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نبذة عن املركز القانوين للحقوق والتنمية

ر�صــــــالة املركز :-

املركز القانوين للحقوق والتنمية منظمة جمتمع مدين ـ مقرها اأمانة العا�صمة ـ بداأ الن�صاط 
يف عام 2014م وح�صل على الرتخي�س يف عام 2015م  ين�صط يف جمايل تنمية املجتمع وتعزيز 
حقوق الن�صان وحمايتها طبقا للمعايري واملواثيق املقرة دوليًا ودعم �صيادة القانون , ور�صد 
وتوثيق النتهاكات لها , وتقدمي العون وامل�صاعدة القانونية ل�صحايا النتهاكات واحلروب,  
ويف هذا الإطار يقوم املركز بالعديد من الأعمال والأن�صطة ذات العالقة بذلك, ومنها القيام 
اأعمال  اإىل  اإ�صافة  بها,  واإ�صدار تقارير يومية  اليومي لالنتهاكات احلا�صلة  الر�صد  باأعمال 
الر�صد والتوثيق لالنتهاكات اجل�صيمة واإ�صدار تقارير نوعية بها, كما ي�صدر املركز وب�صكل 
يف  الأن�صطة  من  وغريها  الإن�صان  حقوق  بانتهاكات  املتعلقة  الإح�صائيات  من  العديد  دوري 

ذلك املجال.

يوؤمن املركز القانوين للحقوق والتنمية باأن رخاء و�صعادة الب�صرية لن يتح�صل اإل بتنمية 
ان�صانية  اإل بجهود  يتاأتى  لن  جمتمعية ترت�صخ خاللها حقوق الن�صان وحرياته وان ذلك 

عظيمة ومتوا�صلة وان املجتمع املدين يتحمل العبء ال�صا�صي يف ذلك.

اعتمدنــا يف توثيق وجمع الوقائــع امل�صمنة يف التقرير على الزيــارات امليدانية اإىل املواقع 
التــي تعر�صــت للق�صف مــن قبل ال�صعوديــة وحتالفهــا, واإجراء املقابــالت مع ال�صحايــا واأقاربهم 
وال�صهــود والر�صــد امليــداين والإعالمــي, وتوثيق ال�صحايــا والأ�صــرار بال�صور ومقاطــع الفيديو 
وتقارير اجلهات الر�صمية يف القطاعات املختلفة والتحقق من جميع هذه املعلومات, فاملركز وعرب 
طواقمــه يف خمتلــف حمافظــات اجلمهورية يتابع تطــورات ونتائج العدوان مبــا يف ذلك اجلرائم 
التــي ترتكبها طائرات التحالف الع�صكري بقيــادة ال�صعودية من ا�صتهداف متعمد وقتل للمدنيني 

وتدمري املن�صاآت العامة واخلا�صة والبنية التحتية.

منهجيتنا يف توثيق الوقائع:
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خلفيـــــــــــــة:	•
لزالت اآلة القتل لقوات التحالف الع�صكري الذي تقوده اململكة ال�صعودية فيما ي�صمى بعملية 
عا�صفــة احلــزم حت�صد اأرواح املدنيني الأبريــاء وتدمر املمتلكات والأعيــان املدنية منذ انطالقتها 
يف 26مار�ــس 2015م, العمليــة الع�صكرية التي ت�صارك فيها ت�صــع دول عربية وتلقى دعمًا اأمريكيًا 
�ُصنــت بحجــة اإعادة ال�صرعية لـ/ عبدربه من�صور هــادي والق�صاء على ما اأ�صموه النقالب من قبل 
احلوثيني واأن�صار الرئي�س ال�صابق �صالح وكان هدفها الأول بح�صب ما اأعلن عنه هو تدمري الأ�صلحة 
البالي�صتيــة والتــي ا�صتوىل عليها من ي�صمونهــم باملتمردين كونها ت�صكل تهديــدًا للجارة ال�صعودية 

واأمن اخلليج.

ا�صتخدمــت دول التحالــف امل�صاركــة يف العمليــة الع�صكريــة اأحــدث الأ�صلحــة املتطــورة من 
الطائــرات احلديثــة وال�صواريخ والقنابــل املوجهة بالإ�صافــة اإىل الطائرات البــوارج والدبابات 

واملدرعات املتطورة وقد اأعلنت كل دولة منها عن القوة التي �صاركت بها يف العملية.

ويف الأيام الأوىل من انطالق العملية الع�صكرية اأعلن الناطق الع�صكري باأ�صم قوات التحالف 
العميــد اأحمد الع�صــريي عن حتقيقها اأهم اأهدافها وتدمري 90% من القدرات الع�صكرية وال�صواريخ 
البالي�صتيــة ملن اأ�صماهم باملتمردين احلوثيني وعلى الرغم من مرور اأ�صهر على اإ�صدار هذا الإعالن 
اإل اأن العمليــة الع�صكريــة م�صتمرة حتى طباعة هذه ال�صل�صلــة والتي حتوي عدد من بع�س املجازر 
التي ارتكبتها قوات التحالف بحق املدنيني خالل عملية عا�صفة احلزم يف عدوان خمالف للقوانني 
والأعــراف الدوليــة, وح�صدت من خالل الق�صــف اجلوي املتوا�صل لأهداف ب�صريــة ومادية اأرواح 
اآلف املواطنــني املدنيــني الكثري منهم اأطفال ون�صاء وجرحت الكثــري منهم يف جمازر ل ميكن و�صف 
ب�صاعتهــا تعترب الأكرث اإحراقًا ودموية مل ُترتكــب مثلها يف اأي من بلدان العامل منذ انتهاء احلرب 
العامليــة الثانية, ولزالت حت�صد اأرواح العديد من الأبرياء حتى اإ�صدار هذه ال�صل�صلة, خلفت هذه 
العمليــة بامتيــاز جرائم حرب ب�صعة وجرائم �صــد الإن�صانية يف �صل �صمــت دويل فا�صح منح دول 
التحالــف ال�صوء الأخ�صر لرتكاب املزيــد من اجلرائم واإحداث معاناة �صديدة بال�صعب اليمني من 
خــالل اإطبــاق احل�صار الربي والبحــري واجلوي على اليمن منذ انطــالق عا�صفة احلزم حرم فيها 

اأكرث من 25 مليون ميني من اأدنى املقومات املعي�صية كالغذاء والدواء وامل�صتقات النفطية.

يف اليمــن ترتكــب اأب�صــع جرائم الع�صــر احلديث, طال العــدوان على اليمــن كل ماهو حممي 
بالقانــون الإن�صاين فقد ا�صتهدفت طائرات التحالف احلديثة و�صواريخها الذكية الب�صر واحلجر, 
مــدن ماأهولة بال�صكان ت�صتهدف بالق�صف على مــدار اليوم , ماليني من ال�صكان �صردوا من منازلهم , 

قرى باأكملها حميت من على الأر�س.

ولزال ال�صمــري الإن�صــاين مغيبًا عنها يتجاهلها بفعل النفط اخلليجي الذي �صيطر حتى على 
منظمة الأمم املتحدة واملنظمات الإن�صانية, فهل �صي�صحو ال�صمري الإن�صاين يومًا ما ؟!! 

العملية الع�صكرية على اليمن متثل جرمية عدوان غري م�صروع ملخالفته ال�صريحة والوا�صحة 
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مليثــاق الأمم املتحدة , كمــا اقرتفت قوات التحالف جرائم وانتهــاكات وخمالفات ج�صيمة للقانون 
الإن�صاين الدويل ومنها ال�صكوك واملواثيق الدولية.

املركــز القانــوين منذ اليــوم الأول لنطالق عمليــة عا�صفة احلزم عمل عــرب فريق حقوقي 
وقانوين على مراقبة النتهاكات ور�صدها وتوثيقها ولزال كذلك حتى اللحظة انطالقا من واجبه 
القانوين والخالقي حيال اجلرائم التي تنتهك قواعد القانون الدويل, وعلى الرغم من املخاطر 
ال�صديــدة بالق�صــف املتوا�صل من طائرات التحالف دون متييز بــني الهدف املدين والع�صكري اإل اأن 
ِفريــق املركــز القانوين املنت�صر يف معظــم املحافظات اليمنية, ويف كثري مــن الأحيان حتت الق�صف, 
قــام بر�صــد وتوثيــق الكثري من اجلرائــم والنتهاكات التــي ترتكبها تلك الطائــرات بحق املدنيني 
واملن�صــاآت والأعيــان املدنية وفقًا للمعايري الدولية املعتربة, نظــرًا لالأهمية الكبرية  يف توثيق تلك 
اجلرائــم وحتديــد مركتبيهــا وامل�صئولني عن ارتكابهــا وذلك كدليل وم�صتند قانــوين يعتد به عند 

مقا�صات امل�صئولني عنها ق�صائيًا. 

ملخ�س حمتوى ال�صل�صلة: 	•
يحتــوي هذا الإ�صــدار على )19( تقريرًا وثق فيه املركز القانــوين للحقوق والتنمية وقائع 
ق�صــف املدنيني وا�صتهــداف املن�صاآت املدنية يف )9( حمافظات ارتكبتها ال�صعودية وحتالفها يف �صهر 
مايــو ويونيــو ويوليــو 2015م, واأ�صفــر عنها قتــل قرابة )418( مدنيــًا واإ�صابة مــا ل يقل )631( 
اآخريــن وتدمــري من�صــاآت مدنية تتمثــل يف )5( اأ�صواق و)3( معــامل تاريخية ومدينتــني �صكنيتني, 

ومنازل وقرى ففي: 

تاريخ 17 مايو 2015م ق�صفت طائرات ال�صعودية وحتالفها احلربية �صوقًا يقع على الطريق   )1
العــام يف مدنيــة زبيــد – حمافظة احلديــدة اأ�صفر عنهــا تدمري ال�صوق واملحــالت التجارية 
ومنــزًل وا�صرتاحة وقتل نتجيــة ق�صف ال�صوق )48( مدنيًا بينهــم )6( اأطفال و�صت ن�صاء, 
كما اأ�صيب ما ل يقل عن )94( مدنيًا ممن كانوا يف ال�صوق وبجواره بينهم )12( طفاًل و)4( ن�صاء. 

ويف تاريــخ 21 مايــو 2015م ق�صفــت طائــرات ال�صعوديــة وحتالفهــا احلربيةبت�صــع غارات   )2
منطقة هران مما اأدى اإىل تدمري متحفًا ومركز الر�صد الزلزايل الوحيد يف اليمن واحلديقة 
العامــة ومنازل ومن�صاآت مدنية ونتج عن الق�صف قتــل )20( مدنيًا بينهم )5( اأطفال و)4( 

ن�صاء واأ�صيب ما ل يقل عن )19( مدنيًا بينهم طفلة و)3( ن�صاء.

ومــا بــني تاريــخ 11 اأبريل وحتــى 27مايــو 2015م ق�صفت الطائــرات احلربيــة لل�صعودية   )7-3
وحتالفهــا العديــد من املناطق منهــا خم�س مناطق يف حمافظة تعز ونتــج عن الق�صف تدمري 
العديــد مــن املن�صاآت املدنية ومعــامل تاريخية منها قلعــة القاهرة بجبل �صــرب, كما اأ�صفرت 

الغارات يف الوقائع اخلم�س عن مقتل )44( مدنيًا واإ�صابة )50( اآخرين.

يف 2 يونيــو 2015م �صنــت الطائــرات احلربيــة لل�صعوديــة وحتالفهــا غارات علــى مديرية   )8
همــدان حمافظة �صنعــاء, منها غارة على منزيل/ علي القبلــي وهالل حممديف قرية العرة 
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اأدت اإىل تدمريهمــا وقتــل واإ�صابة كل من كان فيهما وبلغ عــدد ال�صحايا من املدنيني القتلى 
)8( اأ�صخا�س بينهم )5( اأطفال و)3( ن�صاء واأ�صيب طفل وخم�س ن�صاء ورجل.

ويف 3 يونيو 2015م ارتكبت ال�صعودية وحتالفها جمزرة بحق قرية اآل العرم – وادي �صرب    )9
حمافظــة �صعــدة, حيث �صنت اأكرث من ت�صع غارات جوية نتج عنها تدمري القرية وقتل ما ل 
يقل عن )53( مدنيًا بينهم )36( طفاًل وت�صع ن�صاء, واأما بقية الرجال فاأغلبهم من امل�صنني, 

كما اأ�صيب )12( مدنيًا.

يف 6 يونيــو 2015م األقت الطائرات احلربية التابعــة لل�صعودية وحتالفها قنابل عنقودية   )10
علــى خميــم النازحني يف حريان حمافظــة حجة اأدت اإىل قتل  عدد مــن املدنيني بينهم)3( 

ن�صاء واإ�صابة ما ل يقل عن )60( مدنيًا بينهم )18( طفاًل و)9( ن�صاء.

يف 12 يونيــو 2015م تعمــدت الطائــرات احلربيــة لل�صعوديــة وحتالفهــا اإلقــاء قنبلة على   )11
مدينة �صنعاء التاريخية �صقطت يف حي القا�صمي واأدت اإىل تدمري ثالثة منازل على روؤو�س 
�صاكنيهــا وت�صرر ع�صــرات املنازل وبلغ عدد ال�صحايا يف هذه الواقعــة خم�صة مدنيني بينهم 

طفل وامراأة من اأ�صرة واحدة.

يف 26 يونيو 2015م ق�صفت الطائرات احلربية لل�صعودية وحتالفها ح�صن اأثري يف مدينة   )12
املحاب�صــة ممــا اأدى اإىل تدمري احل�صن ومدر�صة وم�صجد ومنــازل جماورة وقتل )4( مدنيني 

بينهم طفل واإ�صابة ما ل يقل عن )17( مدنيًا بينهم )6( اأطفال و)5( ن�صاء.

يف 4 يوليــو 2015م ق�صفــت الطائــرات احلربيــة لل�صعوديــة وحتالفها �صــوق مثلث عاهم يف   )13
حمافظــة حجة مما اأدى اإىل تدمــري ال�صوق وقتل )35( مدنيًا اأغلبهــم من امل�صافرين بينهم 

طفلني وبلغ عدد امل�صابني واجلرحى )70( مدنيًا بينهم طفلني.

يف 6 يوليــو 2015م �صنــت الطائرات احلربية لل�صعودية وحتالفها غارات جوية على مدينة   )14
عمــران ا�صتهدفــت فيهــا �صــوق النــوم و�صوق تقــي وهما مــن الأ�صــواق الرئي�صيــة يف املدينة 
واأ�صفــرت الغــارات عــن تدمري ال�صوقــني بــكل حمتوياتها وتدمــري املنازل املجــاورة وقتل يف 
ال�صوقــني وبالقرب منهما ما ل يقل عــن )40( مدنيًا بينهم )15( طفاًل واأ�صيب )49( مدنيًا 

بينهم )13( طفاًل.

يف 8 يوليــو 2015م ا�صتهدفــت اإحــدى الغــارات اجلويــة التــي ت�صنهــا الطائــرات احلربيــة   )15
لل�صعودية وحتالفها على اليمن �صوقًا اآخر يف حمافظة عمران يف منطقة خيوان "وهو �صوق 
خيوان" واأ�صفرت عن قتل )7( مدنيني بينهم )5( اأطفال واإ�صابة )16( مدنيًا بينهم طفلني 

و)5( ن�صاء.

يف 10 يوليو 2015م �صنت الطائرات احلربية لل�صعودية وحتالفها غارة على قرية احلظرية   )16
مبديرية �صنحان والتابعة ملحافظة �صنعاء, ا�صتهدفت فيها منزل/ عبداهلل ح�صني اجلوزي, 
ومنزل/ جملي جملي اأحمد, واللذان تدمرًا فوق روؤو�س �صاكنيهما وقتل يف هذه الغارة )11( 
مدنيــًا بينهــم )5( اأطفــال و)4( ن�صاء وبني الأطفــال ر�صيع حديث الــولدة مل يتعَد عمره 

ع�صرة اأيام قتل وهو يف ح�صن والدته, كما اأ�صيب )7( مدنيني بينهم )3( اأطفال و)2( ن�صاء.
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يف 13 يوليو 2015م ق�صفت الطائرات احلربية لل�صعودية وحتالفها مدينة عمال النظافة   )17
يف حي �صعوان – اأمانة العا�صمة – واأ�صفر الق�صف عن تدمري )14( منزًل والإ�صرار بع�صرات 
املنــازل كمــا اأ�صفر الق�صف عن قتــل )25( مدنيًا من اأ�صر عمال النظافــة بينهم )16( طفاًل 

و)6( ن�صاء واأ�صيب )27( مدنيًا بينهم )19( طفاًل و)4( ن�صاء.

يف 19 يوليو 2015م ا�صتهدفت الغارات اجلوية حي الكمب ال�صكني يف مدينة يرمي حمافظة   )18
اإب – ونتــج عنهــا قتــل )21( مدنيــًا بينهم )9( اأطفــال و)5( ن�صاء كما اأ�صيــب )35( بينهم 

)14( طفاًل و)9( ن�صاء.

يف 24 يوليــو 2015م �صنت الطائــرات احلربية لل�صعودية وحتالفها )9( غارات على مدينة   )19
عمــال الكهربــاء مبدينة املخاء التابعة ملحافظة تعز, واأ�صفر عنهــا اإحلاق الدمار والأ�صرار 
بكافــة الوحــدات ال�صكنيــة يف هــذه املدينة, كما نتج عــن الغارات قتل مــا ل يقل عن )88( 
مدنيــًا مــن عمال الكهرباء واأقربائهم واأ�صرهم بينهم )19( طفــاًل و)20( امراأة, كما اأ�صيب 

ما ل يقل عن )170( مدنيًا بينهم )15( طفاًل و)32( امراأة.



قصف مدينة زبيد التارخيية 
حمافظة احلديــدة

بتاريخ 12 مايو 2015م

اجلزء الثاني من:
سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية اخلامسة عشر
الهجوم على اأماكن مدنية حممية
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ملخص: 
	•يف تاريــخ 2015/4/21م  اأي  بعــد 26 يومــًا مــن انطــالق عمليــة "عا�صفــة احلــزم "اأعلــن الناطق 
  " الر�صمــي با�صــم قــوت التحالف العميــد اأحمد الع�صــريي يف موؤمتر �صحفي عــن انتهاء عمليــة "عا�صفة احلزم
وبدء عملية جديدة اطلقوا عليها ا�صم "اإعادة الأمل" تهدف اإىل  اإعادة الأمل لل�صعب اليمني بح�صب تعبريهم.

اجلميع كان يعتقد اأن العمليات الع�صكرية وهجمات الطريان احلربي �صتتوقف بعد الإعالن عن انتهاءها 
واإطــالق عمليــة "اإعــادة المل" ولكن لالأ�صف اأ�صيب اجلميــع "بخيبة اأمل" عندما تبــني اأن الإعالن عن انتهاء 
العمليــة مل يكــن �صــوى بيان اإعالمي فقط يف حــني اأن غارات الطائــرات ا�صتمرت يف ح�صــد ارواح  البرياء من 

املدنيني وتدمري املباين واملن�صاآت دون متييز بني هدف مدين اأو ع�صكري.

يف 2015/5/12م  وقبــل �صاعــات مــن بدء �صريان الهدنة التـي اأعلن عنهــا قبل اأيام  وزير اخلارجية  •	
ال�صعــودي عادل اجلبــري كانت مدينة زبيد التاريخية على موعد مع احدى غــارات الطائرات التابعة لـ"اإعادة 
المل"  ولكنها يف احلقيقة مل تكن حتمل ما ُيعيد اأماًل, بل حملت قنابل املوت اإىل  زبيد, وعند �صقوطها مزجت 
بني عبق التاريخ واألوان الرتاث الإن�صاين مع روائح واألوان الدماء وقطع الأ�صالء املتناثرة, لرت�صم بذلك لوحة 
علــى جدار التاريخ والرتاث الإن�صاين ملدينة زبيــد, لوحة تعرب عن تفا�صيل  ماأ�صاوية بحق ابرياء اآمنني كانوا 

يعتقدون انهم مبناأى عن العوا�صف ويتطلعون اإىل الأمل املوعود. 

مــن جديد قام بر�صد  وتوثيق تفا�صيل هــذه املاأ�صاة الإن�صانية التـي    املركز القانوين 
نتــج عنهــا مقتــل مــا ل يقل عــن )48( مــدين بينهــم اأطفــال ون�صاء, 

واإ�صابة )94( مدنيًا  معظمهم جراحهم خطرية.    

اأمــا ال�صــرار املادية فقد متثلت يف تدمري �صوق �صعبــي وعمارة مكونة من ثالثة اأدوار حتتوي 
علــى مطعم وحمــالت جتارية و�صقق �صكنية ولوكندة )ا�صرتاحــة �صياحية(, بالإ�صافة اإىل تدمري 
منزل املواطن عبده �صامل عمر وت�صرر عدد من املنازل املجاورة, وت�صرر م�صجد البي�صة التاريخي. 

خريطة تو�صح موقع مدينة زبيد

زبيد
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زار املدينــة وعايــن مــكان الق�صــف وا�صتطلــع جمريات وقائــع النتهاك   املركز القانوين 
ونتائجــه واآثــاره واأجرى مقابالت مــع بع�س اأهــايل ال�صحايا واجلرحى 
وال�صهــود مــن اأهــايل املنطقة وم�صوؤويل جهــات خمتلفة كمــا زار م�صت�صفى املدينــة  وامل�صت�صفيــات التـي مت نقل 

ال�صحايا اإليها  ووثق ذلك كتابة وبال�صور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والإفادات الطبية.

مكان اجلـــرمية : 

مدينــة زبيــد التاريخيــة ال�صهــرية مبدينــة العلــم والعلماء وهي 
اإحدى اأهــم املدن التاريخية اليمنية التـي ت�صم عددًا كبريًا من املباين 
الأثريــة والقــالع وامل�صاجــد القدميــة, كمــا تتميــز مبانيهــا القدمية 

بطابع معمــاري ميني فريد ومتميز, �صقوفهــا ملونة بالزخارف 
والنقو�ــس. ويف مطلع العام 1993م اأ�صبحت مدينة زبيد �صمن 
الثار والرتاث الإن�صاين العاملي )لليون�صكو()1(, وهي تقع على 
بعــد  100كــم اإىل اجلنوب من مركز حمافظــة احلديدة, وهي 
تتبعها اإداريًا, وعلى مــدى التاريخ اليمني الطويل ظلت �صاهدًا 
ح�صاريــًا متميــزًا كمركــز للعلــم وم�صــدرًا لالإ�صعــاع العلمــي يف 
العامل الإ�صالمي, ويتميز اأهلها و�صكانها منذ قدمي الزمن وحتى 
الوقت الراهن بالطيبة والت�صامح وحب ال�صالم, وليوجد فيها 

اأي نزاعات اأو حتى مظاهر م�صلحة. 

زمن اجلرمية :  

عند ال�صاعة 4:30  ع�صر يوم الثالثاء املوافق 2015/5/12م.

نوع اجلرمية:

هجــوم وا�صتهــداف متعمــد للمدنيني واملن�صــاآت املدنية واأماكن اأثريــة تاريخية ق�صفــت بقنابل الطريان 
احلربــي لقــوات ال�صعودية وحتالفها, وقد ا�صتهدف الق�صف �صوقًا �صعبيــًا يف مدينة "زبيد التاريخية" نتج عنه 
مقتل الع�صرات من املدنيني وجرح ما يقارب املائة من املدنيني وتدمري ال�صوق واملنازل واملحالت التجارية واإحلاق 

اأ�صرار ج�صيمة مب�صجد البي�صة التاريخي .

الدول التـي ارتكبت اجلرمية أو ساهمت فيها:

اململكة العربية ال�صعودية التـي  تقود يف عدوانها على اليمن بتحالف مكون من ع�صر دول هي: )الإمارات 
, الكويــت, قطــر, البحرين, م�صر, ال�صودان, املغرب, الأردن, الوليات املتحــدة الأمريكية( يف خمالفة وا�صحة 

ملواثيق المم املتحدة وال�صرعية الدولية.

 http://theyemenipen.arabblogs.com/archive/2008/9/682854.html  1
/http://www.unesco.org/new/ar/doha/culture/world-heritage/historic-town-of-zabid    

أحد المباني التاريخية في مدينة زبيد
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وقائع وتفاصيل اجلرمية:

بــدًء مــن  ال�صاعة الرابعة والن�صــف من ع�صر يوم الثالثاء بتاريــخ 2015/5/12م �صمع اهايل مدينة   
زبيــد دوي اأربعــة انفجارات �صديدة بعــد حتليق منخف�س للطــريان احلربي ال�صعودي وحتالفــه, وحتديدًا من 
اجتــاه الطريــق العام الذي ميــر مبدينه زبيد ويربط بــني حمافظتي احلديدة وتعز, احــدى هذه النفجارات 
كانــت ناجتة عــن ا�صتهداف الطريان لعمــارة املواطن/ حممد من�صــور الوجيه املكونة من ثالثــة اأدوار �صكنية, 
الدور الأول يوجد به مطعم وحمالت جتارية, والدور الثاين ت�صكن فيه عوائل من املدنيني, بينما الدور الثالث 
فيــه لوكنــده )ا�صرتاحــة �صياحية(, وقــد اأدى الق�صف اإىل تدمــريه وت�صويتــه بالأر�س على روؤو�ــس الع�صرات 

املدنيــني املتواجدين فيه من ال�صكان واأ�صحاب 
املحالت ونزلء الإ�صرتاحة.

ا�صتهدف الق�صف اأي�صــًا ال�صوق ال�صعبي 
املجــاور للمبنــى وهــو عبــارة عن هنجــر كبري 
بداخلــه  يتواجــد  وكان  باملدنيــني,  مكتــظ 
قرابة 500 �صخ�س بح�صب �صهود من الناجني, 
لي�صقــط مبا�صــرة مئــات املدنيــني بــني قتلــى 
وجرحــى اإذ اأن الق�صــف كان يف �صاعة الذروة 

لتجمع الباعة وامل�صرتين.

