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 ملخص:

ً زسسمر بلسعىدَد وحتةلفهة يف برزكةت جربئم بحلررت وبررربئم  رإل بانسرةنُد      بلسركة  بدلرإلنُيف يف    علر

 مل زكسر   وحر  بلُرى  حُرص    ، 5102بلُمن منر  ررروعهة يف بلعرإلوب  يف ؤوبشرر ررهر مرةرل مرن بلعرة          

بليت زشنهة طةئربهتة  بلفسةكدجقسل وجرح بالنسة  بلُمين جل جعلر قطُع بألغنة  وبدلىبرٍ هإلفةً لقنةجلهة 

بحلرجُد، وضقنة عشربذ بلغةربذ بلىحشُد بليت ررنسهة يف زرىبرَخم سلسلفرد مرن بلعرإلوب ، كةنرر زسرسهإل         

ذ بدلإلنُررد بلملررد جةألغنررة  شرررع هتهررةت رعةهتررة  لحررإلو بلرحررل مررن رعررةخ بألغنررة  ومىبرررُهم ؤو بلشررةحنة 

ؤَ ررةً علررً قطعررة  بألغنررة     معهررة وق ررر كمررة ق ررر علررً ؤاررر مإلنُررد يف منة ذلررة   لحُعهررة يف بألاررىب   

 00:11وبألجقةر بلسةجعد ذلم فةشسلطر ؤررء بالنسة  جإرررء بدلةررُد مرن بألغنرة  كمرة حرإلش يف بلسرةعد        

جشررن طرروب  حتررةل  بلعررإلوب  بلسررعىدٌ غررةرخ جىَررد     5105َىلُررى  01قحررل ريهرروخ َررى  بلطرضررةء بدلىبفرر    

( مرن قطعرة  بدلرةع  يف طرَر  عرىدهتم مرن       41باسهإل  هبة اُةرخ مإلنُد زقل مرإلنُيف مسسرىقيف و رى     

اى  برربحٍ بىل مإلَند  جُإل مبحةفظد بحلإلَإلخ علً بلطرَ  بلعة  بلر ٌ َررجب جُنرهمة، وبضنرةء مررور      

( 4( مررإلنُيف جُنررهم طفررل وجرررح    2جرميررد مروعررد ربح  ررحُسهة    اررُةربذ بدلسررةفرَن مررة ؤاررفر عررن   

 جسُمد جةلطرَ  بلعة .  بًشرَن وزإلمو اُةرزيف مإلنُد وؤ ربرآ

 

 

 الىالعت:فاصيل ت

، ؤقررإلمر طررةئرخ حرجُررد   5105َىلُررى  01َررى  بلطرضررةء بدلىبفرر    قحررل بلظهرروخ مررن    00:11عنررإل بلسررةعد  

/ زلمإل مجةيل زةجعد للمىبطن -هُلىكس –لسحةل  بلعإلوب  بلسعىدٌ جشن غةرخ جىَد باسهإلفر اُةرخ 

اى  برربحٍ ؤضنرةء   منع ٌ، زقل علً مسنهة مإلنُيف مسسىقيف وقطُع من بألغنة  بليت قةمىب جشربئهة 

ر مصررنع بدللرري مبإلَرَررد  جُررإل    جُررإل اررىب –مرررورهم جررةلطرَ  بلعررة  بلرر ٌ َرررجب مررإلَرَيت برربحررٍ  

( مرإلنُيف ؤغلرث مرن كرةنىب     2زلةفظد بحلإلَإلخ بلسةحلُد بدلطلد علً بلححر بألمحر، ؤافرذ عن رحُرل   

( مرن  41علً منت بلسرُةرخ بدلسرسهإلفد جُنرهم طفرل كرة  قرإل هتهرث للسسرى  مرع وبلرإلم ورحرل معهرم  رى               

َن علرً مرنت ارُةرخ هُلرىكس ؤشرري      ( منرهم كرةنىب مسرةفر   3( مإلنُيف ؤشرَن،  4قطُع بألغنة  وجرح  

جررةلطرَ  بلعررة ، جعررمل مررن بدلصررةجيف   علررً اررُةرخ زلمررإل مجررةيل اررقطىب شرررع مرررورهم حلظررد بلغررةرخ

