
عدد القتلى يشمل ...  فبراير يوم الشهداء11بمناسبة تقرير 
 بناء الجنوب بيد القوات الشماليةوالشهداء من أ
  1994 يوليو 7لفترة ما بعد ل  والمستوطنين

 
 
 

:مقدمة  
 

يفخر ) ية سابقًاجمهورية اليمن الديمقراطية الشعب(وشعبنا في الجنوب ..  فبراير، هو يوم شهداء ثورة الرابع عشر من أآتوبر11يوم 
بأبطاله الشجعان، آرموز وطنية شامخة، دافعوا عن الوطن والشعب بشرف، ثم ضحوا بالنفس، أيام ناداهم الوطن للنضال من أجل 

.الحرية  
 

 وتاريخنا يفرد في صفحاته العديد من الرجال الصناديد، الذين قاتلوا وأبلوا بالًء حسنًا، وضحوا من أجل مبادئ الرجولة والحرية
وها هو الحال يستمر على ما هو عليه، يفرز الرجال األبطال ويضعهم بمثابة عالمات مضيئة على الطريق، من أجل .. والكرامة والعروبة
 الى شهدائنا االبرار االحياء في يوم الشهداء في ،الواليات المتحدة االمريكيةوالديمقراطية، فتحية من أرض الحرية ... الحرية والكرامة

تحية الى شعبنا االبي الصامد، الذي أخذ زمام المبادرة وقرر إستئناف تجديد النضال ضد اإلحتالل الجديد، ..  من ترابنا الطاهرآل بقعة
تحية عاطرة الى أولئك الرجال األشاوس، الذين رفعوا رايات النضال وولعوا شعلة الحرية والكرامة، يوم .. إلسترداد حقوقه المسلوبة

. في جمعية ردفان الخيرية في عدن2006 يناير 13والتضامن في التصالح والتسامح   
 

أبناء الجنوب في الداخل والخارج وبالذات قياداته الفاعلة، وأمام المجتمع الدولي ضع بين يدي و بمناسبة االحتفاء بيوم الشهداء، ن
في ) توقف العمليات العسكرية(وبي في فترة ما بعد بشان انتهاآات حقوق اإلنسان الجن ،هذا التقريرالمنظمات الدولية لحقوق اإلنسان و
العزل من السالح المدنيين الجنوبيين يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على عمليات القتل التي استهدفت م، حيث 1994 يوليو 7

امات والمظاهرات التي يشهدها المدنيين من المشارآين في اإلعتصويتناول عددًا من حاالت ، على يد جيش الجمهورية العربية اليمنية
األطفال ويتناول أيضًا عددًا من حاالت بعض اآلخر سقطوا في ميادين مختلفة أخرى على أرض الجنوب، الوالجنوب في هذه االيام، 

ون الدولي ، بموجب قواعد القانجرائم إنسانيةعتبر والتي ت، القتلى، الذين لم يشكلوا ولو للحظة أي خطر على حياة أفراد تلك القوات
. اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان  

 الوحدة الوطنية الجنوبية في تمثيل  في المهجر االمريكيالشخصيات آوآبة من جسدوعلى طريق الحرية من أجل الوطن والشعب، فقد 
أآثر من غيرها في عدد القتلى ين اإلعتبار تمثيل بعض المديريات في محافظة لحج، لكونها تعرضت عأخاذين ب، آل محافظات الجنوب

وما ، عداد وصياغة هذا التقريروذلك للعمل بما يقتضيه الواجب الوطني ـ  سنأتي الى ذآر أسمائهم في سياق هذا التقرير ـ إلوالشهداء، 
التصاالت ببعض والذي أخذ من وقتنا وجهدنا ما بين البحث والتنقيب والمراجعة والمقارنة، وبين اينطوي عليه من معلومات موثقة، 
على أعتمد التقرير حيث ، 2009 الى شهر يناير 2008أشهر، إمتد العمل فيه من شهر يوليو ) 6(االخوة في الداخل للتعاون أآثر من 

إفادات أهالي اإلتصاالت على مستوى الداخل والخارج وتبادل المعلومات بين أبناء الجنوب، ومصادر مؤآدة للمعلومات، من خالل 
، وذلك في سعينا لتوفير تقارير توثيقية  وبعض المواقع االلكترونية الغراءجريدة االيام العدنيةخالل ما وثقته الشكاوى أو من الضحايا و

تلك الحرب التي أعتمد الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح في خوضها م، 1994 نتيجة حرب صيف بيتبين حالة حقوق اإلنسان الجنو
، وغيرهم من قيادات عبدالوهاب االنسي وطارق الفضلي، و،لتطرف بقيادة الشيخ عبدالمجيد الزندانيبتحالفه مع قوى اإلرهاب وا

التي أفتى بها الدآتور عبدالوهاب الديلمي، والتي حلل لليمنيين في الشمال قتال أبناء  مستندًا على الفتوى الدينية ...االصالح المتطرفة
. رعًاالجنوب وإحتالل أرضهم آأمرًا أحله اهللا ش  

ولعلنا ال نضيف جديدًا، أذا ما قلنا أن الواليات المتحدة االمريكية واإلتحاد األوربي ودول الجوار، يدرآون جيدًا حقيقة عالقة نظام صنعاء 
 وتحالفه مع اإلرهاب، خصوصًا وأن العديد من الدراسات والتقارير، قد نشرت على المالء، خالل السنين الماضية، ووصفة اليمن بانه

مصدر بؤر اإلرهاب، وأن هناك خاليا نائمة فيه، آما حددت باإلسم عالقة ودعم بعض المتنفذين في السلطة لإلرهاب، وآان أحدث ما آتب 
    .2009 فبراير 9 بتاريخ 19 العدد 14الطبعة ) ذا ويكلي ستاندرد ( صحيفةعن عالقة الرئيس اليمني باإلرهاب في

 في الجنوب ما ما ال يغطي آافة عدد القتلى والشهداء ولكنه يعكس مؤشرا واقعيا لحالة حقوق اإلنسانن التقرير ربأونود أن نشير إلى 
بعد 7 يوليو 1994م، وأن آل ما حصل خالل الـ 14 سنة الماضية هو إستمرار لحرب 1994 بوسائل أخرى.  وندعوا آل من يرغب في 

المشارآة واإلسهام في إغناء هذا التقرير بإضافة معلومات لم يتطرق لها التقرير، اإلتصال باالخوين العزيزين وهما: محمد علي أحمد، 
وأحمد عبداهللا الحسني، بإعتبارهما المعنيان بمتابعة ملف الشهداء والقتلى والجرحى والمعتقليين والمشردين مع المجتمع الدولي 

 والقبض عليهم وتسليمهم للعدلة الدولية، ومتابعة إجراءات والمنظمات الدولية لحقوق االنسان، للمطالبة بمالحقة المجرمين والقتله
.حتالل نظام الجمهورية العربية اليمنية للجنوبإي لحقت بالجنوب وأهله من جراء التعويض عن آل االضرار المادية والبشرية الت  
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والمسببات لكل جريمة على حده، حيث قتل  والمكان والتاريخ التقرير، الذي يحدد االسم و هذايحتويهلما  ئيةحصالمعطيات اإلووفقًا ل
أوإستشهد أآثر من 216 مواطنًا جنوبيًا حسب الملحق المرفق أدناه، من بينهم 31 طفًال و11 إمرأة. وهذا التقرير ال يشمل ضحايا 

 اإلقتتال القبلي أو القضايا الجنائية أو الشخصية.

 

:إلطار القانوني لحماية حقوق االنسان في الحياةا  
 

يمثل الحق في الحياة أهم حقوق االنسان، فهو الحق االساسي الذي تقوم علية بقية الحقوق، وقد آفلت آافة القوانين الدولية         
وفيما يلي عرضًا ألبرز المعايير الدولية والمحلية . والمحلية حق االنسان في الحياة، ومنعت المساس بهذا الحق تحت أي مبرر أو ذريعة

: الحياةلحق االنسان في  
 

: القانون الدولي لحقوق االنسان-1  
 

:تنص معظم المواثيق الدولية لحقوق االنسان صراحة على حق االنسان في الحياة أهمها  
:حيث ينص على أن: من االعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 3( المادة -أ  
"لكل فرد حق في الحياة و الحرية و في األمان على شخصه"  
:حيث تنص على أن: من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 1(قرة الف) 6( المادة -ب  
."وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان -1"   
:حيث تنص على أن: من إتفاقية حقوق الطفل) 6(المادة _ ج  
.ف بأن لكل طفل حقًا أصيًال في الحياةتعترف الدول األطرا -1"  
."تكفل الدول األطراف الى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه -2  

 
:القانون الدولي اإلنساني -2  

 
:م، والخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب1949من إتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 3( المادة -أ  

:حيث تنص على مايلي  
ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة، يلتزم آل طرف من أطراف النزاع بأن يطبق في حالة قيام نزاع مسلح "

:آحد أدني األحكام التالية  
األشخاص الذين ال يشترآون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص  -1

قتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز العاجزون عن ال
ولهذا الغرض، تحظر .ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر

:األشخاص المذآورين أعاله، وتبقي محظورة في جميع األوقات واألماآناألفعال التالية فيما يتعلق ب   
االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، )أ   
أخذ الرهائن،) ب  
ة بالكرامة،االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاط) ج  
وتكفل جميع الضمانات القضائية . إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاآمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانونيا)  د

.الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة   
.يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم -2  

وعلى أطراف النزاع أن تعمل  .صليب األحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاعيجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، آاللجنة الدولية لل
وليس في تطبيق األحكام المتقدمة ما  .فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ آل األحكام األخرى من هذه االتفاقية أو بعضها

."يؤثر على الوضع القانوني ألطراف النزاع  
 

:م1949البروتوآول اإلضافي االول، والملحق بإتفاقيات جنيف لعام  من 51 و50 المادتان -ب   
:تنص على أن) 50(المادة   

) أ(المدني هو أي شخص ال ينتمي إلى فئة من فئات األشخاص المشار إليها في البنود األول والثاني والثالث والسادس من الفقرة  -1"
غير وإذا ثار الشك حول ما إذا آان شخص ما مدنيًا أم ". البروتوآول" من هذا اللحق 43من المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة والمادة 

.مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيًا  
.يندرج في السكان المدنيين آافة األشخاص المدنيين -2  
.ال يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف المدنيين -3  