هرع عدد كبري من النا�س باجتاه ال�صوق 
ملحاولــة اإ�صعــاف ال�صحايــا وانت�صالهــم مــن حتت 

الــركام, ولكنهــا مل تكن �صوى حلظــات حتى عاودت الطائرات ق�صفها لل�صوق جمــددًا بغارة ثالثة م�صتهدفة من 
فيه من ال�صحايا وامل�صعفني لي�صقط على اإثرها 

املزيد من ال�صحايا بني قتلى وجرحى. 

واإذ  دقائــق  �صــوى  متــر  ومل 
بالطائــرات احلربيــة ت�صن غــارة اخرى 
على منطقة �صكنيــة بالقرب من املنطقة 
خلــف  تقــع  "البي�صيــة" والتـــي  ت�صمــى 
اجلامع التاريخي "جامع البي�صة" وتبعد 
ا�صتهدفتــه  الــذي  وال�صــوق  املبنــى  عــن 
الطائرات �صابقًا بحوايل 300 مرت فقط, 
وهــذه املــرة ا�صتهدفــت مزرعــة بداخلها 
عــدد مــن املنــازل ال�صكنيــة منهــا منــزل 
�صخ�ــس يدعــى عبــده �صامل عمــر دمرت 
الطائــرات منزلــه بالكامل وُقتــل جميع 

اأفراد اأ�صرته وهم 3 اأطفال و5 ن�صاء)1(.

https://www.youtube.com/watch?v=qRNKRK  لم�صاهدة مقطع الفيديو على الرابط التالي  )1(

صورة من مقطع فيديو تظهر جثة إبراهيم مقبولي مقسومة إلى نصفين 
حصلنا عليه من بعض الناشطين في المنطقة

ا�صتهدفهــا  التـــي  املنطقــة  علــى  املركــز  اطــالع  خــالل  "مــن 
الطريان بالق�صــف باأ�صلحة موجهة ومن خــالل املقابالت التـي 
اأجراهــا مع اأهايل املنطقــة وامل�صح امليداين ملحيط املواقع التـي 
ق�صفت وعلى م�صاحة 5 كيلو من جميع الجتاهات  ي�صتطيع اأن 
يوؤكد باأن املواقع التـي ا�صتهدفتها طائرات ال�صعودية وحتالفها 
هــي مواقــع مدنية ول يوجد فيها اأو بالقــرب منها اأي مواقع اأو 
من�صاآت اأو قوات ع�صكرية, فهي عبارة عن �صوق �صعبي وبجواره 
مبنــى مدين فيــه مطعــم و�صقــة �صكنيــة وا�صرتاحة مبــا ميثل 

جرمية حرب"
املتعمد والع�صوائي  الهجوم  الإن�صاين يح�صر  الدويل  "القانون 
علــى املدنيــني والعيان املدنيــة ويعتــرب  ذلك انتهــاكا خطريًا 

لقواعده وجرمية حرب"
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�صــاروخ خام�ــس من اإحدى الطائــرات ا�صتهدف مبنى موؤ�ص�صــة الكهرباء والتـي تبعد عــن ال�صوق ال�صعبي 
الــذي ا�صتهدفتــه الطائرات �صابقا بحــوايل 200 مرت , وكان اأحــد املوظفني باملوؤ�ص�صة وُيدعــى اإبراهيم حممد 
مقبــويل متواجــدا حينها اأمــام البوابة فكان �صحية لهــذا ال�صاروخ الــذي ا�صتهدفه مبا�صرة و�صــق ج�صده اإىل 

ق�صمني رغم اأنه مل ينفجر. 

قــوات التحالــف بقيــادة ال�صعودية مل تعلق علــى احلادثة ولكن بع�س اأهــايل املنطقة اأفــادوا باأن قناة 
العربيــة التابعة للمملكة ال�صعودية ن�صرت خربًا بعــد �صاعات من احلادثة مفاده اأن طائرات التحالف ق�صفت 

مع�صكر �صاجع يف زبيد. مل يت�صنى للمركز التاأكد من ن�صر القناة لذلك. 

ناجون من القصف واقارب ضحايا وشهود عيان يروون تفاصيل املأساة:

	•جميلــة عبا�ــس ح�صــن 50 عــام: روت لنــا املاأ�صاة حيث قالت " كنــت اأنا وطفلتي  وفــاء 12 عامًا يف 
�صــوق �صاجــع ال�صعبــي نقــوم كالعــادة "بالت�صــول" من اأهل اخلــري وا�صحــاب املحالت فنحــن فقراء 
ول يوجــد لدينــا اأي م�صــدر دخل اأو مهنة نقتــات منها �صوى الت�صول,  وفجــاأة �صمعنا حتليق طريان 

يف الأجــواء اأعقبه مبا�صرة �صــوت انفجار عنيف باجتاه املطعم املجــاور لل�صوق ففزعنا وهربت 
علــى وجه ال�صرعة خــارج ال�صوق باجتاه الطريق العام بينما طفلتي وفاء هي و�صديقتها هربتا 
باجتــاه بوابــة ال�صوق الخرى املوؤديــة اإىل جهة املطعم وماهي اإل حلظــات حتى �صقط �صاروخ 

على ال�صوق مبا�صرة فالتفت فاإذا بالنار والغبار وحطام ال�صوق ترتفع وتتطاير يف الهواء عندها 
فقــدت �صوابــي  وكنت ا�صيــح ابنتي.. ابنتي, ُعــدت اإىل ال�صوق اأبحث عنها فــكان امل�صهد مفجعا 
اجلثــث متناثــرة يف املــكان بالع�صرات, بع�ــس ال�صحايا متزقــت اأج�صادهم اإىل اأ�صــالء والبع�س 

دمت عندما وجدت  طفلتي وفاء بني جثث ال�صحايا وكانت بجوارها �صديقتها  الخر تفحمت, �صُ
قتلــت اأي�صــًا , كمــا وجدت جارتــي اأ�صمها "جمالــة" التـي تت�صــول معي وقد انق�صــم ج�صدها اإىل 
ن�صفــني وكانــت حامل يف �صهرها ال�صابع. لزلت ا�صعر بال�صدمة اإىل الآن  وا�صعر اين مري�صة ول 

ا�صتطيع التحدث اأكرث)1(."   

	اأحد الباعة يف ال�صوق جنا من الق�صف ُيدعى عدنان دبوان 32 عامًا  يروي لنا تفا�صيل اأكرث بقوله 
" كنت متواجدا يف ال�صوق اأقوم ببيع "القات" كالعادة ف�صمعت انفجارًا �صديدًا رافقه تطاير كومة من الرتاب 
واحلديــد فانبطحــت اأر�صــًا, ثم نه�صت من الأر�ــس لأ�صاهد جثث واأ�صــالء قتلى وجرحى , الدمــاء ت�صيل يف كل 
مــكان فقــد كان ال�صوق مزدحمًا بالنا�س لأن الق�صف حدث يف وقت ذروة البيع وال�صراء, قمت باإ�صعاف �صخ�صني 
كانا ي�صيحان من الأمل فاإذا بانفجارات جديدة بالقرب من ال�صوق تع�صف باملكان, الدمار حلق كل �صيء ال�صوق 
واملبــاين واملحــالت املجاورة, واأ�صــاف مت�صائاًل "ل ندري ما �صبــب ق�صفنا ب�صواريخ طائــرات اآل �صعود فنحن مل 

نوؤذي احدا)2("؟!!.

	•والــد اأحــد ال�صحايــا الأطفــال ُيدعــى عــزي �صامل ركبــي 50 عامًا عنــد مقابلتنا له قــال " كنت يف 
منــزيل القريــب مــن �صوق �صاجــع ال�صعبي ومطعــم �صاجع اأنــا واأ�صرتي �صمعنا �صــوت انفجار كبــري مل نكن نعرف 
اأيــن م�صــدره ولكن من قوته �صعرنا باهتزاز املنزل ف�صعرنا باخلوف وخرجنا منه هاربني باجتاه ملعب الثورة يف 
املدينــة ويف الطريــق اأخربين اأحدهم اأن النفجار كان يف �صوق �صاجع, علــى الفور تذكرت ابني ال�صغري حممد 
الــذي يبلــغ من العمر 13 عامًا يعمل يف �صوق القات ويقوم مب�صاعدة اأحد الباعة مقابل ح�صوله على مبلغ 200 

مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية لوالدة ال�صحية في مدينة زبيد والتـي تم توثيق المقابلة بالفيديو بتاريخ 2015/5/13م.  )1(
مقابلة المركز القانوني لل�صاهد العيان في مدينة زبيد بالفيديو بتاريخ 2015/5/13م.  )2(

الطفلة/ وفاء
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ريــال مينــي يف اليوم )اقل من دولر امريكي( وهي كل ما نعي�س عليــه وم�صدر دخلنا الوحيد, فتوجهت مبا�صرة 
اإىل ال�صــوق لطمئن على ابنــي حممد ولكني لالأ�صف وجدته بني القتلى وكانت جثته م�صوهة ومل اأتعرف عليه 

اإل ب�صعوبة , لقد قتلوين معه فقد كان كل اأملي)1(".

اأديــب احمــد �صلمــان عليــان يبلغ من العمر 18 عاما يــروي لنا كيف فقد والده فقــال ) لقد اأحدث  •	
الق�صــف دمــارًا وركاما هائــاًل يف ال�صوق, اجتمع النا�س لنت�صــال جثث ال�صحايا واإ�صعــاف اجلرحى, والدي يبلغ 
من العمر 65 عاما كان يف ال�صوق حلظة الإنفجار, بحثنا عنه بني ال�صحايا فلم جنده بني القتلى ول اجلرحى, 
تعبنا من البحث ا�صتمر البحث عن ال�صحايا حتت الأنقا�س ملدة ثالثة اأيام, لالأ�صف مل جند �صوى احلزام الذي 
كان يرتديــه اأبــي ومل نعرث علــى جثته, قد يكون �صمن الأ�صــالء التـي وجدنا كمية كبرية منهــا يف امل�صت�صفيات 

كانت قطعا �صغرية ل ميكن التعرف على ا�صحابها..  احلزام  هو كل ما تبقى من والدي رحمه اهلل) 2(. 

�صــامل عمــر قر�صــي عــروق : هــذا ال�صــم ملواطن ميني يقطــن يف مدينة زبيــد جوار جامــع البي�صة  •	
التاريخــي, تعر�ــس منزله الب�صيط لإحــدى الغارات اجلوية التـي ا�صتهدفت زبيــد ودمرته بالكامل على روؤو�س 
مــن فيــه, ففقد زوجته التـــي �صُق ج�صدها اإىل ن�صفني وفقــد اأبنائه ال�صبعة , ول�صدة ال�صدمــة التـي تعر�س لها 
هــذا املواطن الب�صيــط فقد عقله بعدما فقد اأ�صرته ومنزله , وهذا املواطــن الب�صيط املرتبط بالأر�س والرتبة 

هو مثال فقط ملئات ال�صحايا الآخرين .

 -لكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه .. ملاذا عروق الهادئ الطيب امل�صكني..!؟

 هكذا يت�صاءل العديد ممن التقينا بهم يف املدينة, كان منهم قريبه 
زكريــًا الذي اأخربنا بان اأحد ال�صواريخ التـي اأطلقتها الطائرات احلربية 
للتحالف ال�صعودي قد ا�صتهدفت منزل اأ�صرة �صامل عمر لتحيله اإىل ركام, 
وكان بداخلــه اأولده وزوجتــه قتلــوا جميعــا منهــم )3( اأطفــال تناثرت 
اأج�صادهــم اإىل اأ�صــالء, وذلــك عندمــا كان رب الأ�صــرة بعيدًا عــن املنزل, 
فقــام املواطنــني بجمــع اأ�صالئهــم يف اأكيا�س, زوجتــه مل يجــدوا اإل بع�س 
اأع�صائها)3(, كانت فاجعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. اجلميع يت�صاءل 
ونحــن معهــم اأي�صًا .. ملــاذا ا�صتهدفتهم قوات ال�صعوديــة وحتالفها..؟ ملاذا 

قتلت اأبناء زبيد ؟؟!!!

حجم املعاناة يف املستشفيات:

ا�صعف اجلرحى ونقلت بع�س جثث ال�صحايا التـي ا�صتطاع النا�س انت�صالها اإىل العديد من امل�صت�صفيات يف 
املناطــق املجاورة للمدينة نظرًا لعدم قــدرة م�صت�صفى مدينة زبيد على ا�صتيعاب كل اولئك ال�صحايا من القتلى 
واجلرحــى, ومنهــا م�صت�صفى تهامة وم�صت�صفى المــل يف مديرية بيت الفقية, وم�صت�صفــى احل�صينية يف مدينة 
احل�صينيــة, وم�صت�صفى خا�س يف مدينة اجلراحي, اإ�صافــة اإىل امل�صت�صفيات الكربى يف مدينة احلديدة )مركز 

املحافظة(, اأقرب هذه امل�صت�صفيات يبعد عن مدينة زبيد 30 كيلو تقريبا.

مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية لوالد الطفل والموثقة بالفيديو في مدينة زبيد بتاريخ 2015/5/13م.  )1(
مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية لل�صاهد في مدينة زبيد الموثقة بالفيديو والكتابة بتاريخ 2015/5/13م  )2(

مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية لل�صاهد في مدينة زبيد بتاريخ 2015/5/13م..  )3(
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زار م�صت�صفــى مدينــة زبيــد وبع�س امل�صت�صفيــات القريبة منها التـــي ا�صتقبلت املركز القانوين 
�صحايــا هــذا الق�صــف اإ�صافــة اإىل �صحايا اآخريــن �صقطــوا يف عمليات ق�صف 
اأخــرى بالطريان احلربــي لقوات ال�صعودية وحتالفها  ليكت�صف حجم الكارثة الإن�صانية, حيث �صاهدنا العديد 
من اجلثث التـي كانت موجودة يف ثالجات امل�صت�صفيات, والكثري منها لزالت جمهولة, وبع�صها متفحمة, واأخرى 
ممزقــة اإىل اأ�صــالء, ومل يتمكــن الهايل من التعرف على هويتهــا, والبع�س الخر مل يح�صــر اأقرباءهم لأخذ 
جثثهــم, وُيعتقــد اأن ذلــك يعود اإىل اأن تلك اجلثث تعــود لأ�صخا�س م�صافرين كانــوا متواجدين يف ال�صوق الذي 
ق�صــف باعتباره �صوقا يقع على طريق عامــًا يربط بني حمافظتني كبريتني -احلديدة وتعز- فغالبا ما يتوقف 

امل�صافرين لال�صرتاحة و�صراء حاجياتهم وهذا اأي�صًا ما يف�صر ارتفاع عدد ال�صحايا .

اأمــا بالن�صبــة جلرحى الق�صــف الذين يتلقون الرعاية والعــالج يف امل�صت�صفيــات, فاأحوالهم ومعاناتهم ل 
تقــل عــن اآلمهم, فالبع�س فقــدوا اأع�صاء مــن اأج�صادهــم, والكثري منهم م�صابــون بحروق مــن الدرجة الوىل 
والثانيــة وجــروح خمتلفة. املوؤمل يف الأمر عدم ح�صولهم على الرعاية ال�صحية والعالج الكايف يف امل�صت�صفيات 
نظرًا لتدهور الو�صع ال�صحي فيها ب�صكل كبري نتيجة ل�صحة امكانياتها وافتقارها لالأدوية وامل�صتلزمات الطبية 
والكهربــاء والوقــود, وذلك ب�صبب احل�صار املفرو�س على اليمن من قبل قــوات التحالف الذي مينع دخول هذه 

امل�صتلزمات. اطباء اخربونا اأن عددا من اجلرحى ماتوا لعدم توفر الدوية والمكانيات.

مدير مستشفى زبيد:

افادنا باأن امل�صت�صفى ا�صتقبل يوم الواقعة عددا من ال�صحايا مابني قتلى وجرحى اأكرث من طاقته وقدرته 
ال�صتيعابيــة, بينمــا اأ�ُصعف عدد كبري اآخــر من ال�صحايا اإىل م�صت�صفيات اأخرى مبدينــة احلديدة. كما اأخربنا 
مدير امل�صت�صفى اأن بع�س اجلثث كانت متفحمة, وهناك اأ�صالء و�صلت يف اأكيا�س, واأن دماء ال�صحايا كانت ت�صيل 
يف اأروقــة امل�صت�صفــى, واأن بع�س اجلرحى كانــت حالتهم حرجة ويحتاجون اإىل ال�صفــر للخارج ب�صورة عاجلة 

ولكن احل�صار يحول دون ذلك.. اإنها ماأ�صاة حقيقية.

كمــا اأخربنــا اأن امل�صت�صفــى يعــاين مــن نق�ــس حــاد يف الأدويــة 
وامل�صتلزمــات الطبية, والكهرباء منقطعــة, والوقود منعدم, والكثري من 
الأدويــة حتتــاج اإىل و�صعها يف ثالجــات التربيد, وحمتويــات ثالجات 
حفــظ الدم وحماليل املختربات تعر�صت للتلف ب�صبب انقطاع الكهرباء 
والوقــود, فدرجة احلــرارة يف املنطقة مرتفعة جــدا اإذ ت�صل يف معظم 
الأوقات اإىل 40 درجة مئوية. الو�صع ال�صحي ينذر بكارثة. وقد نا�صد 
عربنــا كل املنظمــات الإن�صانية للنــزول والإطالع على الو�صــع الكارثي 

والعمل على رفع املعاناة الإن�صانية عن اجلرحى واملر�صى يف امل�صت�صفى)1(. 

مديــر �صرطــة الأمن والدفــاع املدين يف مدينة زبيــد  اأفاد اأن الق�صــف ا�صتهدف ال�صــوق ال�صعبي واملباين 
املجــاورة واأكــد عــدم وجــود اأي مواقع ع�صكرية اأو مــا ميكن اأن ميثــل اأهدافًا ع�صكرية, الق�صــف ح�صل يف وقت 
ازدحــام للنا�ــس وتواجــد كبري للباعة وامل�صرتين ممــا اأدى اإىل كارثــة اإن�صانية مل ت�صهد لهــا مدينة زبيد مثيال 
بح�صب و�صفه. بعد احلادثة مبا�صرة اأفاد اأنه هرع مع اجلنود وفرق النقاذ اإىل املنطقة ملحاولة انقاذ ال�صحايا, 
فوجد املئات من ال�صحايا بني قتيل وجريح واأج�صاد قد اختلطت ببع�صها البع�س, فتمكنوا من انت�صال الع�صرات 

مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية لمدير م�صت�صفى زبيد في تاريخ 2015/5/13م.  )1(

مــن النتهــاكات اخلطــرية 
ميثــل  ومــا  الــدويل  للقانــون 
جرميــة  تعمد فر�ــس اأحوال 
معي�صيــة, مــن بينهــا احلرمان 
الطعــام  علــى  احل�صــول  مــن 

والدواء, بق�صد الهالك »
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من القتلى واجلرحى من حتت اأنقا�س ال�صوق, اأما ال�صحايا الذين كانوا حتت اأنقا�س املباين التـي دمرها الق�صف 
فقــد وجدوا �صعوبــة بالغة يف انت�صالهم نظرًا لقلة المكانيات وانعدام الوقــود, وقد ا�صتمرت عملية النت�صال 
لأكــرث مــن ثالثة ايام, واأفاد اأنــه ي�صعر باحل�صرة لعدم قدرتهم على انقاذ املزيد مــن ال�صحايا, فقد قتل كل من 
كان حتــت اأنقا�ــس املبنــى تقريبا, كما اأفاد اأنه نتج عــن �صدة النفجارات خلع اأبواب ونوافــذ اإدارة الأمن ومنها 
اأبــواب ال�صجــن و�صقوطها مما اأدى اإىل فرار ثمانية واأربعني �صجينا كلهــم على ذمة ق�صايا منظورة لدى النيابة 

واملحكمة, بينهم 33 حمكوم عليهم يف ق�صايا قتل و�صروع يف القتل)1(.

جرحى بدون عالج: 

 املحامــي بنــدر يا�صني نا�صط حقوقي من اهايل مدينة زبيد التقينــا به و�صرح لنا املعاناة الإن�صانية التـي 
حلقــت باأهــايل املنطقة جراء الق�صف, واأفاد اأن الهجوم ا�صتهدف اأبرياء مدنيني عزل مل ي�صكلوا يوما اأي خطر 
علــى اأحد فاملنطقة باأكملها مدنية, وزبيــد مدينة احل�صارة والرتاث والتاريخ يعرف اجلميع اأنها مدينة ال�صالم 

واملحبة واهلها طيبون م�صاملون.. وياأ�صى اأن يتم ا�صتهدافهم دون ذنب ؟!!

كما اخربنا انه حاول التوا�صل مع املنظمات الإن�صانية يف الداخل واخلارج لاللتفات اإىل معاناة ال�صحايا 
والتكفــل مبعاجلــة اجلرحــى, فال�صحايــا اأغلبهم فقــراء واملنطقة من اأكــرب املناطق ن�صبة يف الفقــر والبطالة, 
املحامــي بنــدر قال اأنــه مل يجد اأي جتــاوب من املنظمــات الإن�صانية �صــواء الداخلية اأو اخلارجيــة, واأنه �صعر 
بالإحبــاط, فحــاول م�صاعــدة ال�صحايا هــو وجمموعة من ال�صباب عــن طريق اإن�صاء جمعيــة اأهلية تعمل على 
جمــع التربعــات املالية وامل�صاعدات العينية من اأهل اخلري لتوفري متطلبــات العالج والرعاية لل�صحايا وذويهم 

املنكوبني. وزودنا بك�صوفات تت�صمن اأ�صماء وبيانات ال�صحايا)2(.

القانون الدويل اإلنساني:
» تعمــد توجيه هجمــات �صد ال�صكان املدنيني ب�صفتهم هذه اأو �صد اأفــراد مدنيني ل ي�صاركون مبا�صرة يف 
الأعمــال احلربية. وتعمد توجيه هجمات �صــد مواقع مدنية , اأي املواقع التـي ل ت�صكل اأهدافًا ع�صكرية  مثل 

املنازل وال�صقق ال�صكنية ودور العبادة وامل�صت�صفيات واملدار�س واملن�صاآت الثقافية والثار التاريخية .

يوؤكــد اأن قــوات ال�صعوديــة وحتالفهــا قــد خرقــت قواعد القانــون الدويل املركز القانوين 
املذكــورة عندمــا تعمــدت بطائراتها ق�صــف جتمع مدين ومبــاين مدنية يف 
مدينة زبيد بالقنابل وال�صواريخ املوجهة, ونتج عنه �صقوط املئات من املدنيني بني قتيل وجريح , وكل املوؤ�صرات 
توؤكــد علــى اأنهــا تعمدت ا�صتهدافهــم, اإذ مل يكن هنــاك اأي مربر لق�صف مدينــة زبيد, فال يوجــد فيها اأي هدف 
ع�صكــري. كما اأن �صمت قــوات ال�صعودية وحتالفها وعدم تعليقها على الواقعة رغم معرفتها ب�صقوط املئات من 
املدنيني ح�صب ما ن�صرته و�صائل العالم املتعددة يوؤكد ذلك اي�صا. واملوؤ�صف اأنها مل تربر لرتكاب هذه املجزرة 
ولو بانها خطاأ غري مق�صود مثال, رغم اأنها قد حتدثت مرارًا عن قيامها باتخاذ كافة الإجراءات املمكنة حلماية 
املدنيــني, لكــن احلا�صل هو خالف ذلك ملا ورد من اأدلة توؤكــد قيامها بتلك اجلرائم عن ق�صد, مع العلم اأن املركز 
القانوين والعديد من املنظمات الدولية واملحلية قد ر�صدت ووثقت قيام قوات التحالف بارتكاب جمازر مماثلة 

با�صتهداف متعمد للمدنيني يف مناطق خمتلفة من اليمن.

كمــا اأن ا�صتهــداف مدينة زبيــد التاريخية املدرجة يف قائمــة الرتاث الإن�صاين ي�صــكل خرقا لتفاقيات 

مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية لمدير ال�صرطة بتاريخ 2015/5/13م.  )1(
)2( مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية للمحامي والنا�صط الحقوقي بندر يا�صين بتاريخ 2015/5/13م.
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حمايــة الأعيــان الثقافيــة واأماكــن العبــادة ومنهــا اتفاقيــة لهــاي لعــام 1907 والربوتوكــول الأول امللحق 
باتفاقيات جنيف الأربع.

 فقــد حظــرت املواد 2, و3, و4, و5 من اتفاقية لهاي حلماية املمتلــكات الثقافية يف حالة النزاع امل�صلح 
من تعري�س هذه املمتلكات اإىل اأي نوع من اأنواع العتداء واأكدت على �صرورة  املحافظة عليها.

كما حظرت املادة 53 من الربوتوكول  الأول امللحق باتفاقيات جنيف الأربع, الأعمال العدائية املوجهة 
�صــد الآثــار التاريخية, اأو الأعمال الفنيــة, اأو اأماكن العبادة التـي ت�صكل الرتاث الثقــايف اأو الروحي لل�صعوب. 

الأعمال املذكورة اأعاله ت�صكل جرائم حرب .

مل تكــن املرة الأوىل التـي ت�صتهدف الطائرات احلربية لل�صعوديــة وحتالفها الآثار واملناطق التاريخية 
اليمنيــة, فقد ر�صد املركــز القانوين عمليات ا�صتهدفــت العديد من املن�صاآت املحمية باتفاقيــات دولية, مع اأنها 
مل ت�صتخــدم لأغرا�س ع�صكريــة وكاأن ال�صتهداف ممنهج وهذا ما يجعل ا�صتهدافها جرمية حرب وفقا للقانون 

الدويل.

مالحق التقرير ...