جررربحهم جةلغررد ع باررعةفهم مررن قحررل مسطررىعيف عىل مسسشررفُةذ عررإلخ مبإلَنررد  جُررإل وبرربحررٍ ومإلَنررد    

ً   بحلإلَإلخ عةصمد بلةفظد، ؤمسرةء بل رحةَة   يف مرحر  هر ب بلسقرَرر، كمرة      ؤوردنةهرة  بلقسلرً وبررحر

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/


 

 

 الحذيذة–مذيريت زبيذ  –جىار مصىع الملح  سيارة محمذ جمالي عسي بالطريك العاملصف تمرير حمىلي يىثك 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 5 

ؤدذ بلغررةرخ بىل زررإلمو وبزررر  اررُةرخ/ زلمررإل مجررةيل وزررإلمو رررحأل كلررٍ جةلسررُةرخ بألشررري للمسررةفرَن 

 جسُمد جةلطرَ  بلعة . بًبررحً وؤحلقر ؤ ربر

 

 

 وواجيه مه الغارة: إفاداث شهىد عيان 

ذ كااى ماوي   يا امغاارة ح ػاهاا،  ااا د ػيااى جًااج  هاي       44يبلا  هاي امؼواز     -يوسف حسي جاابز 

 املخسوقني امذيي ػلى هنت سيارة/ حمود مجايل قابلٌاٍ جحتدد مٌا قائال،:
هتهحرررر مرررع عمرررٍ نةصرررر جرررةجر صرررغو علرررٍ للسسرررى  مرررن ارررى  برربحرررٍ وررررربء قطُرررع مرررن بألغنرررة   "

احرررإلي بدلطرررةعم بلررريت َعمرررل فُهرررة عمرررٍ وبارررسقلُنة ارررُةرخ/ زلمرررإل مجرررةيل عررر ٌ وجعرررإل بنسرررهةئنة مرررن  

( مرررن بألغنرررة  ومحلنةهرررة علرررً    41قرررإل رررررَنة  رررى     ةعلرررً مرررنت هتبذ بلسرررُةرخ وكنررر    بلسسرررى  عرررإلنة 

صررررنإلو  بلسررررُةرخ وكنررررة لسررررد ؤرررررسةا جةلسررررُةرخ اررررةئ  بلسررررُةرخ / زلمررررإل مجررررةيل ومعررررأل ولررررإلم   

( عةمرررررةً، وؤنرررررة وعمرررررٍ نةصرررررر ورسصررررريف مرررررإلنُيف مرررررن اررررركة  منطقرررررد    01عحرررررإلبلرمحن عمررررررم  

ر ي لسحرررةل  بلعرررإلوب  بلسرررعىدٌ  لررر  يف    رلرررةورخ لنرررة، وكنرررة و رررن نسسرررى  نسرررمع بلطررروب  بحلررر       

دلسسرررررىقيف بحُررررص كررررة  َفررررسي ؤضنررررةء بلسحلُرررر  حررررةج  بلصررررىذ لسروَررررع وعرهررررةت بدلررررإلنُيف           بألجررررىبء  

وبلسرررركة  جةدلررررإلَرَسيف رررررعرنة جررررةلقل  ويف طرَرررر  بلعررررىدخ بىل  جُررررإل ومرورنررررة جررررةلطرَ  بلعررررة  جررررىبر   

 رررن علُهرررة، كةنرررر عنُفرررد جرررإلبً      لسرررُةرخ بلررريت جةمصرررنع بدللررري مل ؤررررعر عال جةلغرررةرخ برىَرررد زرررإلوٌ     

إلٌ جرررةألرأ، ؤصرررحر  ؤشررر زين معهرررة يف بذلرررىبء وقررر فسين عرررإلخ ؤمسرررةر مبحرررُب بلطرَررر  برزطرررم جسررر      

جرميرررد فظُعرررد ؤرررررء وجطرررص جعطرهترررة بلغرررةرخ هنرررة وهنرررة         ذ لرررر جرررىعٍُ، ررررةهإل   ةجر رررىأ ومررر 

ورؤَرررر عرررإلخ ؤررررسةا    وبرررررء لحع رررهة  علرررً قةرعرررد بلطرَررر  ، وبشسلطرررر معهرررم قطعرررة  بألغنرررة       