حماية السكان المدنيين): 51(ة الماد  
يتمتع السكان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، إلضفاء فعالية على  -1

.هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دومًا باإلضافة إلى القواعد الدولية األخرى القابلة للتطبيق  
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وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية .  يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وآذا األشخاص المدنيون محًال للهجومال يجوز أن -2
.أساسًا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين  

مدى الوقت الذي يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائية وعلى  -3
.يقومون خالله بهذا الدور  

:تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية -4  
تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد،) أ   
أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،) ب  
، ومن ثم فإن "البروتوآول" يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال) ج 

.من شأنها أن تصيب، في آل حالة آهذه، األهداف العسكرية واألشخاص المدنيين أو األعيان المدنية دون تمييز  
:تعتبر األنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية -5  
 الهجوم قصفًا بالقنابل، أيًا آانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددًا من األهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن )أ 

البعض اآلخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم ترآزًا من المدنيين أو األعيان المدنية، على أنها هدف عسكري 
 واحد،

وم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارًا باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً والهج) ب
.من هذه الخسائر واألضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة  

.ن أو األشخاص المدنيينتحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيي -6  
ال يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين أو تحرآاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية  -7

 أطراف وال يجوز أن يوجه. والسيما في محاولة درء الهجوم عن األهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية
.النزاع تحرآات السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن األهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية  

ال يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين واألشخاص المدنيين بما في ذلك االلتزام  -8
.57تخاذ اإلجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة با  
 

: حيث تنص على أن1949من البروتوآول االضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام ) 13(المادة   
على يتمتع السكان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب إلضفاء فاعلية  -1

ً.هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دومًا   
ال يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وال األشخاص المدنيون عموما محًال للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به  -2

.الرامية أساسًا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين   
.يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائيةيتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي  -3  

 
وبناًء عليه فإننا ندين بشدة عمليات القتل التي أرتكبتها قوات االحتالل في الجنوب، والتي أدت الى إنتهاآات جسيمة لحقوق االنسان، 

:ومستندًا لقواعد القانون الدولي واالتفاقيات الدولية، نطالب باالتي  
 

مسؤوليتها القانونية في ، لحماية المدنيين وقت الحرب، 1949نحمل األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام  -1  
.التدخل الفوري والعاجل لوقف المزيد من االنتهاآات ضد أبناء الجنوب، ومنع تكرارها  

.وقية المحلية والدوليةمالحقة مجرمي الحرب في نظام صنعاء من قبل المؤسسات الحق -2  
.إلزام سلطات نظام صنعاء بتعويض الضحايا -3  
.تنظيم حملة ضغط محلية وإقليمية ودولية إليقاف استمرار إنتهاآات القوات اليمنية الشمالية -4  

 
 

:إعداد وصياغة  
العبادي محمد عبدالرحمن -1  
عوض علي حيدرة -2  
محمد حسين مقبل -3  
سعيد محمد الحريري -4  
حمد عمر محمد أ-5  
غازي علي أحمد -6  
  عمر سالم عبداهللا بن هالبي-7
  محمد سليمان أحمد-8
  حسين محمد الخليفي-9

عبداهللا محمد صالح -10  
  موسى حسين الربيدي-11
مثنى حسن بن حسن -12  
  أحمد ناصر بن زيد-13

 
2009 فبراير 8  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:الملحق  
 حسب ما في م1994 يوليو 7 وإستشهدوا ما بعد قائمة بالعدد اإلجمالي للذين قتلوا

  والمكان التاريخهذا اإلستبيان الذي يحدد االسم و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  أسم الشهيد صورة الشهيد تاريخ اإلستشهاد مكان اإلستشهاد مالحظة

أمام محكمة صيرة 
بكريتر في محافظة 

 عدن

خيران صالح طالب 
 المرزقي

 المرآزي بعد رفضه قتل على يد أفراد من االمن
  لهمتسليم سيارته

1994سبتمبر   1 اليوجد 

) ل.س.ع(المتهم قتل على متن سيارة بيجوت، 
وتولى حاليًا وظيفة بأمن يمارس عمله بشكل طبيعي 

محافظة شبوة، رغم صدور حكم االعدام عليه بتاريخ 
م2004مبر  ديس14  

في منطقة الشيخ سالم 
 بأبين

1995 أغسطس 3  حسين عقيل قفاز اليوجد 

2006 مايو 20) 4792(راجع صحيفة االيام العدد   

2 

 في السنوات األولى التي أعقبت حرب صيفقتل 
م بانفجار لغم من مخلفات الحرب 1994  

في منطقة بئر أحمد 
ظة عدنمحاف  

1994 - 1995  جعفر المشلحي اليوجد 
2009 يناير 27راجع موقع مأرب برس بتاريخ   

3 

 في السنوات األولى التي أعقبت حرب صيف تقتل
م بانفجار لغم من مخلفات الحرب 1994  

في منطقة بئر أحمد 
 محافظة عدن

1994 - 1995  أمرة تدعى زوجة مزيد اليوجد 
2009 يناير 27راجع موقع مأرب برس بتاريخ   

4 

لي حسين البجيري قتل شقيق الشاعر الكبير عقتل ال
  في منزلةعلى يد أفراد من االمن المرآزي

 5 عبد اهللا حسين البجيري اليوجد 1996 محافظة عدن

على يد أفراد من دائرة اختصاص أثناء التحقيق قتل 
نيابة األمن والبحث بمحافظة عدن وهم احمد الخضر، 

فار من (برتبة مقدم بالبحث الجنائي محافظة عدن 
، نبيل رزق مرزوق، برتبة مقدم بالبحث )ةوجه العدال

، )فار من وجه العدالة(الجنائي بمحافظة عدن 
منصور الجرباني، جندي باألمن المرآزي بمحافظة 

)فار من وجه العدالة(عدن   
 

1997 سبتمبر 30 محافظة عدن  

2005 يونيو 18) 4510(راجع صحيفة االيام العدد   

 6 وديع هالل علي فارع

عبده عثمان برآاتالقاتل ياسر   
 نوفمبر 23) 4643(راجع صحيفة االيام العدد 

2005 

في منطقة المسيمير 
 بمحافظة أبين

1997عام   7 منصور على محمد العزآي اليوجد 

 قتل من قبل االمن المرآزي
قتل في التواهي في 
 محافظة عدن

1997عام   8 عامل السياحة اليوجد 

شقتل من قبل الجي  
في الضالع محافظة 

حجل  
1997عام   9 احمد ثابت محمد اليوجد 
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القتلة عسكر تابعين لألمن العام في عدن واألمن 
) ظ.ف.ن.م(و) ع.ح.أ.ع: (المرآزي وهم

)ع.ع.ع(و) ب.ع.أ.م(و) ع.ص.ع.أ(و  
1998 يناير 7 في محافظة عدن أحمد علي صالح المحثوثي  اليوجد 

2007 يناير 13) 4988(راجع صحيفة االيام العدد   

10 

في محافظة 
 حضرموت

الشيخ علي بن حمد بن 
 حبريش العليي الحمومي

1998 إبريل 1  قوات الجيش من قبلقتل  11 اليوجد 

قتل من قبل االمن المرآزي أثناء مشارآته في 
في محافظة  مظاهرة

 حضرموت
1998أبريل   فرج مرجان بن همام اليوجد 

 سبتمبر 03) 5188(راجع صحيفة االيام العدد 
2007 

12 

 من قبل االمن المرآزي أثناء مشارآته في قتل
في محافظة  مظاهرة

 حضرموت
1998أبريل  عمر بارجاشأحمد  اليوجد   

 سبتمبر 03) 5188(راجع صحيفة االيام العدد 
2007 

13 

 رغم مرور أآثر من عشر لم يتم القبض على الجناة
صينعة في منطقة الم سنوات 

 بمديرية الصعيد
1998 مايو 19  محمد أحمد شحتور اليوجد 

2007 مايو 09) 5188(راجع صحيفة االيام العدد   
 

14 

 

 برصاص أحد جنود النقطة بمنطقة زبيد  في الضالح
 في الضالع

1998 يونيو 5 2008 يونيو 07) 5422(راجع صحيفة االيام العدد  محمد ثابت الزبيدي   
  محافظة لحج

 
15 

دنمحافظة ع قتل من قبل قائد النجدة في محافظة عدن  16 عبدالسالم المرشدي اليوجد 1998 

 األمن  أفراد وجنود النجدة وأجهزةقتل علي يد
، القضية الزالت حبيسة األدراج لدى بمحافظة عدن

لجنة التحقيق المكلفة للتحقيق منذ أآثر من تسع 
 سنوات

منطقة حجيف في في 
محافظة عدنالمعال   

عبدالسالم أحمد سالم 
 الناخبي

1999 إبريل 7  اليوجد 

2007 أبريل 09) 5062(راجع صحيفة االيام العدد   
 

17 

 

 في الضالع
2000عام  استشهد في قصف على الضالع من قبل الجيش   

  محافظة لحج
 18 أحمد عبداهللا أحمد شكع

 5



 

  في الضالع35برصاص أحد أفراد الواء قتل 
حزبي صالح حسين  في الضالع

 السقلدي
2000عام   

  محافظة لحج
19 

  في الضالع35صاص أحد أفراد الواء برقتل 
 في الضالع

2000عام   رياض عبدهللا حسن اليوجد 
  محافظة لحج

20 

 

على قارعة الطريق المودية الى الضالع في منطقة 
 حبيل القبة من قبل أفراد من االمن المرآزي

 في الضالع
2000 مايو 20 )الجمل(احمد محمد ناصر    

  محافظة لحج
21 

 

  في الضالع35فراد الواء قتل برصاص أحد أ
 في الضالع

 2000 عادل عبداهللا مانع
  محافظة لحج

22 

 في الضالع
 غسان قاسم مانع اليوجد 2000   في الضالع35قتل برصاص أحد أفراد الواء 

  محافظة لحج
23 

 في الضالع
اهللاعبداهللا أحمد عبد اليوجد 2000   في الضالع35قتل برصاص أحد أفراد الواء   

  محافظة لحج
24 

قتل بعدة طعنات بسكين في مدينة الشيخ عثمان في 
سوق الخضار على يد يحيى حسين زيد البواب، 