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )3( �صور لل�صوق واملن�صاآت املدنية التي ا�صتهدفها ودمرها الق�صف
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ملحق رقم )1( أمساء وبيانات الضحايا القتلى يف مدينة زبيد حمافظة احلديدة
التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرخليل عبده �صليمان املزجاجي1
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرعمار حممد امني الهدل2
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكربنيان احمد �صوله3
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرعبد العزيز �صامل عمر عروق4
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرثابت احمد قادري5
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرعبده يو�صف طاهر مرزوقي6
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرعبده احمد دار7
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكراإبراهيم احمد هبه مقبويل8
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرحممد داوود حاكم9

2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرنعمان ح�صن رجب 10
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرحممد عزي عبد اهلل عكبي11
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرمن�صور حممد عبد اهلل موقري12
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكراحمد علي مفتاح ع�صكري13
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيل13 طفلامين ح�صن حممد رامي14
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرفي�صل حمرم �صليمان ال�صمريي15
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرمراد في�صل حمرم ال�صمريي16
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرح�صن يحيى ا�صماعيل مرحل17
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلانثىجمالة عيا�س �صعيد درين18
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكراحمد �صليمان عليان19
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكراحمد حممد عو�س مقبويل20
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكر�صالح يحيى حممد علي21
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرمراد عبده اآدم هادي22
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرح�صام �صيف القباطي23
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرحممد انور فتيني وحياتي 24
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيل35 ذكرجنيب قائد عبده غالب ال�صمريي25
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرعبد الرحمن عبد العظيم دبوان26
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيل 30ذكرعبد احلكيم حممد عبد اهلل غالب27
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرجواد حممد قايد الو�صابي28
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرب�صار هوا�س داوود الو�صابي29
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلةانثىوفاء يحيى كبح30
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرعبد اهلل عبد اهلل ر�صوان31
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيل5طفلحممد عبد العزيز �صامل قر�صي32
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيل3طفلعبد اهلل عبد العزيز �صامل قر�صي33
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلة8طفلةهيفاء عبده �صامل القر�صي34
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيل15طفلعبد اللطيف يحيى حممد قر�صي35
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلة40انثىنعمه كبوب36
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيل30ذكراكرم عبد احلميد القباطي37
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرهارب عمر كدر38
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلةانثىحموده وجيه39
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيل22ذكرب�صري غالب قهري ال�صمريي40
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلة30انثىفاطمة �صامل عمر قر�صي41
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرا�صماعيل داوود �صليمان الهدل42
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلةاأنثىوائلة كامل43
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكراحمد حممد مكرم44
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكرعلي �صامل عروق45
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلذكراحمد بلكم46
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلطفلجثة طفل جمهول47
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدقتيلةانثىجثة امراأة جمهولة48



ق�صف مدينة زبيد التاريخية - بتاريخ 2015/5/12م24

المركز القانوني للحقوق والتنمية

صور لبعض الضحايا القتلى يف مدينة زبيد حمافظة احلديدة

جثة اأحد املدنيني كانوا عر�صة 
من  انت�صاله  مت  املبا�صر  للق�صف 

حتت الأنقا�س

يف  ملقاه  اآخرين  ل�صحايا  جثث 
ر�صيف امل�صت�صفى.
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ملحق رقم )2( أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى يف مدينة زبيد حمافظة احلديدة)1(

اأ�صماء ال�صحايا ح�صلنا عليها من اللجنة الأهلية لإغاثة منكوبي زبيد, واإدارة الأمن والدفاع المدني في المدينة  )1(

التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب40ذكرحممد عمر حممد اأهيف1
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرعبد املجيد عبد الغني2
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرعلي قا�صم عقيل3
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب13طفلعبد اهلل احمد عبدي4
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرقا�صم علي قا�صم عقيل5
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرحممد علي حممد العمار6
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب31ذكراإبراهيم ح�صن احمد حبي�صي7
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب36ذكرع�صام احمد البهكري8
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب28ذكرجند عبده علي �صمه9

2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرعبد اهلل �صليمان داوود الو�صابي10
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب27ذكرماجد �صامل حممد حمجب11
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابةانثىعواطف اإبراهيم �صعيد جابر 12
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب25ذكرعبد اهلل عبده حاطب13
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب33ذكرعلي اإليا�س14
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرحممد احمد �صليمان عليان15
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب26ذكرب�صام بدر قا�صم حمرقي16
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب23ذكرعبد اهلل حممد حم�صن بلكم17
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب27ذكرعادل حممد عبد اهلل زيلقي18
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب30ذكر�صعيد حممد طلحة19
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب15طفلن�صيم حممد طلحه20
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابطفلعرفات احمد كليب21
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب10طفلحممد عبد الهادي مطه22
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب30ذكر�صامي احمد حممد �صليمان قبه23
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب28ذكركمال احمد �صليمان قبه24
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب36ذكرناجي حممد ا�صماعيل جنم25
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب8طفله�صام احمد عبده بازي26
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب29ذكرعبد اهلل احمد حلدري27
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب55ذكراحمد حممد بن الهدل28
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرحممد عمار بحر29
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب60ذكرعبيد �صامل عبد اهلل خلوف30
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب25ذكرامين حممد عمر رامي31
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب8طفلاحمد عبد اهلل هالل32
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب19ذكرحممد عو�س على اهلل 33
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب_ذكرحممد احمد ذماري34
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرعا�صم عبد الغفار عبد الوهاب املغب�صي35
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرعبد الرحمن احلبي�صي ال�صمريي36
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرفتحي غالب املقبي37
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرحا�صد ن�صر فرحان38
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب36ذكرع�صام حممد علي عقاب39
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب25ذكرنزار يحيى رافع40
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرجمدي ماجد جمعان41
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب55ذكرح�صن احمد اإبراهيم حبي�صي42
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب50ذكرحممود يحيى قا�صم البي43
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب35ذكرحممد داوود حلبي44
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب28ذكر�صليمان داوود حلبي45
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التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب40ذكرحممد يحيى عبد الباقي الهدل46
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابة30انثىمرمي حت�س خرفق عبد اهلل47
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب30ذكرفهيم عبده حممد �صاو�س48
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب25ذكرفهد احمد �صامل العبد49
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرمهند احمد �صامل القحيزي50
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابةانثىخوله م�صيب51
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرحممد علي �صغري مفتاح52
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكراحمد ح�صان مهديل53
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب8طفلا�صرف علي الوجيه54
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب28ذكرابو العز قائد �صاحمه55
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب50ذكرحممد يحيى �صالح56
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب25ذكرحممد �صغري علي نهاري57
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب25ذكرعرفات كليب دخن58
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب30ذكرفار�س عبده علي �صمة59
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب22ذكربا�صم �صامل يا�صني60
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب14طفلب�صام حممد عبداهلل ردحان61
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب12طفلزياد ربيع معافا جالجل62
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب35ذكرح�صني اإ�صماعيل �صالحي63
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرحممد اأحمد مقبويل64
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب18ذكره�صام �صعيد اأحمد هن65
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرعبده يحيى رافع66
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب35ذكرنا�صر اأحمد حمود ر�صع67
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب50ذكرحممد �صليمان حجود عليان68
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب45ذكرحممد �صعيد عو�س دخن69
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابة20انثىرمي حن�س عبداهلل خرفق70
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب19ذكرهايل �صعيد اإبراهيم خليل71
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرر�صوان فرجاجي72
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب21ذكرحممد عو�س عبدامللك73
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب35ذكراإبراهيم قا�صم حممد �صفلوت74
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب27ذكرحمدون اإ�صماعيل فتيني قر�صي75
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب22ذكرحمادة اإ�صماعيل فتيني قر�صي76
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب23ذكراأحمد اإ�صماعيل فتيني قر�صي77
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب42ذكراأحمد عبداهلل هالل78
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب15طفلقا�صم اأحمد قا�صم حموت79
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب19ذكرفائز اأحمد قا�صم حموت80
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب50ذكرعبده علي عبداهلل هالل81
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرحممد عبداهلل مناري82
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرفايز اأحمد قا�صم حموت83
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب9طفلمرت�صى فار�س حدادي84
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرحممد عبده حمزة85
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرحممد عبده مهدي 86
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرخالد اأحمد كدري87
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكريحيى جبيني88
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرعبده اإبراهيم جراحي89
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب25ذكرقايد ح�صن اإبراهيم جالل90
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب25ذكرحممد فوزي خادم ال�صنكلي91
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب15طفلمراد طاهر ال�صرعبي92
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صاب20ذكرحممد عبدالقادر نا�صر حزام93
2015/5/12�صوق �صاجعزبيدم�صابذكرعبداهلل طاهر ال�صرعبي94
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صور لبعض الضحايا اجلرحى يف مدينة زبيد حمافظة احلديدة

ممن  اجلرحى  الأطفال  اأحد 
جراء  زبيد  �صوق  يف  اأ�صيب 

الق�صف

اأحــد ال�صحايا اجلرحــى يتلقى 
العناية الطبية يف امل�صت�صفى
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مرت يف مدينة زبيد – احلديدة
ُ
صور بعض املنشآت املدنية التـي د

ا�صتهدافــه  مت  الــذي  املبنــى 
ال�صعوديــة  ب�صواريــخ  مبا�صــرة 
وحتالفهــا والــذي يحتــوي على 

مطعم وا�صرتاحة و�صكن

حجم  تو�صح  قرب  عن  �صورة 
باملبنى  حل  الذي  الدمار 

وال�صرتاحة وال�صكن

املجل�ــس املحلــي مبدينــة زبيــد 
يقــوم لرفــع الأنقا�ــس والبحث 

عن جثث ال�صحايا



قصــــف 
متحف ذمار اإلقليمي ومركز الرصد الزلزايل 

منطقة هران - حمافظة ذمار 
بتاريخ 21 مايو 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية السادسة عشر
الهجوم على اأحياء �صكنية مدنية



ق�صف منطقة هران - ذمار - بتاريخ 2015/5/21م30

المركز القانوني للحقوق والتنمية

مكــــان االنتهاك: 

ا�صتهــدف الطــريان احلربــي منــازل مدنيــني يف منطقة �صكنيــة ماأهولة  يف اجلنــوب الغربــي ملدينة ذمار 
)حــارة رومــا القدمية(, كمــا ا�صتهدفت بالق�صــف من�صاآت واأعيان مدنيــة �صياحية وتاريخيــة يف منطقة هران 
�صمــال املدينــة هي )ا�صرتاحة هران ال�صياحيــة – مركز الر�صد الزلزايل – املتحــف واجلامعة – املعهد املهني 

مبدينة ذمار (.

تاريخ الواقعة: 

عدة غارات �ُصنت يوم الأحد ما بني ال�صاعة 4-6 م�صاء بتاريخ 21 /2015/5 م .

جهة االنتهاك:

اململكــة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهــي )الإمارات العربية املتحدة , الكويت, قطر, 
البحريــن, م�صــر, ال�صــودان, , الأردن, املغرب, الوليات املتحــدة الأمريكية( يف خ�صم العمليــة الع�صكرية التي 

�ُصنت على اليمن خارج اطار ال�صرعية الدولية لالأمم املتحدة وجمل�س المن الدويل.

وصف االنتهاك : 

قتــل مدنيني بالق�صــف املتعمد لأحيــاء �صكنية وتدمــري من�صاآت 
واأعيــان مدنيــة حممية منهــا اآثــار تاريخيــة يف مدينة ذمــار اليمنية 

القدمية خالفًا  للقوانني والأعراف الدولية الإن�صانية.

نتائج القصف:

نتــج عــن الق�صف مقتل ماليقل عن ع�صرون  �صخ�صا من املدنيني منهم اأ�صرة مكونة من ت�صعة اأفراد 
ومــن بــني ال�صحايا خم�صة اأطفال واأربع ن�صاء, كما ا�صيب ع�صرون مدنيًا البع�س منهم جراحهم خطرية  , 

كما مت تدمري العديد من املن�صاآت املدنية.  

ر�صــد وقوع انتهــاك ج�صيم يعترب خرقــًا للقانون الدويل الإن�صــاين  من قبل املركز القانوين 
قــوات ال�صعوديــة وحتالفهــا بالهجوم املتعمــد على مدنيني و�صقــوط �صحايا 
منهم, بالإ�صافة اإىل ق�صف اعيان ثقافية حممية وممتلكات تدمرت من خالل قيام فريق املركز بزيارة املناطق 
التي ُا�صتهدفت بالق�صف وا�صتمع لإفادات بع�س ال�صحايا و�صهود من اأقاربهم واإفادات اأهايل الأحياء امل�صتهدفة 
وتوثيق ذلك بال�صور ومقاطع الفيديو, وزيارة م�صت�صفى املدينة, واإجراء املقابالت مع م�صوؤويل املن�صاآت املدنية 

التي دمرها الق�صف يف مدنية ذمار. 

"القانــون الــدويل الن�صاين 
املتعمــد  الهجــوم  يح�صــر 
املدنيــني  علــى  والع�صوائــي 
ويعتــرب  املدنيــة  والعيــان 
ذلــك انتهــاكا خطــريًا لقواعده 

وجرمية حرب "
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تفاصيل عن الواقعة.

ذمار احدى املحافظات اليمنية تبعد عن العا�صمة �صنعاء حوايل مائة كم جنوبا كانت على موعد جديد 
مع الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها, وهذه املرة ق�صفت الطائرات اأحياء �صكنية ومن�صاآت مدنية 
جديــدة يف مدينــة ذمار مركز املحافظة. ومنذ الإعالن عن بدء العمليــة الع�صكرية بتاريخ 26 مار�س 2015م, 

]ق�صفــت ال�صعوديــة وحتالفهــا مدر�صــة ال�صرطــة وما جاورها مــن منازل 
املواطنــني يف حــي ذمار القــرن بتاريخ 6 مايو من نف�س العــام وق�صفت �صيارة 
نقــل ركاب ومنازل مواطنني �صقــط فيها 10 قتلى من املدنيني بينهم 4 اأطفال 
وجــرح 23 مدين, وقــد وثق املركز هــذه الواقعة والوقائــع ال�صابقة وتاأكد 
مــن كونها جرميــة ا�صتهداف متعمــد للمدنيــني ومنازلهم يف مناطــق ماأهولة 

بال�صكان.

يف م�صــاء يــوم الأحــد مــا بــني ال�صاعــات 4-6  بتاريــخ 21 /2015/5 م �صــن �صــالح اجلو احلربــي التابع 
لل�صعودية وحتالفها هجوما جويا باأكرث من ت�صع غارات ا�صتهدفت بها عدة مناطق يف اأحياء مدينة كالتايل:

 )حي روما القدمية( جنوب غرب مدينة ذمار ا�صتهدف الق�صف هذا احلي ال�صكني املكتظ باملدنيني ونتج 
عنــه �صقــوط )9( قتيل هــم عبارة عن خم�صــة اأطفال وثالث ن�صاء ورجــل, واأ�صيب ما ل يقل عــن )12( مدنيًا 
بينهم طفلة وثالث ن�صاء, ومن �صمن ال�صحايا اأ�صرة اأُبيدت بالكامل تدعى اأ�صرة الفاطمي, كما ت�صررت العديد 

من املنازل يف احلي.

 يف منطقــة جبــل هــران ال�صياحي ا�صتهــدف الق�صف منازل مواطنــني فيها وهو ما اأ�صفر عــن مقتل )11( 
مدنيًا  وجرح �صبعة اآخرين.

يف منطقــة هران اأي�صًا ق�صفت الطائــرات احلربية لل�صعودية وحتالفها ا�صرتاحة هران ال�صياحية مبنى 
مركــز الر�صــد الزلــزايل الوحيد يف اليمــن, وهو مبنى جديــد ويحتوي على اأحــدث اأجهزة الر�صــد الزلزايل, 
ووجــوده يعتــرب �صرورة ملحة للمناطــق اجلبلية ذات الن�صاط الزلــزايل يف و�صط اليمن, وقــد مت تدمريه كليا 
وهو ما قد يت�صبب يف وقوع كارثة اإن�صانية لعدم التمكن من ر�صد الزلزل وتنبيه ال�صكان قبل حدوثها, كما دمر 
الق�صــف فندقــا ومنتزها �صياحيا يف جبل هران واأوقع عددا من النزلء املدنيني بني قتلى وجرحى, كما ق�صف 
�صــالح اجلــو احلربي التابع لل�صعودية وحتالفهــا حديقة هران التي كان بها العديد مــن الزائرين الذي ذعروا 

ب�صبب الق�صف. 

كمــا دمــر الق�صف مبنى متحف ذمار الإقليمي الذي يحــوي العديد من القطع الأثرية النادرة التي يعود 
عمر بع�صها اإىل األفي عاماً قبل امليالد. ومع اأن هذه الآثار واملن�صاآت حممية بالقانون الدويل )1(.

ا�صرتاحة جامعة ذمار كانت اأي�صًا هدفًا لق�صف الطائرات وهو ما اأدى اإىل تدمريها وت�صرر مباين اجلامعة 
ب�صكل كبري, وكذلك تدمري املعهد املهني يف منطقة ُت�صمى »الدرب« �صمال املدينة بالقرب من جامعة ذمار.

)1( هام�ــس اتفاقيــة لهاي والبروتوكــول الملحق باتفاقيات جنيف تجرم ا�صتهداف الثار, اإل اأن كل ذلك لم يمنع قوات ال�صعودية وحلفائها من ا�صتهدافها 
وتدميرها في خرق وا�صح لكل القوانين والتفاقيات والمواثيق الدولية

حمافظــة ذمــار مل تكــن 
جبهــة  اأو  قتــال  �صاحــة 
مواجهة بني اطراف النزاع 
منذ بدء الحداث يف اليمن 

.
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إفادات من الضحايا .

• علــي بن علــي حم�صن فالح الفاطمــي )45 عامًا(  الناجي الوحيــد من عائلته املكونــة من )11( فرد 	
التــي توفيــت ب�صبب الق�صــف, حتدث اإلينا قائــال: »عند حوايل ال�صاعــة الرابعة والن�صف مــن م�صاء يوم 

الحــد الدامــي كنــت خــارج منــزيل الكائــن يف )حــي 
رومــا القدمية( ف�صاهدت الطــريان ي�صتهدف احلي واإذ 
باأحجــار املنــزل تتطاير يف الهواء من �صــدة النفجار. 
كانــت عائلتي باأكملها يف الداخــل خم�صة منهم اأطفال 
وثالث ن�صاء وابني ال�صاب حممد جميعهم ق�صوا نحبهم 
يف الق�صف, املنزل ُدمر وانتهت عائلتي باأكملها, ل ادري 
مــا �صبب ا�صتهداف منزيل فلم يكــن موقعا ع�صكريًا ول 
يوجــد به اأو بالقرب منه اأي م�صلحني, املنطقة باأكملها 
منطقة �صكنيــة مدنية, ماذا �صنعنا بهــم؟! اأم�صيت بال 
عائلة وبال مــاأوى, حالتي النف�صيــة ل تو�صف, واأ�صعر 

اأن حياتــي انتهــت اإىل هنا, كل ما كنــت اأملكه يف هذه احلياة انتهى بلحظة واحدة« .. ثم توقف عن الكالم 
وانهمر الدمع من عينيه, - حالة موؤ�صفة- ا�صتاأذنا منه وتركناه يكابد اآلمه واأوجاعه)1(..

• ح�صني اإ�صماعيل راوية يبلغ من العمر )15 عامًا( اأخربنا اأنه كان يتم�صى يف حديقة هران الرتفيهية 	
وكانت الطائرات حتلق يف �صماء املدينة, وفجاأة �صربت ب�صواريخ على املتحف وعلى احلديقة وعلى جبل 
هــران واأدى ذلــك اإىل اإ�صابته بعدة �صظايا, املتحف ُدمر واجلميع اأ�صيبــوا بالُذعر وهربوا من احلديقة, 

الأطفال كانوا مفزوعني)2(.

• ب�صــار اأمني دار�س يبلغ مــن العمر )20 عام(  افاد اي�صَا باأنه جــرى الق�صف على املباين املوجودة يف 	
جبــل هران اأثناء تواجده يف املنطقة, منها مبنى الر�صــد الزلزايل ومتحف ذمار القليمي, وقد واأ�صيب 

هو بعدة �صظايا)3(.

إفادات شهود عيان: 

اأفادنــا �صهــود عيــان مــن �صمنهــم ال�صاهــد �صالــح 
حممــد العــزي الذي يبلغ مــن العمر )25(  عامــا باأنه مت 
ال�صــرب علــى ا�صرتاحــة اجلامعــة الأمــر الــذي اأدى اإىل 
الإ�صــرار بــكل ممتلكاتــه ال�صخ�صيــة التــي كانــت جماورة 
لفنــاء احلرم اجلامعي واأنه �صاهد �صيارات حتطمت وكذلك 

مبنى ال�صرتاحة مت تدمريه. 

ال�صهــود اأكدوا لنا �صماعهم لأ�صوات طائرات حربية يف الجواء وبعدها �صمعوا اأ�صوات انفجارات هائلة 
و�صاهــدوا األ�صنــة اللهــب والدخــان تت�صاعــد من منطقــة هران وكذلــك من مدينة ذمــار القدمية )حــارة روما 

)1( مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية لل�صاهد وال�صحية بتاريخ 2015/5/22م. 
)2( مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية للم�صاب ح�صين راوية في مدينة ذمار بتاريخ 2015/5/22م.

)3( مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية للم�صاب ب�صار اأمين دار�س في مدينة ذمار بتاريخ 2015/5/22م.

منزل الفاطمي

منزل دمره الق�صف يف منطقة هران
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القدميــة( واأنهــم عقــب ذلك هرعــوا اإىل احلي ال�صكني و�صاهــدوا عددا من املنــازل ُدمرت بالكامــل على روؤو�س 
�صاكنيها, ومن هذه امل�صاكن منزل علي علي الفاطمي الذي مت تدمريه على روؤو�س جميع اأفراد الأ�صرة الذين مت 

انت�صالهم من حتت الأنقا�س وكان بينهم خم�صة اأطفال)1(.

املركز القانوين  التقــى بالدكتــور جمال ح�صــني ال�صامي مديــر امل�صت�صفى العــام بذمار والذي  
اأفادنــا باأنه مت اإ�صعــاف امل�صابني اإىل امل�صت�صفى لتلقي العــالج ووافانا بقوائم 
اأ�صمــاء اجلرحــى والقتلــى والتقاريــر الطبية اخلا�صة بهــم, كما اخربنــا اأن الو�صع ال�صحــي يف امل�صت�صفى ينذر 
بكارثــة ان�صانية نظرًا لنعدام الأدوية وامل�صتلزمات الطبية والكهربــاء والوقود ب�صبب احل�صار املفرو�س على 

اليمن باأكمله من قبل قوات ال�صعودية وحتالفها)2(.

نتائج االنتهاك: 

قتل ما ل يقل عن )20( مدنيًا بينهم اأ�صرة بكاملها مكونة من ت�صعة اأفراد وجرح ما ل يقل عن )20( مدنيا.

تدمــري متحف ذمار التاريخــي ومركز الر�صد الزلزايل وم�صخة للمياه وفندقــا وخم�صة منازل للمدنيني 
وتدمري ا�صرتاحة اجلامعة تدمريًا كليا.

ت�صــررت �صبعــة منــازل وم�صجــد العزيزي وت�صــررت مبــاين اجلامعة واملعهــد املهني وفــرع �صركة النفط 
باملحافظة ومن�صاآت مدنية فيها اأ�صرار متفاوتة.

تكييف االنتهاكات وفقا للقانون الدويل االنساني:

مــن النتهاكات اخلطــرية للقوانني والأعراف ال�صارية على املنازعات امل�صلحــة يف النطاق الثابت للقانون 
الدويل الإن�صاين: 

» تعمد توجيه هجمات �صد ال�صكان املدنيني و�صد املواقع املدنية, كذلك �صد املباين املخ�ص�صة لالأغرا�س 
التعليمية اأو الدينية, والآثار التاريخية«)3(. 

والثابــت اأن قــوات التحالف التي ت�صن احلرب علــى اليمن بقيادة ال�صعودية قد خرقــت قواعد القانون 
الــدويل املذكــورة عندما تعمــدت بطائراتها ا�صتهــداف املدنيني وحي �صكنــي يف مدينة ذمــار بالقنابل املوجهة 

مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية ل�صهود العيان في مدينة ذمار بتاريخ 2015/5/22م, البع�س منها موثقة بالفيديو.  )1(
)2( مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية لمدير م�صت�صفى ذمار بتاريخ 2015/5/22م.

)3(  ن�صت المادة )52( من البروتوكول الأول لتفاقيات جنيف الأربع على ) 1. ل تكون الأعيان المدنية محال للهجوم اأو لهجمات الردع. والأعيان المدنية 
هــي كافــة الأعيــان التي لي�صــت اأهدافًا ع�صكريــة وفقا لما حددتــه الفقرة الثانيــة.2. تق�صر الهجمــات علي الأهــداف الع�صكرية فح�صــب. وتنح�صر 
الأهــداف الع�صكريــة فيمــا يتعلق بالأعيان علي تلك التي ت�صهم م�صاهمة فعالة في العمل الع�صكري �صــواء كان ذلك بطبيعتها اأو بموقعها اأم بغايتها اأم 

با�صتخدامها, والتي يحقق تدميرها التام اأو الجزئي اأو ال�صتيالء عليها اأو تعطيلها في الظروف ال�صائدة حينذاك ميزة ع�صكرية اأكيدة.
 الأعيان المدنية وفقا لما حددته الفقرة الثانية للمادة )52( من البروتوكول الإ�صافي الأول لعام 1977م« كافة الأعيان التي لي�صت اأهدافًا ع�صكرية, 	•

واأن الأهداف الع�صكرية هي الأعيان التي ت�صاهم » م�صاهمة فعالة » في الأعمال الع�صكرية ح�صب طبيعتها وموقعها والغاية منها اأو من ا�صتخدامها, 
وهي كذلك الأعيان التي ينتج عن تدميرها الكل اأو الجزئي اأو ال�صتيالء عليها اأو تعطيلها » ميزة ع�صكرية اأكيدة »

 حظــرت المــادة )52( مــن البروتوكول الول لتفاقيــات جنيف الأربع ) كافة �صور العتــداء المتوقع �صد هذه الأعيان �صــواء تمثل في المهاجمة اأو 	•
التدمير اأو النقل اأو التعطيل لتلك الأعيان.

