال: )خرجت رزيقة لنشر غسيل المالبس جوار منزلها في منطقة الشقب، 
فأصيبت بطلقة نارية من اتجاه تّبة الصالحين التي يتمركز فيها قّناصة الحوثيين، فأسعفناها إلى 

مستشفى الصفوة وسط مدينة تعز(.

النزاع المسلح في أوساط السكان سّبب كثيرًا من المآسي،

ولعل النزاع في أوساط القرى الريفية أكثر وطأة، كون الريفيين يعتمدون بشكل دائم على مصادر 
العيش من مزارعهم، وجلب الماء من البرك واألحواض، ورعي مواشيهم واالحتطاب من الجبال، 
المنطقة أصبحت فرص  النزاع في هذه  أمد  الشقب. ومع طول  وهذا هو حال سكان منطقة 

العيش محدودة. 

استمعت سام إلى شهادات متعددة عن الهجمات المرتكبة بحق السكان، ولعل قصة الطفلتين 
حمامة نجيب عبده سعيد ))1( عامًا ورسائل صامد الشعبي )10( أعوام أبلغ تعبير عن المأساة 

التي يعيشها سكان هذه المنطقة.

التقت المنظمة بوالد الطفلة حمامة واثنين ممن شاركوا بإسعافها إلى مدينة تعز، فقال والدها: 
)أملك خزانًا للمياه جوار منزلي، وُيرى من موقع تمركز قناصة الحوثي على تّبة الصالحين، وخوفًا 
على ابنتي من هجمات القّناص، أشرُت إليها بجلب الماء من خزان أحد جيراني باعتباره ليس مكشوفًا 
للقّناص، وأضاف: خرجْت حمامة من المنزل صباح يوم الجمعة الموافق )2 يناير 2018 لجلب الماء 
من الخزان المملوك لجاري، فأصيبْت برصاصة قّناص في خصرها(. ويضيف الشاهد مصطفى علي 
عبده وهو أحد الذين شاركوا بإسعاف الطفلة: )بعد سماعنا لخبر إصابة حمامة اتجهنا إلى المكان 
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لنسعفها لكن القّناص المتمركز في تّبة الصالحين مكث يطلق الرصاص علينا، ولم نستطع سحبها 
اال بصعوبة، ثم أسعفناها لكنها توفت ونحن في الطريق إلى مستشفيات مدينة تعز(.

أما الطفلة رسائل صامد فمأساتها أيضًا أنها كانت قد نزحت مع أسرتها من قرية دار مزعل إلى 
منزل آخر في قرية نجد الشقب، بسبب سيطرة قوات الحوثيين وصالح على قريتها، مع ذلك لم 
تسلم رسائل من آثار الحرب، فكانت ضحية هجمة قّناص يتبع تلك القوات، وهي تجلب الماء من 

خزان المياه جوار المنزل الذي نزحوا إليه.

الروضة  مستشفى  في  جثتها  جوار  وهو  الطفلة  لوالد  مصور  فيديو  محتوى  من  سام  تأكدت 
يشكو ما حدث البنته وما ترتكبه قوات الحوثي وصالح من جرائم.  والتقت سام بوالدها فقال: 
)رسائل هي طفلتي الوحيدة وهي من تساعدنا في إحضار الماء، خرجت طفلتي صباح يوم األربعاء 
22مارس 2017 لتحضر لنا الماء من خزان مجاور للمنزل، فوّجه أحد القّناصة المتمركزين في تّبة 
الصالحين التي يسيطر عليها الحوثيون، بندقيته وأطلق رصاصة واحدة على ابنتي حّطت في خدها 

األيسر، حاولنا إسعافها لكّنها توفت خالل دقائق من إصابتها(.
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الفصل الثالث:
مسؤولون عن الهجمات

وفقًا للوصف القانوني الذي يْسري على هجمات القّناصة والتي ُتوصف بأنها ترقى إلى جريمة حرب، 
وال سيما مع توافر عدد من الظروف المحيطة بتلك الهجمات من بينها أنها ذات طبيعة ممنهجة، 
ارتكابها  في  الرغبة  إلى  إضافة  بالهجمات،  سقطوا  الذين  المدنيين  الضحايا  حجم  ذلك  على  يدّل 
القيادات  بارتكابها من  أوامر  والتحريض عليها والدفاع عن مرتكبيها، ووجود مؤشرات كثيرة على 

العليا ومن يتولون قيادة المقاتلين.

الهجمات، لكن واجهتها  تلك  المسؤولين عن  إلى كل  الوصول  المنظمة حاولت  لذلك فإن  وتبعًا 
تلك  بارتكاب  المتهمين  األطراف  لكل  العليا  القيادات  على  التركيز  فحاولت  الصعوبات،  من  الكثير 
الهجمات، إضافة إلى القيادات المسؤولة عن الهجمات باي شكل من األشكال في محافظة تعز. 
وَبذلت سام جهدًا للوصول إلى القيادات الدنيا أيضًا والمسؤولين المباشرين بمن فيهم القناصين 

لكّن ذلك أيضا قابلته صعوبات كثيرة.
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المبحث األول:
المسؤولون في تحالف قوات الحوثيين والرئيس السابق صالح، وسلطة 

األمر الواقع الحوثية تاليًا.

عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم جماعة 
الحوثيين )أنصار الله(

ولد في منطقة ضحيان محافظة صعدة في العام 1979، 
هو أحد أبناء الزعيم الروحي لحركة الحوثيين بدر الدين الحوثي، 
المذهب  في  الفقهية  المراجع  أبرز  من  واحدًا  كان  الذي 
الزيدي باليمن قبل أن يتحول الرجل إلى المذهب الجارودي، 
تلّقى تعليمًا دينيًا من والده وال ُيعرف أنه حصل على شهادة 
مرافقًا  عمل  الثالث.  بمراحله  النظامي  التعليم  في  علمية 
شخصيًا لشقيقه حسين بدر الدين الحوثي أثناء عضويته في 
مجلس النواب، وبعد مقتل شقيقه حسين في 10 سبتمبر 2004 خالل حرب الحوثيين مع الجيش 
الجماعة، وترّدد  الملك قيادة  توّلى عبد  الله صالح،  السابق علي عبد  الرئيس  إّبان حكم  اليمني 

اسمه بهذه الصفة خالل جوالت الحرب في صعدة.)1)

التوجيه  عمليًا  وتولى  وحجة،  وعمران  الجوف  في  متعددة  حروب  في  جماعته  قيادة  واصل 
لمقاتلي جماعته باجتياح العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014، 
منه  األوامر  القيادات  كافة  وتتلقى  المسلحة،  األول عن كل قطاعات جماعته  المسؤول  وهو 
الحكومية،  القوات  مع  المسلح  صراعها  في  فعلي  بشكل  جماعته  يقود  حيث  مباشرة،  بصفة 
درستها  التي  المعطيات  لكافة  ووفقًا  السعودية.  القوات  مع  الشمالية  اليمنية  الحدود  وفي 
المدنيين، فكثيرًا ما تتضمن  القّناصة ضد  ارتكبها  التي  الهجمات  المسؤول األول عن  سام فإنه 
خطاباته المتلفزة الدعم والتوجيه والتحفيز للقتال والتحشيد العسكري ضد من يصفهم بالمرتزقة 
في إشارة إلى مقاتلي القوات الحكومية والمدنيين المقيمين في المناطق التي تخضع لسلطة 

الحكومة اليمنية.

)))  موقع قناة الجزيرة-عبد الملك الحوثي)-/5/3)20.
 https://bit.ly/3f0(x5J
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علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق

نظام حكمه  2011 ضد  اليمنيين في  الشباب  انتفاضة  بعد 
في  العربي  الخليج  دول  تدّخلت  عامًا   )((( استمر  الذي 
اليمنية "اللقاء  صياغة تسوية سياسية بين صالح والمعارضة 
وسّلمها  السلطة،  عن  صالح  تنّحى  بموجبها  المشترك" 
لنائبه عبدربه منصور هادي في فبراير 2012.)2) ظّلت قوات 
واألجهزة  المركزي  واألمن  الجمهوري  بالحرس  ُيعرف  ما 
االستخباراتية، وهي التي توصف بالقوة العسكرية واألمنية 
الضاربة في الجيش واألمن اليمني، تدين بالوالء لصالح، وبعد 
ُتّوجت بإعالن تحالف  التواصل مع جماعة الحوثي،  تسليمه السلطة عمل صالح على مّد جسور 

الطرفين، على الرغم من خصومة الجماعة لنظام حكمه.

أثناء سيطرة قوات الحوثيين على محافظة عمران كان صالح يوعز للمشايخ الموالين له بتسهيل 
سيطرة الحوثيين على مناطقهم، باعتبار نفوذ المشايخ يفوق نفوذ مؤسسات الدولة في تلك 
والتي  لصالح  الموالية  القوات  كانت  صنعاء  للعاصمة  الحوثيين  قوات  اجتياح  وخالل  المناطق. 
تحيط بالعاصمة تسمح لهم بالمرور، بل ونقلت عدد من الوكاالت اإلعالمية مشاركة قوات صالح 

للحوثيين في القتال للسيطرة على صنعاء.)))

بالمجلس  أسموه  ما  الحوثي  جماعة  مع  يرأسه صالح  الذي  العام  الشعبي  المؤتمر  حزب  شّكل 
السياسي األعلى إلدارة اليمن بعد سيطرتهم على العاصمة  وكان هذا التوقيع هو العنوان األبرز 
لتحالف الحوثيين والرئيس السابق صالح. ورصدت سام عددًا من التصريحات اإلعالمية لصالح وهو 
يحّث مناصريه بقنص من أسماهم بالدواعش)4) في تعز. ُيعتبر الرجل مسؤواًل عن هجمات القناصة 

التي ارتكبتها قواته بالمشاركة مع قوات الحوثيين.

