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 ملخص:

ٍولَوو   01لَالً من ٍوو  بميوَظ باوب و      00:11ؽنر طةئشخ حشجَد لسحةلف بلعذوبن بلغعودً يف بلغةعد 

ضسعوود  يووذ عووعَذ مغووعود منه وود بلحووذوي   مذٍشٍوود صجَووذ       عووذخ مووذبَ  مغووةسخ يوٍوود ع ووي   1102

( آخووشٍنف عَوو   1( مووذبَ  لس ووي جَنوو و ط وو  ويووش      2 ة ظوود بيذٍووذخف ؤعوو شذ عوون عوو و      

منظومود بلهةلود بلؾيغوَد    حةٍة هوو مون بلعيوةإ وجا يةبحو و مةلور باضسعود يوةبوب ٍ وموون جسشيَوث          بلض

د باَوةي وعو ٌ باضسعود بلون يةبور يف طووس بالوال  وبلضسبعودف ييوة دموشذ بلغوةسخ عوَةسخ             لسؾغَ  مضخ

عوشز   وزشوٍو  وجسهوةت ؤ   غوَيد مو إ لوةحث باضسعود ب وةوس      ي ر ؤضشبس يؤهَ ويظ ومولذ ي شجةء و

 ط ةإ وزؾشٍذهو من م مهو  من بألؤغ ح و 

 

 

 الىالعت:فاصيل ت

ف ؤع هر طةئشخ حشجَد لسحوةلف  1102ٍولَو  01لَ  ٍو  بميَظ باوب    منعنذ بلغةعد بيةدٍد عؾش 

بلعذوبن بلغعودً لنح د يوٍد ع ي جميوعد من بلعيةإ باذبَ  ولةحث باضسعدف يةبوب ٍ ومون جإلوال   

مغووعود بلئةئنوود منه وود بلحووذوي بلس ةمَوود    وزشيَووث منظوموود بلهةلوود بلؾيغووَد مضسعوود   يووذ عووعَذ   

سحَ  ضالضد عيةإ هو   مسو  جمسةعَو     مذٍشٍد صجَذ   ة ظد بيذٍذخف ؤع شذ بلغةسخ بلوحؾَد عن

عةموًةف وبله و  موشوبن يوودذ بلع َيوٌ بلحوةلل مون بلعيوش          10عةمةًف  يذ عةمل مغوعود   01عةمل  يذ 

عةمووةً  51( مووذبَ  هووو لووةحث باضسعوود   يووذ عووعَذ مغووعود ٍنووةهض عيووشي      1( عةمووةًف ويووش    01 

اصةج  جا باغسؾو يف ييوة دموشذ بلغوةسخ     عةمةًف ؤععف ب 01ٍح ل من بلعيش  عشيةػوبلعةم  ع ٌ عيش 

جمسةعَو  وؤضوشذ جةاضسعود ومو إ ٍعوود لصوةحث        ضوحَد  مسو    ل عَةسخ هَ ويظ ومولذ ي شجوةء زوةج    

حبطوةً   وبضوح وباضسعد وزشوٍ  وجسعةت عةئ س  بلن معظو ؤ شبدهة بغةء وؤط ةإ وزؾشٍذهو من م مهو 

 عن بألمةن وبالعس شبس 

 

 

 

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/


 

 

 محافظت الحذيذة –مذيريت  زبيذ  –مىطمت  البذوي  ب  مسرعت محمذ سعيذ مسعىدلصف تمرير حمىلي يىثك 

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

 ومصابيه إفاداث شهىد عيان 

ػاهاً، شاُذ ػياى هي أبٌاء املٌطقةث اابلٌةاٍ وثةذذ     55حيىي سامل ػلي الؼليوي _ يةلغ هي الؼور

 إليٌا اائالً: 

حت  وةن   ةن لسحوةلف بلعوذوبن بلغوعودً و و    ةن حشجَسو زوة ينر جبوبس م يل منه ود بلحوذوي ؤؽوةهذ طةئش   "

بلسح َوو  جع ووو  يووةن وم سوحووةً حووةيش بلصوووذ  يووةن جعووا باووشبذ  يف جؾووئ  مئطووف يف مسووةء بانه وودف و   

ز زف لنح د يوٍود مون ي ود بلغوشت     وهٌ ن ةن بيشجَسةحذى بلهةئشزج ذمنخ ا وز ةيإذ عنذمة ؽةهذ

ؤسجتور  ؾشق مث دوذ مضسعود   يوذ عوعَذ مغوعودف يةبور عنَ ود ل غةٍود يشبءهوة         وببه  ر جا ي د بل

  لوشب  بألط وةإ وبلنغوةء ومسعور جعوذ بب ؾوةن بألدخنود وبلغحوةس         إلحر جةلزعش وبسز و  منةصلنة وبانه د 