مررررن بدلررررإلنُيف بدلسررررةفرَن كررررةنىب حلظررررد بلغررررةرخ علررررً بلسررررُةرخ بلرررريت كنررررة علُهررررة مررررةرَن جسررررُةرهتم      

نررررإلبء باررررسغةضسهم  جرررةلطرَ  بلعررررة  قرررر فر هبررررم بلغررررةرخ ونةلررررر رررررظةَةهة عررررإلد منررررهم، كنررررر بمسررررع 

مرررن ررررظةَة  فقرررإل ؤصرررحر جر رررىأ   نقرررةهت حُرررةهتم مل بارررسطع عمرررل ررررٍء ذلرررم      وطلحرررهم للن رررإلخ ا 

طع بلنرررهىأ، بنسظرنرررة حررر  رلرررٍء مسطرررىعيف وبارررعفىنة بىل بدلسسشرررفً     مل بارررسعلرررً عضرهرررة  بلغرررةرخ 

( ؤرررررسةا مجررررُعهم كررررةنىب علررررً مررررنت بلسررررُةرخ بلرررريت كنررررة  2ق ررررر بلغررررةرخ بلىحشررررُد علررررً حُررررةخ  

 ."جةجر علُهة منهم عمٍ / نةصر 
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ػاهااا،  اااا د ػياااى جرحااد ايزحااى امااذيي سااا وا ارااز امغااارة     55- حموااد ػبااد اماااوا ام ااوا  

جقااج امغااارة حلظاات  املسااافزيياموح اايت ػلااى امساايارة ااولاات بان ٌااام كاااى ػلااى هاانت ساايارة  

 هزجر ن بام زيق امؼام قابلٌاٍ جقال مٌا :
عىدٌ ، وزصرررعُإل حترررةل  بلعرررإلوب  بلسررر5105بعمرررل يف زلرررل كرررىيف جشرررةرن بدلُنرررةء، ومنررر  ررررهر َىنُرررى "

بلعسرركرٌ علررً زلةفظررد بحلإلَررإلخ شصىصررةً وبلرريت قررة  جشررن غررةربذ هسررسوَد وقصرر  مررن بلحةرجررةذ      

وبلفرقةطررةذ بحلرجُررد بلسةجعررد لررأل وبلةهتَررد لسررةحل بحلإلَررإلخ وشلةراررسأل بلقسررل وبلسروَررع وبارهررةت  ررإل   

ذ شلرة  جعمل بدلنرةط  وبدلرإلَرَة   من اكة  زلةفظد بحلإلَإلخ، جل وصل بألمر عىل هت و وزشرَإل بلسكة 

زفةقم بلى ع بلحرةئس وبنعرإلب  بألمرن وبلسررمد جرربء بلغرةربذ وبلقصر  جصرىرخ وحشرُد لقرىبذ حترةل             

هنرة  ويف   للححرص عرن عمرل    تبن بلسرفر عىل زلةفظرد ع  بلعإلوب  بلسعىدٌ ، قررنة ؤنة وجةرٌ / معةهت ه 

بطن ُلرىكس للمرى  ح منرة ؤمسعسنرة وصرعإلنة علرً مرنت ارُةرخ ه       5105َىلُرى   01صحةح َى  بلطرضرةء بدلىبفر    

 رن يف بلطرَر  بلعرة  مبإلَرَرد  جُرإل، قرة  بلطروب  بحلرر ي جشرن غرةرخ           واُم مربد مث اةفرنة وجُنمرة  

جىَد باسهإلفر اُةرخ زلملد جةألغنة  شرع مرورنة من جىبرهرة، كةنرر بلغرةرخ عنُفرد ررعرنة ج رغطهة       

جررىعٍُ حُنررهة ورررةهإلذ بلقررىٌ وقرر فر جنررة مررن فررى  صررنإلو  بلسررُةرخ بىل قةرعررد بلطرَرر  بلعررة ، كنررر   

 بع َررة مررجرميررد مروعررد  ررحةَة محعطرررَن ومنررهم بلرر َن كررةنىب معررٍ يف بلسررُةرخ وكررة  بلطرروب  بحلررر ي  