 ضابط في األمن المرآزي

الشيخ في مدينة 
 عثمان محافظة عدن

2001 يوليو 16  25 أحمد محمد محسن اليوجد 

 

الضالع محافظة في   في الضالع35قتل من قبل الجيش اللواء 
 لحج

2001رمضان   
2007 أآتوبر 4) 5583(راجع صحيفة االيام العدد   

كرالعميد علي قايد المع  26 

محمد صالح محمد المربط وجالل تم إغتياله من قبل 
  ولم يسلم الجناةصالح ناصر المربط
  ديسمبر20) 5583(راجع صحيفة االيام العدد 

2008  

بمنطقة الحميشة 
بمديرية لودر محافظة 

 أبين
2001 أآتوبر 28  اليوجد 

عبداهللا حسين جعيول 
 الكازمي

27 
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محمد صالح محمد المربط وجالل تم إغتياله من قبل 
  ولم يسلم الجناةصالح ناصر المربط

بمنطقة الحميشة 
بمديرية لودر محافظة 

 أبين
2001 أآتوبر 28  أحمد مفتاح محمد الكازمي اليوجد 

 ديسمبر 20) 5583(يام العدد راجع صحيفة اال
2008 

28 

 29 محمد فضل علي اليوجد 2001 بمحافظة عدن  من قبل االمن المرآزي في عدنقتل

بعد تعرضه لطلقة نارية أصابت رأسه وأودت بحياته 
في الحال، الجاني فيها محمد حسين علي، برتبة 

مساعد في قوة خفر السواحل، الحكم بمعاقبة الجاني 
 بدفع دية القتيل

في الشحر بمحافظة 
 حضرموت

2002 مايو 24  باسم عبيد مبارك الجريري اليوجد 

2005مايو  17) 4483(راجع صحيفة االيام العدد   

30 

 

 

 لم ينفذ حكم االعدام في القاتل عدنان يحيىالقاتل 
2005 مايو 7الصادر بتاريخ   

المهندسة إيمان سليمان
الرحمنعبد  

 أغسطس 8) 4552(راجع صحيفة االيام العدد 
2005 

2002 أغسطس 11 في محافظة عدن  

 

31 

 

القاتل .. قضية مغسلة اليرموك بكريتر محافظة عدن
  من الحرس الجمهوريعلي يحيى علي العدوي

في آريتر محافظة 
 عدن

2002 أآتوبر 13  سبتمبر 18) 4589(راجع صحيفة االيام العدد  
2005 

 

عبدالحميد أحمد ناصر 
 سويدان

32 

ر قتل بالقرب من مبنى نيابة مديرية الشيخ عثمان اث
خالف على قطعة أرض ، على يد محمد علي مرعي 
، الفقير أحد مشائخ محافظة مآرب وثالثة من مرافقيه

يبهم ومنهم  التهديد على الشهود وترهحيث مورس
بتوقيف راتبه في مرآز شرطة الشاهد نوفل حسن 

الحصن محافظة أبين إذا لم يسحب شهادته، آما 
ئف محمد هددوه باالختطاف والقتل، وآذا الشاهد نا

سرحان، الذي عرضت عليه اإلغراءات وعندما رفض 
 تم تهديده في حالة عدم سحب شهادته

2006 ابريل 23) 4769(راجع صحيفة االيام العدد   

في مدينة الشيخ 
 عثمان محافظة عدن

2003 يوليو 15  اليوجد 
الطالب بكيل عبده هزاع 

 الصبيحي
33 

وجد القتيل مدير مدرسة المسحال بمديرية لودر، 
مطعونًا بالة حادة في اجزاء متفرقة من جسمه 

 باالضافة الى آسور في الساقين

في ساحل أبين 
 محافظة عدن

2003يونيو   34 محمد حسن ناصر النخعي اليوجد 

راوح عبده محمد الصلويالقاتل   
في شارع الميدان 

بدارسعد في محافظة 
 عدن

2003 يوليو 23  35 عبدالوهاب محمد هاشم اليوجد 

منطقة مشألة، من قبل الجاني  مسجد تي ُقرى بفي
لم يتم تنفيذ الحكم حتى اآلن. محسن يحيى منصر  

بمنطقة مشألة في 
  يافع–مديرية يهر 

2003 يوليو 30  اليوجد 
الطالب إبراهيم ثابت 

 محسن
36 
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، من قبل الجاني  مشألةفي مسجد تي ُقرى بمنطقة
لم يتم تنفيذ الحكم.. ى منصر يمحسن يح  

ة مشألة في بمنطق
  يافع–مديرية يهر 

2003 يوليو 30  37 الطالب سعيد سعد قاسم اليوجد 

، من قبل الجاني منطقة مشألةفي مسجد تي ُقرى ب
لم يتم تنفيذ الحكم.. ى منصر يمحسن يح  

بمنطقة مشألة في  
يافعيهر   

2003 يوليو 30  38 الطالب صابر علي جبران اليوجد 

 –ة في مديرية يهر في مسجد تي ُقرى بمنطقة مشأل
لم يتم .. يافع، من قبل الجاني محسن يحى منصر 

 تنفيذ الحكم حتى اآلن

بمنطقة مشألة في 
  يافع–مديرية يهر 

2003 يوليو 30  39 الطالب وافي قاسم اليوجد 

 –في مسجد تي ُقرى بمنطقة مشألة في مديرية يهر 
لم يتم .. يافع، من قبل الجاني محسن يحى منصر 

حكم حتى اآلنتنفيذ ال  

بمنطقة مشألة في 
  يافع–مديرية يهر 

2003 يوليو 30  40 الطالب علي محمد علي اليوجد 

 –في مسجد تي ُقرى بمنطقة مشألة في مديرية يهر 
لم يتم .. يافع، من قبل الجاني محسن يحى منصر 

 تنفيذ الحكم حتى اآلن

بمنطقة مشألة في 
  يافع–مديرية يهر 

2003 يوليو 30  41 الطالب ثابت عبده أحمد اليوجد 

 –في مسجد تي ُقرى بمنطقة مشألة في مديرية يهر 
لم يتم .. يافع، من قبل الجاني محسن يحى منصر 

 تنفيذ الحكم حتى اآلن

بمنطقة مشألة في 
  يافع–مديرية يهر 

2003 يوليو 30  42 الطالب غسان سعيد عفيف اليوجد 

 – يهر في مسجد تي ُقرى بمنطقة مشألة في مديرية
لم يتم .. يافع، من قبل الجاني محسن يحى منصر 

 تنفيذ الحكم حتى اآلن

بمنطقة مشألة في 
  يافع–مديرية يهر 

2003 يوليو 30  43  فاروق عبده سالمالطالب اليوجد 

في منطقة البساتين 
 محافظة عدن

2003 أآتوبر 19 القاتل صبري عياش عبداهللا عشور رةالعقيد جالل مبارك حيد اليوجد   44 

في منطقة العسكريه 
 محافظة لحج

االستاذ فهد يوسف بن 
 يوسف

2003سنة حذره قتلته قوات االمن في منطقة العسكريه  45 اليوجد 

في لبعوس محافظة 
 لحج

حامد سالم عبدالرب 
)عاما17(  

2004 يناير 28 القاتل فضل محمد أحمد العماد  46 اليوجد 

فظة عدنفي محا القاتل بسام غالب محمد االغبري 2004 ابريل 1   

 

 47 المالزم وليد سعيد جازع

محمد منصور محمد ناصر 
 المنصوري

بمنطقة القاهرة 
 محافظة عدن

2004 أبريل 16  48  اليوجد 

تعرضت للقتل العمد من قبل مجاميع عسكرية نافذة 
 المغتصبة في قرية في مزرعتها وأرضهافي 

 وتم اإلفراج عنمصعبين بدارسعد محافظة عدن، 
 المتهمين قبل مثولهم أمام المحكمة

في قرية مصعبين 
2004 أبريل 18 لمصعبي اليوجد 

بدارسعد محافظة عدن
 49 وداد علي صالح ا

 جمال علي عقالن
بمدينة البريقة 
 محافظة عدن

2004 مايو 9  50 أمين محمد أحمد ناشر اليوجد 

 جمال علي عقالن
بمدينة البريقة 
 محافظة عدن

2004 مايو 9 جداليو   51 أروى باهارون 

 قتل بينما آان يؤدي واجبه العسكري
في مديرية الشامل 
 بمحافظة حجة

2004 مايو 25  52 عائد علي أحمد العولقي اليوجد 
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قتل في سجن البحرين بجعار بمحافظة أبين أثناء 
اقتياده من السجن من قبل عناصر من األمن، واغتيل 

جد مكبًالبأآثر من ثالثين طلقة وجهت إلى جسده وو  

محمد عبداهللا القراعة 
 الصليب

مدينة جعار محافظة 
 أبين

2004 سبتمبر 6  53 اليوجد 

 

القاتل عبدالعزيز العالمي ضابط اإلستخبارات 
 العسكرية

بمنطقة خورمكسر 
 محافظة عدن

2004 أآتوبر 9  54 الطالب حسين علي مسعود 

 

القاتل عبدالعزيز العالمي ضابط اإلستخبارات 
 العسكرية

بمنطقة خورمكسر 
 محافظة عدن

2004 أآتوبر 9  الحنكي خميسعوض  55 

 

 أمام محكمة صيره على يد قوات االمن المرآزيقتل 
 ..5399من طقم الشرطة الذي يحمل لوحة رقم 

 السوآة ليستلموا دية   على أسرة ضغوطومورست
 القتيل

في مدينة آريتر 
 محافظة عدن

لسوآهعبدالرحمن حسين ا 2004 نوفمبر 27   56 

قتل امام بوابة ادارة أمن محافظة عدن، والمتهم فيها 
 عبداللطيف الجسري

 1 محافظة عدن

 

العقيد مسعد علي احمد 
 الصيادي

2004 ديسمبر  57 

 

قتل أثناء تأديته شرف الواجب في محافظة مأرب، 
ناجي عبداهللا حسين   من السجن وتهريب القاتل

 الدفيعة
2004 ديسمبر 13 محافظة مأرب منير سالم قاسم حسان  58 

 

مدينة عتق محافظة 
 شبوة

2004 عام  قتل على يد أفراد األمن المرآزي  59 وسيم عيسى التوم 
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، وتم تهريب قتل من قبل عقيد في الحرس الجمهوري
 القاتل من السجن