محمد علي عبد الكريم الحوثي رئيس اللجنة 
الثورية العليا

لجماعة  الدستوري  باإلعالن  ُسمي  ما  اللجنة  هذه  أصدرت 
الحوثي في فبراير 2015 بعد أربعة أشهر من سيطرة الجماعة 
على العاصمة صنعاء، منحت اللجنة نفسها صالحيات واسعة 
في إدارة الشأن العام بما في ذلك اختيار المجلس الوطني، 
سيادة  لحماية  الضرورية  والتدابير  اإلجراءات  كافة  و"اتخاذ 

)2)  فرانس 24. عبد ربه منصور هادي يستلم الرئاسة رسميا من علي عبد الله صالح. 2/2/27)20
 https://bit.ly/3trPhAf

)3)  الجزيرة. الحوثيين يسيطرون على اليمن وكلمة السر »صالح« 
 https://bit.ly/3f3(fuK

)4)  أطلقه اعالم الحوثيين وصالح لكل معارضيهم، واستخدم كثيرًا للتغطية على الهجمات ضد المدنيين بانها موجهة على الدواعش
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عنها  تتفرع  والتي  الثورية  اللجنة  إدارة  الحوثي  يتولى محمد  واستقراره".)5)  أمنه  الوطن وضمان 
لجان ثورية في المحافظات يترأسها مشرفون، وهؤالء هم من يتحكمون فعليًا بكافة الترتيبات 
العسكرية واألمنية في المحافظات التي تسيطر عليها قوات الحوثيين، يجتمع الرجل بالقيادات 
العسكرية ويزور المناطق العسكرية ويعطي األوامر والتوجيهات))) وعلى هذا األساس فإن محمد 

الحوثي يعد مسؤواًل فعليًا عن هجمات القناصة التي ارتكبتها قوات الحوثيين.

أبو علي الحاكم )عبد الله يحيى الحاكم( 
رئيس جهاز االستخبارات بوزارة الدفاع التابعة 

للحوثيين

القائد الميداني لقوات الحوثيين منذ وقت مبكر إّبان حروب 
صعدة الستة، وقاد قوات الحوثيين الجتياح العاصمة صنعاء. 
للمنطقة  قائدًا  الحوثي  جماعة  عّينته   2015 ديسمبر  في 
من  المحافظات  من  عدد  تحتها  وتندرج  الرابعة،  العسكرية 
بينها محافظتا عدن وتعز، وفي أغسطس 2017 ُعين رئيسًا 
لالستخبارات بوزارة الدفاع. ُيعتبر الحاكم مسؤواًل عن هجمات 
القّناصة التي ارتكبتها قوات جماعته خصوصًا الهجمات التي ُشنت ضد المدنيين في تعز، وال سيما 
أنه عمل قائدًا فعليًا للعمليات العسكرية في تعز. ُادرج اسمه في قائمة العقوبات التي فرضها 
مجلس األمن الدولي في إبريل 2015 بسبب دوره الكبير في اجتياح العاصمة صنعاء والسيطرة 

على مؤسسات الدولة.

عبد الخالق بدر الدين الحوثي قائد المنطقة 
العسكرية المركزية لقوات الحوثيين

الشقيق األصغر لزعيم جماعة الحوثي، كان له دور كبير في 
الدولة،  مؤسسات  على  والسيطرة  صنعاء  العاصمة  اجتياح 
المركزية.  العسكرية  للمنطقة  قائدًا  الحوثي  جماعة  عينته 
العسكرية،  وقواتها  الجماعة  داخل  كبير  بنفوذ  الرجل  يتمتع 
ُادرج اسمه في الئحة العقوبات التي فرضها مجلس األمن 
في قراره رقم )221 إبريل 2015 على قيادات يمنية بتهمة 
من  الخالق  عبد  يعتبر  اليمن.  في  السياسية  التسوية  عرقلة 
القيادات المسؤولة عن هجمات القّناصة التي ارتكبتها قوات 

جماعته وال سيما في محافظة الحديدة التي تولى قيادة المعارك فيها بعد 2017.

)5)  الثورة نت. اإلعالن الدستوري لتنظيم قواعد الحكم خالل المرحلة االنتقالية. 6 فبراير 5)20
 http://althawrah.ye/archives/((0280

)6)  الموقع بوست. )تقرير( ما الذي يعنيه ظهور محمد الحوثي وأبو علي الحاكم في تعز؟ 27 سبتمبر 5)20
 https://almawqeapost.net/reports/2303
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صالح علي محمد الصماد رئيس المجلس السياسي 
السابق لجماعة الحوثي

ينحدر من منطقة بني معاذ مديرية سحار محافظة صعدة شمالي اليمن، 
انخرط في صفوف الحوثيين منذ وقت مبكر وعمل رئيسًا للمكتب السياسي 
للعاصمة صنعاء  الجماعة  اجتياح مقاتلي  بعد   .2011 بعد  الحوثي  لجماعة 
اليمني عبدربه منصور هادي. وأثناء تشكيل تحالف  للرئيس  ُعين مستشارًا 
الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام للمجلس السياسي األعلى ُاختير الصماد 
رئيسًا له)7) ومكث في ذلك الموقع حتى أعلن الحوثيون مقتله بغارة جوية 
لطيران التحالف العربي الخميس 19 إبريل 2018. )8) خالل فترة رئاسته لذلك 
المجلس أصدر قرارات عسكرية إلدارة العمليات القتالية. راجعت "سام" عددًا من الخطابات التي 
ألقاها الرجل وهو يحّرض أنصار جماعته على القتال، وزار كثيرًا من مناطق القتال الملتهبة، من بينها 
محافظة الحديدة التي ُقتل فيها، وهو بحكم سلطته الواقعية مسؤوٌل عن هجمات الّقناصة التي 

ارتكبتها قوات تحالف الحوثيين وصالح.

مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي األعلى

ينحدر من مديرية حيدان محافظة صعدة، عمل ضمن الدائرة الضيقة لزعيم 
جماعة الحوثي في إدارة الشأن العسكري، فكان قائدًا لمكتبه، وبعد اجتياح 
الجماعة  المفاوضات، وعينته  الحوثيين في عدد من  العاصمة صنعاء مّثل 
صالح  مقتل  بعد   2018 إبريل   2( في  األعلى  السياسي  للمجلس  رئيسًا 
سلطة  للرجل  اآلن.)9)  حتى  رئاسته  في  مستمر  وهو  قليلة،  بأيام  الصماد 
كبيرة في إدارة الشأن العسكري للحوثيين وهو مسؤول بحكم موقعه عن 

هجمات القّناصة التي ارتكبها مقاتلو جماعته.

اللواء يحيى محمد الشامي

السابق  الرئيس  عهد  في  والمدنية  العسكرية  المناصب  من  العديد  تولى 
الجتياح  للحوثيين  العسكري  العمل  مهندس  بأنه  الرجل  ُيوصف  صالح، 
العاصمة صنعاء، فهو أحد المراجع الرئيسية للجماعة ومستشارها العسكري، 
إذ ُعين مستشارًا عسكريًا للقائد األعلى لسلطة الحوثيين في نوفمبر )201. 
ُيعتبر الرجل بحكم موقعه وتأثيره في إدارة الملف العسكري مسؤواًل عن 
الهجمات التي ارتكبتها قوات تحالف الحوثيين وصالح. ُاعلن عن وفاته في 

)7)  تلفزيون المنار. اإلعالن عن تشكل المجلس السياسي األعلى للجمهورية اليمنية. 6 أغسطس 6)20.
 https://almanar.com.lb/550735

)8) فرانس 24. الحوثيون يعلنون مقتل رئيس »المجلس السياسي« في غارة للتحالف العربي. 23 ابريل 8)20
 https://bit.ly/3h9cEMu

)9)  سبانت. السيرة الذاتية للرئيس مهدي المشاط3 . سبتمبر 2020
 https://www.saba.ye/ar/news3(07855.htm
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تعزية  برقية  للحوثيين  التابعة  بظروف غامضة، ونقلت وكالة سبأ في نسختها   2021 إبريل   2(
بعثها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إلى أسرة الشامي بوفاته ووفاة نجله زكريا.)10) لم تتوصل 

سام إلى طبيعة وفاته وُيرجح وفاته بفيروس كوفيد19.

المقاومة  قائد  صالح  الله  عبد  محمد  طارق 
الوطنية المدعومة إماراتيًا

قيادة  توّلى  صالح  الله  عبد  علي  السابق  الرئيس  أخ  ابن 
عّمه  حكم  فترة  أثناء  حرس  الثالث  واللواء  الخاص  الحرس 
عبد  الرئيس  من  بقرار   2012 إبريل  في  إقالته  حتى  صالح، 
ربه منصور هادي. إّبان تحالف قوات الحوثيين وصالح شارك 
الشهيد  معسكر  في  القّناصة  تدريب  في  بفعالية  طارق 
حسن الملصي في مسقط رأسه بمديرية سنحان محافظة 
المعارك  من  العديد  قيادة  في  شارك  كما  صنعاء.)11) 
العسكرية وال سيما في مناطق المخا والخوخة وباب المندب ضد قوات العمالقة والمقاومة 

التهامية في 2017. 

بعد مقتل الرئيس السابق صالح على يد حلفائه الحوثيين في العاصمة صنعاء في ديسمبر 2017 
انشق طارق عن قوات الحوثي واستطاع الهرب إلى مدينة عدن. َبَنْت له دولة اإلمارات العربية 
ُيعتبر  الغربي.)12)  بالساحل  يعرف  فيما  الحوثيين  لقتال  يقودها  وأصبح  عسكرية  قوات  المتحدة 
القّناصة الذين قام بتدريبهم  طارق صالح مسؤواًل عن كثير من الهجمات التي شّنها المقاتلون 
أنه مسؤوٌل عن  كما  الحوثيين وصالح،  تحالف قوات  إّبان  القتال  عليهم في مواقع  واإلشراف 
الغربي لتعز وعدد من  التي نّفذتها قواته ضد المدنيين في مديريات الساحل  القّناصة  هجمات 

مديريات محافظة الحديدة خالل قتالها الحالي ضد قوات جماعة الحوثي.