 سح َو  ل  ةن بيشجَسوةن من باضسعد بعسغةضد بجلشحي وؤبَن و حةولر بلزهةت جا بائوةن  عوةودذ بلهةئشزو   

 01طوس بالال  وبلغشط وجعذ مضوٌ  يف ة صبلر ميف ؤيوبء بانه دف ولعر بلغةسخ يف مضسعد   من يذٍذ

 بن لغيةء بانه د هشعر ؤبة وؽخص  مون ي ببنوة جا باضسعود باغوس ذ د اب وةر      ومغةدسخ بلهدلَ د 

عيةإ ولةحث باضسعد لذ جعطوشمو  من بلبلضحةٍة وعنذ ولولنة ينة حبةلد من بلزهوإف ؽةهذبة مخغد 

منو و  بضنوةن  بلغةسخ وويذبة ؽخص من و لذ  ةسق بيَةخ وهو مس  جمسةعَ   وبلح َد ويذبةهو يشحي 

عنووذ  ةو يووذ عووةمل ولووذ  ةسلووة بيَووةخ مسووإضشٍن جبشبح يوو       فمووشوبن يووودذ   وهووو خو خهووشيووشبح 

ن خمس  وود وبُ ةمغسؾوو ي بألصهووش جةيغووَنَد ولووةحث باضسعوود وعةموو  آخووش معوو  يشبحة وو        ةولووومهي

خيضعةن ل يشبلحد بلهحَدف يية دمشذ بلغةسخ عَةسخ بلعةم  مس  جمسةعَ   ومولذ ي شجةء زةج  ل  بلزً 

  " بلهةلد بلؾيغَد هبذف زؾغَ   مضخد باَةي وع ٌ باضسعدمنظومد ٍ و  جسشيَث لوبعذ 

 

ت ػاهةًا، اةا ا املسةػةث املسةد ذفث حلةاى حلظةث ال ةاة        65حموذ سؼيذ حيىي هسؼود يٌاُس ػورٍ  

ٍ     هةي ال ةاةت   شةظايا  بؼةذت هدواجذاً هغ الؼوةا  وأاةيا    بؼةذ اجةراءٍ    ًالةح تدلةج جسةذٍ اابلٌةا

في ا شظايا الصاةوخ هي ةحلةديةَ سسدفة ا األزُةر سذيريةث      ػوليث جرا يث اسدخرج األطةاء

 احلسيٌيث وثذذ اليٌا اائالً:

ش عونوبذ وزووب ش موةدخ بلوذٍضإ     لح  ؽشون بلغعودٍد وحتةل  ة يف بلعذوبن وبيصةس ع ي بلوَين لحو  ضوال   "

جةألعوبق وبحملهةذ لسؾغَ  باضخد وصسبعد مضسعن حَوص يةبور زوذس يل دخواًل ؤعَو  جو  عوةئ ن وزوو           

بيصووةس وبلووزً ؤضووش ع ووي     و شضوو مسه حووةذ بلعووَؼ وبيَووةخ مهوووف ومنووز عووذوبن بلسحووةلف بلغووعودً       

دس وجصوعوجد يف حوةإ  ا بيصووإ    باضبسع  من حَوص بسز وةن عوعش بلولوود وعوذ  زووب شي عووى جؾوئ  بوة         

ع َ ف ينر مسشلحةً بب شبي  ألصمد غالء مةدخ بلذٍضإ  وس   بيصةس وولف بلعذوبن ع ي بلَين يوٌ ؤعوود   

با صسبعد مضسعن ولئن طةإ بالبسظةسف بألمش بلزً زغحث يف زذهوس حوةلن باةدٍود وؤلوححر   و  با     

بل وذ بلضشوسً من بلهعة  وباوةء بلن وٌ بلصوةل ل ؾوشتف     وعةئ ن ال من ر  بيذ بلزً بحَر ؤحَةبةً ؤبة

 ئشذ يف بعوسالف محوةلل موة لَود هبوذف ؽوشبء منظومود طةلود غغوَد لسؾوغَ  باضوخد وصسبعود باضسعود              
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( مخغود عؾوش م َوون    111 111 01وجةل ع  جعوذ حبطوٌ عون دبئون  بعوس  ر منو و محوةلل جةهظود ج غور           

د بميَظ ينوة يف باضسعود ب وو  مغوةعذخ بلعيوةإ وبا نذعو        سٍةإ لَيد منظومد طةلد غغَدف ويف لَ 

وزشيَث بلهةلد بلؾيغَد و جإخ مل ؤؽعش بال جةلغةسخ بجلوٍد زذوً جَننة   ز ن مع وة يف بمهووبء وسموس     