وَ مإل جربحٍ جشظةَة يف ؤ ةء مسفرقد من جسإلٌ مل ؤجإل من َرجب  ةًزللقةً يف بألجىبء، كنر مصةج

 ررةء رسصرريف مررن بألهررةيل  فكنررر ؤعسقررإل ؤف اررإفةر  بحلُررةخ جررربء باصررةجةذ،    ،ررحررًؤنررة وجررةقٍ ب

ارعة  ومحلىنرة بىل بدلسسشرفً و رن بأل  حترر بدلربقحرد       باوبنق ونة ورجطىب جربحنة ح  رلٍء اُةرخ 

  . " بلطحُد، ؤزلفر بلغةرخ كةفد بلعفش وبألمسعد بلسةجعد لنة

 

 وتائج الىالعت:

 امضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 5 4  0 اماخلى

 7 7   ايزحى

 املدًيت: املٌ آث

 
   

 1  5 حدهري

  1  حضزر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

بدلنطقرد بلريت ع بارسهإلبفهة ووجرإلنة     حتقُقرةذ مُإلبنُرد دلعرفرد     بدلرك  بلقةنىف بطلع علً بلىبقعد وؤجري

اُةرخ مإلنُد دلسسىقيف من اكة  مإلَند  جُرإل بلسهةمُرد   مإلنُد وؤ  بدلكة  بدلسسهإل  عحةرخ عن   بدلنطقد ؤ

وال زىجإل ؤٌ ؤهإلب  عسكرَد يف زلك بدلنطقرد بألمرر بلر ٌ     ومعهم قطُع من بألغنة  بليت هتهحىب لشربئهة

َعةقرث  َؤكإل ؤ  مة قةمر جأل قىبذ بلسحةل  هى باسهإلب  مسعمإل للمرإلنُيف وبدلنشرأذ بدلإلنُرد وهرٍ جرربئم      

باسمربر  ورلردرقةً للمحةدئ وبلقُم بليت ؤمجعر علُهة بجملسمعةذ بدلسح رخ. علُهة بلقةنى  بلإلويل، وش

ميررد جشررعد ز ررة  عىل بلسررعىدَد وحتةلفهررة يف قسررل وباررسهإلب  بألطفررةع وبلنسررةء وبدلررإلنُيف مررة هررى عال جر 

ومسمع بجملسمع بلإلويل بل ٌ مرة  بع صرةمسةً   ؤي رزكحهة ؤمة  مرَ بلسحةل  بلسعىدٌمة  بع برربئم بليت 

 بء ه م برربئم بليت َنإلي ذلة جحيف بانسةنُد وبليت اسشركل يف بدلسرسقحل بلقرَرث عقحرد ؤمرة  زكرةز        ع

بجملسمع بلإلويل ودفةعأل عرن بحلقرى  وبحلرَرةذ جرل ارسكى  هر م بررربئم ارىبج  دولُرد يف بلعرإلوب  علرً            

 بجملسمعةذ وبلإلوع.

 

 تىصياث المركس:

  منظمرررةذ بجملسمرررع بدلرررإلف وبدلنظمرررةذ بلإلولُرررد  بدلركررر  بلقرررةنىف للحقرررى  وبلسنمُرررد َرررإلعى مجُرررع

وشصىصًة منظمةذ بألمرم بدلسحرإلخ عىل حتمرل مسراىلُةهتة بألشرقُرد وبانسرةنُد  رةم مرة َرزكحرأل          

 بلسعىدٌ من جربئم حب  بلحشرَد و بانسةنُد مجعة. بلسحةل طوب  

  وارعد بلعمل علرً  كمة َإلعى بألمم بدلسحإلخ ورللس بألمن عىل بحلفةظ علً مة زحقً من مسعسهة

 وق  بحلرت ووق  ن َ  بلإل  بلُمين وبحلإل من برزكةت برربئم حب  ؤطفةع ونسةء بلُمن.