)0))  سبأ نت. قائد الثورة يعزي في وفاة اللواء الركن يحيى الشامي وولده اللواء زكري. 26ابريل )202 
 https://www.saba.ye/ar/news3(37972.htm

))))  Yementodaychannel بحضور العميد الركن طارق صالح. تخرج كتيبة قناصة ومهمات خاصة من معسكر الشهيد العميد حسن الملصي 
20(7-02-(5

 https://www.youtube.com/watch?v=AUF_FPLk-kY
)2))  قناة الجزيرة. اإلمارات تعمل على تشكيل ألوية خاصة بقيادة طارق صالح.8/2/5)20 

 https://www.youtube.com/watch?v=eooPQIQOADQ
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المبحث الثاني:

مسؤولين في سلطة االمر الواقع لجماعة الحوثي بمحافظة تعز

عبد اللطيف حمود يحيى المهدي المكنى« ابو نصر الشعث« قائد المنطقة 
العسكرية الرابعة

ينحدر المهدي من محافظة صعدة وشارك مع الحوثيين في قتال القوات الحكومية منذ حروب 
عبد  لـ  خلفًا  الرابعة  العسكرية  للمنطقة  قائدًا  األعلى  السياسي  المجلس  عّينه  الست،  صعدة 
الله يحيى الحاكم في إبريل 2017.)1) يتولى قيادة وإدارة العمليات العسكرية في محافظة تعز، 
حيث تقع تعز في إطار المنطقة العسكرية التي يقودها المهدي. ُيعتبر بحكم موقعه العسكري 
سيما  وال  تعز  محافظة  في  المدنيين  ضد  مقاتلوه  شّنها  التي  الهجمات  عن  األول  المسؤوَل 

هجمات القناصة.

حمود أحمد دهمش أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة

عمل قائدًا للواء 22 ميكا منذ العام )201 بقرار أصدره الرئيس اليمني هادي، وبعد اجتياح الحوثيين 
لتعز استمّر في عمله قائدًا للواء متلقيًا أوامره من قيادة قوات الحوثيين وصالح. شاركت قوات 
أركان حرب  السياسي  المجلس  عّينه   2017 إبريل  بتعز. وفي  القتال  بفعالية في  22 ميكا  اللواء 
المنطقة العسكرية الرابعة. ُيعتبر الرجل مسؤواًل بحكم منصبه عن هجمات القناصة التي ارتكبتها 

قوات تحالف الحوثيين وصالح وتاليًا قوات الحوثيين ضد المدنيين في تعز.

منصور علي سعيد اللكومي مشرف الحوثيين السابق على تعز

ينحدر من قرية بيت اللكومي مسور عمران، هو المشرف العام للحوثيين بمحافظة تعز منذ 2014، 
وحتى فبراير 2020، وُعّين أيضًا وكياًل لمحافظة تعز خالل تلك الفترة. خالل عمله كمشرف اللجنة 
الثورية للحوثيين على تعز كان يتمتع بصالحيات واسعة في إدارة الشأن العسكري. وُيعّد بحكم 
موقعه وسلطته مسؤواًل عن هجمات القناصة التي شّنها مقاتلو جماعته ضد المدنيين والتي 
تسببت بمقتل عشرات المدنيين. تحدثت تقارير صحفية عن خالفات بينه وبين أمين البحر محافظ 
تعز السابق المعّين من الحوثيين، فقد ُابعد من تعز وُعّين عضوًا بمجلس الشورى الخاضع لسلطة 

الحوثيين)2) في فبراير 2020.

)))  سبأ نت. قرار جمهوري بتعيين قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة وأركان حرب للمنطقة 25 ابريل 7)20
 https://www.saba.ye/ar/news463062.htm

)2)  الخبر اليمني. قرار بتعيين المغلس محافظا لتعز.7) فبراير 2020
 /782(3/(7/02/https://alkhabaralyemeni.net/2020

انتبه.. امامك قناص!!

2021منظمة سام للحقوق والحريات56



أحمد عبد الله الشرفي قائد محور تعز المعين من الحوثيين

ينحدر من محافظة ذمار، عّينه الحوثيون قائدًا لمحور تعز، ُيعتبر مسؤواًل مباشرًا بحكم وظيفته 
شّنها  التي  الهجمات  عن  المسؤول  وهو  المحافظة،  في  العسكرية  العمليات  على  باإلشراف 

القّناصة التابعون لقوات الحوثيين وصالح ضّد المدنيين.

17 مشاة  اللواء  قائد  علي سعيد  العميد محمد  أهمها  تعز من  أخرى في  شخصيات عسكرية 
المعّين من الحوثيين، والعميد أحمد صالح علي القرن قائد اللواء 22 مدرع المعّين من الحوثيين، 

والعميد منصور محسن أحمد معيجر قائد اللواء 5) مدرع.