المادة )48( » تعمل اأطراف النزاع على التمييز بين ال�صكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف الع�صكرية, ومن ثم توجه عملياتها 	•
�صد الأهداف الع�صكرية دون غيرها, وذلك من اأجل تاأمين احترام وحماية ال�صكان المدنيين والأعيان المدنية«.

المادة )25( من لئحة لهاي » تحظر مهاجمة اأو ق�صف المدن والقرى والم�صاكن والمباني غير المحمية اأيا كانت الو�صيلة الم�صتعملة"	•



ق�صف منطقة هران - ذمار - بتاريخ 2015/5/21م34

المركز القانوني للحقوق والتنمية

وال�صواريخ التي اأ�صفرت عن �صقوط ع�صرين قتيال وع�صرين 
جريحــًا مــن املدنيني بينهــم العديد من الأطفــال والن�صاء, 
وكذلك تعمدها ا�صتهداف مركز الر�صد الزلزايل الذي يعد 
من املراكز املدنية ول عالقة له باأي عمل ع�صكري, وكذلك 
تعمــد ا�صتهــداف متحــف لالآثــار يف مدينة ذمــار وتدمريه, 
بالإ�صافــة اإىل ا�صتهداف مبــاين تعليمية جامعية ومهنية, 
مــع العلم اأن املركز القانوين والعديد من املنظمات الدولية 
واملحلية قد ر�صدت ووثقــت منذ اأول يوم لنطالق العملية 
الع�صكرية »عا�صفة احلزم« لل�صعودية وحتالفها على اليمن 
قيامها بارتكاب جمــازر مماثلة با�صتهداف متعمد للمدنيني 

يف مناطق خمتلفة من اليمن.

 وبالرجــوع اإىل املناطــق امل�صتهدفــة وما جاورها مل يجــد املركز ماميكن اأن ميثل هدفــًا ع�صكريًا م�صروعا 
بغ�س النظر عن معايري التمييز والتنا�صب ,كما مل يثبت قيام قوات التحالف باأي انذار م�صبق للمناطق املدنية 
امل�صتهدفة وهو ماي�صكل جرمية حرب كاملة الركان ارتكبتها ال�صعودية وحتالفها بقتل املدنيني وق�صف املناطق 

ال�صكنية والعيان الثقافية دون مربر اأو انذار م�صبق.

مالحق التقرير ...

غارات  دمرته  الذي  هران  منطقة  يف  الزلزايل  الر�صد  مركز 
ال�صعودية وحتالفها



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية املدمرة جراء الق�صف و�صور بع�صها
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امللحق رقم )1(

كشف بأمساء الضحايا القتلى جراء قصف طائرات السعودية وحتالفها مدينة ذمار  

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/5/21حارة روما القدميةذمارقتيلة3طفلةت�صبيح حممد علي الفاطمي 1

2015/5/21حارة روما القدميةذمارقتيلة7طفلةروافد حممد علي الفاطمي 2

2015/5/21حارة روما القدميةذمارقتيلة9طفلةرميا�س حممد علي بن علي الفاطمي3

2015/5/21حارة روما القدميةذمارقتيل10طفل�صالح الرداعي 4

2015/5/21حارة روما القدميةذمارقتيلة10طفلةباري�س حمود علي الغالمي 5

2015/5/21حارة روما القدميةذمارقتيلة25اأنثىب�صرى ح�صن علي الفاطمي 6

2015/5/21حارة روما القدميةذمارقتيلة25اأنثىاأنباء ح�صن علي حم�صن فالح الفاطمي7

2015/5/21حارة روما القدميةذمارقتيلة27اأنثىكاتبة �صالح بن �صالح الرمي�س 8

2015/5/21حارة روما القدميةذمارقتيل28ذكرحممد علي حم�صن الفاطمي  9

2015/5/21هران ذمارقتيلة30انثىاحرتام حممد علي �صالح الفاطمي10

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرحممد عبد اهلل املتوكل11

2015/5/21هرانذمارقتيلذكر جمهول12

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول13

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول14

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول15

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول16

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول17

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول18

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول19

2015/5/21هرانذمارقتيلذكرجمهول20
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صور حصلنا عليها لبعض الضحايا القتلى يف مدينة ذمار- حمافظة ذمار 

طفــل قتــل جــراء الق�صف على 
مدينة ذمار

جثث بع�س ال�صحايا
الذين قتلوا يف الغارات 

التي �صنتها الطائرات  احلربية 
التابعة لل�صعودية وحتالفها

 مدينة ذمار

�صورة ح�صلنا عليها من نا�صطني 
فالح  حم�صن  علي  لأ�صرة 

الفاطمي 
واملكونة من )9( اأ�صخا�س قتلوا 
الذي  منزلهم  اأنقا�س  حتت 

ا�صتهدفه الق�صف



ق�صف منطقة هران - ذمار - بتاريخ 2015/5/21م38

المركز القانوني للحقوق والتنمية

امللحق رقم )2(
كشف بأمساء الضحايا املصابني واجلرحى  جراء قصف طريان السعودية وحتالفها مدينة ذمار

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
املديرية

مكان 
التاريخالواقعة

2015/5/21حارة روماذمارم�صابة16طفلةعوايل حممد علي الفاطمي1
2015/5/21هرانذمارم�صاب 27ذكرعبداهلل اإبراهيم الدولة2
2015/5/21هرانذمارم�صاب 25ذكرح�صني اإ�صماعيل راوية 3
2015/5/21هرانذمارم�صاب 20ذكرب�صار اأمني ذرا�س 4
2015/5/21هرانذمارم�صاب 30ذكراأبو قنا�س املرهبي5
2015/5/21حارة روماذمارم�صاب35ذكر�صالح حممد علي الفاطمي 6
2015/5/21حارة روما�صبوةم�صاب27ذكروزير يحيى ح�صني علي 7
2015/5/21حارة روماذمارم�صاب28ذكرعبداهلل اأحمد علي الوجيه 8
2015/5/21حارة روماذمارم�صابة20اأنثىاأديبة حممد علي الفاطمي9

2015/5/21حارة روماذمارم�صابة70اأنثىهايلة علي احلاج حممد 10
2015/5/21حارة روماذمارم�صاب20ذكرب�صار علي  ابجردو�س11
2015/5/21حارة روماذمارم�صابة25اأنثىرزيقة �صالح مقبل 12
2015/5/21حارة روماذمارم�صاب27ذكر�صالح ح�صن الو�صلي13
2015/5/21حارة روماذمارم�صاب25ذكرعلي حممد الفيل14
2015/5/21حارة روماذمارم�صاب35ذكرح�صني العمي�صي15
2015/5/21هرانذمارم�صاب28ذكرجماهد قايد اجلديبي16
2015/5/21هرانذمارم�صاب30ذكرعبدالكرمي ال�صياين17
2015/5/21هرانذمارم�صاب28ذكر�صاكر قايد من�صور 18
2015/5/21هرانذمارم�صاب25ذكرجمهول19

يف  الق�صف  ب�صبب  اأ�صيب  �صاب 
رجله الي�صرى

واأدت الإ�صابة اإىل 
برت رجله كاملة
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امللحق رقم )3(: كشف لبعض املنازل واملنشآت املدنية املدمرة واملتضررة جراء قصف طائرات السعودية 
وحتالفها مدينة ذمار

املنطقة/ نوع املن�صاأةا�صم مالك املنزل اأو املن�صاأةم
نوع ال�صررالتاريخمكان الواقعةاملديرية

كلي2015/5/21حارة روما ذمار منزلحممد علي علي حم�صن الفالحي الفاطمي1
كلي2015/5/21حارة روما ذمار منزلحمود علي علي حم�صن الفالحي الفاطمي 2
كلي2015/5/21حارة روما ذمار منزلحممد علي �صالح الفالحي 3
كلي2015/5/21حارة روما ذمار منزلحممد ال�صلوي 4
كلي2015/5/21حارة روما ذمار منزلعبداهلل حممد املطري 5
كلي2015/5/21حارة روما ذمار منزلماجد ال�صرعي 6
جزئي2015/5/21حارة روما ذمار منزلمنيف النقيب 7
جزئي2015/5/21حارة روما ذمار منزلعبدالرقيب احلبي�صي 8
جزئي2015/5/21حارة روما ذمار منزلعلي اليعري 9

جزئي2015/5/21حارة روما ذمار منزلعبدالعزيز الو�صابي 10
جزئي2015/5/21حارة روما ذمار منزلحممد �صالح ال�صعيبي 11
جزئي2015/5/21حارة روما ذمار منزلاأحمد �صالح الرقيحي 12
جزئي2015/5/21املدينة - اجلامعة ذمار دار عبادةم�صجد العزيزي13
جزئي2015/5/21حي اجلامعةذمار منزلاأحمد ح�صني العزيزي14
كلي2015/5/21هرانذمار من�صاأةمتحف ذمار التاريخي15
كلي2015/5/21هرانذمار من�صاأةمركز الر�صد الزلزاري16
كلي2015/5/21هرانذمار من�صاأةم�صخة مياه17
كلي2015/5/21هرانذمار من�صاأةفندق �صياحي18
كلي2015/5/21حي اجلامعةذمار من�صاأةا�صرتاحة جامعة ذمار19
جزئي2015/5/21حي اجلامعةذمار من�صاأةمباين جامعة ذمار20
جزئي2015/5/21حي اجلامعةذمار من�صاأةاملعهد املهني21
جزئي2015/5/21حي اجلامعةذمار من�صاأةفرع �صركة النفط22

صور للمتحف اإلقليمي ومركز الرصد الزلزايل الذين استهدفتهما الغارات اجلوية

متحف ذمار الإقليمي

مركز الر�صد الزلزايل





قصف مناطق متفرقة
حمافظة تعز 

بني 11 أبريل و 27 مايو 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

مخــــس جــــرائــم
ا�صتهداف اأحياء �صكنية مدنية



ق�صف مناطق متفرقة يف حمافظة تعز42

المركز القانوني للحقوق والتنمية

ملخــــــص:

• بتاريخ 11اأبريل 2015م يف قرية للمهم�صني ت�صمى الظهرة مبديرية ماوية حمافظة تعز قتل )13( 	
�صخ�صــا بينهم )9( اأطفال وعــدد من الن�صاء, واأ�صيب )7( اآخرون ب�صبــب ق�صف طائرات ال�صعودية 

وحتالفها.

• بتاريــخ 26مايــو 2015م ق�صفت الطائــرات ال�صعودية وحتالفها  قريــة )دار الن�صر( مبديرية �صرب 	
املوادم حمافظة تعز وقتل )6( اأطفال وامراأتني وجرح )15( مدنيا.

• بتاريــخ 27 مايــو 2015م. ق�صفت الطائرات ال�صعوديــة وحتالفها �صوق �صعبــي يف )مفرق القُبّيطة( 	
مديريــة )الراهــدة( الواقعــة باجتاه جنــوب حمافظة تعــز اأدى اإىل قتل )8( مدنيــني بينهم طفل 

واإ�صابة )24( مدنيًا بينهم طفلة.

• بتاريــخ 27 مايــو 2015م. ق�صفت الطائرات ال�صعودية وحتالفها منزل يف منطقة ثعبات مدينة تعز 	
اأدى اإىل قتل )5( مدنيني واإ�صابة )4( اآخرين.

• يف 10 مايــو 2015م وتواريــخ لحقة �صنت الطائرات احلربية العديد مــن الغارات التي دمرت قلعة 	
القاهرة التاريخية يف جبل �صرب.

خلفيـــــة:

بعــد منت�صــف الليل مــن يوم اخلمي�ــس بتاريخ 26 مار�س 2015م, اعلنــت اململكــة ال�صعودية حربها 
علــى اليمــن وبــدء العمليات الع�صكريــة مب�صاركة حتالف دويل مكــون من ع�صر دول بحجه دعــم �صرعية 
الرئي�ــس امل�صتقيــل هــادي �صــد مــن زعمهم البيــان جماعــة »اأن�صــار اهلل« )احلوثيون( والقــوات املوالية 
لهــم ولعلــي عبــد اهلل �صالح من قــوات اجلي�س اليمني . واطلق علــى العملية ا�صــم )عا�صفة احلزم( وكان 
مــربر احلــرب الــذي اعلــن يف بيــان دول جمل�ــس التعــاون اخلليجي انهــا جــاءت بعــد متابعتهــا لتطورات 
الأحــداث اخلطــرية يف اجلمهورية اليمنيــة والتي زعزعت اأمــن اليمن وا�صتقراره جــراء النقالب الذي 
نفذتــه امللي�صيــات احلوثية علــى ال�صرعية , كما اأ�صبحــت ت�صكل تهديدا كبريًا لأمــن املنطقة وا�صتقرارها 

وتهديــدا لل�صلــم والأمــن الــدويل. 

مــارات العربية املتحدة  الــدول التي اعلنــت م�صاركتهــا يف العملية حتت قيادة ال�صعودية هي) الإ
والبحريــن وقطــر والكويــت(. ومب�صاركة كل مــن )الأردن وم�صر واملغرب وال�صــودان وباك�صتان ( الذي 
قــرر برملانهــا يف وقــت لحــق مــن العمليــة رف�ــس امل�صاركــة يف العمليــات الربيــة ومب�صاركــة الوليــات 

املتحــدة الأمريكيــة .

املركز القانوين للحقوق والتنمية  اجلهــود   بتكري�ــس  اهدافــه  اطــار  يف 
ومراقبــة  الن�صــان  حقــوق  حلمايــة 
النتهــاكات وك�صفهــا للــراأي العــام عمــل منــذ اعــالن العمليــة احلربيــة »عا�صفــة احلــزم« علــى مراقبــة 
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النتهــاكات املتوقــع ح�صولهــا خالل هذه العملية ور�صدهــا وتوثيقها والتي كان اولها هو قــرار �صن العملية 
الع�صكريــة ذاتــه مبــا ميثله من خرق وا�صح خارج اطــار ال�صرعية الدولية املحكومــة مبيثاق المم املتحدة 
والقوانــني الدوليــة واخت�صا�صــات جمل�ــس المن الــدويل �صاحب ال�صفــة الوحيدة يف اتخــاذ اأي عقوبات 

�صــد كل مــن  يهــدد ال�صلــم والمــن الــدويل ب�صــرط وجــود التنا�صــب بــني الفعــل والعقوبــة .

ال�صتهــداف املتعمــد للمدنيــني والهــداف املدنيــة ,والهجوم على مــدن ومناطق �صكنيــة » كانت ابرز 
النتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات التحالــف الذي تقــوده ال�صعودية  جــراء الق�صــف امل�صتمــر واملكثف من 
طائراتهــا احلربيــة علــى    اأغلــب مناطــق اليمــن ومنهــا حمافظــة تعز التــي تقع و�صــط اليمــن وتبعد عن 
العا�صمــة �صنعــاء حــوايل 270 كــم  وت�صهــد بع�س مناطــق هذه املحافظــة نزاع م�صلــح بني اجلي�ــس اليمني 
ومعــه اللجان ال�صعبيــة التابعة للحوثيني »ان�صارهلل« وبني قوى املقاومــة ال�صعبية التابعة حلزب ال�صالح 

التــي تتلقــى التمويــل والتوجيــه مــن قبــل ال�صعوديــة  .

قصف قرية الظهرة والتي حدثت بتاريخ 11أبريل 2015م

بعــد منت�صــف الليــل مــن  يوم الأحــد 11 اأبريــل2015, ا�صتهدفــت الطائــرات احلربيــة لل�صعودية 
وحتالفهــا مدخل قرية الظهرة التي يقطنها مواطنني من »الفئــة املهم�صة« يف مديرية التعزية مبحافظة 
تعــز بثــالث غــارات متتالية. تركزت على منــازل املواطنني , مما اأدى بح�صب م�صــادر طبية اإىل مقتل 11 
�صخ�صــا بينهــم )9( اأطفــال ون�صــاء,  كما ا�صيب )7( اأ�صخا�س اآخــرون بجروح بالغة معظمهــم من الن�صاء 
والأطفــال , واأدى الق�صــف اإىل تدمــري 7 منــازل متقاربــة ومتال�صقــة, وا�صتمــرت عمليــة انت�صــال جثــث 

ال�صحايــا مــن حتــت الأنقا�ــس  اإىل م�صــاء اليــوم التــايل.  

مل توؤكــد قيــادة عمليــة عا�صفــة احلــزم عالقتهــا بهــذا الق�صــف اأو تنفيهــا يف حــني يوؤكــد �صحايا 
مــن اجلرحــى و�صهــود عيــان اأن الق�صــف كان من طائــرات حربيــة حلقت على علــو منخف�ــس ولميكن اأن 
تكــون اإل تابعــة لقــوات ال�صعوديــة وحتالفها ب�صبــب احل�صار اجلوي الــذي مينع اأي طائرات غــري تابعة 
لل�صعوديــة وحتالفهــا مــن التحليــق يف اأجواء اليمــن, كما لميكن القــول اأن طائرات ال�صعوديــة وحتالفها  
اخطــاأت الهــدف لأن الطائــرات امل�صاركــة وال�صلحة التــي اأعلنت قــوات التحالف يف بدايــة العملية عن 

م�صاركتهــا  تعــد مــن الأ�صلحــة الدقيقــة واملوجهــة ون�صبــة اخلطــاأ تــكاد تنعــدم.

مــن جانبهــا اأدانت اللجنة الأمنية التي يراأ�صهــا املحافظ �صوقي هائل ب�صدة مــا و�صفتها بـ »جرمية 
الق�صــف الب�صعــة, التي تعر�صت لهــا عزلة الظهرة, يف منطقة اجلند, من قبــل طريان التحالف, واأ�صفرت 

عــن ا�صت�صهــاد واإ�صابــة الع�صــرات مــن املواطنــني الأبريــاء العــزل مــن فئــة املهم�صــني".

اجلرمية السابعة عشر
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قصف قرية دار النصر والتي حدثت بتاريخ 26 مايو 2015م

يــوم الثالثــاء بتاريخ 2015/5/26م عند ال�صاعة  5:00 �صباحًا قام الطريان احلربي التابع لل�صعودية 
وحتالفهــا بالهجــوم علــى قرية ريفية ت�صمى دار الن�صــر تابعة ملديرية �صرب املــوادم  وق�صفت منازل املواطنني 
لتدمرهــا علــى روؤو�ــس �صاكنيها فقتلت اأ�صــرة مكونة من 6 اأطفال وامراأتــني ومل ينج اإل رب الأ�صــرة  بالإ�صافة 
اإىل جــرح )15( اآخريــن معظمهم من الن�صاء والأطفال, ومت تدمري م�صجــد القرية, فيما ت�صررت منازل ب�صبب 
الق�صــف, رب الأ�صــرة الــذي فقــد جميع اأ�صرته اأكــد اأنه  ليوجــد يف القرية اأي ن�صــاط ع�صكــري اأو اأي مواقع 
ع�صكريــة وي�صتغــرب عن ال�صبب الذي جعل طائرات ال�صعودية وحتالفهــا تق�صف منزله وقريته وهذا اأي�صًا ما 

اأكده �صهود من اأقارب ال�صحايا و�صكان القرية.

قنــاة العربيــة وقناة اجلزيرة الف�صائية اللتــني تنقالن اأخبار عملية عا�صفة احلــزم بثتا يف اأخبارهما 
مقطع فيديو وثق �صاعة الق�صف وقالتا اأن طائرات التحالف ق�صفت مقرًا لقيادات احلوثيني وهو ما نفاه هوؤلء 

واأهايل املنطقة واأكدوا اأنها قرية مدنية وال�صحايا مدنيون لي�صاركون يف اأي اأعمال ع�صكرية.

قصف منطقة مفرق القبيطة  والتي حدثت بتاريخ 27 مايو 2015م

يف ال�صاعة 9:30  �صباح  يوم الأربعاء بتاريخ 27  مايو  2015م  ق�صف الطريان احلربي التابع لل�صعودية 
وحتالفهــا �صوقــًا �صعبيًا وم�صجــدًا و�صيارة تنقل نازحــني يف مفرق القُبّيطــة مديرية الراهــدة الواقعة باجتاه 
جنــوب حمافظــة تعز, وتبعد عنها قرابة )60( كم تقريبا واأ�صفــر الق�صف عن �صقوط )20( قتيل بينهم )5( 

اأطفال كما اأ�صيب )24( مدنيًا, وتدمرت املحالت التجارية ومنازل املواطنني وم�صجد املنطقة .

قــوات التحالف مل تعلــق على احلادثة �صوى اأنها اأعلنتها �صمن العمليات التــي قالت اأنها ا�صتهدفت قوات 
اأن�صــار اهلل وهو ما نفاه اأقــارب ال�صحايا و�صهود اأكدوا للمركز اأن املنطقة �صوقًا �صعبيًا ول يتوجد فيه اأي قوات 

اأو ن�صاط ع�صكري, �صواء للجي�س اليمني اأو اللجان ال�صعبية التابعة لأن�صار اهلل.

قصف منطقة ثعبات والتي حدثت  بتاريخ 27 مايو 2015م

يف ظهــر يــوم الأربعاء 27  مايو  2015م ا�صتهدف الطريان احلربــي للتحالف منطقة ثعبات مبدينة تعز 
وق�صــف منــزل ميلكه لواء ع�صكري متقاعد يدعى قا�صم الروحاين مكون مــن دورين ي�صكن هو واأ�صرته يف احد 
الدوار والــدور الخــر ت�صكنــه عائلــة اآخرى بالإيجــار ال�صهــري, ومت تدمري املنــزل ب�صكل كامل وقتــل اللواء 

اجلرمية الثامنة عشر

اجلرمية التاسعة عشر

اجلرمية العشــــرون
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اجلرمية احلادية والعشرون

املتقاعــد وابنتــه التــي تعمل طبيبة وابنه �صادق ,امــا العائلة الخرى التي ت�صكن الــدور الآخر فقد قتل منها 
�صخ�صني وجرح اربعة باإ�صابات متفاوتة كما احرتق كل ما يف املنزل, اأحد اأقرباء ال�صحايا يدعى جنيب العزي 
اأفادنا باأن الطائرات ال�صعودية ق�صفت املنزل اململوك للروحاين والذي ت�صكن يف اأحد اأدواره اأ�صرته بالإيجار 

ال�صهري, ول يدري ما �صبب الق�صف, وقد قتل من اأقربائه �صخ�صني وجرح اأربعة وجميعهم مدنيني. 

مــن خــالل اطــالع املركز القانــوين على املنطقــة التي ا�صتهدفهــا الطــريان بالقنابل املوجهــة ومن خالل 
املقابــالت التــي اجراهــا مع اهايل املنطقــة تاأكد لنا  اأن املنطقــة امل�صتهدفة مدنية ل يوجد فيهــا اأو بقربها اأي 

مواقع اأو من�صاآت اأو قوات ع�صكرية فهي عبارة  عن �صكن يقطنه مدنيون.

قوات التحالف بقيادة ال�صعودية ل تعري اأي اهتمام بحياة املدنيني فهي ت�صتهدفهم مبا�صرة وكل الدلئل 
ت�صري انه ا�صتهداف متعمد  وهو ما يجعلها ترتكب جرائم حرب يجب م�صائلتها واإلزامها بتعوي�س ال�صحايا.

بعض املعاناة التي تشهدها حمافظة تعز:

ت�صهــد املحافظــة مثل غريها من حمافظات اليمن ح�صار خانق ونق�س حاد يف الحتياجات واملواد الهامة 
من غــذاء ودواء, وم�صت�صفياتها وكل قطاعاتهــا املختلفة م�صابة ب�صلل 
�صبــه تام نتيجة لنعدام الكهرباء والوقود والو�صع ال�صحي والن�صاين 
ينــذر بكارثــة ان�صانية نتيجة  للح�صار الذي تفر�صــه قوات ال�صعودية 
وحتالفهــا  خالفــًا لــكل العــراف واملواثيــق الدولية وقواعــد القانون 
الــدويل الن�صــاين ويجــب الــزام ال�صعوديــة وحلفائهــا برفــع احل�صار 
وال�صماح بدخول املواد املعي�صية والغاثية وامل�صاعدات الن�صانية كما 
اأن النــزاع امل�صلح الذي يجــري يف بع�س مناطق املحافظة يفاقم الزمة 

الن�صانية ويجب العمل على انهاءه فورًا من جميع الطراف.

قلعة القاهرة االثرية والتارخيية يف مرمى صواريخ العاصفة.

قلعــة القاهرة التاريخيــة يف حمافظة تعز تعر�صت للق�صف من قبل طائــرات ال�صعودية وحتالفها اأكرث 
من مرة فقــد ق�صفــت بتاريــخ 2015/5/10م و2015/5/30م 
�صابقــة ولحقــة, وهــذه  وكذلــك يف 2015/6/6م وبتواريــخ 
القلعــة تعترب من اهم املعامل الثرية والتاريخية يف اليمن وهو 

ما يعد خرق لالتفاقيات الدولية.

اجلدير بالذكــر اأن الطريان احلربي لل�صعودية وحتالفها 
قــد ق�صف الكثري من املناطق والماكــن التاريخية والأثرية يف 
اليمــن  مع انها مل ت�صتخدم لأغرا�س ع�صكرية دون مراعاة لأي 

قوانني اأو اتفاقيات وقد وثق املركز القانوين العديد منها. 