 2005 أآتوبر 26راجع المذآرة الصادرة بتاريخ 
دن  ونشرت في موقع ع شخصية283والموقع عليها 

  نيوز

 60 وليد عبداهللا محسن اليوجد 2004 محافظة عدن

بطلقة نارية بمؤخرة الرأس في منطقة جولدمور، من 
قبل نافذين قاموا بتهريب الجناة ومنع يد القانون من 

 بلوغهم

في التواهي محافظة 
 عدن

الشيخ حسين حسن عبده 
 الجوهري

2005 يناير 5  61 اليوجد 

 

ري من افراد الحرس القاتل حسين علي أحمد الصب
 الجمهوري

مدينة آريتر محافظة 
 عدن

2005 يناير 11  62 عمار فارع حسن 

في جريمة مشهورة بعد أن تمكن المجني عليه قتل 
من ضبط ضابط الحرس الجمهوري متلبسا يقوم 

بأعمال ال أخالقية ويتحرش بأسرة المجني عليه في 
ليةمنزلهم الكائن بشارع أروى بجانب السينما األه  

في آريتر محافظة 
 عدن

2005 يناير 12  63 عمار الصبيحي اليوجد 

سمير عبده قائد قتل طعنًا بالسكين القاتل آل من 
 الوصابي وأخيه هاني عبدة قائد الوصابي

2005 يناير 16 محافظة عدن  

 

الخضر طالب محمد 
 الشعيبي

64 

في مديرية صيرة 
 بمحافظة عدن

) ط.أ.أ(الشاب   
أثر طعنة بجنبيةقتل  2005 يناير 17   اليوجد 

) عاما22 (  
65 

 منطقة عين بامعبد
2005 فبراير 23 القاتل عائش عمر سالم يوسف  فارس سعيد صالح الحسني اليوجد 

 محافظة شبوة
66 

منطقة عزان في  تعرض إلطالق النار من قبل
 محافظة  شبوة

عبداهللا محمد حسين علي 
) عامًا27(  

2005 مارس 9  اليوجد 
 مجهولين بعد أن خلدا للنوم

67 

في منطقة جلعة 
الساحلية في مديرية 
 رضوم بمحافظة شبوة

أحمد سالم السم العبدالّلي 
) عامًا38(  

إثر تعرضه لطعنة بسكين حادة اخترقت القلب، القاتل 
 يحيى علي أحمد الزبيدي

2005 مارس 9  68 اليوجد 

الجندي مطيع محمد نصر 
 الردفاني

قتل أثناء قيامه بواجبه األمني بمديرية طورالباحة، 
ض االمن تسليم الجناةورف  

طورالباحة محافظة 
 لحج

2005 مارس 27  69 اليوجد 

في المنصورة محافظة  أحمد محمد علي فارع
 عدن

2005 أبريل 14  قتل طلق ناري سكن في مؤخرة رأسه اليوجد 
) عام28 (  

70 

قتل بطلق ناري من مسدس ماآريوف اخترق جسده 
نفذ من األسفل مصيبا الكبد والكلية من األعلى و

اليمنى والقولون بتهتك، وذلك أثناء وجوده بجانب 
 منزل أسرته

 
 

في المنصورة محافظة 
 عدن

2005 أبريل 16 إبراهيم علي يسلم مسعود اليوجد 
) عاما25(  

71 
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في منطقة المخزن 
 بمحافظة أبين

 معمر ناصر غانم
2005 إبريل 30 القاتل صالح سعيد محمد  

) عاما29(   
72 

 القاتل أسامة حسن العسيري

 
الممدارة محافظة عدن

2005 مايو 1  
 

 

عدنان محمود أآبر 
 إسماعيل

) عاما29 (  
73 

 

حمد

قتلت عندما آانت تطل من نافذة منزلها في حي 
بمديرية المنصورة بعد احتدام الخالف على أرضية 
يدعي طرفان ملكيتها، قام رجل األمن عبدالسالم 

.بإطالق النار في الهواءمحمد منصر   

في الممدارة محافظة 
 عدن

 منيرة محمد أ
2005 مايو 4  

 

 

74 

 22قتل نتيجة إطالق األلعاب النارية الخطيرة ليلة 
م في ساحل أبين2005مايو   

في خورمكسر 
 محافظة عدن

 ناصر صالح منصور
2005 مايو 21  اليوجد 

) عاما18 (   
75 

 22ارية الخطيرة ليلة قتل نتيجة إطالق األلعاب الن
م في ساحل أبين2005مايو   

في خورمكسر 
 محافظة عدن

 ليث حسين ثابت
2005 مايو 21  اليوجد 

) عاما16 (  
76 

والطفل مهند عدنان 
)امينع(مصطفى   

 22قتل نتيجة إطالق األلعاب النارية الخطيرة ليلة 
م في ساحل أبين2005مايو   

في خورمكسر 
 محافظة عدن

2005 مايو 21  77 اليوجد 

قتل بطلقة نارية اخترقت رقبته في سوق القات 
 بمديرية نصاب

2005 مايو 27 نصاب محافظة شبوة  78 العقيد مساعد عوض لحول اليوجد 

قتل في سيارته التي آانت متوقفة في الشارع الرئيس 
 بمدينة الوضيع

بمدينة الوضيع 
 محافظة أبين

2005 يوليو 13 يحالرائد علي صالح مقر اليوجد   79 

في مبنى قيادة االمن العام واألمن المرآزي في قتل 
 أحور

2005 يوليو 14 في أحور محافظةأبين  80 حسين عمر اليوجد 

في مبنى قيادة االمن العام واألمن المرآزي في قتل 
 أحور

2005 يوليو 14 في أحور محافظةأبين  81 عبداهللا سالم لبث اليوجد 

 واألمن المرآزي في في مبنى قيادة االمن العامقتل 
 أحور

2005 يوليو 14 في أحور محافظةأبين  82 ناصر السعدي لبث اليوجد 

في مبنى قيادة االمن العام واألمن المرآزي في قتل 
 أحور

2005 يوليو 14 في أحور محافظةأبين  83 أحمد ماطر لبث اليوجد 
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في قرية المضو 
الشعيب مديرية 

 محافظة لحج

مسدوس مثنى مصلح قاسم 
) عاما23(  

م1994قتل بانفجار لغم من مخلفات حرب صيف  2005 يوليو 14   84 اليوجد 

في قرية المضو 
مديرية الشعيب 
 محافظة لحج

 مازن محمد أحمد صالح
م1994قتل بانفجار لغم من مخلفات حرب صيف  2005 يوليو 14   اليوجد 

) أعوام9 (  
85 

ة المضو في قري
مديرية الشعيب 
 محافظة لحج

  قاسم صالحةراوي
م1994قتلت بانفجار لغم من مخلفات حرب صيف  2005 يوليو 14   اليوجد 

) عاما40 (  
86 

بجانب فندق قتل في مظاهرة بالشيخ عثمان في عدن 
 جولة عبدالقوي، بعد أن أصيب بطلقة في -البحرين 

 أطلقتها قوات االمن خده األيسر اخترقت رأسه،
  وظل ينزف قرابة الساعتينالمرآزي

شيخ عثمان في ال
 بمحافظة عدن

فهيم حمود قائد أحمد 
)عاما21(  

2005 يوليو 21  87 اليوجد 

صالح عبداهللا لكسر 
 باعوضة

2005 أغسطس 8 بميفعة محافظة شبوة القاتل منصر مهدي سعيد الذي تم تهريبة من السجن  88 اليوجد 

بمنطقة طهرور 
بمديرية تبن محافظة 

 لحج
2005 أغسطس 9 من قبل مجهولون  89 فيصل صالح مسعود محمد اليوجد 

محمد عبداهللا عائض بن 
 عدان الصيعري

بمديرية حجر الصيعر 
 حضرموت

2005 أغسطس 22  90 قتل من قبل أفراد النقطة العسكرية اليوجد 

فوَّاز سعيد ناصرعزيبان 
 العقربي

مجموعة من االمن ، وهو ضمن )أ.ع.ع(القاتل يدعى 
 تمارس البسط العشوائي على األراضي

2005 سبتمبر 2 بمحافظة عدن يوجدال   91 

الشهيد رقيب في معسكر االمن المرآزي في 
ابناء جعار ابين قتل من قبل الجندي حضرموت من 

  من محافظة تعزفاروق مهيوب الحميدي

الرقيب علي ناصر حسن 
 باصليب

في محافظة 
 حضرموت

2005 سبتمبر 16  92 اليوجد 

2005 سبتمبر 21  

 

منتصر محمد فريد حسين 
)ا عام22(  

 لواء الطيران ينتمي إلى) ا.ح.ع(قام شخص يدعى 
في العند بإطالق رصاصة أصابت بطنه إثر نزاع نشب 

بين الطرفين على أرض زراعية وتم اإلفراج عن 
المتهمين على ذمة القضية وتهريب الجاني األساسي 

 الى خارج الوطن

منطقة الرباط محافظة 
 لحج

93 

 الرآاب قادمة من صنعاء إلى قتل في حافلة لنقل
سيئون وأثناء مرورها بمأرب أطلق عليها مسلحون 

 وابًال من األعيرة النارية

رمزي سعيد بن سالم بن 
2005 سبتمبر 23 في محافظة مأرب الزوع النهدي  اليوجد 

) عاما25 (  
94 

قتل بعيارين ناريين من الخلف اوديا بحياة المجني 
في منطقة خالية من عليه في الحال، وبقيت جثته 

 السكان تماما حتى منتصف الليل

يسلم أبوبكر سعيد حمصان 
) عاما42(  

2005 سبتمبر 24 برصد محافظة لحج  95 اليوجد 

على يد منتسبي رجال االنتشار األمني المرابطين في 
 مديرية شحن محافظة المهرة

مديرية شحن محافظة 
2005 أآتوبر 13  مسلم مبا اليوجد 

 المهرة
رك بلحافالشيخ  96 
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توفي داخل السجن المرآزي في صنعاء، الذي احتجز 
 أآتوبر 19فيه على ذمة قضية منظورة أمام القضاء 

أفادت أسرة السجين المتوفى بأنها زارته ، و2005
 أيام من وفاته والحظت 10في سجنه بصنعاء قبل 

أعراض المرض بادية عليه، وعندما طلبت نقله الى 
ي العالج ، لم تتجاوب ادارة احد المستشفيات لتلق