جإطشبف باضسعد    وذذ بلووعٌ  ومل ؤعوسعَذي جال يف باغسؾو ي   وذ بلوحر جؾوظةٍة خمس  ود يف يغوذً          

 ؤلعووذز  عوون باؾووٌ وبيشيوودف بجلشديوود مشوعوود ل غةٍوود ييووة ؤن هنووة  عووةئ ن   منوو ة ؽووظَسةن يف سيووحن

ذبَ  ؤجشٍووةء  ةاإعووةخ بلوون مؾووشدخ يووشبء بلغووةسخ وزضووشس م لنووة وخو ووةً موون معووةودخ بل صووفف  وون  موو

   "بلغةسخ ز وق بلولف   ذ ا بعس ذب نة ظ يةً وعذوببةً ة خ  س

 

ػيةاى وشةقيص اةا ا املسةػةث،     ػاهةاً، شةاُذ    55لةغ هةي الؼوةر    اهلل سةؼيذ حيةىي هسةؼود_ ية    ػةذ

 اابلٌاٍ وثذذ إليٌا اائالً:

حةولووور ؤن ؤبوووة  ولئووون بلهووو بن بيوووشن لسحوووةلف بلعوووذوبن بلغوووعودً ؤ وووضع  ؤبوووة وؤط وووةإ يوووشبء          "

ؽووووةهذ  ألحت َ وووو  بائطووووف يف ؤيوووووبء بانه وووود و سحوووو  يووووةيض بلصوووووذف خشيوووور با  نووووةء باوووو إ        

يووووشن و جووووإخ ؽوووونر طووووةئشخ حشجَوووود غووووةسخ يوٍوووود ع ووووي مضسعوووود ؤخووووٌ   يووووذ   حت َوووو   بلهوووو بن ب

عيوووةإ ف وجعوووذ ولوووون بلغوووةسخ هشعووور ؤبوووة وحتشيووور   بل مووون عوووعَذ بلوووزً يوووةن يف باضسعووود هوووو وجميوعووود 

 ووووو موووو إ ؤخووووٌ    ووووذ خشيوووووب ؤط ةلوووو  وؤح ووووةدي  وبم ووووةمو موووون باوووو إ وهووووو مصووووةج  جةلووووزعش   

وليووور جن  ووو و جا مووو يلف بألط وووةإ يوووةبوب ؤيطوووش     وبمه ووو  مشعووووج  ٍه حوووون قوووذمو  ةلس َووور هبوووو   

( 1زووووإضشب  موووون بلغووووةسخ وعالمووووةذ بلصووووذمد وبالمَووووةس بلعصوووو  وبضووووحد موووون مال  ووووو وعووووذدهو     

ؤط ووووةإف جعووووذ بٍوووووبئ و يف موووو يل رهحوووور با باضسعوووود وعووووةعذذ يف ب وووو  بجلشحووووي منوووو و ؤخووووٌ           

ةليووور لوووذى معظوووو عوووئةن    يوووذ عوووعَذ وبعوووع نةهو با باغسؾووو يف  ةيةلووود باعَؾوووَد بلحةئغووود ز     

بانه وووود يغ هووووو  موووون عووووئةن منووووةط  مةموووود وبلغووووةح  بلغووووشن يووووشبء بلعووووذوبن وبيصووووةس بلووووزً      

ز ووووو  جوووو  بلغووووعودٍد وحتةل  ووووة منووووز ؤيطووووش موووون ضووووالش عوووونوبذ وحوووو  بل حظوووود وبلووووزً زغووووححر يف       

بسزئوووةت جموووةصس و ظوووةئ  ومأعوووٌ ز ووووق ولووو  ة بةلووور معظوووو بلغوووئةن باوووذبَ  ؤضوووة د با ز ؾوووٌ            

الف بلغوووووئةن محة ظووووود  آعذٍووووود وبا وووووذدخ يَوووووةخ   بلئوووووول ب وغ هوووووة مووووون بألموووووشب  با    ؤموووووشب 

    "بيذٍذخ من و عئةن منه د بلحذوي
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 وتائج الىالعت:

 الضحايا املذًيني:

 
   

 اإلمجايل

 3 2  0 القدلا

 2 2   اجلر ا

 املٌفآج املذًيث:

 
    

 1 1 1  خذهري

    1 خضرة

 

 

 وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:وصف االوتهان 

بانه ود بلون ا بعوس ذب  ة وويوذبة     حت َ وةذ مَذببَود اعش ود     باشيض بل ةبوين بط   ع ي بلوبلعد وؤيشى

مضسعوود يف طوووس بالووال  وبلضسبعوود خووالإ زوبيووذ    مذبَوود وؤن بائووةن باغووس ذف عحووةسخ عوون   ن بانه وود ؤ