"القانــون الــدويل الن�صاين 
املتعمــد  الهجــوم  يح�صــر 
املدنيــني  علــى  والع�صوائــي 
ويعتــرب  املدنيــة  والعيــان 
ذلــك انتهــاكا خطــريًا لقواعده 

وجرمية حرب "

قلعة القاهرة ونريان �صواريخ الق�صف اجلوي يندلع منها



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية املدمرة واملت�صررة جراء الق�صف و�صور لبع�صها
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ملحق رقم )1(
أ( بعض أمساء وبيانات وصور الضحايا القتلى من املدنيني يف قرية دار النصر مبديرية صرب املوادم

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
املديرية

مكان 
التاريخالواقعة

2015/5/26دار الن�صر�صرب املوادمقتيلطفل1حممد خالد حمود الغيلي 1
2015/5/26دار الن�صر�صرب املوادمقتيلةطفلة3�صارة خالد حمود الغيلي 2
2015/5/26دار الن�صر�صرب املوادمقتيلطفل8جميل �صيف اهلل عبده احمد 3
2015/5/26دار الن�صر�صرب املوادمقتيلةطفلة10 رغد �صيف اهلل عبده احمد 4
2015/5/26دار الن�صر�صرب املوادمقتيلطفل11 حم�صن عبده حم�صن 5
2015/5/26دار الن�صر�صرب املوادمقتيلةطفلة12 خلود خالد حمود الغيلي 6
2015/5/26دار الن�صر�صرب املوادمقتيلةاأنثى35فوزية عبده احمد الظفريي 7
2015/5/26دار الن�صر�صرب املوادمقتيلةاأنثى70 كاتبه ناجي اجلرادي 8

صور بعض الضحايا القتلى من املدنيني يف قرية دار النصر مبديرية صرب املوادم 

حمود  خالد  الطفل/حممد 
الغيلي يبلغ من العمر عامًا قتل 

حتت الأنقا�س
ب�صبب الق�صف

من  الق�صف  ب�صبب  قتال  طفالن 
طريان التحالف ال�صعودي 
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ب( صور بعض القتلى يف قرية الظهرة - تعز التي قصفت بتاريخ 11 - أبريل - 2015م 

جثتي طفلني ُقتال حتت اأنقا�س 
منزلهمــا الذي دمرتــه �صواريخ 
الطائــرات ال�صعوديــة يف قرية 

الظهرة

جثــة امراأة قتلت حتــت اأنقا�س 
منزلها

جثة اأحد املهم�صني وهي ما زالت 
بني الأنقا�س قبل انت�صالها
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ج( بعض أمساء القتلى يف مفرق القبيطة – الراهدة – م/ تعز والتي قصفت بتاريخ 27مايو2015م

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةقتيلطفلحممد جنيب حممد علي 1
2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةقتيلة5طفلة�صلوى عبدالكرمي2
2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةقتيلة3طفلةنهاية علي حممد 3
2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةقتيل8طفلفاروق مقبل عبداهلل مقبل4
2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةقتيل15طفلو�صاح عبداحلكيم اأبو اأ�صامة 5
2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةقتيل40ذكرحممود حممد يحيى 6
2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةقتيل30ذكرحممود عبده حممد يحيى7
2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةقتيلذكرحممود عبدالعزيز اأحمد الفقيه8

صور لبعض الضحايا القتلى يف قرية مفرق القبيطة  تعز 

املدنيــني  لأحــد  هامــدة  جثــة 
�صقط اإثر غارة �صنتها الطائرات 
لل�صعوديــة  التابعــة  احلربيــة 

وحتالفها على ال�صوق  

الطائرات  غارات  قتلته  �صاب 
لل�صعودية  التابعة  احلربية 
بتاريخ  الأربعاء  يوم  وحتالفها 
مفرق  يف  2015/5/27م 

القبيطة - تعز
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ملحق رقم )2(
بعض أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى يف مفرق القبيطة – الراهدة – م/ تعز

املنطقة/ احلالةالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرر�صيد حممد مهيوب1

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكر�صاكر حممد عبده 2

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابةطفلةملياء �صعيد3

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرعماد عبدال�صالم 4

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرع�صام خالد بجا�س5

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرحممد �صالح 6

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرعلوان نا�صر الفقيه7

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكر�صنان عبدالعزيز اأحمد القباطي8

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرخمتار وليد علي �صيف 9

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرمهيب �صعيد علي10

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرحممد عثمان طالب طالب11

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكراأمني جباري12

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرمهيوب �صعيد علي13

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرعبده علي �صيف14

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكراأمني ياأ�صر �صالح15

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرحممد نا�صر ناجي16

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكر�صدام نا�صر ناجي17

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرجنيب حممد علي �صامل18

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرحممد عبدالكرمي �صعيد19

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرفاروق عمار عبدال�صالم20

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكر�صاكر علي غالب21

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرفواز عبداحلفيظ ال�صامعي22

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرعبدال�صالم �صامل عبده �صعيد23

2015/5/27مفرق القبيطةالراهدةم�صابذكرحمبوب عبداهلل الودية24
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صور لبعض الضحايا اجلرحى واملنشآت املدنية التي تدمرت يف قرية الظهرة تعز جراء القصف 

امل�صابة/ 
جنيبه ح�صن عبداهلل

امل�صاب /
 اإبراهيم احلجري

التــي  املنــازل  اأطــالل 
طائــرات  دمرتهــا 
ال�صعوديــة وحتالفهــا 

يف مدينة تعز

بقايــا املنــازل املدمرة 
ا�صتهدفتهــا  التــي 
الطائــرات  �صواريــخ 
لل�صعوديــة  التابعــة 

وحتالفها





قصف قرية العرة 
همدان - حمافظة صنعاء

بتاريخ 2 يونيو 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية الثانية والعشرون
الهجوم على حي �صكني مدين
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مكان االنتهاك: 

منطقة ماأهولة بال�صكان عبارة عن قرية ت�صمى قاع العرة يف مديرية همدان اإحدى مديريات حمافظة 
�صنعــاء تقــع يف جهــة ال�صمال مــن العا�صمة وتبعــد عن مطار �صنعــاء الدويل بحــوايل 10كــم , ويقنطها مئات 

املواطنني واأغلب املنازل يف هذه القرية مبنية بناء ع�صوائيا ب�صيطا. 

 زمن االنتهاك:

ال�صاعة 5:30 م�صاء من يوم الثالثاء  2015/6/2م 

وصف االنتهاك : 

هجوم مبا�صر بالق�صف اجلوي على منطقة مدنية ماأهولة بال�صكان ُقتل فيه مدنيون معظمهم من الأطفال 
والن�صاء بتدمري منازلهم على روؤو�صهم ب�صواريخ طائرات ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي )الإمارات , 
الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان, , الأردن, املغرب, اأمريكا( يف العملية الع�صكرية التي �ُصنت على اليمن 

خارج اطار ال�صرعية الدولية الأمم املتحدة وجمل�س المن الدويل.

الق�صــف خلــف عــددا مــن ال�صحايا املدنيــني من عائلتــني دمرت 
منازلهــم قتــل منهــم )10( ا�صخا�ــس بينهــم )5( اأطفــال و)3( ن�صاء , 

واأ�صيب خم�س ن�صاء وطفلة ورجل.

ال�صعوديــة املركز القانوين  قــوات  قيــام  مــن  حتقــق 
الــدويل  القانــون  بخــرق  وحتالفهــا 
الن�صــاين والعريف يف هذه الواقعة بالهجــوم املتعمد على مدنيني اآمنني 
يف مناطــق مدنيــة ماأهولــة )قريــة ريفيــة( نتج عنــه �صقــوط �صحايا 

مدنيني ابرياء معظمهم اأطفال ون�صاء. 

�صورة بالأقمار ال�صناعية تو�صح موقع الق�صف يف قرية العرة همدان

»القانــون الــدويل الن�صــاين 
املتعمــد  الهجــوم  يحظــر 
املدنيــني  علــى  والع�صوائــي 
ويعتــرب  املدنيــة  والعيــان 
ذلــك انتهــاكا خطــريًا لقواعده 
وجرميــة حرب اأو ابادة بح�صب 

نوع ال�صتهداف«
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 قــام فريــق الر�صد والتوثيق باملركز بزيارة املنطقة التي ُا�صتهدفت واأ�صتمع لإفادات بع�س ال�صحايا و�صهود من 
اقاربهم من اأهايل املنطقة واأطلع على ال�صور ومقاطع الفيديو التي ح�صل عليها, كما زار م�صت�صفى الثورة العام 

يف العا�صمة الذي ا�صتقبل ال�صحايا.

تاأكدنــا من خــالل الزيارة اأن الطائرات ا�صتهدفــت ب�صواريخها منزلني يف القرية من منــازل املواطنني الفقراء 
البوؤ�صــاء, ول يوجــد اأي مقرات ع�صكرية بجوار تلك املنازل والقرية, �صهود اخربونا اأن اأقرب موقع ع�صكري 
يبعــد عــن القرية حــوايل 5 كم ول ي�صدر منه اأي اأن�صطــة ع�صكرية, املركز حتقــق اأن ال�صحايا كانوا مدنيني 
ابريــاء فقــراء هم قوام اأ�صرتني بكاملهمــا �صقط معظم افرادهما قتلى وجرحــى دون اأن يعلموا اأو يعلم احد 

�صبــب ا�صتهدافهــم ؟!.

تفاصيل  الواقعة:

يف ال�صاعة اخلام�صة والن�صف م�صاء من يوم الثالثاء 2015/6/2م  ق�صفت الطائرات احلربية لل�صعودية 
وحتالفها قرية �صكنية ت�صمى قاع العرة – مديرية همدان – حمافظة �صنعاء. 

الق�صــف اأحــدث تدمــري منزلني اأحدهما مكون مــن �صقتني ت�صكن فيــه اأ�صرتان الأوىل منــزل علي القبلي 
الــذي ُدمر تدمــريًا كليا و�صوي بالأر�س كان بداخلــه نورة علي القبلي و�صديقتيها اللتــني ح�صرتا لزيارتها كما 

كان باملنزل اأخيها الطفل �صهاب القبلي الذين لقوا حتفهم جميعا.

الق�صــف اأي�صــًا دمر املنــزل الآخر املكون من �صقتني تعــود ملكيته ل�صخ�س من اأهــايل القرية يدعى هالل 
حممــد نا�صر, اإحدى ال�صقتــني ت�صكن فيها عائلة ح�صني حممد قائد دمرت بالكامــل على روؤو�س العائلة املكونة 
مــن �صتــة اأ�صخا�س اأطفال ون�صاء, قتــل منهم اأربعة اأطفــال واأ�صيبت امراأتني, كما دمر الق�صــف ال�صقة الثانية 
التــي ي�صكنهــا زيد العماد تدمري جزئي فوق �صاكنيها واأ�صيب فيهــا رب الأ�صرة زيد العماد مع ثالث ن�صاء وطفلة 

من اأ�صرته.

املركز القانوني وثق شهادات أهايل القرية وأقارب الضحايا:

• ال�صاهــد )كمال نا�صــر ال�صيفي( اأفادنا بقوله اأنه كان جال�صا بالقرب من مكان الق�صف مع جمموعة من 	
اأ�صدقائــه حــني �صمع دوي انفجار ال�صــاروخ ب�صكل قوي جدا تبــني اأنه ا�صتهدف منــزيل القبلي والعتمي 
فهــرع اإىل املــكان لإنقاذ ال�صحايا ووجــد اأن املنزلني قد اأ�صبحا ركاما, بحث حتــت الأنقا�س, انت�صل جثث 
الأطفــال والن�صــاء, �صاهد اإحدى جثث ال�صحايا تعود لمراأة  كانت متناثرة اأ�صالء متفرقة, وقال لنا اأن 

الأمر كان حمزنا, القرية ل يوجد فيها اأي م�صلحني اأو ع�صكريني, ل يدري ما �صبب ق�صفها!!

• ال�صاهــد )وهيــب مرزوق �صالــح( اأفاد اأنه �صمع �صــوت حتليق طائرة حربية فوق املــكان وبعدها �صمعت 	
�صــوت انطــالق �صاروخ يف اجلو اتبعه �صوت انفجــار كبري, فت�صاعدت األ�صنة اللهــب والدخان من القرية, 
كنــت بعيــدا عنها حــوايل خم�صمائة مرت, و�صلنــا اإىل املكان وجدنــا اأن الق�صف ا�صتهــدف منزيل العتمي 
والقبلــي, ودمرهــا علــى  روؤو�س �صاكنيها, جتمع النا�ــس واأهايل احلي لنت�صال ال�صحايــا, انت�صلنا اأكرث من 
ع�صــر جثــث معظمها كانــت لأطفال, ثم قمنــا باإ�صعاف مــن كان منهم جريحــًا اإىل م�صت�صفيــات العا�صمة 
�صنعاء, امل�صهد كان رهيبا, ال�صحايا فقراء مدنيون ل عالقة لهم باأي نزاع, نت�صاءل ملاذا مت ا�صتهدافهم؟
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فريق الرصد يزور الضحايا يف املستشفى:

حيــث وثق بع�س اجلثث املودعة يف ثالجة م�صت�صفى الثــورة العام –بالعا�صمة �صنعاء والتقط لها �صور. 
احد اطباء امل�صت�صفى افاد باأنهم  ا�صتقبلوا ع�صر جثث معظمها تعود لأطفال ون�صاء اح�صرتها �صيارات ال�صعاف 
من منطقة همدان افادوا انهم �صحايا الق�صف يف القرية ويبدوا من مظهرها اأنه مت انت�صالها من حتت الأنقا�س 
فالــرتاب يغطيها وقد كانت بع�س اجلثــث اأ�صالء متناثرة , كما ا�صتقبل امل�صت�صفى امراأتان كانتا م�صابتا بجروح 

اإحداهن اإ�صابتها خطرة.

يوؤكد اأن كل الدلة التي وثقها  يف هذه احلادثة ت�صري اإىل اأن قوات ال�صعودية املركز القانوين 
وحتالفهــا خرقــت قواعــد القانــون الدويل الن�صــاين وارتكبــت جرمية بحق 

مدنيني ابرياء ت�صتلزم امل�صائلة وفقا لنظام روما ال�صا�صي.

قــوات ال�صعوديــة وحتالفها مل تعلق علــى احلادثة مع اأن عددا من و�صائل العــالم املحلية والدولية قد 
ن�صــرت تفا�صيال عــن احلادثة, وهو ما يوؤكد علمها ب�صقوط مدنيني, وهذا تاأكيــد على جتاوزها للقانون الدويل 

الإن�صاين, وارتكابها جلرم بحق مدنيني اأبرياء ل عالقة لهم باأي نزاع. 

يدعو املنظمات والهيئات احلقوقية والدولية اإىل حتمل م�صئوليتها الإن�صانية املركز القانوين 
والأخالقيــة واإر�صال جلــان للتحقيق يف هذه النتهاكات, كمــا ينا�صد املحكمة 
اجلنائيــة الدوليــة اإىل �صرعة التحقيق يف هــذه اجلرائم وتقدمي مرتكبيها للعدالــة وحماكمتهم والعمل على 

حماية املدنيني والأطفال والن�صاء واملواقع املدنية. 

المركز القانوني للحقوق والتنمية 
�صادر بتاريخ 2015/6/3م 



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية املدمرة واملت�صررة جراء الق�صف و�صور لبع�صها
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امللحق رقم )1(
أمساء وبيانات بعض الضحايا الذين قتلوا يف القصف 

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
املديرية

مكان 
التاريخالواقعة

2015/6/2العرةهمدانقتيل4طفل�صهاب علي اأحمد القبلي1
2015/6/2العرةهمدانقتيل5طفلقايد ح�صني حممد العتمي2
2015/6/2العرةهمدانقتيل7طفلاأديب ح�صني حممد العتمي3
2015/6/2العرةهمدانقتيلة9طفلةردينة ح�صني حممد العتمي4
2015/6/2العرةهمدانقتيلة11طفلةاأمرية ح�صني حممد العتمي5
2015/6/2العرةهمدانقتيلة20اأنثىنورة علي اأحمد القبلي6
2015/6/2العرةهمدانقتيلة20اأنثىلبنة �صلطان عبداحلميد املليك7
2015/6/2العرةهمدانقتيلة20اأنثى�صروق اأحمد الزافني8

صور لألطفال الذين استهدفتهم الطائرات احلربية للسعودية وحتالفها )همدان - حمافظة صنعاء( 

اأديب ح�صني حممد العتمي
طفل مل يتجاوز عمره ال�صبع 
مبا�صرًا  هدفًا  كان  �صنوات 
ل�صواريخ الطائرات احلربية 

لل�صعودية وحتالفها

الطفل/ �صهاب علي القبلي
كان  الأخرى  الأ�صرة  من  طفل 
ال�صعودية  ل�صواريخ  �صحية 
وحتالفها التي ا�صتهدفت حياته 

وطفولته وبراءته
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امللحق رقم )2(
أمساء وبيانات بعض الضحايا اجلرحى يف القصف 

امللحق رقم )3( 
بيانات املنازل التي دمرها القصف وصورها

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
املديرية

مكان 
التاريخالواقعة

2015/6/2العرةهمدانجريحة4طفلةفردو�س ح�صن العماد1
2015/6/2العرةهمدانجريحة30اأنثىمنرية مثنى عبداهلل الرميي2
2015/6/2العرةهمدانجريحة30اأنثىحورية حممد قايد العتمي3
2015/6/2العرةهمدانجريح26ذكرزيد عبداهلل العماد4
2015/6/2العرةهمدانجريحة24اأنثىنور حممد اأحمد العماد5
2015/6/2العرةهمدانجريحةاأنثىاأني�صة زيد العماد6
2015/6/2العرةهمدانجريحةاأنثىحورية العماد7

تاريخ الواقعةمكان الواقعةمكونات املنزلنوع ال�صررا�صم مالك املنزلم
2015/6/2قرية العرة – همداندور واحدتدمري كليعلي القبلي1
تدمري كلي وإتالف هالل حممد نا�صر2

مجيع حمتويات 
الشقتني

دور مكون من �صقتني ت�صكن 
فيه اأ�صرة ح�صني العتمي 

واأ�صرة زيد العماد
2015/6/2قرية العرة – همدان





 قصف الطفولة 
قرية آل العرم - وادي صرب - حمافظة صعدة 

بتاريخ 3 يونيو 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية الثالثة والعشرون
الهجوم على حي مدين �صكني
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مكان االنتهاك: 

حمافظــة �صعــدة احــدى املحافظــات اليمنية يف �صمــال اليمــن القريبة من احلــدود ال�صعوديــة اأعلنتها 
ال�صلطــة املحليــة ممثلــه مبحافظها منطقة منكوبة بعد اأقــل من �صهر على بدء العمليــة الع�صكرية التـي �صنتها 
بع�ــس الــدول يف حتالف ع�صكري تقوده اململكة ال�صعودية اأعلن عنهــا �صفريها يف وا�صنطن احمد اجلبري بتاريخ 

2015/3/26م حتت م�صمى عا�صفة احلزم   

�صعــدة املحافظــة اليمنية التـي اأعلنتها قــوات التحالف الع�صكري بتاريــخ  2015/5/8م هدفًا ع�صكريًا 
بالكامل عرب الناطق با�صم التحالف العميد/ اأحمد الع�صريي وطلب من �صكانها البالغ عددهم قرابة 800 الف 

�صخ�س اخالئها يف �صابقة خطرية تنتهك القانون الن�صاين.

ارتكبــت قوات التحالف يف احدى قرى حمافظة �صعدة اأب�صــع جرائم الن�صانية بحق الطفولة والن�صاء 
. القريــة ت�صمــى  اآل العرم مكونة من )9( منازل وي�صكنهــا اإثنى ع�صر اأ�صرة من اآل �صريف وعدد اأفرادها )59( 
وهي جزء من قرية رمادان املكونة من )70( منزل ي�صكنها )60( اأ�صرة عددهم يقارب )490( �صخ�س والقرية 
تقــع يف وادي �صــرب التابعة لعزلة بني معاذ مديرية �صحار مبحافظة �صعدة, تقع املديرية يف اجلنوب الأو�صط 
ملحافظــة �صعــدة تت�صل مــن جهة ال�صمال مبديرية جمــزر ومن الغرب مبديريتي �صاقــني وحيدان ومن اجلنوب 
عمــران ومــن ال�صرق تت�صل بحدود طويلة مع مديرية ال�صفراء, كما تبعد عن احلدود ال�صعودية 100 كيلومرت 

تقريبا من اجلهة ال�صمالية.

الأربعاء بتاريخ  2015/6/3م:
يف جرمية لميكن و�صف ب�صاعتها بحق الأطفال والن�صاء

)) طائــرات ال�صعوديــة وحتالفهــا ت�صــن عــدة غارات علــى قريــة �صكانية يف مديريــة �صحار 
حمافظــة �صعــدة اأ�صفــر عنها اإبــادة ب�صرية لالأطفــال وت�صفيــة جماعية لأ�صــرة  اآل �صريف 
والق�صــاء علــى ثالثة اأجيال اجلد واأبنائــه واأحفاده. وتدمري منازل قريــة اآل العرم )منازل 
�صعبيــة بنيت مــن الطني والطوب( على روؤو�س �صاكنيها من الن�صــاء والأطفال ونتج عنها مقتل 

)36( طفل و)9( ن�صاء و)8( رجال من كبار ال�صن وامل�صعفني وا�صابة )12( �صخ�س((

وقائع اجلرمية: 

قبل حلول ظالم يوم الأربعاء املوافق 2015/6/3م على قرية اآل العرم املكونة من ت�صعة منازل ي�صكنها 
الأطفال والن�صاء والقليل من كبار ال�صن , قامت الأمهات باإدخال اأطفالهن اإىل منازلهم, واأثناء ما كانت الأمهات 
يقمــن مبناداة اأطفالهن الذين كانوا يلعبون اأمــام منازلهم ليدخلوا منازلهم, واإذا بطائرات ال�صعودية وحتالفها 
الأكــرث تطــورًا واملزودة باأحــدث التقنيات, حتلق علــى م�صتوى منخف�س فــوق هذه القريــة, فاأ�صرعت الأمهات 
لإدخــال اأطفالهــن اإىل املنــازل ظنا منهن اأنها �صتحميهــن واأطفالهن من تر�صد تلك الطائــرات و�صواريخها التـي 
باتــت ت�صقط يف كل مــكان, ومل يخطر يف اأذهان تلك الأمهــات اأن تلك الطائرات ترت�صدهم لتجعلهم هدفًا لقنابلها 

الذكية واملوجهة .
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يف حالــة مــن اخلــوف والفــزع الأطفال والن�صــاء يتعــرثون يف رك�صهم نحــو منازلهم هربا مــن �صوت هذه 
الطائــرات التـــي باتت اأقرب من ذي قبل, مل متــر �صوى اأجزاء من الدقيقة بعد و�صولهــم منازلهم حتى اأطلقت 
اإحــدى الطائــرات اأحــد �صواريخها املحمــل بقنابل املــوت, والتـي �صقطت يف �صطــح اأحد تلك املنــازل املبنية من 
الطني, واملتال�صقة مع بع�صها, اأربعة منازل اأنهارت فورًا على روؤو�س الأطفال والن�صاء املفزوعني بداخلها , دخان 
وغبــار وبقايــا اأ�صــالء اأطفال ون�صــاء و�صظايا القنابــل تطايرت يف الهواء مع غبــار انهيار الربعــة املنازل التـي 

حولها ال�صاروخ اإىل ركام متطاير.

املنــازل اخلم�صــة الخرى ما تبقــى من القرية ُذعر من بداخلها من الأطفــال والن�صاء من �صوت ال�صاروخ 
الذي دمر منازل اأقاربهم وجريانهم , مل مت�ِس �صوى دقائق حتى ح�صرت طائرة اخرى غادرة القت حقد الن�صان 

على الن�صان وقنابل الدمار لُتجهز على كل �صاكنيها وُتلحقهم ب�صابقيهم.

�صمــع اأهــايل قريــة رمادان - التـي تبعد عن قريــة اآل العرم امل�صتهدفة اقل من كيلومــرت واحد - اأ�صوات 
النفجــارات فهــرع بع�س رجالهــا لالإنقاذ وما اإن حطت اقدامهم على ركام منــازل القرية الت�صعة حتى باغتتهم 

طائرة اخرى حتمل قدر اأكرب من احلقد واطلقت �صاروخها 
عليهــم ف�صقــط اأربعة منهم قتلى على الفــور وهرب البقية  
ممن حاول النقاذ وعلى بعد مئات المتار وقفوا عاجزين 
اأمــام ب�صاعة تكرار الق�صف لي�صاهــدوا غارة طائرة اأخرى 
علــى ركام القرية واأ�صالء الأطفال والن�صاء لتقطع اأي اأمل 

يف فر�س النجاة ل�صكان القرية .

ن�صــف �صاعــة مــن الق�صــف املتوا�صــل دمــرت فيهــا 
�صواريخ وقنابل الطائرات كل منازل القرية واجهزت على 

كل مظاهر احلياة فيها.