 السجن مع طلبها

داخل السجن في 
 محافظة صنعاء

2005 أآتوبر 25  97 جمال عوض فضل الحطيب اليوجد 

الذي ال يزال طليقًا حتى اآلن) ح. س. ج. ف(الجاني  2005عام  محافظة شبوة  ةأحمد سالم محمد حيدر اليوجد   98 

ولة محافظة منطقة جع
 لحج

2005عام   99 قتل في جعوله من قبل قوات الجيش جالل محمد سعد العقربي اليوجد 

 

في منطقة آود بيحان 
 محافظة عدن

 100 نبيل محمد ناجي قاسم 2005 القاتل ياسر عبده عثمان برآات

حميد محمد أحمد ضيف اهللا اليوجد 2005 في محافظة لحج قتل من قبل األمن المرآزي 101 

منطقة الخيسة 
بمديرية البريقة 
 محافظة عدن

 

2006 يناير 15  

 

ايثار عبدالرزاق محمد 
 فارس

منطقة الخيسة تها قتلت وهي تلعب مع أطفال حار  
أثناء الشرطة  من قبل عشوائيابشكل  بطلق ناري

)سنوات 8 ( على المواطنين   
102 

الغيظة بمنطقة 
 محافظة المهرة

2006 مارس 4 قتل على يد أفراد من االمن المرآزي عد علي آلشاتس اليوجد   103 

لقي مصرعه بطلق ناري من قبل رجال األمن بمديرية 
 القطن بوادي حضرموت وهو يقود سيارته 

بمديرية القطن 
 محافظة حضرموت

2006 مارس 16  104 بن حريز اليوجد 

مديرية الحوطة 
 محافظة لحج

 عبداهللا علي محسن
2006 مارس 17 توفي داخل سجن شرطة مديرية الحوطة  اليوجد 

) عامًا30 (  
105 

 

في مدينة المنصورة 
 محافظة عدن

2006 ابريل 12   القاتل ناصر انور علي عبداهللا هارب من العادلة 
ياسر حيدر عبداهللا القفان 

 الخليفي
) عاما26 (  

106 

لقي مصرعه جراء قيام سيارة نقل عليها لوحة 
بدهسه ولم تتوقف السيارة) الجيش(  

في سيئون محافظة 
 حضرموت

2006أبريل  17  107 حسين محضار اليوجد 
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الرائد سميرعلي محمد 
 صالح الردوع

قتل في النقطة العسكرية في محافظة تعز من قبل 
2006 أبريل 15 في محافظة تعز  

  الجندي صالح محمد حسن المطري
108 

قتل في منطقة العطويين جنوب مدينة طورالباحة 
ة مزرعتهجراء إطالق النار عليه أثناء قيامه بحراث  

في طورالباحة 
 محافظة لحج

محمد صالح مقبل التوم 
) عاما47(  

2006 أبريل 29  109 اليوجد 

قتل في منطقة بئر أحمد مديرية البريقة وتحديدا 
على يد قوة أمنية تضم ) سكره(األرض المسماة 

خمسة أطقم من األمن المرآزي، مزقة جثته طلقات 
 الدوشكا

في منطقة بئر أحمد 
نمحافظة عد  

علي سالم العطري 
 الصبيحي

2006 يونيو 24  110 اليوجد 

قتل في منطقة بئر أحمد مديرية البريقة وتحديدا 
على يد قوة أمنية تضم ) سكره(األرض المسماة 

 خمسة أطقم من األمن المرآزي

في منطقة بئر أحمد 
 محافظة عدن

2006 يونيو 24  111 أحمد هواش الصبيحي اليوجد 

أحمد مديرية البريقة وتحديدا قتل في منطقة بئر 
على يد قوة أمنية تضم ) سكره(األرض المسماة 

 خمسة أطقم من األمن المرآزي

في منطقة بئر أحمد 
 محافظة عدن

2006 يونيو 24  112 محمد العاطفي الصبيحي اليوجد 

قتل وسط الشارع العام بمدينة طورالباحة وهروب 
 المتهم

بمدينة طورالباحة 
 محافظة لحج

 جميل صالح حسن
2006ليو  يو8  اليوجد 

) عاما25 (  
113 

 طالبة جامعية في المستوى الثاني لغة القتيلة
 زنجبار، قتلت بطلق ناري -إنجليزية بكلية التربية 

 أصابها في العنق وذلك عندما آانت في منزلها

بمدينة زنجبار 
 محافظة أبين

2006 يوليو 10  114 نسرين سالم علي اليوجد 

بمنطقة منخر بمديرية القطن أثر إطالق لقي مصرعه 
نار من قبل افراد نقطة بن عيفان العسكرية التابعة 
 لمديرية وادي العين وحورة في محافظة حضرموت

بمديرية القطن 
 محافظة حضرموت

مبروك ربيع بن حسين 
) عاما60(  

2006 يوليو 16  115 اليوجد 

مشاة عند بوابة ) 103(القتيل أرآان حرب لواء 
 المخطط 11ه الكائن في منطقة آابوتا بلوك منزل

الجديد  بعد أن تعرض لطلقات نارية اخترقت رأسه 
 وصدره

العقيد محمد عبده البشعي 
) عاما50(  

منطقة آابوتا محافظة 
 عدن

2006 يوليو 31  116 اليوجد 

 

ابن شقيقة مرشح الرئاسة المستقل أحمد المجيدي 
بيحة، ومسؤول الحملته اإلعالمية في منطقة الص

 داخل سور منزله في قرية القاضي مدينة طورالباحة

مدينة طورالباحة 
 محافظ لحج

2006 أغسطس 28  117 عادل عبده محمد 

قتلت رشا طالب في مدينة عدن بطريق سالم علي 
بالخساف نتيجة سقوط وتطاير عدد من القذائف 
والشظايا على اثر الحريق الذي اندلع في مخزن 

  بجبل حديداألسلحة والذخائر

منطقة الخساف 
 محافظة عدن

2006 سبتمبر 6  118 رشا طالب اليوجد 
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قتلت رشا طالب في مدينة عدن بطريق سالم علي 
بالخساف نتيجة سقوط وتطاير عدد من القذائف 
والشظايا على اثر الحريق الذي اندلع في مخزن 

 األسلحة والذخائر بجبل حديد

منطقة الخساف 
 محافظة عدن

2006 سبتمبر 6  119 والدة رشا طالب اليوجد 

قتل أمام بوابة مبنى السلطة المحلية بمديرية ردفان 
 من قبل حراسة محمد فضل مقبل

في ردفان محافظة 
 لحج

2006 سبتمبر 10  120 حسن عبيد الحجيلي اليوجد 

محمود أحمد محمد األخرم 
) عاما75(  

قتل أمام بوابة مبنى السلطة المحلية بمديرية ردفان 
 من قبل حراسة محمد فضل مقبل

 محافظة في ردفان
 لحج

2006 سبتمبر 10  121 اليوجد 

قتل في انفجار في أحد الممرات القريبة من مبنى 
يضم مقر فرع المؤتمر الشعبي العام ومكتبي 

الضرائب واألحوال المدنية هو عائد من المدرسة، 
شوهدت جثته مرمية في مكان الحادث بزيه المدرسي 

إصابات بليغة في الرأس والجزء العلوي من متأثرًا ب
 جسمه

مدينة جعار محافظة 
 أبين

أحمد محمد راوح حميد 
) عاما14(  

2006 سبتمبر 18  122 اليوجد 

مساعد أول عبداهللا علي 
ن العود الشوبةحسي  

قتل على يد مجموعة قبلية في إحدى القرى التابعة 
 لمديرية حوث بمحافظة عمران

2006 سبتمبر 23 محافظة عمران  123 اليوجد 

توفي في السجن المرآزي بمحافظة المهرة اثر 
تعرضه للتعذيب والضرب المبرح من قبل أفراد من 
 البحث الجنائي وهو من أبناء منطقة دارسعد في عدن

جندي المرور محمد سعيد 
 عبده

2006 سبتمبر 28 محافظة المهرة  124 اليوجد 

 

بمديرية حبان في 
 محافظة شبوة

همة منزلهقتل على يد االجهزة االمنية أثناء مدا 2006 سبتمبر 29   
الطفل عواس راجح 

 الدابسي
)سنتين (  

125 

) قرية القاضي(قتل وهو في طريق عودته الى قريته 
الواقعة جنوب مدينة طورالباحة محافظة لحج، والذ 

 الجناة بالفرار

مدينة طور الباحة 
 محافظة لحج

2006 أآتوبر 4  اليوجد 
حمد سعيد أحمد الشيخ أ

 المنصوب
126 

قتل في قرية قرن عشال بمديرية مودية بطلقات نارية 
 أصابت أجزاء متفرقة من جسمه من قبل مجهوالين

بمديرية مودية 
 محافظة أبين

2006 أآتوبر 7  اليوجد 
 علي صالح امصارطي

) عاما40 (  
127 

عسيالن من قبل أفراد  في منطقة شحوح شرق قتلوا
سي (ة المرابطة لتأمين موقع شرآة الوحدة العسكري

الفرنسية) جي جي  

مديرية عسيالن 
 محافظة شبوة

2006 أآتوبر 25  اليوجد 
قتل أربعة أشخاص من 

 قبيلة بلحارث
128 

انفجرت فيهم قنبلة مجهولة المصدر والنوع أثناء 
لعبهم خارج حوش المنزل وحولت أجسادهم الى 

 أشالء

في مديرية المحفد 
 محافظة أبين

2006بر موف ن1  اليوجد 
مهدي أحمد محمد عوض 

 الشقاع
) عاما12 (  

129 

انفجرت فيهم قنبلة مجهولة المصدر والنوع أثناء 
لعبهم خارج حوش المنزل وحولت أجسادهم الى 

 أشالء

في مديرية المحفد 
 محافظة أبين

2006بر م نوف1  اليوجد 
مريم أحمد محمد عوض 

 الشقاع
) أعوام9(   

130 
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نبلة مجهولة المصدر والنوع أثناء انفجرت فيهم ق
لعبهم خارج حوش المنزل وحولت أجسادهم الى 

 أشالء

أنوار أحمد محمد عوض 
 الشقاع

في مديرية المحفد 
 محافظة أبين

2006بر م نوف1  اليوجد 
) أعوام8(   

131 

عبدالملك صالح أحمد 
 الصماتي

قتل جراء إصابته بطلقة نارية من قبل عصام 
 عبدالولي محمد

في طورالباحة 
 محافظة لحج

2006بر  نوفم13  اليوجد 
) عامًا17 (  

132 

 