محافظو تعز المعينون من ِقبل سلطة األمر الواقع تحالف الحوثيين وصالح، عبده محمد الجندي 
2018 خلفًا لعبده  2015، واللواء أمين علي عبد الله البحر المعّين في أكتوبر  ُعّين في نوفمبر 
الجندي، كما شغل منصب قائد لواء الصماد بتعز، والعقيد سليم محمد نعمان مغّلس محافظ 
تعز المعّين في فبراير 2020.))) والذي استمر في عمله حتى ُاقيل في إبريل 2021، وُعّين وزيرًا 
الجندي  الحوثيين. وفقًا لشهادات عديدة حصلت عليها سام فإن  المدنية في حكومة  للخدمة 
والبحر ساهما بشكل واسع في التحشيد العسكري، كما عمل البحر قائدًا للواء الصماد بتعز، فيما 
تمّتع العقيد سليم مغّلس بسلطات كبيرة في الجوانب القتالية، منها إصدار التوجيهات العسكرية 

واألوامر لقيادة الجبهات العسكرية.

)3) المسيرة. صدور قرارين جمهوريين بتعيين محافظا لتعز وعضوين في الشورى.8) فبراير2020
 /https://www.almasirah.net/post/(50(58
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المبحث الثالث:
المسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا

محمد علي المقدشي )وزير الدفاع(

ُعين لهذا المنصب في مارس 2018، بعد أكثر من ثالثة أعوام من احتجاز 
الحوثيين لوزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، حيث بقي منصب وزارة 
الدفاع شاغرًا إلى أن شغله تعيين المقدشي.)4) وكان قبل تعيينه بهذا 
المنصب يتولى رئاسة أركان الجيش اليمني منذ مايو 2015.  يتولى الرجل 
قيادة وزارة الدفاع، وهو المسؤول بحكم منصبه عن إصدار التوجيهات 
قادة  لسلطته  ويخضع  الحكومية،  للقوات  المعارك  بإدارة  المتعلقة 

المناطق العسكرية الحكومية. وهو بما يمثله من 

هجمات  عن  مسؤول  الحكومية  القوات  قيادة  في  تنفيذية  وظيفة 
القّناصة التي شّنتها قواته ضد المدنيين.

وإحالة  للتحقيق  بها  قامت  التي  اإلجراءات  عن  اليمنية  الدفاع  وزارة  سألت  قد  "سام"  كانت 
يثبت  ُتحيل من  بأنها  رّدت  الوزارة قد  أن  الرغم  القضاء، وعلى  إلى  القّناصة  بهجمات  المتسببين 
انتهاكه لمبادئ القانون الدولي اإلنساني إلى القضاء، لكّنها لم ُتعّزز هذا القول بشواهد ووقائع 

على االرض.

طاهر علي عيضة العقيلي وعبد الله سالم علي النخعي 
وصغير حمود بن عزيز )رؤساء أركان القوات الحكومية(

رؤساء أركان الجيش اليمني منذ سبتمبر2017، حيث ُعين طاهر العقيلي 
وتم   ،2018 نوفمبر   8 حتى  منصبه  في  واستمر  الجيش   ألركان  رئيسًا 
تعيين عبد الله النخعي بداًل عنه)5) الذي استمر في هذا المنصب حتى 28 
فبراير 2020، وتم تعيين صغير حمود بن عزيز))) حيث ال يزال في منصبه 
وقت كتابة التقرير. ُيعتبر أركان الجيش الرجل الثاني في وزارة الدفاع، وهو 
القائد الفعلي للقوات العسكرية، وقد تمّتع المذكورون بصالحيات كبيرة 
في توجيه المعارك، وهم بحكم مواقعهم ُيعتبرون مسؤولين عن هجمات القناصة التي شنتها 

القوات الحكومية ضد المدنيين.

)CNN  (4 عربية. تعيين الفريق المقدشي وزيرا للدفاع.8 نوفمبر 8)20
 yemen-army/08/((/https://arabic.cnn.com/middle-east/article/20(8

)5)  مرجع سابق
)6)  الخبر بوست. تعيين صغير بن عزيز رئيسًا لهيئة األركان.  28 فبراير 2020 

 https://www.alkhabarpost.com/news/6764
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المبحث الرابع:
مسؤولون في الحكومة في إطار محافظة تعز

خالد قاسم فاضل )قائد محور تعز(

عمل  أن  وسبق  التقرير،  كتابة  حتى  عمله  في  يزال  وال   2019 نوفمبر  في  المنصب  لهذا  ُعّين 
في المنصب ذاته منذ ) أغسطس )201 حتى 1) ديسمبر 2018. شهدت فترة تّوليته األولى 
اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية التي يديرها من جهة، وبين التنظيمات اإلرهابية، وكتائب 
تّوليته  فترة  كما شهدت  ثانية.  جهة  من  إماراتيًا  المدعومة  مدرع   (5 للواء  التابعة  العباس  أبي 
وفي  تعز.  مدينة  وسط  المسلحة  والجماعات  العصابات  بين  دموية  أمنية  وأحداث  اشتباكات 
الهجمات ضد  القّناصة وارتكبت عددًا من  كل هذه االشتباكات استخدمت كل األطراف سالح 
التي  تلك  الحكومية وال سيما  القوات  التي شّنتها  الهجمات  الرجل مسؤواًل عن  ُيعّد  المدنيين. 
وقعت بسبب الصراع المسلح بين القوات الحكومية مع بعضها وبينها وبين الجماعات المسلحة 

بما في ذلك المتطرفة.