»ثالثــة اأيــام بلياليهــا ا�صتغرقها انت�صــال جثث الأطفــال وامل�صعفني من حتــت الأنقا�س, بع�ــس الأطفال 
والن�صــاء مل يجــدوا مــن جثته اإل اأ�صــالء, والبع�س جثــث هامدة, )12( �صخ�ــس من �صكان املنــازل البعيدة عن 

املنازل التـي ق�صفت, اأ�صيبوا اأي�صًا ب�صظايا تلك القنابل «

• ال�صاهــد/ �صــامل علي جــرب البالغ مــن العمر اأربعــون عامًا  روى لنــا املاأ�صــاة والكارثة التـــي �صاهدها 	
وعاي�صها  قال:

 »عنــد متــام ال�صاعة اخلام�صــة والربع من يــوم الأربعاء كنت على دراجتــي النارية واإذ بــي اأ�صمع �صوت 
الطائــرات فوقنــا و�صاهدتها ت�صرب اأمام عيني على منازل اآل ال�صريف يف قرية اآل العرم التـي كانت تبعد عني 
كيلومرت تقريبا و�صمعت النفجار والتفت فاإذا بي اأ�صاهد ال�صماء قد غطاها دخان النفجار, ق�صفت الطائرات 
بعــدة �صواريــخ منازل القريــة ق�صف مل اأ�صاهده يف حياتي حتــى امتالأت الأجواء دخانا وغبــارا, ومل نعد نرى 
ال�صمــاء مل ن�صتطــع الإنقــاذ ب�صرعــة, ومكثنــا حتى ذهبت تلــك الطائــرات التـي كنــا نراها تق�صــف امل�صعفني, 
وبعــد ذهــاب الطائــرات, توجهنا م�صرعني اإىل مكان احلــادث ونادينا النا�س لإنقاذ وانت�صــال ال�صحايا من حتت 
الأنقا�س, وو�صلت اإىل مكان الق�صف, و�صاهدت منازل القرية الت�صعة قد ُدمرت تدمريًا كليا على روؤو�س �صاكنيها 
مــن الأطفال والن�صاء وقتلت اأربعة مــن امل�صعفني, جتمعنا اأكرث من مائة وخم�صون �صخ�صا حاولنا الإنقاذ اإل اأن 
الطائــرة عــاودت الق�صف للمرة الثانية ب�صاروخني يف املكان نف�صه, �صربتهم وهم حتت الأنقا�س ومل نتمكن من 

ما تبقى من منازل قرية اآل العرم
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اإنقاذهــم وحاولنــا املرة الثانيــة اإنقاذهم فاإذا بالطريان ال�صعــودي وحلفائه ي�صرب للمــرة الثالثة ثم الرابعة 
واخلام�صــة, ومل نتمكــن مــن اإنقاذهم وكلمــا كانت حتلق الطائرات ون�صمــع ا�صواتها نهرب اإىل مــكان بعيد , مات 
الأطفال والن�صاء حتت الأنقا�س دون اأن نتمكن من اإنقاذهم ب�صبب معاودة الطريان ل�صرب املكان نف�صه, وقتلت 
اأ�صر باأكملها حتت الأنقا�س من اآل ال�صريف , قتل )53( من �صكان القرية بينهم )36( طفال و)9( ن�صاء, وجرح 
)12( �صخ�صــا اآخرين ودمــرت )11( منزل تدمريًا كليا وحتطمت )6( �صيارات, كمــا ت�صررت عدد )5( �صيارات 
اأخــرى باأ�صــرار خمتلفــة, وقتلــت املوا�صي من الأبقــار والأغنام التـــي كانت متتلكهــا الأ�صر التـــي دمر الطريان 
منازلهم واإىل اليوم الثالث ما زلنا نبحث عن البقية حتت الأنقا�س حيث وقد متكنا من انت�صال )27( جثة وقد 
مت دفنهــا ومــا زال البقية حتت الأنقا�س نحــاول انت�صالهم اإل اأن الطريان عاود الق�صف يف املكان نف�صه يف اليوم 

الثالث من جرميته«.

مل تعد تلك الطائرات اإىل اأدراجها اإل بعد اأن تاأكدت 
اأنها اجهزت على كل من كان حيا يف تلك القرية  ُقتل )36( 
طفال و)9( ن�صاء, و)8( من امل�صعفني وامل�صنني, و)11( منزل 
مــن الطــني اأ�صبحــت ركاما فوق جثــث )53( طفــال وامراأة 
وم�صنــا وم�صعفا, اثنتي ع�صــرة اأ�صرة اأبيد جميــع اأفرادها, 
قرية اآل العرم اأبيــد جميع منازلها وم�صاكنها والتـي ت�صكل 

)15%( من منازل و�صكان منطقة رمادان.

• ال�صاهد/ فتحي اأحمد 	

اأحــد املدنيــني الذين تطوعوا لإنقاذ ال�صحايا من بني اأنقا�ــس منازلهم املدمرة بقرية وادي �صرب روى لنا 
هول الفاجعة الإن�صانية بقوله: 

»ق�صف الطريان احلربي لل�صعودية وحتالفها بعدة غارات جوية م�صتهدفًا منازل وم�صاكن املدنيني بقرية 
اآل العــرم وادي �صــرب مبديرية �صحار فتوجهنــا اإىل القرية, كان من جنى ي�صرخــون وي�صتغيثون لإنقاذهم, مل 
ي�صتطع اأحٌد من القرتاب واإنقاذ من كانوا على قيد احلياة, كون التحليق ل زال مكثفًا يف �صماء القرية, لقد كنا 
ن�صمــع اأنني ال�صحايا من حتت الأنقا�س الأطفال اأي�صًا كان وقع �صراخهم وا�صتغاثتهم يالم�س م�صامعنا بقوة من 
بــني الأنقا�ــس, فغ�صينا احلزن لعدم ا�صتطاعتنا فعل �صيء لهم مع حتليق الطريان ومعاودة غاراته على القرية, 
�صربنــا حتــى �صاعات متاأخرة من امل�صاء وبعــد مغادرة الطائرات احلربية هرعنا مع عــدة مواطنني اإىل املنازل 

ومكان الق�صف وكنا بحالة ترقب وذعر من معاودة الطائرات للق�صف. 

ا�صتمرت حالة البحث عن ال�صحايا من حتت الأنقا�س ملدة يومني و�صدمنا جراء هول ما �صاهدناه من دمار 
وجمــزرة ماأ�صاويــة تفوق حد الو�صف, اأ�صر باأكملها انتهت اأطفــال القرية جميعا, قنابل احلقد واملوت ق�صت على 
اأحالمهم يف احلياة, )36( طفال من اإجمايل )53( مدنيًا ماتوا حتت الأنقا�س واأحالت تلك القنابل املليئة باحلقد 

والإجرام اأج�صادهم الربيئة اإىل اأ�صالء متناثرة, كما دمرت  )11( منزل من القرية واأ�صبحت اأثرًا بعد عني.

مل ينــج مــن الق�صــف �صوى )6( مدنيني بينهــم )3( اأطفال وامــراأة من �صكان القريــة والبقية  ح�صدتهم 
وح�صيــة الغــارات اجلويــة للطــريان ال�صعــودي وحتالفــه, ماأ�صاة حقيقيــة تفوق حــد الو�صف وجرميــة اإبادة 

جماعية اأغلب ال�صحايا اأطفال«.

منازلهم  اأنقا�س  حتت  قتلوا  الذين  الأطفال  جثث  لبع�س  عليها  ح�صلنا  �صورة 
ا�صتهدفتها الغارات اجلوية التي �صنتها الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية 

وحتالفها
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نتائج اجلرمية : 

- مقتل )53( مدنيًا بينهم: 
طفل.  )36( •	
ن�صاء.   )9( •	

وامل�صعفني. امل�صنني  من   )8( •	

- اإ�صابة )12( مدنيًا بجروح واإ�صابات ما بني اخلطرية واملتو�صطة, �صتة من اأهل القرية و�صتة من امل�صعفني.

- تدمــري كلــي لعدد )10( منازل �صويت بالأر�س واإتالف جميع حمتوياتها من املمتلكات والأثاث واملوا�صي وحلق 
�صرر كبري باأحد املنازل . 

- حتطيم )6( �صيارات ب�صكل كلي وت�صرر )5( اأخرى.

وصف االنتهاك وفقا للقانون الدويل :

مــن خالل ما وثقه من اأدلة حول احلادثــة ي�صتطيع التاأكيد اأن ارتكاب هذه املركز القانوين: 
اجلرميــة التـي ل ميكن و�صف ب�صاعتها متثل جرميــة حرب مكتملة الركان 
ارتكبتها ال�صعودية وحتالفها با�صتهداف مناطق �صكنية ماأهولة مل جند فيها اأو بجوارها ما ميكن اأن ميثل هدفًا 
ع�صكريًا, وكل ما جمعناه حول هذه املجزرة ي�صري اإىل تعمد الطائرات ق�صف املدنيني وقتل اأكرب قدر من املدنيني 
دون مــربر وهــو مــا يوؤكده تكــرار قيامها بالق�صــف للقريــة وامل�صعفني اأثنــاء الإنقاذ ملرات عديــدة  يف خمالفة 
�صارخــة للقانــون الإن�صــاين الــدويل ي�صتوجــب علــى املجتمــع الــدويل التحقيــق يف هــذه اجلرميــة وحما�صبة 

مرتكبيها)1( .

ن�صــت المــادة )52( من البروتوكــول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع على ) 1. ل تكون الأعيان المدنية محال للهجوم اأو لهجمات الردع. والأعيان   )1(
ي لي�صــت اأهدافــًا ع�صكرية وفقا لمــا حددته الفقــرة الثانية.2. تق�صــر الهجمات علــي الأهــداف الع�صكرية فح�صب.  المدنيــة هــي كافــة الأعيــان التـ
ــي ت�صهم م�صاهمة فعالة فــي العمل الع�صكري, �صــواء كان ذلك بطبيعتهــا اأم بموقعها اأم  ـ وتنح�صــر الأهــداف الع�صكريــة فيما يتعلــق بالأعيان تلك الت

بغايتها اأم با�صتخدامها, والتـي يحقق تدميرها التام اأو الجزئي اأو ال�صتيالء عليها اأو تعطيلها في الظروف ال�صائدة حينذاك ميزة ع�صكرية اأكيدة.

�صكل بياين يو�صح ن�صبة القتلى من خمتلف الفئات )اأطفال – ن�صاء – رجال(



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى املدنيني 

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية التي دمرها الق�صف وبع�س �صورها
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امللحق رقم )1(
أمساء وبيانات الضحايا القتلى من املدنيني وصور بعضهم

التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة1طفلةا�صية يحي حزمان1
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة1طفلةزينب جرمان �صالح �صريف 2
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل1طفلطه �صادق حمود3
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل1.5طفلقا�صم �صالح حزمان 4
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة2طفلةبتول �صالح ن�صراهلل 5
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل2طفلجاراهلل عابد ن�صراهلل 6
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل2طفلحميد جماهد عبداهلل �صريف7
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة2طفلةزينب �صالح ب�صر اهلل8
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل2طفلطه �صالح ن�صراهلل 9

2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة2طفلةفاطمة عادل حفظ اهلل10
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل2طفلمالك �صادق حمود11
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة2طفلةمرمي جمعان ن�صراهلل 12
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة3طفلةخديجة �صالح حزمان 13
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة3طفلةعليا حمود ح�صني �صريف 14
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة4طفلةاماين جمعان ب�صر اهلل15
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة4طفلةبتول جماهد عبداهلل �صريف 16
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة4طفلةخبتة �صالح ب�صر اهلل 17
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل4طفلمالك �صادق حمود �صريف18
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل5طفلحممد عادل حفظ اهلل 19
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل6طفلب�صام خليل خمي�س  طالع20
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل6طفلب�صار �صادق حمود �صريف21
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة6طفلةزينب �صلطان جايل22
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة6طفلةعائ�صة جماهد عبداهلل �صريف23
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة6طفلةفاطمة عابد ب�صر اهلل 24
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة7طفلةرجاء �صالح ب�صر اهلل 25
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل7طفلحممدجمعان ب�صر اهلل26
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل8طفلاحمد �صالح ن�صراهلل27
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل8طفلحممد جماهد عبداهلل �صريف 28
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة9طفلةجنالء �صالح ب�صر اهلل 29
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة9طفلةف�صيلة عادل حفظ اهلل30
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل9طفلمعاذ غالب �صيف اهلل 31
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل11طفلح�صني �صالح ن�صراهلل 32
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة11طفلةذكرى جمعان ن�صراهلل33
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل11طفلعبدال�صفيق �صادق حمود 34
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل13طفلعلى �صالح ب�صراهلل �صريف35
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة13طفلةاميان جمعان ب�صراهلل 36
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة27اأنثىفالتة جماهد عبداهلل 37
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل26ذكر�صالح حزمان �صريف 38
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة26انثىوفاء �صالح جرمان جريف 39
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة26انثىغيثة عبداهلل حام�س 40
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التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة24انثى�صرقة حزمان احمد 41
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل28ذكريحي حزمان اأحمد �صريف 42
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة30انثىامينه حممد نا�صر 43
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة60انثىزهراء دماح خاطر 44
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة70انثىفاطمة هادي عقاب 45
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة70انثىفاطمة حا�صل �صاعب 46
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل27ذكرجماهد عبد اهلل 47
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل28ذكرجماهد عبداهلل ب�صراهلل 48
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل30ذكر�صادق حم�صن �صريف 49
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل40ذكر�صالح ب�صراهلل جاراهلل50
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيلة80انثىفاطمة حممد �صبان51
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل70ذكرعبدالكرمي عادل حفظ اهلل 52
2015/6/3وادي رمادان�صحارقتيل95ذكرعاي�س يحي طالع53

صور لبعض الضحايا القتلى من املدنيني

�صورة لطفــل من اآل �صريف قتل 
الــذي  منزلهــم  اأنقا�ــس  حتــت 

ا�صتهدفته 
طائرات ال�صعودية وحتالفها

اأطفال مت انت�صال جثثهم 
من حتت الأنقا�س
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امللحق رقم )2(
أمساء وبيانات بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني 

امللحق رقم )3(
بيانات املنازل والسيارات التـي تدمرت وتضررت التي دمرها القصف 

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/6/3وادي رمادان�صحارجريح  2طفلح�صن �صالح علي 1
2015/6/3وادي رمادان�صحارجريح  4طفلنذير �صالح علي2
2015/6/3وادي رمادان�صحارجريح  13طفلعبداهلل عابد ب�صر اهلل جار اهلل3
2015/6/3وادي رمادان�صحارجريحة  27اأنثىزوجة غالب �صيف اهلل4
2015/6/3وادي رمادان�صحارجريح  33ذكرجمعان ب�صر اهلل5
2015/6/3وادي رمادان�صحارجريح  27ذكرعابد ب�صر اهلل جار اهلل ال�صريف6

تاريخ ق�صفهامكان الواقعةنوع ال�صررعدد الأدوارا�صم �صاحب املنزلم
دورغالب �صيف اهلل1 2015/6/3وادي رمادانتدمري كلي4 
دورحفظ اهلل جار اهلل2 2015/6/3وادي رمادانتدمري كلي3 
2015/6/3وادي رمادانتدمري كليدورين�صالح ب�صر اهلل واأخوانه3
2015/6/3وادي رمادانتدمري كلي3دوراأحمد حزمان واإخوانه �صالح ويحيى4
2015/6/3وادي رمادانتدمري كليدورين�صادق حمود العرام واإخوانه5
دورجماهد عبداهلل واأولده6 2015/6/3وادي رمادانتدمري كلي3 
2015/6/3وادي رمادانتدمري كليدوريناأولد ب�صر اهلل7
2015/6/3وادي رمادانتدمري كليدورينجمعان ب�صر اهلل8
2015/6/3وادي رمادانتدمري كلي3�صالح ب�صر اهلل واأولده9

2015/6/3وادي رمادانتدمري كلي4عادل حفظ اهلل واإخوانه10
2015/6/3وادي رمادانتدمري جزئي1اأحمد حزمان11

صور لبعض مساكن املدنيني املدمرة بالقصف

املنازل  من  تبقى  ما 
الق�صف  دمرها  التي 
�صاكنيها  روؤو�س  فوق 

من الأطفال والن�صاء

جانب من الدمار 
الذي حلق باملنازل 

التي ا�صتهدفها غارات 
الطريان احلربي 
التابع ال�صعودية 

وحتالفها





قصف خميم النازحني
 حريان - حمافظة حجة 

بتاريخ 6 يونيو 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية الرابعة والعشرون
ا�صتخدام اأ�صلحة حمرمة دوليًا
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• هــذا التقريــر يوثق اإحدى النتهاكات على يد القوات ال�صعودية وحتالفها با�صتخدام مروحيات الأبات�صي 	
احلربيــة وا�صتخــدام اأ�صلحة حمرمة دوليا يف هجوم مبا�صر على مدنيــني يف خميم للنازحني الذين نزحوا 

من ق�صف قوات ال�صعودية ملناطقهم وقراهم يف مناطق قريبة من احلدود.

قتل يف هذه الواقعة )13( مدنيًا واأ�صيب اأكرث من )60( اآخرين بينهم العديد من الأطفال 
والن�صاء وا�صتخدمت قنابل عنقودية حمرمة دوليا لزال العديد منها يف املكان مل تنفجر

ونتيجــة ل�صتخــدام ذخائــر عنقوديــة فاإن البع�س منهــا ما زال ملقــى يف الطرقات ومزارع �صــكان اأهايل 
القرية املجاورة للمخيم وهذه الذخائر قد انفجر البع�س منها عند قيام بع�س الأهايل باإم�صاكها اأو القرتاب 

منها والبع�س ما زال يف مكانه, وخا�صة يف املزارع مما يجعل هذه املزارع خطرة على كل من مير بها.

• مــن ظهــرية يــوم ال�صبت ما بــني ال�صاعــة 12:15 واإىل 2 م�صاء  بتاريــخ : 2015/6/6م. قامــت مروحيات 	
الأبات�صــي التابعة لل�صعودية وحتالفها بالهجوم والق�صــف ال�صاروخي املتعمد على خميم حريان للنازحني 
من مديرية حر�س احلدودية مع ال�صعودية والذي يقيم فيه اأكرث من مائتي عائلة نزحوا من ديارهم هربا 
من املوت الذي يالحقهم بالق�صف اليومي املدفعي وال�صاروخي واجلوي الذي دمر بيوتهم وقراهم ب�صكل كلي.

مروحيــات الأبات�صــي كما ذكــر الناجون لأكرث من �صاعتــني تذهب وتعود اإىل املــكان وت�صتهدف وتالحق 
كل مــن يحــاول الفرار من �صكان املخيم, حتــى اأنها ا�صتهدفت احليوانات, ويف الأخري األقــت مروحيات الأبات�صي 

اأكــرث من ع�صرين قنبلة عنقودية وجدنــا منها 8 قنابل مل 
تنفجر, وهي مــن القنابل املحرمة دوليا. كما قامت باإلقاء 
قذائــف مدفعية ما زال بع�صهــا قابل لالنفجار حتى حلظة 
كتابــة هذا التقرير. اإ�صافة اإىل ذلك فقد قامت مروحيات 
 HYDRA-70/2.75  ( �صواريــخ  باإلقــاء  الأبات�صــي 

Inch Rocke( ثالثة منها مل تنفجر.

جميعهــا ا�صتهدفــت مدنيني عــزل نازحني مــن اأماكن 
الق�صف مبا ميثــل خرقًا ج�صيمًا للقانــون الدويل الإن�صاين 
انتهــاكات  يرتكبــون  الذيــن  فالأفــراد  احلــرب,  وقوانــني 

ج�صيمة لقوانني احلرب عن ق�صد يعتربون م�صوؤولون عن جرائم حرب وترقى مل�صتوى اجلرائم �صد الإن�صانية, 
مــكان النتهــاك مل ي�صهد اأي قتال على الأر�س وقت الغارات كما ل توجد اأي مواقع ع�صكرية بجواره, وقد نتج 
عــن الق�صــف �صقوط مــا ل يقل عن )13( مدنيــًا  وجرح اأكرث مــن )60( �صخ�صًا جميعهم مدنيــون عزل ومعظم 

هوؤلء ال�صحايا من الن�صاء والأطفال, كما ُدمرت ماكينة املاء الوحيدة التي ُتغذي املخيم.

انتقــل اإىل مكان الق�صــف وا�صتمع اإىل روايات الناجني  ووثــق اإفادات لأقارب املركز القانوين 
عــدد من ال�صحايا وال�صهود وم�صــادر طبية مع قيامه بتوثيق الواقعة مبقاطع 
الفيديــو وال�صــور الفوتوغرافيــة لل�صحايا وللمكان واآثار الدمــار والأ�صلحة التي ا�صتخدمــت يف الق�صف والتي 
البع�ــس منهــا مل ينفجــر, ومنها قنابــل عنقودية وقذائــف, وكل الأدلة التــي مت توثيقها توؤكــد انتهاك قوات 

التحالف العربي بقيادة ال�صعودية للقانون الإن�صاين الدويل وهو انتهاك ميثل جرمية حرب.

�صورة لقنبلة عنقودية يف املخيم مل تنفجر. 
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مكان االستهداف : 

• خميم للنازحني - يف منطقة ت�صمى )دغيج( تقع يف مديرية حريان التابعة ملحافظة حجة, ويبعد املخيم 	
عن مركز املحافظة حوايل )250( كم تقريبا وعن احلدود ال�صعودية حوايل )65( كم ويقع املخيم غرب 
املديرية من اخلط الرئي�صي الوا�صل بني مديريتي عب�س وحر�س, وهو يحتوي على خيام وع�ص�س ب�صيطة 
اأقامهــا نازحــون, يقيم فيها حوايل )210( اأ�صرة بعد اأن تركــوا م�صاكنهم يف مديرية حر�س احلدودية مع 

ال�صعودية هربًا من الق�صف امل�صتمر واملتوا�صل الذي دمر قراهم ومنازلهم.

• يف هــذا املخيــم مت حفــر بئر ميــاه من قبل اإحــدى املنظمات الدوليــة لتزويد النازحني بامليــاه ومت تزويد 	
هذه البئر مبولد ل�صخ املياه بوا�صطة حمرك يعمل بالوقود )الديزل( وهذا كان ال�صبب الرئي�صي لختيار 
النازحــني لهــذا املــكان واقامة خيامهــم فيه, بالقرب مــن املخيم توجد اأرا�صــي زراعية ومــزارع فيها اأبقار 

واأغنام.

• مل جند يف املكان اأو بالقرب منه ما ميثل اهدافًا ع�صكرية .	

املركز القانوني سرد تفاصيل القصف بروايات الناجني والشهود من اقارب الضحايا.   

• نا�صــر هــادي راجح خمي�س - 60 - عاما: اأفادنا بقوله: "عند خروجنــا من اأداء �صالة الظهر يف امل�صجد 	
الذي يبعد عن املخيم حوايل )500( مرت �صمعنا �صوت انفجار �صاروخ �صقط بالقرب من املخيم ومل حتدث 
اإ�صابات, وبعد حلظات �صمعنا مروحيات الأبات�صي حتلق يف الأجواء وتق�صف املخيم مبن فيه من النازحني, 
الذعــر عــم املكان و�صاهدنا النازحني يهربــون من املخيمات ومروحيات الأبات�صــي تالحقهم, كانت تق�صف 
بال�صواريخ املحملة بالذخائر العنقودية, كنت اأ�صاهد النا�س ي�صقطون, حدثت جمزرة ب�صعة قتل واأ�صيب 
علــى اإثرهــا الع�صرات, ووجدنا بع�صهم قد تفحمت اأج�صادهم ومنهم من بــرتت اأع�صاوؤه, كان امل�صهد ف�صيعًا 

�صورة من موقع قوقل اإرث تو�صح موقع خميم النازحني الذي مت ا�صتهدافه وق�صفه من قبل ال�صعودية وحتالفها 
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ل يو�صف, ثالثة من اأقاربي كانوا من �صمن القتلى وهم من اأ�صرة واحدة  )علي ها�صم خمي�س -60 عام- , 
وزوجته نعمة يحيى خمي�س - 55 عامًا , وعلي دحان خمي�س -65 عامًا( » بالإ�صافة اإىل تدمري واإحراق 
املخيــم , اأمــا جميع من جنــوا من املجزرة من النازحــني واأبناء املنطقة املحيطــة باملخيم فقد نزحوا اإىل 
اأماكــن بعيدة خوفًا من ا�صتهدافهم مرة اأخرى, ول اأدري ملاذا ق�صفوا املخيم بهذه الوح�صية؟! لقد اأ�صيب 

اجلميع بذهول". 

• عــادل ح�صــن اأحمد عبده - 20  عامــًا : التقينا به يف مكان الق�صف وقام باأخذنــا يف جولة ليطلعنا على 	
اآثار الق�صف ويروي لنا بع�س التفا�صيل, قال: "�صاهدت مروحيات الأبات�صي تق�صف املخيم حينما كنت يف 
مزرعــة  تبعــد عن املخيم مب�صافة كيلومرت تقريبا, ا�صتمــرت تق�صف النازحني يف املخيم وتالحقهم لبع�س 
الوقــت, وبعــد اأن غــادرت هرعنا اإىل املــكان لننقذ ال�صحايــا, كان هناك ع�صــرات امل�صابني, قمنــا باإ�صعاف 
الكثــري منهــم , كان الق�صــف باأ�صلحة متعددة وجدنا منهــا �صواريخ وقنابل وقذائــف عنقودية مل تنفجر, 
بع�صهــا كانت منت�صرة يف املــزارع القريبة من املخيم يف اليوم التايل من الق�صف كان هناك طفلني يتجولن 
يف املــزارع  مــع اغنامهــم فوجدا اإحــدى القنابل العنقوديــة ملقاة على الأر�ــس, فقام اأحدهمــا بالتقاطها 
فانفجــرت بهمــا, وهما الطفل حممد - 12 عامًا - اأ�صيب بجروح يف يده, وقريبته عائ�صة عبداهلل اأحمد 
جلحــوف البالغــة مــن العمر - 16 عامًا - اأ�صيبت يف قدمها ومت اإ�صعافهــا اإىل م�صت�صفى يف مركز املحافظة 
مبدينــة حجــة وقــد ُبــرتت اأ�صابع قدميهــا". قــال م�صتغربــا "ل يوجد يف املنطقــة اأي مواقــع ع�صكرية 
اإطالقــا!! ول نعلــم ملــاذا مت ا�صتهدف وقتــل من يف املخيم من املدنيــني والنازحني؟! حتــى الأغنام والأبقار 

واحلمري مل ت�صلم من الق�صف املبا�صر!".

عنــد  ا�صتطــالع املركز القانوين للمكان وجدنا )8( ذخائر عنقوديــة و ثالثة �صواريخ وقذائف مدفعية 
جميعهــا مل تنفجر, وكانت منت�صرة علــى م�صاحة املخيم الذي تبلغ م�صاحته )2( كم مربع تقريبا مت توثيقها, 

وقد اأبدى اأهايل املنطقة الأ�صليني ذعرهم وخوفهم من بقائها وخطرها عليهم وعلى اأطفالهم وموا�صيهم.