في حالمين محافظة 
 لحج

2006 نوفمبر 17 قتل منطقة الحسو بحالمين من قبل مجموعة مسلحة   133 وضاح علي شائف 

 

رمسيس محمد علي أحمد 
 قائد

قتل في سوق البز بكريتر إثر طعنه بجنبية في البطن 
 من قبل أحد الباعة في السوق

في مدينة آريتر 
ة عدنمحافظ  

2006 ديسمبر 19  
) عام16 (  

134 

في سوق االسماك من ) جنبية(قتل طعنا بسالح أبيض 
 قبل وضاح عبداهللا سرور

بمدينة زنجبار 
 محافظة أبين

 أيمن عبداهللا سالم الشدادي
 اليوجد 2006

 
135 

 لقي مصرعه إثر اطالق نار من بندقية آلية وسط 
اصمة محافظة شبوة قام به شخص من مدينة عتق ع

 المحافظات الشمالية

بمديرية الصعيد 
 محافظة شبوة

2007 يناير 14  136 علي عوض ابو غاسقة اليوجد 

لقي مصرعه إثر اطالق نار من بندقية آلية وسط 
مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قام به شخص من 

 المحافظات الشمالية

بمديرية الصعيد 
 محافظة شبوة

2007ناير  ي14 عبدالكريم حسين الكشميمي اليوجد  137 

2007 يناير 16  

 

عاطف محمد عمر حيثر 
) عاما30(  

لقي مصرعه إثر طعنة قاتلة بجنبية من الخلف في 
 جولة شارع بن عزون بمنطقة الشرج

في المكال محافظة 
 حضرموت

138 

 

قتل في منطقة الحشاء في الضالع القاتل علي قائد 
 مثنى المحمودي

ي الضالع محافظة ف
 لحج

2007 يناير 17  
الجندي حميد عبده سالم 

 ناجي الصبيحي
139 

القتيلة من أهالي جعار بمحافظة أبين قتلت بطلق 
ناري وعثر على جثتها في ساحل أبين، القاتل 

 عبدالرحيم يوسف الحرازي

ساحل أبين محافظة 
 أبين

2007 فبراير 28  اليوجد 
زهرة محسن عقيل السقاف 

)اما ع40(  
140 
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مصرعه في قرية الحومرة مديرية حبيل جبر بعد لقي 
  إصابته برصاصة اخترقت مؤخرة رأسه

الطفل عبدربه ثابت 
2007 مارس 23 ردفان محافظة لحج عبدالقوي  

  مارس24) 5048(راجع صحيفة االيام العدد 
2007 

) أعوام6 (  
141 

وجهت ) جنبية(قتل نتيجة تعرضه لطعنات بآلة حدة 
ه في الرقبة والظهرإلي  

 القاتل محمد سعيد عبدالجبار الجبلي
2007 إبريل 7) 5060(راجع صحيفة االيام العدد   

2007 أبريل 3 في تبن محافظة لحج  

 

نبيه محمد نعمان سعيد 
) عاما17(  

142 

 

لقيت مصرعها إثر مقاومتها لسائق حافلة رآاب أجرة 
حاول االعتداء عليها مما أدى إلى سقوطها على 

طريق آورنيش الممالح حيث عثر عليها جثة هامدة 
، رقم الحافلة )شمالي(القاتل بسام عبده أحمد علي 

3/53رقم   

مريم أحمد عياش 
)عاما25(  

في منطقة الممالح 
 محافظة عدن

2007 إبريل 13  

2007 إبريل 15) 5067(راجع صحيفة االيام العدد   

143 

 

 في توفي أثناء إحتجازة في سجن شرطة القاهرة
 عدن

في مدينة القاهرة 
 محافظة عدن

2007 أبريل 16  عبدالمنعم الثمادي 
2007 إبريل 17) 5069(راجع صحيفة االيام العدد   

144 

 

لقي مصرعه طعنا بمنطقة شكع بمديرية الحصين، 
على أيدي جماعة انهالت عليه بالضرب والطعن 

بخنجر في الظهر، القتيل طالب في السنة الثالثة بكلية 
تربية الضالعال  

بمديرية الحصين 
 محافظة لحج

2007 مايو 4 مروان علي محمد  

2007 مايو 5) 5084(راجع صحيفة االيام العدد   

145 

 

قتل في مطعم السالم وسط سوق مدينة الضالع عندما 
آان يتناول الغداء، القاتل على يد محمد عبدالرزاق 

 طالب
أمين مجاهد أمين السيد 

) عاما40(  
في الضالع محافظة 

 لحج
م2007 مايو 20  

2007 مايو 21) 5098(راجع صحيفة االيام العدد   

146 

 في مديرية المضاربة   بسيارتهلغم مضاد لآللياتقتل في انفجار  جاعم ابراهيم احمد
 محافظة لحج

2007 مايو 31  اليوجد 
) عامًا28 ( 2007 يونيو 2) 5108(راجع صحيفة االيام العدد    

147 

جار لغم مضاد لآلليات بسيارتهقتل في انف  في مديرية المضاربة  
 محافظة لحج

2007 مايو 31  
2007 يونيو 2) 5108(راجع صحيفة االيام العدد   

 اليوجد
 حسن ابراهيم احمد

) عامًا32 (  
148 

 17



وقتل القتيل نجل شقيق محافظ أبين فريد أحمد مجور 
 على يد مجموعة مجهولة

فريد صالح أحمد مجور 
)عاما38(  

2007 يونيو 10 في محافظة أبين  اليوجد 
2007 يونيو 11 )5116(راجع صحيفة االيام العدد   

149 

القتيل وآيل نيابة مديريتي عرما وجردان بمحافظة 
2007 يونيو 12 محافظة شبوة شبوة قتل متأثرًا بخمس طلقات نارية ريعلي سالم العم اليوجد   

2007 يونيو 13) 5118(راجع صحيفة االيام العدد   
150 

قتل على يد أفراد نقطة العبر العسكرية األولى 
 بمحافظة حضرموت

منطقة العبر محافظة 
 شبوة

2007 يونيو 13  أحمد علي بلخير القفان اليوجد 
2007 يونيو 14) 5119(راجع صحيفة االيام العدد   

151 

قتل على يد أفراد نقطة العبر العسكرية األولى 
 بمحافظة حضرموت

منطقة العبر محافظة 
 شبوة

2007 يونيو 13  عائد علي بلخير القفان اليوجد 
2007 يونيو 14) 5119(يام العدد راجع صحيفة اال  

152 

في منطقة الروضة 
 بشبوة

2007 يونيو 20 قتل على يد أفراد من االمن المرآزي  153 مقتل شخصين اليوجد 

في منطقة العرم  قتل على يد أفراد من االمن المرآزي
 بمحافظة شبوة

2007 يونيو 24  سالم ناصر دابي اليوجد 
2007 يونيو 25) 5128(راجع صحيفة االيام العدد   

154 

قتل هو يؤدي واجبه الوظيفي في مديرية مدينة 
الشرق بمحافظة ذمار من قبل مجموعة من منطقة 

 ضوران
الجندي ماجد محسن علي 

 الرويسي
2007 يوليو 20 في محافظة ذمار وجدالي   

2007 نوفمبر 6) 5140(راجع صحيفة االيام العدد   

155 

 

القتيل من سكان شارع طارق بحارة حسين آريتر 
 مديرية صيرة محافظة عدن

في مديرية حصوين 
 محافظة المهرة

أحمد بن أحمد سعيد 
)عاما19(  

2007 يوليو 23  
2007 يوليو 24) 5153(راجع صحيفة االيام العدد   

156 

 على ناصر محمد القتيل هو ابن أخ الرئيس األسبق
في فندق الذيباني على يد أفراد من حراسة لجنة قبول 

 الطالب لإللتحاق بكلية الشرطة
النقيب سليمان هادي ناصر 

 محمد
في خورمكسر 
 محافظة عدن

2007 أغسطس 19  اليوجد 
 أغسطس 20) 5176(راجع صحيفة االيام العدد 

2007 

157 

 

ت قتل بإطالق ثالث رصاصات في صدره من قبل قوا
في مدينة المكال  االمن المرآزي أثناء مشارآته في مظاهرة بالمكال

 محافظة حضرموت
2007 سبتمبر 1  

2007 سبتمبر 2) 5187(راجع صحيفة االيام العدد   
 

 158 صالح سعيد القحوم
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قتل من قبل قوات االمن المرآزي أثناء مشارآة في 
 مظاهرة بالضالع

 في الضالع
2007 سبتمبر 10  سبتمبر 11) 5195(راجع صحيفة االيام العدد  

2007 
 وليد صالح عبادي

 محافظة لحج

  

159 

 

قتل من قبل قوات االمن المرآزي أثناء مشارآة في 
 مظاهرة بالضالع

 في الضالع
2007 سبتمبر 10 د حماديمحمد قاي   سبتمبر 11) 5195(راجع صحيفة االيام العدد  

2007 
 محافظة لحج

 

160 

من قبل طقم عسكري من حماية قتل عندما دهـس 
 في منطقة الضبة قبالة محجر لرضي أمن الشرآات

 بمديرية الشحر
الشحر محافظة 
 حضرموت

2007 سبتمبر 10  عمر سالم عبداهللا باعباد اليوجد 

2007 اآتوبر 8) 5118(راجع صحيفة االيام العدد   

161 

قتل عندما دهـس من قبل طقم عسكري من حماية 
نطقة الضبة قبالة محجر لرضي أمن الشرآات في م

 بمديرية الشحر
في الشحر محافظة 

 حضرموت
سالمين عبود سالمين 

 العطاء
2007 سبتمبر 10  اليوجد 

2007 اآتوبر 8) 5118(راجع صحيفة االيام العدد   

162 

قتل عندما دهـس من قبل طقم عسكري من حماية 
أمن الشرآات في منطقة الضبة قبالة محجر لرضي 

شحربمديرية ال  
في الشحر محافظة 

 حضرموت
2007 سبتمبر 10  محمد سالمين عبود العطاء اليوجد 

2007 اآتوبر 8) 5118(راجع صحيفة االيام العدد   

163 

 