سمير عبد الله الصبري )قائد سابق لمحور تعز(

عمل قائدًا لمحور تعز منذ 1) ديسمبر 2018، وحتى أوائل نوفمبر 2019، شهدت فترة توليته 
المدعومة  الحكومية  العباس  أبي  الحكومية من جهة وكتائب  القوات  بين  أحداث صراع ساخنة 
بشكل  القّناصة  الطرفان سالح  واستخدم  المدينة.  أغلبها وسط  تركزت  أخرى،  جهة  من  إماراتيًا 
محدود، وُشنت فيها هجمات ضّد المدنيين، رصدت سام سقوط عدد من الضحايا. يتحمل الصبري 

مسؤولّية تلك الهجمات باعتباره قائدًا  للقوات الحكومية في المحافظة.

عادل عبده فارع الذبحاني-المكنى ابي العباس )قائد كتائب ابي العباس(

كان يدير مجاميع شعبية لقتال قوات الحوثيين وصالح منذ 2015. فبعد دمج مقاتلي ما يعرف 
بالمقاومة الشعبية ضمن القوات الحكومية تّم إدماج أفراده المسلحين في هيكل اللواء 5) مدرع. 
لكّن كتائب أبي العباس وفقًا لحديث سابق لقائد اللواء 5) مدرع )...محسوبة على اللواء 5) لكن 
حتى اآلن لم تدمج بشكل كامل باللواء 5) فهي ضمن اللواء في الرواتب وهي مستقلة في قرارها 
وفي قيادتها وفي دعمها(.)7) ووفقًا لشهادات استمعت إليها سام فإن كتائب أبي العباس تلقت 
الدعم من دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبدأت تمارس سلطة فعلية على المناطق التي تسيطر 

عليها توازي سلطة القوات الحكومية. كما نقلت سام حديثًا لـ علي المعمري 

)7)  الموقع بوست. في حوار مع عدنان الحمادي: ال ننفذ أي أجندة خارجية وكتائب أبو العباس لم تدمج بشكل كلي في اللواء 35 )2-2). 23 
أكتوبر 7)20

 https://almawqeapost.net/interviews/24252
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محافظ تعز األسبق أن اإلمارات تتعامل مباشرة مع كتائب أبي العباس، وتدعم أبي العباس بشكل 
شخصي.)8)

وقت  منذ  أخرى  جماعات مسلحة  وبين  الكتائب  هذه  بين  االحتكاكات  بدأت  فقد  لذلك  وتبعًا 
مبكر في العام )201، وتطورت إلى قتال عنيف بين الكتائب وبين القوات الحكومية في العامين 
2019،2018 واستخدم الطرفان هجمات القّناصة ضّد بعضهما وضّد المدنيين، وسّجلت "سام" 
وقائع لضحايا مدنيين سقطوا بهجمات القّناصة أثناء القتال. ووفقًا لذلك فإن )عادل الذبحاني 
قائد كتائب أبي العباس ُيعتبر مسؤواًل عن هجمات القّناصة التي شّنتها قوات كتائبه ضد المدنيين.

)American University of Beirut  (8. خالل محاضرة القاها المعمري في الجامعة االمريكية ببيروت أكتوبر 7)20
 https://www.youtube.com/watch?v=-7PufFuIfTg
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المبحث الخامس:
مسؤولين في القوات المدعومة اماراتيًا

عيدروس قاسم الزبيدي )رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي(

كمحافًظ  منصبه  من  الزبيدي  إبعاد  قرار  بعد  إماراتي،  بدعم   2017 مايو  في  المجلس  تشّكل 
لعدن. تعتبر قوات الحزام األمني الذراع العسكري لهذا المجلس لتحقيق األهداف التي )رسمها 
الستقالل( جنوب اليمن عن شماله، وُيعد الرجل مسؤواًل بحكم األمر الواقع عن هجمات القناصة 
التي دارت بين هذه  الحزام األمني ضّد المدنيين، وال سيما في االشتباكات  التي شّنتها قوات 
القوات والقوات الحكومية في مدينة عدن خالل العام 2018، وكذا الهجمات التي تشّنها قواته 

خالل حربها الدائرة مع القوات الحكومية في محافظة أبين.

عبد الرحمن شيخ اليافعي

القائد  الحزام األمني في مدينة عدن، ويعتبر  إنشاء قوات  اليه مهمة  ُاوكلت  رجل دين سلفي، 
ضمن  واختير  الجنوبي،  االنتقالي  للمجلس  العليا  الهيئة  عضو  أيضًا  وهو  القوات،  لهذه  الفعلي 
وفد المجلس االنتقالي في مفاوضات الرياض مع الحكومة اليمنية. يعمل في الظّل في كثير من 
األحيان، كانت له أدوار بارزة في االشتباكات المسلحة التي خاضتها قواته مع القوات الحكومية 
في 2018، ويعتبر المهندس الفعلي للقتال الذي يدور حاليًا بين قواته والقوات الحكومية في 
محافظة أبين منذ أوائل 2019، وهو بحكم منصبه يعتبر مسؤواًل عن الهجمات التي ّشنتها قواته 

ضد المدنيين.