زار ثالثــة مواقــع ق�صفت يف حر�ــس وحــريان ووجدنا ذخائر �صغــرية وبقايا املركز القانوين 
ذخائــر عنقودية مل تنفجر, كما حتدث املركــز القانوين مع �صكان يف املنطقة 
ممــن �صهــدوا وقوع الهجمات, ومت اطالعنا على �صــور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لبقايــا ذخائر عنقودية مبا 
فيهــا ذخائــر مل تنفجر قدمها هوؤلء ال�صكان, وهذه الهجمات وقعت يف مناطق متركز املدنيني, مما ي�صري اإىل اأن 

هذه الهجمات ال�صاروخية �ُصنت بطريقة ع�صوائية وغري م�صبوقة يف انتهاك �صارخ لقوانني احلرب.

اأوقعت الذخائر العنقودية خ�صائر يف �صفوف املدنيني �صواء اأثناء �صن الهجمات, اأو حتى بعد ذلك  حني 
قام املدنيون بالتقاط الذخائر التي مل تنفجر مما اأدى اإىل انفجارها فيهم, ت�صتمر القنابل العنقودية ال�صغرية 
التــي مل تنفجــر يف القتــل بعــد مرور وقت طويــل من وقوع الهجــوم, وهذا مــا يف�صر ال�صبب الــذي حدا مبعظم 
دول العــامل اإىل اللتــزام بعدم ا�صتخدام الذخائر العنقودية والتوقيع على اتفاقية تن�س على حظرها, وهي 
التفاقيــة التــي مل تنظم ال�صعوديــة اإليها ول بقية الــدول املتحالفة, الأمر الذي دفــع بالعديد من املنظمات 

احلقوقية الدولية وعلى راأ�صها منظمة هيومان رايت�س ووت�س ل�صن حملة حلظر ا�صتخدام هذه الأ�صلحة.

• حممــد حممــد مكــني جلحوف - 40 عامــا -  حاول اأن يكلمنــا ب�صعوبة عــن ماأ�صاته قائــاًل:  "مروحيات 	
الأبات�صــي ق�صفــت املــكان بال�صواريــخ والقنابل وال�صــرب كان مبا�صرة نحــو املواطنني املدنيــني النازحني, 
وجميــع عائلــة اأخــي اأ�صيبوا وهــم: اأخي علي حممد -60  عامــًا, وزوجته - 55 عامــًا,  وبناته �صفاء - 10 
�صنــوات, وفاطمــة - 12 �صنة-,  و�صاحلة - 14 �صنة-, و�صوعيــة - 19�صنة" مل ي�صتطع اإكمال احلديث معنا 
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ب�صبــب حالتــه النف�صية فقد انهمر الدمع من عينيه . كان بجواره اخــوه علي حممد مكني البالغ عمره 60 
عامــًا, قال لنــا: "كنت خارج املخيم يف ال�صوق اأبحــث عن القوت ال�صروري )طعــام( لأ�صرتي وفجاأة �صمعنا 
انفجــار �صــاروخ من طائرات العــدوان ال�صعودي على خميــم النازحني واأ�صرعنا اإىل املخيــم واإذ بنا ن�صاهد 
العديد من ال�صحايا قتلى وجرحى, ومنهم زوجتي اإ�صافة اإىل ابنتي رباب  عمرها 10 �صنوات, وابني �صالح  
عمــره 12 �صنــة, اأ�صيبــوا بعدة ك�صور و�صظايا يف اأرجلهــم وروؤو�صهم ومعظم ال�صحايا مــن الن�صاء والأطفال 

وكبار ال�صن ول يوجد بجوارنا اأي مع�صكرات اأو مناطق ع�صكرية, فلماذا مت ا�صتهدافنا؟!"

• علــي اأحمــد اأحمد طرا�س )عمره 17 عامًا( قال لنا: "عندما كنــت خارج املخيم على بعد كيلو مرت تقريبا 	
تفاجــاأت ب�صقــوط �صواريخ على خميم النازحــني وانفجارها فيه من قبل مروحيــات الأبات�صي ال�صعودية, 
وهو املخيم املكتظ باملئات من النازحني , اأ�صرعت اإىل املخيم و�صاهدت الكثري من اجلثث املتفحمة والعديد 
مــن اجلرحــى وقمنــا باإ�صعاف مــن ا�صتطعنــا اإ�صعافه واإنقــاذه, ومن �صمــن اجلرحى وجدت والــدي/ اأحمد 
طرا�ــس البالــغ من العمر 70 عامًا, اأ�صيب بحروق يف وجهــه وك�صور و�صظايا يف يده ورجله اليمنى, ول نعلم 

ملاذا مت ا�صتهدافنا.؟!. 

• حممد عبده هندي - 50 عامًا - قال لنا: "ابنتي الوحيدة »جربة« البالغة من العمر 15 �صنة, اأثناء قيامها 	
برعي الغنم حول املخيم اأ�صيبت ب�صظايا ال�صاروخ يف جمجمتها ووجهها" ) 1(.

نتائج القصف: 
◙ ا�صت�صهاد ما ل يقل عن )13( مدنيًا من النازحني بينهم: 

◄)3( ن�صاء. 
◄)2( م�صنني.

◙ اإ�صابة ما ل يقل عن )60( مدنيًا معظمهم اإ�صابتهم خطرية بينهم ما ل يقل عن : 
◄)18( طفال.

◄)9( ن�صاء.
◄)12( رجاًل من كبار  ال�صن. 

◙ تدمري  م�صخة املياه الوحيدة التي كانت تغذي املخيم مبياه ال�صرب وي�صتفيد منها مئات النازحني وال�صاكنني 
يف القرية, اإ�صافة اإىل نفوق املوا�صي التي كانت قريبة من موقع الق�صف.

◙ نــزوح جماعــي لالأ�صر النازحة وكذلك �صكان قريــة دغيج مبديرية حريان خوفًا من تكــرار الق�صف عليهم 
وكذلــك خوفــًا من انفجار القنابل وال�صواريخ  والذخائر العنقوديــة التي انت�صرت يف املخيم وحول املخيم 

)يف املزارع(. 

وصف االنتهاك وفقا للقانون الدويل االنساني:

• مــن املبــادئ  الأ�صا�صية للقانون الإن�صاين الدويل »ح�صانة املدنيــني والتمييز« بن�صو�س املواد )48, 51/2, 	
52/2(  مــن الربوتوكــول الإ�صــايف الأول, وبناء على هذه املرتكزات فاإنه يجــب حماية املدنيني والتمييز 

بني املحاربني واملدنيني يف جميع الأوقات.

)1( المركز وثق المكان و�صهادات ناجين و�صحايا بالفيديو وال�صور.
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• كمــا يحظر يف جميع الأحوال �صن هجمات مبا�صرة �صد املدنيني, وا�صتخدام الذخائر العنقودية املحظورة 	
دوليــا واملحــرم ا�صتخدامها يف مناطق ماأهولة بال�صــكان اأو بالقرب منها, وعلى اأطــراف النزاع المتناع عن 

الأفعال العنيفة والتهديدات التي تكون غايتها الأوىل اإرهاب وتعمد قتل ال�صكان املدنيني. 

• كمــا يحظــر هجمــات الــردع �صــد ال�صــكان املدنيــني اأو الأ�صخا�س املدنيــني وفقا لن�ــس املــادة )51/6( من 	
الربوتوكــول الأول الإ�صايف من اتفاقية جنيف وُيعد ا�صتهداف املدنيني املتعمد جرمية من جرائم احلرب 

وفقا لنظام روما الأ�صا�صي وعلى نحو خا�س الأفعال التالية التي متثل جرائم حرب:

جعل ال�صكان املدنيني اأو الأ�صخا�س املدنيني هدفًا للهجوم.. 1
جعل الأهداف املدنية هدفًا للهجوم.. 2
اإحلاق خ�صائر يف اأرواح املدنيني اأو اإ�صابة املدنيني اأو الإ�صرار بالأهداف املدنية .. 3
ا�صتخدام ا�صلحة وقنابل حمرمة دوليا. 4

اأن ي�صاعد هذا التقرير على ح�صد املجتمع الدويل من اأجل اإنهاء عمليات القتل غري امل�صروعة التي ناأمل 
متار�صهــا القوات امل�صلحة التابعة لل�صعودية وحتالفها بحــق املدنيني, ومن اأجل م�صاعدة من ي�صعون 
لتقدمي اجلناة الذين ارتكبوا هذه اجلرائم اإىل العدالة كما ناأمل اأن ي�صاعد هذا التقرير اإىل حما�صبة الدول 
التــي �صاهمت و�صاركت يف ا�صتخــدام اأو بيع الأ�صلحة املحرمة دوليا ومنها الذخائــر العنقودية, املحظورة وفقا 
لتفاقية عامًا 2008م, حتى لو كانت الدول التي ا�صتخدمت تلك الأ�صلحة اأو باعتها مل توقع على التفاقية, 
ومنهــا اململكــة العربية ال�صعودية والوليــات املتحدة الأمريكية التــي باعت الذخائر العنقوديــة لل�صعودية, 

وهذه الأخرية ا�صتخدمتها مرارًا وتكرارًا يف هجومها على املدنيني يف اليمن.

مالحق التقرير ...



مالحق التقرير

ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات بع�س ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور للقنابل العنقودية.

الق�صف و�صور  واملت�صررة جراء  املدمرة  املدنية  املن�صاآت  وبيانات  اأ�صماء  ملحق رقم )2( 
لبع�صها.
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/6/6خميم حريانحريانقتيلة65اأنثىنعمة يحيى خمي�س1
2015/6/6خميم حريانحريانقتيل60ذكرعلي ها�صم هادي خمي�س2
2015/6/6خميم حريانحريانقتيلة47اأنثىفاطمة حممد مقويل3
2015/6/6خميم حريانحريانقتيلة35اأنثىميمونة قايد ح�صن اخلمي�صي4
2015/6/6خميم حريانحريانقتيل54ذكرعلي دحان خمي�س5

امللحق رقم )1(
 أمساء وبيانات بعض الضحايا القتلى من املدنيني 

صور للقنابل العنقودية BLU-108 يف املخيم مل تنفجر 

مل  مدفعية  قذائف 
تنفجر

نوع  عنقودية  ذخائر 
مل   )BLU-108(
من  وقريبة  تنفجر 

خميمات النازحني

عنقوديــة  ذخــرية 
منت�صــرة يف اأماكن عدة 

من خميمات النازحني
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/6/6خميم حريانحريانجريح  45ذكر�صبتان اأحمد حممد خمي�س1
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  28ذكرعلي حممد حممد حدادي2
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  65ذكرعلي حممد خمي�س3
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  18ذكرعزيز حممد اأحمد خمي�س4
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  10طفلخليل ح�صني اأحمد خمي�س5
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة  25اأنثىعزيزة ح�صن بحري 6
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  11طفلنبيل ح�صني اأحمد خمي�س7
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  30ذكرعلي جابر علي خمي�س8
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة35اأنثىزهرة اأحمد اأحمد خمي�س9

2015/6/6خميم حريانحريانجريحة6طفلةهند اأحمد اأحمد خمي�س10
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة70اأنثىزينب اأحمد طرا�س خمي�س11
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  16طفلعي�صى مكني حممد جلحوف12
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة10طفلة�صفاء علي حممد مكني جلحوف13
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة12طفلةفاطمة علي حممد مكني جلحوف14
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  25ذكرعلي فريد حدادي15
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  10طفلحممود يحيى ح�صني رداع16
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة14طفلة�صاحلة علي حممد مكني جلحوف17
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة19اأنثى�صوعية علي حممد مكني جلحوف18
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة40اأنثىمرمي حممد زيد جلحوف19
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة10طفلةرحمة عبيد هادي عي�صى جلحوف20
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة55اأنثىحممدية حممد مكني جلحوف21
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  60ذكرعلي حممد مكني جلحوف22
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة  10طفلةرباب علي حممد مكني جلحوف23
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة18اأنثىهاربة عبيد هادي جلحوف24
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  55ذكرمكني حممد مكني جلحوف25
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة24اأنثى�صاري اإبراهيم حممد مكني جلحوف26
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  16طفلفوؤاد مكني حممد جلحوف27
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة16طفلةعائ�صة عبداهلل اأحمد جلحوف28
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  45ذكرجابر علي خمي�صي29
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  70ذكراأحمد اأحمد طرا�س30
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة12طفلةنورة اإبراهيم حممد جلحوف31
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة15طفلةجمعة علي حممد مكني جلحوف32
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  21ذكرقري�س اإبراهيم حممد جلحوف33
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة16طفلةجربة اإبراهيم حممد جلحوف34
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  55ذكراإبراهيم حممد مكني جلحوف35
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  55ذكراأحمد اأحمد خمي�س36
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة37اأنثىليلى ح�صني زيلع37
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  12طفل�صالح علي حممد مكني 38
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  12طفلحممد مكني جلحوف39
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة75اأنثى�صوعية مكني جلحوف40
2015/6/6خميم حريانحريانجريحة17طفلةعائ�صة عبداهلل اأحمد 41
2015/6/6خميم حريانحريانجريح  23ذكرحممد علي هادي هدي�س42

امللحق رقم )2(
أمساء وبيانات بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني )أطفال ونساء وشيوخ( وصور لبعضهم.



ق�صف خميم حريان للنازحني - حجة - بتاريخ 2015/6/6م80

المركز القانوني للحقوق والتنمية

صور بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني يف املستشفى اجلمهوري مبدينة حجة.

الطفل امل�صاب
خليل ح�صني حممد خمي�س 10 

�صنوات 

احلاج امل�صاب
 اأحمد اأحمد طرا�س

 65 عامًا

الطفل امل�صاب 
�صالح علي حممد مكني 

 11 �صنة 



قصف مدينة صنعاء القدمية التارخيية 
صنعاء القدمية - أمانة العاصمة

بتاريخ 12 يونيو 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية اخلامسة والعشرون
الهجوم على اأماكن مدنية حممية
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املكان الذي مت قصفه واستهدافه: 

مدينــة �صنعــاء القدميــة  تعــد مــن اأقــدم واأجمل 
املــدن احل�صاريــة يف العــامل, وتتكــون هــذه املدينــة مــن 
البع�ــس  بع�صهــا  مــع  متال�صقــة  �صعبيــة  �صكنيــة  مبــاٍن 
, وقــد مت ت�صنيــف مدينــة �صنعــاء  بال�صــكان  مكت�صــة 
القدميــة �صمن الرتاث الإن�صاين الذي يعد ملكا للب�صرية 
جمعــاء من قبل منظمة اليون�صكو التابعة لالأمم املتحدة 
يف العــام 1986م)1(, وقــد ا�صتهدف الق�صــف اجلوي اأحد 
اأحياءها الواقــع يف اجلهة اجلنوبية منها وبالتحديد يف 
حي القا�صمــي. اإن ا�صتهداف هذه املدينة التاريخية يعد 

ا�صتهدافًا للهوية اليمنية وللرتاث الإن�صاين ككل.

6000 منزل بنيت قبل القرن احلادي عشر

و�صنعــاء القدميــة تقــع يف واٍد جبلي علــى ارتفاع 220 مــرت ماأهولة منذ 2500 عامًا وفيهــا 103 م�صاجد 
و14 حمامــا بخاريــًا تراثيــا واأكــرث مــن 6,000 منــزل مت ت�صييدهــا 
مــن الآجر قبل القــرن احلادي ع�صر. و�صبق ملدينــة �صنعاء القدمية 
جمــاورة  مواقــع  ا�صتهدفــت  غــارات  نتيجــة  باأ�صــرار  اأ�صيبــت  اأن 
اإىل  باليوني�صكــو  الــذي دفــع  الأمــر  الدفــاع,  بينهــا وزارة  مــن  لهــا 
التنديــد بذلــك يف مايــو - اآيــار املا�صــي. كمــا احتجــت »اليوني�صكو« 
ب�صــدة لــدى تعر�ــس �صد مــاأرب يف 31 مايــو - اأيــار للق�صــف. واأّكدت 
تقاريــر اإحلــاق اأ�صــرار ج�صيمة بجــدران ال�صــد التـي حفــرت عليها 
نقو�ــس قدمية تعود اإىل حقبة مملكة �صبــاأ. وكان متحف ذمار الذي 

يحوي 12500 قطعة اأثرية تدمر ب�صكل كلي خالل اإحدى الغارات قبل اأيام من ق�صف �صد ماأرب.

زمن وقوع القصف على مدينة صنعاء القدمية:  
عند ال�صاعة 2:30 قبل فجر يوم اجلمعة بتاريخ 12/يونيو/2015م.

تفاصيل وقائع قصف مدينة صنعاء القدمية:

عند حوايل ال�صاعة الثانية والن�صف بعد منت�صف الليل من يوم اجلمعة املوافق 2015/6/12م ا�صتهدف 
الطــريان احلربــي التابع لل�صعودية وحتالفها حارة القا�صمي اإحدى حــارات مدينة �صنعاء القدمية والتـي تعد 
قلــب اليمن وعا�صمتــه ال�صياحية ومن اأهم املعــامل الأثرية والتاريخية على م�صتوى العــامل, ا�صتهدف الق�صف 
اأربعــة منــازل  ملدنيــني بينهم نازحني من حي نقــم الذي �صبق واأن تعر�ــس لق�صف املقاتــالت التابعة لل�صعودية 
وحتالفها باأ�صلحة ذات قوة تدمريية هائلة يف تاريخ 2015/5/11م , كان لها اأثر يف تدمري كل الأحياء واملنازل 
املحيطة بجبل نقم والقريبة منها, ومن تلك املنازل منزل اأ�صرة عبدالقادر التـي نزحت اإىل منزل اأحد اأقاربهم 
يف �صنعاء القدمية يف حي القا�صمي, وبعد اأقل من �صهر من نزوح هذه الأ�صرة مت ق�صف �صنعاء القدمية وتدمري 

. http://whc.unesco.org/ar/list/385 رابط اليون�صكو في النترنت  )1(

منازل �صنعاء القدمية

املواقــع  هــذه  ا�صتهــداف  "ان 
ينــدرج  والتاريخيــة  الأثريــة 
�صمــن الوقائــع التـــي يحا�صــب 

عليها القانون الدويل"
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اأربعــة منــازل من بينها املنــزل الذي نزحت اإليه تلك الأ�صرة التـي تتكون من اأب واأم واأربعة اأبناء, ظنا منهم اأن 
حرمة �صنعاء القدمية التاريخية �صتحميهم من �صواريخ وقنابل الطريان احلربي التابع لل�صعودية وحتالفها.

�صاروخ واحد فقط اأ�صقطته الطائرات احلربية لل�صعودية وحتالفها على حي القا�صمي, ا�صفر عنه تدمري 
اأربعــة منــازل وقتل خم�صة مدنيني ممن كانوا بداخلها من بينهم امــراأة وطفل يبلغ من العمر 13 �صنة, ع�صرات 
املنازل الأخرى ت�صررت ب�صبب الق�صف , وامتدت الأ�صرار اإىل اإتالف اإحدى املزارع امل�صهورة يف هذه املدينة )ب�صتان 

القا�صمي( التـي كانت يزرع فيها بع�س اأنواع اخل�صار وتقتات منها اأربع اأ�صر فقدت م�صدر دخلهم الوحيد.

انتقــل اإىل حارة القا�صمي �صباح يــوم اجلمعة وعاين املنازل املركز القانوين للحقوق والتنمية 
املدمــرة و�صاهد اأهايل احلارة يقومــون بعملية البحث حتت 
الأنقا�ــس , وقام بتوثيق هذه اجلرمية بالتقاط ال�صور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو و�صهادات �صهود العيان 

و�صهادات اأقارب ال�صحايا واإفادات ر�صمية.

شهود عيـــــان: 

• ال�صاهد عبداهلل مهدي ع�صبة يبلغ من العمر 23 عامًا: اأفاد اأنه عند ال�صاعة الثانية والن�صف تقريبا 	
بعــد منت�صــف الليل �صمع �صوت الطائرة احلربية حتلق يف الأجواء, وما هــي اإل حلظات حتى �صمع انفجار 
�صــاروخ يف مــكان مــا بالعا�صمة بعيد عنهم ل يعلم اأيــن �صقط بالتحديد, وبعدها مبا�صــرة اأطلقت الطائرة 
احلربيــة �صاروخــا اآخر علــى حارتهم ف�صقط على منــازل )اآل عبدالقــادر( يف حارة القا�صمــي الكائنة يف 

�صنعــاء القدميــة, و�صمــع �صــوت انهيار وتهــدم املنازل, 
و�صعــر باهتــزاز منزلهم وتك�صــر النوافذ, كمــا �صقطت 
بع�ــس ال�صقوف وت�صققــت اجلدران من �صــدة ال�صربة, 
وقــال: » فخرجنا على اإثرهــا من املنازل خ�صية تكرار 
الق�صــف وتهــدم املنــازل علــى روؤو�صنــا, وبعدهــا راأينا 
النا�س يهرعــون اإىل مكان الق�صــف لإنقاذ الأهايل من 
حتــت الأنقا�س, وقمنــا بالبحث عن ال�صــكان وانت�صلنا 
رجــاًل طاعنًا يف ال�صن  بعد �صــالة الفجر لكنه تويف فور 
انت�صاله مــن حتت الأنقا�س متاأثــرًا بجروحه, وا�صتمر 
البحــث ووجدنــا جثــة امــراأة حامــل انت�صلناهــا عند 

ال�صاعة العا�صرة �صباحا, اأما بقية اجلثث فلم جندها اإل بعد غروب �صم�س ذلك اليوم, وقد نتج عن �صقوط 
هــذا ال�صــاروخ تدمري اأربعة منازل وت�صرر جميــع املنازل املجاورة لها وعددها )6( منــازل باأ�صرار كبرية كما 

اأنهارت املنازل اإىل ب�صتان اخل�صروات مما اأدى اإىل تلف الب�صتان )1(. 

• ال�صاهدة/ لطيفة مهدي ع�صبة  - 40 عامًا -  قالت لنا: »اأنه عند ال�صاعة الثانية من فجر اليوم �صمعت 	
�صــوت الطائــرة وكان ال�صــوت مرتفعا جدا, ا�صتيقظت من النوم وهربت اأنــا واأ�صرتي اإىل الدور الأ�صفل من 
البيت, �صعرت بهزة الأر�س وغبار انت�صر يف بيتنا, ومل ن�صتطع التنف�س ما جعلنا نخرج من البيت زحفًا على 
الأر�ــس مــع اأطفالنا وقد كان يف منزلنا اأربــع اأ�صر بينهم �صبعة اأطفال وثالث ن�صــاء,, وقد تك�صرت النوافذ 

وت�صققت املنازل ومنها منزلنا)2(.

مقابلة  المركز القانوني للحقوق والتنمية لل�صاهد بتاريخ 12يونيو 2015م   )1(
)2( مقابلة  المركز القانوني للحقوق والتنمية لل�صاهدة في حي القا�صمي �صنعاء القديمة يوم 2015/6/12م.

واأتلفت ما كان  الب�صتان  انهارت على  التي  املنازل  اأنقا�س 
فيه من خ�صروات
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• ال�صاهد/ ه�صام �صليم احمد الكد�س - 19عامًا:  قال »كنت داخل منزلنا املجاور ملنازل )اآل عبدالقادر( 	
�صمعــت �صوت الطائــرة وامل�صادات الأر�صية, وبعدها بلحظات �صعرت باهتــزاز كبري جراء �صقوط ال�صاروخ 

علــى املنازل املجاوزة ملنزيل, هرعت  للخارج مع 
اأ�صرتي �صاهدت الدمار الــذي اأحدثه ال�صاروخ 
علــى منــازل )عبدالقــادر املن�صــور واإخوانــه(, 
حينها هرعنا مع اأهايل احلارة لنت�صال اجلثث, 
ومتكنــا مــن انت�صــال جثــة بعــد �صــالة الفجــر 
وا�صتمــر  عبدالقــادر,  �صوقــي  وكانــت جثــة  
البحــث حتــت الأنقا�ــس اإىل اأن وجدنا جثة 
يف  وا�صتمرينــا  عبدالقــادر,  ح�صــن  زوجــة 
البحــث حتــى وجدنا جثتي عبــداهلل وح�صن 
بخــوف  احلــارة  اهــايل  اأ�صيــب  عبدالقــادر, 

ورعــب �صديدين ر, واأغلب منازل احلارة ت�صررت من �صدة انفجار ال�صاروخ ومنها منزيل الذي حلقه اأ�صرار 
كبرية )1(.   

• ال�صاهد/ حممد احمد حجر - 46 عامًا  اأحد �صاكني حارة القا�صمي )�صنعاء القدمية( قال لنا: "�صمعت 	
�صــوت انفجــار ل�صاروخ بعيد يف احد احيــاء العا�صمة , وبعدها �صمعت �صوت �صــاروخ اآخر مير فوق منازلنا 
و�صعــرت بهــزة على اإثر �صقوط ال�صــاروخ واأ�صرعت بعدها اإىل حمل �صقوطه, وراأيتــه قد دمر اأربعة منازل 
كاملــة علــى روؤو�ــس �صاكنيها وجميعها تتبــع )اآل عبدالقــادر(, وكان بداخلها خم�صة اأ�صخا�ــس من �صمنهم 
امــراأة وطفــل وقد حاولنــا اإنقاذهم ومل ن�صتطع,  وكنــا ن�صمع اأ�صواتا حتت الأنقا�ــس لأ�صخا�س ي�صتغيثون 

ومل نتمكن من اإنقاذهم كان الو�صع ماأ�صاوي جدا انها جرمية ب�صعة")2(,

• ال�صاهــدة/ كرميــة عبداحلميد علو�س - 35 عامــًا -  من اأهايل احلي قالت: "�صمعــت اأ�صواتًا للطائرات 	
ب�صكل غري طبيعي, وفجاأة �صمعت �صوتًا خميفًا ي�صبه ال�صفري, عندها �صعرت بهزة قوية و�صغط هوائي كاد 
اأن يع�صــف بــي وعائلتي ب�صبــب �صقوط �صاروخ على منــزل �صوقي عبدالقادر, ومنزل عبــداهلل عبدالقادر, 
ومنــزل ح�صــن عبدالقادر, ومنــزل حبيبة عبدالقــادر.  قتل الأب عبدالقــادر ح�صن, وابنــه ر�صاد وكذلك 

�صخ�س من منزل ح�صن الذي تويف مع زوجته, و�صوقي اأي�صًا تويف حتت اأنقا�س منزله)3(.