 بدهس 5754قتل عندما قام طقم أمني يحمل رقم 
 أثناء سيره بمحاذاة الطريق بالقرب من المجني عليه

، وهروب الجناةمنطقة الحسيني في مديرية تبن  
 محافظة لحج

2007 سبتمبر 13  أيوب ناصر الرعوي 
 سبتمبر 15) 5198(ام العدد راجع صحيفة االي

2007 
 

164 

 

قتل عندما قامت أطقم عسكرية ودوشكا تابعين لألمن 
المرآزي بإطالق الرصاص مباشرة على المواطنيين 
في ردفان محافظة  المسلميين والعزًال من أي سالح في منصة ردفان

 لحج
2007 أآتوبر 13  

 أآتوبر 16) 5222(راجع صحيفة االيام العدد 
2007 

 

 165 شفيق هيثم حسن الجميعي
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قتل عندما قامت أطقم عسكرية ودوشكا تابعين لألمن 
المرآزي بإطالق الرصاص مباشرة على المواطنيين 
في ردفان محافظة  المسلميين والعزًال من أي سالح في منصة ردفان

 لحج
محمد نصر هيثم العمري 

 الحالمين
2007 أآتوبر 13  

آتوبر  أ16) 5222(راجع صحيفة االيام العدد 
2007 

 

166 

 

قتل عندما قامت أطقم عسكرية ودوشكا تابعين لألمن 
المرآزي بإطالق الرصاص مباشرة على المواطنيين 
في ردفان محافظة  المسلميين والعزًال من أي سالح في منصة ردفان

 لحج
فهمي محمد حسين 

 الجعفري
2007 أآتوبر 13  

وبر  أآت16) 5222(راجع صحيفة االيام العدد 
2007 

 

167 

 

قتل عندما قامت أطقم عسكرية ودوشكا تابعين لألمن 
المرآزي بإطالق الرصاص مباشرة على المواطنيين 
في ردفان محافظة  المسلميين والعزًال من أي سالح في منصة ردفان

 لحج
عبدالناصر قاسم محمد 

 حسن حمادة
2007 أآتوبر 13  

 أآتوبر 16) 5222(راجع صحيفة االيام العدد 
2007 

 

168 

 

إثر تعرضه لوابل من الرصاص من قبل أفراد قتل 
طقم عسكري يعمل ضمن القوة األمنية المرابطة في 

 في منطقة عياذ موقع أعمال ترآيب األنبوب
وةمحافظة شب  

2007 أآتوبر 21  
 أآتوبر 22) 5227(راجع صحيفة االيام العدد 

2007 
 

 سعيد علي عبداهللا المقاش
 الحارثي

169 

، قتل على يد وحدات من القتيل مصاب بشلل نصفي
الجيش في حراسة القطاع االمني في الشرآة 

 االوآرانية
 نوفمبر 10) 5243(راجع صحيفة االيام العدد 

2007 

مديرية عسيالن 
 محافظة شبوة

2007 نوفمبر 9  170  مساعدمساعد حسين بن اليوجد 

قتل على يد وحدات من الجيش في حراسة القطاع 
 االمني في الشرآة االوآرانية

 نوفمبر 10) 5243(راجع صحيفة االيام العدد 
2007 

مديرية عسيالن 
 محافظة شبوة

2007 نوفمبر 9  اليوجد 
صالح مساعد حسن بن 

 مساعد
171 

قتل على يد وحدات من الجيش في حراسة القطاع 
الشرآة االوآرانيةاالمني في   
 نوفمبر 10) 5243(يام العدد راجع صحيفة اال

2007 

مديرية عسيالن 
 محافظة شبوة

2007 نوفمبر 9  172 فارس سالم حمدان اليوجد 

قتل على يد وحدات من الجيش في حراسة القطاع 
 االمني في الشرآة االوآرانية

 نوفمبر 10) 5243(يام العدد راجع صحيفة اال
2007 

سيالن مديرية ع
 محافظة شبوة

2007 نوفمبر 9  173 صالح ناصر دائل اليوجد 
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قتل على يد وحدات من الجيش في حراسة القطاع 
مديرية عسيالن  االمني في الشرآة االوآرانية

 محافظة شبوة
2007 نوفمبر 9  محمد مبارك الزعبة اليوجد 

 نوفمبر 10) 5243(يام العدد راجع صحيفة اال
2007 

174 

وحدات من الجيش في حراسة القطاع قتل على يد 
مديرية عسيالن  االمني في الشرآة االوآرانية

 محافظة شبوة
2007 نوفمبر 9  صالح إحمد لشطل اليوجد 

 نوفمبر 10) 5243(يام العدد راجع صحيفة اال
2007 

175 

القتيل آان طالب يدرس بمدرسة القدس بمدينة 
أن بعد الشعب مديرية البريقة، ولقي مصرعه 

دمت سيارة نوع شاص الندآروزر تابعة اصط
 9964/3لمصلحة خفر السواحل تحمل لوحة معدنية 

 أثناء توجهه إلى الثانوية، وأدى الحادث إلى وفاته

طالب في الصف الثالث 
 ثانوي

مدينة الشعب محافظة 
 عدن

2008 يناير 5  اليوجد 

2008 يناير 6) 5290(راجع صحيفة االيام العدد   

176 

راهيم حمود الشائف نائب مدير البحث قتل على يد اب
 الجنائي بمحافظة شبوه

منطقة المصينعة 
 محافظة شبوة

2008 يناير 7  ابوبكر محمد الدنبي اليوجد 
2008 يناير 8) 5292(راجع صحيفة االيام العدد   

177 

 

قتل على يد قوات االمن المرآزي أثناء مشارآته في 
ة مهرجان التصالح والتسامح والتضامن في محط

 الهاشمي في محافظة عدن
مدينة الشيخ عثمان 
 محافظة عدن

2008 يناير 13  

2008 يناير 14) 5297(راجع صحيفة االيام العدد   

صالح أبوبكر محمد السيد 
 البكري

178 

قتل متأثرا بطلق ناري في مقدمة الرأس من قبل 
 جماعة مجهولة في منطقة تونة بمديرية ردفان

 أآتوبر 22) 5307 (راجع صحيفة االيام العدد
2008 

مديرية ردفان محافظة 
 لحج

2008 يناير 24  اليوجد 
 صالح محمود علي

) عاما55 (  
179 

 قتل من قبل مجهولين
 مارس 25) 5359(راجع صحيفة االيام العدد 

2008 

مديرية سيحوت 
 محافظة المهرة

2008 فبراير 27  180 ناجي محسن عوض حيدان اليوجد 

أفراد من الجيش واالمن قتل بطلق ناري أطلقة 
 المرآزي في القلب

2008 إبريل 3) 5367(راجع صحيفة االيام العدد   

منطقة الحبيلين 
 محافظة لحج

2008 أبريل 3  اليوجد 
عبدالفتاح سيف عبدالكريم 

)عاما25(  
181 

من الجيش واالمن المرآزيقتل على يد أفراد   
  2008 إبريل 3) 5367(راجع صحيفة االيام العدد 

لين يقة الحبمنط
 محافظة لحج

2008 أبريل 4  اليوجد 
محمد عبداهللاوضاح   
) عامًا25 (  

182 

دهستها سيارة حكومية نوع صالون في ساحة 
علي العقيم، سائق السيارة مستشفى المسيمير  

2008 إبريل 13) 5375(راجع صحيفة االيام العدد   

منطقة المسيمير 
 محافظة لحج

2008 أبريل 12  اليوجد 
فضل علي رناء الطفلة 

 أحمد 
)عامين(  

183 
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 قتل في منطقة العسكرية على يد قوات األمن
ربه عبدالفتاح ناصر عبد

 اليهري
أثناء مشارآته في احتجاج على قيام األجهزة األمنية 

 بردفان باعتقال أحد أبناء يافع
منطقة العسكرية 
 محافظة لحج

2008 أبريل 29  
) عاما30 (  

2008 إبريل 30) 5390(راجع صحيفة االيام العدد   

184 

قتل في مفرق حزم الجوف بمحافظة الجوف على يد 
 مجهولين

علي محمد ناصر العامري 
 الصبيحي

2008 مايو 2 محافظة الجوف  اليوجد 
2008 مايو 8) 5397(راجع صحيفة االيام العدد   

185 

 

أثر إصابته  برصاصة  قتل على أيدي األمن المرآزي
دما أعترض طقمًا عسكرياً وذلك عنفي منطقة البطن 

   القتيل في محاولة إلختطافةتابعًا لألمن المرآزي
الشيخ يحيى محمد حسن 

 الصوملي
 طور الباحة

2008 مايو 5  
 محافظة لحج

2008 مايو 6) 5395(راجع صحيفة االيام العدد   

186 

 

 قتل على أيدي األمن المرآزي
يل عندما اقتحم طقمان من األمن المرآزي قرية  الفت
وأطلقا النيران على المواطنين بما فيها مدافع 

 الدوشكا

طور الباحة محافظة 
 لحج

2008 مايو 5  حافظ محمد حسن 

2008 مايو 6) 5395(راجع صحيفة االيام العدد   

187 

مدينة الشعب محافظة  قتل بجانب مبنى المهمات في مدينة الشعب
 عدن

محسن جزاو الخضر 
)عاما28(  

2008 مايو 6  اليوجد 
2008 مايو 7) 5396(راجع صحيفة االيام العدد   

188 

 

القتيل من سكان منطقة حاشد بمديرية المنصورة لقي 
مصرعه بطلق ناري في مزرعة جعولة من قبل طقم 

  دفاع جوي والذا بالفرار120عسكري تابع للواء 
  2008 مايو 21) 5408(راجع صحيفة االيام العدد 

مديرية دارسعد 
 محافظة عدن

2008مايو  19  
عمار عبدالهادي فارع 

) عاما29(  
189 

من أبناء محافظة تعز ) ف.خ.م(قتل من قبل الجندي 
أحد أفراد نقطة منطقة الملحة لخفر السواحل في 

 مديرية أحور
 2008 مايو 26) 5412(راجع صحيفة االيام العدد 

  

مديرية أحور محافظة 
 أبين

2008 مايو 25  190 أحمد عمر باصبيع اليوجد 
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قتل متأثرا بجراحه إثر تعرضه لطلقات نارية صادرة 
 يونيو 5عن جنود طقم للنجدة العسكرية بتاريخ 