وضاح عمر عبد العزيز الصبيحي

يعتبر القائد الميداني لقوات الحزام األمني في مدينة عدن منذ تشكيلها وحتى سبتمبر 2019، 
حيث أجرت تلك القوات تغييرات في قيادتها، فتّم تعيينه قائدًا لقوات الحزام األمني بمحافظة 
لحج، ُيعتبر الرجل مسؤواًل عن هجمات القناصة التي ارتكبتها قواته ضد المدنيين، وال سيما في 

القتال الذي اندلع بينها وبين القوات الحكومية بمدينة عدن في 201
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توصيات
لجماعة الحوثي المسلحة

وقف كل أشكال هجمات المقاتلين القّناصة ضد المدنيين.	 
االلتزام بقواعد القانون الدولي اإلنساني بما فيها التمييز بين المقاتلين والمدنيين في كل 	 

الهجمات التي يشنها المقاتلون القناصة.
وقف استخدام كافة األسلحة الهجومية ضد السكان المدنيين لما تسببه من أضرار وإعاقات 	 

جسيمة، ورعب للسكان.
باألحياء 	  المحيطة  والجبال  والمباني  المواقع  كافة  من  القناصة  المقاتلين  كافة  سحب 

والتجمعات السكنية.
وقف تهريب األسلحة الهجومية بما في ذلك أسلحة القناصة.	 
التعويض العادل لكل ضحايا هجمات القناصة.	 

الى قوات الحكومة اليمنية

وقف كل أشكال الهجمات التي يشنها المقاتلون القّناصة ضد المدنيين.	 

االلتزام بقواعد القانون الدولي بما فيها التمييز بين المدنيين والمقاتلين الحربيين.	 

فتح تحقيق شامل بالهجمات التي وثقها هذا التقرير، بما في ذلك المسؤولة عنها القوات 	 
الحكومية سيما منها في مدينة تعز.

إبعاد كاّفة القيادات المتهمة بارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان من وظائفها.	 

إلى المجلس االنتقالي الجنوبي والقوات المدعومة إماراتيًا

وقف كل أشكال الهجمات ضد المدنيين.	 

وقف استخدام األسلحة الهجومية بما في ذلك أسلحة القّناصة.	 

إلى المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة

إماراتيًا( 	  المدعومة  )القوات  األخرى  العسكرية  والتشكيالت  الحكومية  القوات  تزويد  وقف 
بأسلحة القّناصة.

العمل على إنهاء الصراع بين القوات الحكومية وقوات المجلس االنتقالي الجنوبي.	 

العمل على كل ما من شأنه عدم تقويض األمن والسلم في اليمن، وااللتزام بقواعد القانون 	 
الدولي المتعلقة باحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها، والتحلي بمسؤولية أخالقية تجاه 

المواطنين اليمنيين. 
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إلى جمهورية إيران اإلسالمية وسلطنة عمان

وقف تهريب كافة األسلحة بما في ذلك أسلحة القّناصة لجماعة الحوثي.	 

أطراف 	  تزويد  بمنع  يتعلق  ما  سيما  وال  باليمن،  المتعلقة  األممية  القرارات  بكافة  االلتزام 
الصراع بالسالح.

الحوثي عبر 	  الفّعالة لوقف تهريب األسلحة لجماعة  التدابير  اتخاذ كافة  على سلطنة عمان 
استخدام  ومنع  والقّناصة،  الهجومية  األسلحة  ذلك  في  بما  اإلقليمية،  ومياهها  أراضيها 

أراضيها ومياهها ومنافذها كنقطة تهريب لألسلحة.

ُمساءلة كاّفة المتورطين بتهريب األسلحة إلى جماعة الحوثي.	 

العمل على كل ما من شأنه عدم تقويض األمن والسلم في اليمن، وااللتزام بقواعد القانون 	 
الدولي المتعلقة باحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها، والتحلي بمسؤولية أخالقية تجاه 

المواطنين اليمنيين.

إلى مجلس األمن الدولي والدول دائمة العضوية فيه

اتخاذ خطوات جاّدة )وفّعالة لحفظ( األمن والسلم في اليمن، )للضغط على( كاّفة األطراف 	 
المحلية واإلقليمية المرتبطة بها، لوقف الهجمات ضّد المدنيين، ووقف كل أشكال الدعم 

الذي ُيقدم للجماعات المسلحة.

إحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في كافة أشكال الجرائم التي ارتكبتها 	 
أطراف الصراع، والتي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن 

ارتكابها.
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تقرير حقوقي يوثق انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة 
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للفترة من مارس 2015 وحتى ديسمبر 2020

رعب القناص
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