      وَإلعى عىل ارعد عراةع رة  حتقُ  دولُد للسحقُ  يف ه م بررميرد وغوهرة وزقرإلر مرزكحُهرة

 للق ةء بلإلويل.
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د(.0)ملحكد لمد

د وم لىدمهد ملذو نيدأمس ءدوب  و تد وضح   د

 امؼوز امٌوع االسن م
ًوع 

 االًخهاك
 هكاى امواقؼت املديزيت

حاريخ 

 اسخهدافهن

  جُإل  قسُل  12 هتكر  نةصر جةجر صغو علٍ   1
 -بخلب بلعة    جُإل

 برربحٍ(
 5105َىلُى  01

  جُإل  قسُل  15 هتكر  زلمإل مجةيل ع ٌ   5
 -بخلب بلعة    جُإل

 برربحٍ(
 5105َىلُى  01

3  
عحإلبلرمحن زلمإل مجةيل 

 ع ٌ
  جُإل  قسُل  01 طفل

 -بخلب بلعة    جُإل

 برربحٍ(
 5105َىلُى  01

  جُإل  قسُل  54 هتكر عحإلبهلل هتَةت  4
 -بخلب بلعة    جُإل

 برربحٍ(
 5105َىلُى  01

  جُإل  قسُل  12 هتكر  حسن عموم  5
 -بخلب بلعة    جُإل

 برربحٍ(
 5105َىلُى  01
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د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د جلاحىدمهد ملذو نيد

 امؼوز امٌوع االسن م
ًوع 

 االًخهاك
 هكاى امواقؼت املديزيت

حاريخ 

 اسخهدافهن

  جُإل  جرَي     11   هتكر َىا  حسن جةجر علٍ   1
بخلب بلعة  

 برربحٍ( -  جُإل
 5105َىلُى  01

  جُإل  جرَي  11 هتكر زلمإل ؤمحإل معى أل   5
بخلب بلعة  

 برربحٍ( -  جُإل
 5105َىلُى  01

  جُإل  جرَي  12 هتكر زلمإل علٍ مسسىر  3
بخلب بلعة  

 برربحٍ( -  جُإل
 5105َىلُى  01

  جُإل  جرَي  11 هتكر  اةمل علٍ مسسىر  4
بخلب بلعة  

 برربحٍ( -  جُإل
 5105َىلُى  01

  جُإل  جرَي  11 هتكر زلمإل عحإلبلقىٌ بلشىبيف  5
بخلب بلعة  

 برربحٍ( -  جُإل
 5105َىلُى  01

  جُإل  جرَي  55 هتكر  معةهت ه بن جشر بل ربعٍ   6
بخلب بلعة  

 برربحٍ( -  جُإل
 5105َىلُى  01

  جُإل  جرَي  12 هتكر واُم مربد   7
بخلب بلعة  

 برربحٍ( -  جُإل
 5105َىلُى  01

 
  

http://www.facebook.com/lcrdyemen
http://www.twitter.com/LCRDye
https://t.me/LCRDye
https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
https://www.youtube.com/lcrdye
http://lcrdye.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lcrdye/
https://lcrdye.tumblr.com/
mailto:info@lcrdye.org
http://www.lcrdye.org/


 

 

 الحذيذة–مذيريت زبيذ  –جىار مصىع الملح  سيارة محمذ جمالي عسي بالطريك العاملصف تمرير حمىلي يىثك 

u v l w x e Z j /LCRDye d info@lcrdye.org   :  www.lcrdye.org 14 

د(.3)ملحكد لمد

د ملذماصدو مل ضا ص ملىشآتد ملذو  دأمس ءدوب  و تد

 ًوع املٌ أة اسن صاحب املٌ أة م
ًوع 

 امضزر
 هكاى امواقؼت املديزيت

حاريخ 

 اسخهدافهن

 زلمإل مجةيل ع ٌ  1
 اُةرخ

زإلمو 

 كلٍ
  جُإل

 -بخلب بلعة    جُإل

 برربحٍ(
 5105َىلُى  01

 واُم مربد  5
 اُةرخ

زإلمو 

 ج ئٍ
  جُإل

 -بخلب بلعة    جُإل

 برربحٍ(
 5105َىلُى  01

مىبرٍ علً اُةرخ مجرةيل    3

 ع ٌ
  جُإل نفى  مىبرٍ

 -بخلب بلعة    جُإل

 برربحٍ(
 5105َىلُى  01

 بلطرَ  بلعة   4
  جُإل ز رر طرَ 

 -بخلب بلعة    جُإل

 برربحٍ(
 5105َىلُى  01
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