م أثناء نومه داخل باص آان يقف على الخط 2008
 العام بمدينة الضالع

مد سعيد محمد محسن مح
) عاما45(  

مدينة الضالع محافظة 
 عدن

2008 يونيو 12  

 2008 يونيو 14) 5428(راجع صحيفة االيام العدد 
  

191 

القاتل ضابط في ، ويالقتيل طالب في الصف األول ثان
 القوات المسلحة عبيد أحمد مثنى

  2008 يوليو 15) 5455(راجع صحيفة االيام العدد 
2008 يونيو 13 حالمين محافظة لحج  192 رائد محمد حسان اليوجد 

فارس راجي بن بقصان بن 
 حريز 

لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري من قبل حراسة 
  الصينية العاملة في مجال المسح في قطاعالشرآة

القطن محافظة 
 حضرموت

2008 يونيو 23  اليوجد 
) عاما20( 2008 يونيو 25) 5438(راجع صحيفة االيام العدد    

193 

 

قتل بطلقات نارية على يد أحد رجال األمن المرآزي 
مديرية أثناء عودته إلى منزله بمنطقة السرير مرآز 

 جحاف

حكيم فضل عبداهللا عبيد 
 الحريري

مديرية جحاف 
 محافظة لحج

2008 يونيو 27  
) عاما14  (  

2008 يونيو 28) 5440(راجع صحيفة االيام العدد   

194 

لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري من سالح 
الجندي وضاح الجابري بمنطقة عين بامعبد مديرية 

 رضوم
مديرية رضوم 
 محافظة شبوة

الجندي محمد صالح سرول 
) عاما31(  

2008 يوليو 6  اليوجد 

2008 يوليو 7) 5448(راجع صحيفة االيام العدد   

195 

 

القتيل عامل في بلدية الشيخ عثمان قتل تحت مسجد 
النور بالقرب من سوق القات بالشيخ عثمان، المتهم 

صاحب بسطة لبيع (عبده محمد أحمد ناصر الحزري 
)المعاوز  

في مدينة الشيخ 
 عثمان محافظة عدن

2008 يوليو 7  

2008 يوليو 9) 5450( االيام العدد راجع صحيفة  

إمامي صادق علوي 
 السقاف

) عاما22 (  
196 

توفيت الطفلة في نقطة دار سعد بعدن متأثرة بطلق 
ناري من مسدس أصابها في مقدمة الرأس بعد أن 
منع جنود نقطة دارسعد السماح لسيارة اإلسعاف 

عة لمستشفى النصر بالضالع بمواصلة المرور التاب
 العتبارات قانونية وإنسانية وأخالقية

2008 يوليو 19) 5458(راجع صحيفة االيام العدد   

2008 يوليو 18 محافظة عدن  اليوجد 
الطفلة تهاني حسين مهدي 

) أعوام7(  
197 

مصرعه جراء إطالق نار في منطقة الخداد لقي 
 بمديرية تبن

 يوليو 28) 5466(االيام العدد  صحيفة  راجع
2008  

بمديرية تبن محافظة 
 لحج

2008 يوليو 26  اليوجد 
صالح فضل أحمد عبيد 

)عاما18(  
198 
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توفي مسقط رأسه بمنطقة حمارة بمديرية األزراق 
وذلك بعد مضي نحو شهر على إصابته بضربة هراوة 
على رقبته من قبل أفراد من االمن المرآزي صباح 

 أثناء وجوده في الشارع العام م 208  يوليو7يوم 
 بمدينة الضالع بعد حدوث انفجار لقنبلة يدوية

منطقة األزراق 
 محافظة لحج

الشيخ عبداهللا محمد الفقيه 
) عاما60(  

2008 أغسطس 3  

 أغسطس 4) 5472(راجع صحيفة االيام العدد 
2008 

199 

 

من قبل مجهولون أثناء تأدية عمله آسائق في قتل 
، مدينة الوهط بمديرية تبنالواقع غرب ديد مصنع الح

 ساعات في 8وترك في موقع الجريمة أآثر من 
  وجود أفراد من أمن طور الباحة وأمن المحافظة

مدينة الوهط محافظة 
 لحج

2008 أغسطس 25 سعيد دباناصر عوض    

2008 سبتمبر 6) 5537(راجع صحيفة االيام العدد   

200 

 

 ناري في الصدر في لقي مصرعة إثر إصابته بطلق
على يد أفراد الحراسة االمنية المالح بردفان منطقة 

 التابعة لوآيل محافظة إب أحمد محمد الحنشي
منطقة المالح محافظة 

 لحج
 هشام أحمد محسن

2008 نوفمبر 14  
) عاما16 (  

 نوفمبر 15) 5557(راجع صحيفة االيام العدد 
2008 

201 

 محافظة من قبل قتل في مدينة جعار بمديرية خنفر
مدينة جعار محافظة  القوة أفراد من القوات المسلحة واألمن

 أبين
2008 نوفمبر 18  محمد ياقوت سالم مكحل اليوجد 

 نوفمبر 27) 5568(راجع صحيفة االيام العدد 
2008 

202 

 

توفي متأثرًا بطلق ناري من قبل قوات االمن المرآزي 
 22صين أصيب به أثناء المشارآة في مسيرة في الح

2008نوفمبر   
منطقة الحصين 
 محافظة لحج

2008 نوفمبر 24  
 نوفمبر 25) 5566(راجع صحيفة االيام العدد 

2008 

 حزام مثنى علي عبيد
) عاما18 (  

203 

قتل وسط الشارع الرئيس بسوق الخضار في 
مدينةعتق بإطالق سبع طلقات نارية في صدره أردته 

 قتيال، القاتل حمود عبده مدهش
 ديسمبر 6) 5575(جع صحيفة االيام العدد  را

2008 

عتق بمحافظة  مدينة
 شبوة

2008 ديسمبر 4  204  هائلياسر علي اليوجد 

القتل مدير المرآز الصحي بمديرية جحاف قتل 
 بمنطقة الرميلة بحجر في ظروف غامضة

 ديسمبر 22) 5594(راجع صحيفة االيام العدد 
2008 

بمديرية جحاف 
 محافظة لحج

2008سمبر  دي21  اليوجد 
 محسن علي محسن

) عاما45 (  
205 

شرق (قتل في سوق القات بمنطقة مفرق ماوية 
من قبل ثالثة أطقم للشرطة العسكرية) ينة تعزمد  

2009 يناير 1) 5594(راجع صحيفة االيام العدد   
2008 ديسمبر 30 محافظة تعز  اليوجد 

الجندي هارون محمد 
 صالح العبادي

) عاما24 (  
206 
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قتل إثر تعرضه للدهس من قبل إحدى عربات مدفعية 
المرابط بمديرية بيحان محافظة شبوة) 110(اللواء   

مديرية بيحان محافظة 
 شبوة

المساعد أول نصر علي 
 سالم الراعي

2009 يناير 7  اليوجد 
2009 يناير 10) 5603(راجع صحيفة االيام العدد   

207 

ي لجمهوري، لقيعمل جنديا في صفوف الحرس ا
بمنطقة باب اليمن بصنعاء في ظروف غامضةحتفه   

الجندي محمود عبده 
 فرحان

 بمنطقة باب اليمن
اءصنعمحافظة   

2009 يناير 10  اليوجد 
2009 يناير 12) 5605(راجع صحيفة االيام العدد  ) عاما38 (   

208 

قتل على يد ثالثة أشخاص مسلحين أثناء عودته إلى 
اولين اختطافه، منزله، قاموا بضربه وتكتيفه مح

وأثناء مقاومته لهم صوب أحدهم مسدسه على رأسه 
وأفرغ فيه ثالثة أعيرة نارية أردته قتيال في الحال 

 وآان أحد الجناة يرتدي زي عسكري
2009 يناير 17) 5610(راجع صحيفة االيام العدد   

في مديرية التواهي 
 محافظةعدن

2009 يناير 14  

 

فضل أحمد مانع الفجاري 
)ما عا35(  

209 

 على  االمن المرآزيبقنبلة رماها أحد أفرادقتل 
مظاهرة في مدينة الضالعالمشارآين ب في مدينة الضالع  

 محافظة لحج
2009 يناير 17 محمد عبداهللا علي  

 2009 يناير 18) 5611(راجع صحيفة االيام العدد 
  

210 

 

قتل متأثرأ بإصابتة بطالق ناري من قبل االمن 
رآته في ء مشاا أثن2009 يناير 13خ زي بتاريالمرآ

 مهرجان التصالح والتسامح بعدن
في مدينة الشيخ 

 عثمان محافظة عدن
عمر عبدالعزيز سالم الحاج 

) عاما17(    
2009 يناير 19  

2009 يناير 14) 5607(راجع صحيفة االيام العدد   
  2009 فبراير 6) 5630(والعدد 

211 

 

 الشعب محافظة عدنفي منطقة بئر احمد بمديرية قتل 
م1994من مخلفات حرب صيف بانفجار لغم  في منطقة بئر احمد  

 محافظة عدن
 طاهر عبداهللا حمود

2009 يناير 25  
2009 يناير 27راجع موقع مأرب برس بتاريخ  ) عاما17 (   

2009 فبراير 6) 5630(صحيفة االيام العدد   

212 

 قبل قتل متأثرا بإصابته بطلقة نارية أطلقت عليه من
 الجندي خليل علي عبده جسارة من محافظة ذمار في

  مشاه117والمسمى حاليا باللواء لواء المجد سابقا 
2009 فبراير 2) 5626(راجع صحيفة االيام العدد   

2009  يناير29 بمحافظة عمران  اليوجد 
الجندي مروان محمد 
 عبداهللا بن هادي

213 

قتل عيرة نارية متأثرا بجراحه الخطيرة اثر اصابته با 
 االمن  رجالاطلقها صوبه  استقرت في امعائه 

في مدينة الحوطة 
 محافظة لحج

2009 يناير 31  
 صالح عليوه

)عاما 50 (   
214 
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 قتل من قبل الجيش في معسكر صالح الدين
في مدينة البريقة 
 محافظة عدن

 215 الشيخ صالح قرو اليوجد غير معروف

للمعسكرات في قتل نتيجة دهسة بدبابة في أحد ا
 صنعاء أثناء متابعته إلستالم راتبه

 216 أحمد فضل حسن البعلية اليوجد غير معروف في محافظة صنعاء

 
 

 