منظومود طةلود غغوَد لسؾوغَ  مضوخد باَوةي بلسةجعود        مةلئ ة م  جميوعد عيةإ مذبَ  ٍ وموون جسشيَوث   

وال زويذ ؤً ؤهذبف عغئشٍد يف ز ر بانه د بألمش بلزً ٍؤيوذ ؤن موة لةمور جو  لووبذ بلسحوةلف        ل يضسعد

ٍعةلووث ع َ ووة بل ووةبون بلووذويلف وخشلووةً    هووو بعووس ذبف مسعيووذ ل يووذبَ  وبانؾووأذ باذبَوود وهووٌ يووشبئو      

بعوسيشبس بلغوعودٍد وحتةل  وة يف لسو       وجموشد ب سيعوةذ باسحضوشخ    ل يحةدئ وبل َو بلن ؤععور ع َ وة   

بلسحةلف وبعس ذبف بألط ةإ وبلنغةء وباذبَ  مة هو جال يشديد جؾعد زضةف جا بجلشبئو بلن  مة صبإ 

ومغي  ب سي  بلذويل بلزً مة صبإ لةمسةً جصبء هوزي بجلوشبئو بلون ٍنوذى     ؤى شزئح ة ؤمة  مشٍ بلغعودً

ابغوةبَد وبلون عسؾوئ  يف باغوس ح  بل شٍوث ع حود ؤموة  زئوةزف ب سيو  بلوذويل ود ةعو  عون             مهة يح  ب

 بي وق وبيشٍةذ ج  عسئون هزي بجلشبئو عوبج  دولَد يف بلعذوبن ع ي ب سيعةذ وبلذوإ 

 

 تىصياث المركس:

    باشيوووض بل وووةبوين ل ح ووووق وبلسنيَووود ٍوووذعو عَووو  منظيوووةذ ب سيووو  باوووذين وبانظيوووةذ بلذولَووود

وخصولًة منظيةذ بألموو باسحوذخ جا حتيو  مغواولَةمة بألخاللَود وبابغوةبَد جتوةي موة ٍشزئحو           

 بلغعودً من يشبئو حب  بلحؾشٍد و بابغةبَد ععة  بلسحةلفط بن 
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https://plus.google.com/u/0/106823218314660458058
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 بألمن جا بي ةظ ع ي مة زح ي من مسعس ة وعشعد بلعي  ع وي   يية ٍذعو بألمو باسحذخ وجم ظ

 ولف بيشت وولف بضٍف بلذ  بلَي  وبيذ من بسزئةت بجلشبئو حب  ؤط ةإ وبغةء بلَين 

      وٍذعو جا عشعد جسعةإ جلةن حت َ  دولَد ل سح َ  يف هزي بجلشديود وغ هوة وز وذر مشزئحَ وة

 ل  ضةء بلذويل 
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 الؼور الٌوع االسن م
ًوع 

 االًد اك
 هكاى الوااؼث املذيريث

خاةيد 

 اسد ذاف ن

 1102ٍولَو  01 بلحذوي  صجَذ لسَ  01 ريش مس  جمسةعَ  عةمل  يذ  1

2  
مشوبن يودذ بمحذ حغن 

 بلع َيٌ 
 1102ٍولَو  01 بلحذوي  صجَذ لسَ  01 ط   

3  
 يذ عةمل لةل حغن 

 مغعود
 1102ٍولَو  01 بلحذوي  صجَذ لسَ   10 ريش 

 

 

د(.2)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د ااحىدمهد جلذو نيد

 الؼور الٌوع االسن م
ًوع 

 االًد اك
 هكاى الوااؼث املذيريث

خاةيد 

 اسد ذاف ن

1  
 يذ ععَذ حيىي مغعود 

 جذوً 
 1102ٍولَو  01 بلحذوي  صجَذ يشٍح  51 ريش 

 1102ٍولَو  01 بلحذوي  صجَذ يشٍح    01 ريش ع ٌ عيش غشيةػ   2

 

د(.3)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 ًوع املٌفؤت اسن اا ا املٌفؤت م
ًوع 

 الضرة
 هكاى الوااؼث املذيريث

خاةيد 

 اسد ذاف ن

 1102ٍولَو  01 بلحذوي  صجَذ زضشس  مضسعد رسي    يذ ععَذ مغعود    1

عوووووووووووووووووووووووَةسخ  مس  جمسةعَ  عةمل    2

 هَ ويظ

 زذم  
 1102ٍولَو  01 بلحذوي  صجَذ

 1102ٍولَو  01 بلحذوي  صجَذ زذم   مولذ ي شجةء مس  جمسةعَ  عةمل    3

 1102ٍولَو  01 بلحذوي  صجَذ زضشس  م إ    يذ ععَذ مغعود    4

د

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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