• جماهــد الغيل - اأمــني عامًا املجل�س املحلي ملديرية �صنعاء القدمية اأفــاد قائال: »عند ال�صاعة الثانية 	
والن�صــف قبل فجر يــوم اجلمعة بتاريخ 2015/6/12م كنت نائما يف منــزيل يف �صنعاء القدمية, و�صمعت 
�صــوت انفجــار �صديد اهتزت معه م�صاكن �صنعاء وعلمت انه �صقط  �صاروخ يف حارة القا�صمي, فتوجهت فورًا 
اإىل مــكان �صقــوط ال�صاروخ, و�صاهدت اخلراب والدمار الذي اأحدثه ذلك ال�صاروخ لأربعة منازل تعود لآل 
عبدالقــادر املن�صور, بداأ العمل فورًا لنت�صال اجلثث من حتت الأنقا�س, وا�صتمر البحث حتى غروب �صم�س 

ذلك اليوم, اجلثث التـي انت�صلناها من حتت الأنقا�س هي جثث ثالثة رجال وجثة طفل وامراأة.

)1( مقابلة  المركز القانوني للحقوق والتنمية لل�صاهد في حي القا�صمي �صنعاء القديمة يوم 12يونيو2015م.
)2( مقابلة  المركز القانوني للحقوق والتنمية لل�صاهد في حي القا�صمي �صنعاء القديمة يوم 12يونيو 2015م.

)3( مقابلة  المركز القانوني للحقوق والتنمية لل�صاهدة �صبيحة يوم 12 يونيو 2015م.

�صورة ح�صل عليها املركز من الهايل اللذين �صاركوا يف انت�صال ال�صحايا
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ردود أفعـــــال: 

املنظمات الدولية

»اليون�صكــو« و�صفــت �صنعاء القدمية باأنها »واحــدة من اأقدم جواهر« احل�صــارة الإ�صالمية. ومن جهتها, 
قالــت املديرة العامة للمنظمة )اإيرينــا بوكوفا( يف بيان لها اأن هذا التدمري لن يوؤدي �صوى اإىل مفاقمة الو�صع 
الإن�صــاين وكررت دعوتها لكافــة الأطراف لحرتام وحماية الرتاث الثقايف باليمــن, معربة عن حزنها العميق 
خل�صــارة الأرواح وكذلــك للتدمري الذي حلق باأقدم جواهر احل�صارة الإ�صالميــة,  وقالت اأنها اأ�صيبت بال�صدمة 
جّراء �صَور املنازل البديعة واحلدائق املدّمرة, موؤكدة اأن القيمة التاريخية يف هذه الأماكن اأ�صيبت باأ�صرار اأو 

تدّمرت ب�صكل ل ميكن اإ�صالحه)1(.

السعودية تنفي قصفها لصنعاء القدمية 

مــن جهتها نفــت اململكة العربيــة ال�صعودية -وهي التـي تقــود حتالفًا ع�صكريًا ي�صن غــارات على اليمن- 
الإغارة على الو�صط التاريخي للعا�صمة �صنعاء.

و�صــّرح املتحــدث با�صــم التحالف اأحمــد الع�صــريي: قائال »بالتاأكيــد مل ن�صــن اأي غارة داخــل املدينة«, 
م�صيفــا: »نعــرف اأن هــذه املواقع مهّمــة للغاية«  يف اإ�صــارة اإىل املدينة القدمية يف �صنعــاء املدرجة على لئحة 

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )يوني�صكو( للرتاث العاملي.

القانون الدويل العام والقانون الدويل االنساني العريف: 

من النتهاكات اخلطرية للقوانني والأعراف ال�صارية على املنازعات الدولية امل�صلحة يف النطاق الثابت   
للقانون الدويل :

» تعمــد توجيــه هجمــات �صد ال�صــكان املدنيني ب�صفتهــم هذه اأو �صــد اأفراد مدنيــني ل ي�صاركون 
مبا�صــرة يف الأعمــال احلربيــة. وتعمد توجيــه هجمات �صد مواقــع مدنيــة , اأي املواقع التـي ل 
ت�صــكل اأهدافــًا ع�صكريــة مثل املنــازل وال�صقــق ال�صكنيــة ودور العبــادة وامل�صت�صفيــات واملدار�س 

واملن�صاآت الثقافية والثار التاريخية .

مــن خــالل ما وثقه من ادلــة ي�صتطيع اأن يوؤكد اأن قــوات ال�صعودية  املركز القانوين للحقوق والتنمية 
وحتالفها قد خرقت قواعد القانون الدويل وارتكبت جرمية حرب 
با�صتهدافهــا جتمــع مــدين ومباين مدنيــة يف مدينة �صنعــاء القدمية بالق�صــف بالقنابل وال�صواريــخ املوجهة, 
والتـــي نتــج عنها تدمري املنازل الأثريــة وقتل املدنيني, وكل املوؤ�صرات توؤكد باأنها تعمــدت ا�صتهدافهم, فلم يكن 
هناك اأي احتمال ولو ب�صيطا باأن تق�صف مدينة �صنعاء القدمية, اإذ ل يوجد فيها اأي هدف ع�صكري, واملوؤ�صف 
اأن قــوات ال�صعوديــة وحتالفهــا مل تربر ارتــكاب هذه الواقعة باأنهــا خطاأ غري مق�صود كما هــي عادتها, بل نفت 
ارتكابها لهذه الواقعة مع اأنها مع حتالفها هي من تفر�س حظرًا جويا على الأجواء اليمنية ول ميكن اأن حتلق 
طائــرة يف الأجــواء اإل مبوافقتها, فالأدلة قائمة على قيامها بارتكاب هــذه الواقعة رغم اأنها قد زعمت مرارًا 

)1( بيان ن�صرته اليون�صكو على موقعها الإلكتروني وتناقلته �صفحات التوا�صل الجتماعي بتاريخ 2015/6/12م.
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قيامها باتخاذ كل الإجراءات املمكنة حلماية املدنيني, 
وهــذا الزعم خالفًا ملا ورد من اأدلة توؤكد قيامها بعك�س 
ذلــك, فاملركز القانوين والعديــد من املنظمات الدولية 
مماثلــة  وقائــع  بارتــكاب  قيامهــا  وثقــت  واملحليــة 
با�صتهــداف متعمــد للمدنيــني يف مناطــق خمتلفــة مــن 

اليمن.

مل تكــن املــرة الوىل التـي ت�صتهــدف الطائرات 
واملناطــق  الثــار  وحتالفهــا  لل�صعوديــة  احلربيــة 
التاريخية اليمنيــة, فقد وثق املركز القانوين عمليات 
ا�صتهدفــت العديــد مــن املن�صــاآت املحميــة باتفاقيــات 
دوليــة, مــع اأنهــا مل ت�صتخــدم لأغرا�ــس ع�صكرية مما 
يوؤكد اأن ال�صتهــداف ممنهج, وهذا يجعل قيامها بذلك 

جرمية حرب وفقا للقانون الدويل)1(.

)1(  ن�صــت اتفاقيــة لهــاي الثانيــة لعــام 1899, واتفاقية لهاي الرابعة لعــام 1907م, واتفاقيــة لهاي لحماية الممتلــكات الثقافية في حالــة نزاع م�صلح 
,,والمــادة )53( مــن البروتوكــول الأول لتفاقية جنيف الأربع على اأنه:)تحظر الأعمال الآتية وذلك مــن دون الإخالل باأحكام اتفاقية لهاي المتعلقة 
بحمايــة الثقافــة فــي حالة النــزاع الم�صلح المعقــودة بتاريخ 14 اأيــار 1954 واأحكام المواثيــق الدولية الأخرى الخا�صــة بالمو�صــوع : اأ - ارتكاب اأي من 

الأعمال العدائية الموجهة �صد الآثار التاريخية اأو الأعمال الفنية اأو اأماكن العبادة التي ت�صكل التراث الثقافي اأو الروحي لل�صعوب(.
- ن�صــت اتفاقيــة حمايــة التــراث العالمــي والثقافي والطبيعــي ل�صنــة 1972م المادة )1( منهــا على اأن )الآثــار:- وهي الأعمــال المعماريــة واأعمال النحت 
والت�صويــر علــى المبانــي والعنا�صر اأو التكوينات ذات ال�صفة الأثرية والنقو�س والكهوف ومجموعة المعالــم التي لها جميعا قيمة عالمية ا�صتثنائية 

من وجهة نظر التاريخ اأو الفن اأو العلم(.

القدميــة  �صنعــاء  مدينــة  ا�صتهــداف  اأن  •	
ي�صــكل  الن�صــاين  الــرتاث  قائمــة  يف  املدرجــة 
الثقافيــة  الأعيــان  خرقــا لتفاقيــات حمايــة 
واأماكــن العبــادة ومنهــا اتفاقيــة لهــاي لعــام 
باتفاقيات  امللحــق  الأول  والربوتوكــول   1907

جنيف الأربعة.
مــن  و5  و4,  و3,   ,2 املــواد  حظــرت  فقــد  •	
اتفاقيــة لهاي حلمايــة املمتلــكات الثقافية يف 
حالة النــزاع امل�صلح تعري�س هــذه املمتلكات اإىل 
اأي نــوع من اأنــواع العتداء واأكــدت على �صرورة 

املحافظة عليها.
الربوتوكــول  مــن   53 املــادة  حظــرت  كمــا  •	
الأول امللحــق باتفاقيــات جنيــف الربع توجيه 
الأعمــال العدائيــة �صــد الآثــار التاريخيــة, اأو 
الأعمــال الفنيــة, اأو اأماكن العبــادة التـي ت�صكل 

الرتاث الثقايف اأو الروحي لل�صعوب.
	الأعمال املذكورة اأعاله ت�صكل جرائم حرب.



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات بع�س ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم.

ملحق رقم )2( بيانات املن�صاآت املدنية التي دمرتها الغارات اجلوية و�صور بع�صها.
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
املديرية

مكان 
التاريخالواقعة

حارة �صنعاء القدميةقتيل52ذكرعبداهلل عبدالقادر املن�صور1
القا�صمي

2015/6/12

حارة �صنعاء القدميةقتيل13طفلر�صاد عبداهلل عبدالقادر املن�صور 2
القا�صمي

2015/6/12

حارة �صنعاء القدميةقتيل57ذكرح�صن عبداهلل املن�صور 3
القا�صمي

2015/6/12

حارة �صنعاء القدميةقتيلةاأنثىزوجة ح�صن عبدالقادر 4
القا�صمي

2015/6/12

حارة �صنعاء القدميةقتيلذكر�صوقي عبدالقادر 5
القا�صمي

2015/6/12

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات الضحايا القتلى يف مدينة صنعاء القدمية

صور حصل عليها  املركز القانوني للحقوق والتنمية
من أهايل حي القامسي أثناء توثيقهم النتشال القتلى من حتت األنقاض 

من  انت�صال عبداهلل عبدالقادر 
حتت الأنقا�س

اأحد �صحايا
الق�صف ال�صاروخي على مدينة 

�صنعاء القدمية    
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ملحق رقم )2(
مرتها الغارة اجلوية يف مدينة صنعاء القدمية

ُ
بيانات املنازل التـي د

نوع ا�صم مالك املنزلم
املن�صاأة

تاريخ مكان الواقعةاملديريةال�صرر
الواقعة

2015/6/12حارة القا�صمي�صنعاء القدميةتدمري كليمنزلمنزل  �صوقي عبدالقادر 1
2015/6/12حارة القا�صمي�صنعاء القدميةتدمري كليمنزلمنزل عبداهلل يحيى عبدالقادر املن�صور 2
2015/6/12حارة القا�صمي�صنعاء القدميةتدمري كليمنزلمنزل ح�صن يحيى عبدالقادر املن�صور 3
2015/6/12حارة القا�صمي�صنعاء القدميةتدمري كليمنزلمنزل ح�صيبة  عبدالقادر املن�صور 4
2015/6/12حارة القا�صمي�صنعاء القدميةتدمري �صبه كليمنزلاحمد ال�صياغي5
2015/6/12حارة القا�صمي�صنعاء القدميةتدمري �صبه كليمنزلعبداهلل �صالح عداعد6
2015/6/12حارة القا�صمي�صنعاء القدميةتدمري �صبه كليمنزل�صايف علي  الكد�س 7
2015/6/12حارة القا�صمي�صنعاء القدميةتدمري �صبه كليمنزلعلي احمد ال�صريحي 8

صور للمنازل التـي تدمرت يف مدينة صنعاء القدمية

املنازل الأربعة 
وقد دمرها  

الق�صف

املنازل  انهيار  تو�صح  �صورة 
الأربعة التي ا�صتهدفها الق�صف 

اإىل الب�صتان 

موقع  هو  املنازل  بني  والفراغ 
دمرها  التي  الأربعة  املنازل 

الق�صف

املنازل الأربعة 
قبل التدمري





قصف حصن الشرف التارخيي
مدينة احملابشة - حمافظة حجة

بتاريخ 26 يونيو 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية السادسة والعشرون
الهجوم على اأماكن مدنية حممية
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موقع القصف:

اإىل ال�صمــال مــن مدينة حجــة تقع مديرية املحاب�صة التــي يوجد بها اأحد احل�صــون الأثرية واملعروف 
بح�صــن ال�صــرف, وبجواره توجــد مدر�صة ت�صمى مدر�صــة الأمني, والتي تبعــد عن �صور احل�صــن بحوايل �صبعة 
اأمتار تقريبا, كما يوجد اأي�صًا م�صجد على بعد خم�صني مرتًا تقريبا ي�صمى م�صجد اجلرد واملعروف مب�صجد )اأبو 
قبــع(, والذي ي�صم مدر�صة لتحفيظ القراآن وملحقات امل�صجد, هذه الماكن كانت هدفًا مبا�صر لق�صف طائرات 

ال�صعودية وحتالفها بعدة �صواريخ ٌقتل فيها العديد من املدنيني وتدمرت اعيان ثقافية واآثار حممية .

تفاصيل القصف:

يف يــوم اجلمعــة املوافــق 2015/6/26م واأثناء خروج امل�صلني مــن امل�صاجد بعد اأدائهــم ل�صالة اجلمعة 
ق�صفــت الطائرات احلربية لل�صعودية وحتالفهــا بعدة غارات  مدينة املحاب�صة املكتظة باآلف ال�صكان املدنيني 
م�صتهدفة منطقة اجلرد الواقعة يف قلب مدينة املحاب�صة, والهدف ح�صن اأثري قدمي )قلعة تاريخية( ي�صمى 
ح�صن ال�صرف, وم�صجد اأبو قبع الأثري, وبجوار احل�صن توجد مدر�صة للتعليم الأ�صا�صي ت�صمى مدر�صة الأمني 

ومنازل املواطنني.

االماكن املستهدفة بعدة غارات خالل بضع دقائق توزعت كالتايل:

• ال�صربــة الوىل كانــت نحــو م�صجد اأبو قبع القريــب من ح�صن ال�صــرف الأثري, والذي يبعــد عن احل�صن 	
بحــوايل خم�صني مرتًا فقط, وهذا امل�صجد هو من امل�صاجد الأثرية التي يتجاوز عمرها ثمامنائة عام, نتج 

عنها تدمري هذا امل�صجد تدمريًا كليا وتدمري كل ملحقاته ومنها مدر�صة حتفيظ القراآن. 

• مدر�صــة الأمني التي تقع اأمام ح�صن ال�صــرف مبا�صرة ول يف�صل بينهما �صوى �صاحة �صغرية, وهذه املدر�صة 	
تتكون من جناحني, الأول يقع باجتاه ال�صرق والآخر باجتاه ال�صمال, وقد �صقط احد ال�صواريخ  يف اجلناح 

ال�صمايل للمدر�صة فدمر اجلناحني معا. 

• احلربيــة  	 الطائــرات  ا�صتهدفتــه  ال�صــرف:  ح�صــن 
ب�صــاروخ �صقط  يف منت�صف احل�صن الأثري فدمر احد 
جوانبه  كليا ومل يتبق منه �صوى بع�س الأطالل الآيلة 
لل�صقــوط, وهــذا احل�صــن يحتــوي علــى اآثــار قدميــة 
طمرهــا ركام الأنقا�س,, كان بداخــل احل�صن عدد من 
احلرا�ــس املدنيني دفنوا حتــت ركام املبنى فهرع النا�س 
لنقاذهم فا�صتهدفهم �صاروخ اخر و�صقط العديد منهم 

قتلى وجرحى

–  عندما   بالقــرب مــن احل�صــن منازل �صغــرية منها منزل اأ�صرة -هيــاف عبد الاله لطــف اهلل – 38 �صنة 
قابلناه روى لنا واقعة ا�صابة اأ�صرته وتدمري منزله فقال:

» �صقــط اأول �صــاروخ بالقرب من منزلنا بالقرب مــن احل�صن ول يبعد عنه �صوى ع�صرة اأمتار تقريبا, ومن 
�صدة وقوة النفجار انهار املنزل بالكامل على روؤو�س من به من اأ�صرتي فاأ�صيب ابني حممد البالغ من العمر �صبع 

اأطالل ح�صن ال�صرف الأثري الذي دمرته الغارات اجلوية
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�صنوات باإ�صابات بليغة يف الراأ�س ور�صو�س يف جميع اأنحاء ج�صمه , كما اأ�صيبت زوجتي ثابتة علي ح�صني هبه 
البالغــة من العمــر )33 عاما( باإ�صابات بليغــة يف اليدين والراأ�س, كما اأ�صيــب اأولدي اأحمد وحممد يف اأنحاء 

خمتلفة من اأج�صامهم وقمت باإ�صعافهم اإىل م�صت�صفى املحاب�صة ولزالوا يتلقون العالج«

الغارة الخرية  ا�صتهدفت مواطنني يف مزرعة احد املواطنني هربوا من منازلهم القريبة من احل�صن بعد 
الغارة الوىل  ف�صقط العديد منهم قتلى وجرحى  منهم الطفل ا�صامة زيد املحب�صي .

األتقى بوالد الطفل اأ�صامة يدعى  زيد اأحمد �صغري املحب�صي )35( عاما, والذي �صرد املركز القانوين 
لنا كيف اأ�صيب طفله  قائاًل:

 »بعــد خروجنــا من امل�صجــد الذي عادة تقام فيه �صــالة اجلمعة �صاهدنا الطائــرات احلربية لل�صعودية 
وهــي تق�صــف م�صجد اجلــرد املعروف با�صــم م�صجد اأبــو ُقبع, وكان معــي طفلي اأ�صامــة, ثم �صاهــدت الطائرات 
تق�صــف املدر�صــة ثم احل�صن فهرع النا�س اإىل اإ�صعاف من كان بالقرب منهما, وفجاأة �صقط �صاروخ ثالث ا�صتهدف 
احل�صــن وامل�صعفــني, وبعد ذلك اأ�صرعت اإىل منزيل الكائن بالقرب مــن امل�صجد واأخرجت بقية اأولدي وزوجتي 
من املنزل اإىل مكان اآمن لنحتمي فيه من الق�صف, وو�صلنا اإىل مزرعة اأحد اأهايل القرية ووجدنا بع�س الأهايل 
يف املزرعة كانوا قد خرجوا من منازلهم اإليها خ�صية الق�صف, واأثناء ذلك �صمعنا انفجارًا كبريًا يف اآخر املزرعة 

اأدى اإىل تناثــر ال�صظايــا والأحجــار الكبرية 
ب�صظيــة  اأ�صامــة  طفلــي  اأ�صيــب  وقــد  جــدا, 
يف اأعلــى راأ�صــه ت�صببــت يف اقتــالع جــزء مــن 
جمجمتــه ودخل على اإثرهــا يف غيبوبة, كما 
اأ�صيبــت زوجتــي ب�صظايــا يف دماغهــا ت�صببت 
يف فقدانهــا القــدرة عــل النطــق وارجتــاج يف 
املــخ. واأ�صيــب اأطفال اآخــرون ون�صــاء, فقمنا 
باإ�صعاف طفلي والأطفال الآخرين مع الن�صاء 
اجلريحــات اإىل م�صت�صفــى املحاب�صــة, ونظرًا 
خلطــورة اإ�صابــة طفلــي فقــد مت اإحالتنا اإىل 
م�صت�صفــى الثورة العام ب�صنعاء, واأثناء ما كنا 
يف �صيــارة الإ�صعــاف التــي خ�ص�صهــا م�صت�صفى 

حجــة لنقــل طفلــي اإىل م�صت�صفى الثورة ب�صنعاء, �صمعنــا �صوت انفجار يف موؤخرة �صيــارة الإ�صعاف اأعطبها عن 
العمــل, واأ�صيب على اإثرها اأحد اأفــراد طاقم الإ�صعاف, واعتقد اأن النفجار كان ناجم عن عبوة نا�صفة و�صعها 
احد الرهابيني , مما ا�صطرين اإىل ال�صتعانة ب�صيارة اأخرى لأ�صعف طفلي اإىل م�صت�صفى الثورة, وفور و�صويل 
اإىل امل�صت�صفــى مت اإدخــال طفلــي اإىل غرفة العناية املركزة التي تويف فيها بعد ثالثــة اأيام من اإ�صابته, وقمت 

باإخراجه من امل�صت�صفى واإعادته اإىل مديرية املحاب�صة ودفنه فيها«)1(.

تابــع حالــة الطفــل يف م�صت�صفى الثورة باأمانــة العا�صمة منــذ و�صوله وحتى  املركز القانوين 
مفارقته للحياة, ووثقنا حالته وهو يف العناية املركزة, كما قمنا بعمل مقابلة 
مــع اأحد العاملني يف ق�صــم العناية املركزة والذي اأكد لنا اأن حالة الطفل اأ�صامة كانت خطرة جدا منذ و�صوله 
اإىل امل�صت�صفــى, واأن الطــب ل ي�صتطيع اأن يقدم لــه �صيئا لأنه فقد جزء من دماغه, واأن الطفل يف غيبوبة تامة 

منذ اأول يوم دخل فيه اإىل العناية املركزة وحتى وفاته. 

)1(  مقابلة المركز القانوني لوالد ال�صحية في تاريخ 2015/6/27م والم�صاركة في مرا�صيم الدفن والعزاء بتاريخ 2015/6/30م 

�صورة وثقها املركز القانوين للطفل اأ�صامة زيد املحب�صي
 اأثناء ما كان يف العناية املركزة مب�صت�صفى الثورة باأمانة العا�صمة
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رافــق  والــد الطفــل مــع جثمــان  املركز القانوين  
الطفــل »اأ�صامــة » مــن العا�صمــة 
�صنعــاء اإىل م�صقــط راأ�صــه يف مدينــة املحاب�صــة و�صــارك يف 
مرا�صيم ت�صييعه, واطلع على حجم الدمار وال�صرار الناجتة 

عن الق�صف .

كمــا زار الفريق م�صت�صفى املحاب�صــة وم�صت�صفى مدينة 
حجــة والذيــن زودوا املركز القانوين بك�صوفــات حتتوي على 

اأ�صماء واأعمار ال�صحايا القتلى واجلرحى.

))ح�صيلــة الق�صف مقتل اأربعة مدنيني بينهم طفل واإ�صابة )17( مدنيًا بينهم 
�صتة اأطفال وخم�س ن�صاء, كما ت�صررت املنازل املحيطة واملجاورة لأماكن �صقوط 

ال�صواريخ اإ�صافة اإىل دمار احل�صن واملدر�صة وامل�صجد واملزرعة((

مــن خالل توثيقه للحادثــة بزيارة املنطقة امل�صتهدفــة, ومقابلة الناجني من املركز القانوين 
الق�صــف و�صهود العيان واإفادات اأهــايل ال�صحايا والتقارير الطبية والإفادات 

الر�صمية يوؤكد اأن هذه الواقعة متثل جرمية حرب ارتكبتها ال�صعودية وحتالفها بحق املدنيني والعيان املحمية .

- مل تكن هذه هي املرة الأوىل التي تقوم ال�صعودية وحتالفها بق�صف املواقع واحل�صون الأثرية وق�صف 
املدار�ــس وامل�صاجــد, فقد وثق املركــز القانوين ع�صرات الوقائع التي راح �صحيتهــا مدنيني قتلى وجرحى جراء 
ا�صتهــداف املنازل اأو املن�صاآت املدنيــة اأو املناطق الأثرية ومنها على �صبيل املثال ما قامت به الطائرات احلربية 
التابعــة لل�صعوديــة وحتالفهــا مــن ا�صتهــداف ل�صنعاء بتاريــخ 12- يونيــو - 2015م ب�صاروخ دمــر اأربعة منازل 
علــى روؤو�ــس �صاكنيها , وتويف حتت الأنقا�س خم�صة مدنيني بينهم طفــل وامراأة, وقبل ذلك ا�صتهدفت مقاتالت 
ال�صعوديــة وحتالفهــا مدينة زبيــد التاريخية بتاريخ 5 - مايــو - 2015م, والتي راح �صحيتهــا ع�صرات املدنيني 
مــا بني قتلــى وجرحى وتدمري م�صجد اأثري ومنازل تاريخية, وهذه النتهــاكات ُتعد جرائم يعاقب عليها وفقا 

للقانون الدويل)1(.

)1(   ن�صــت المــادة الأولــى من اتفاقية لهاي علــى )اأ- الممتلكات المنقولة اأو الثابتــة ذات الأهمية الكبرى لتراث ال�صعوب الثقافــي كالمباني المعمارية اأو 
الفنيــة منهــا اأو التاريخيــة, الديني منها اأو الدنيــوي, والأماكن الأثرية, ومجموعات المبانــي التي تكت�صب بتجمعها قيمة تاريخيــة اأو فنية, والتحف 
الفنيــة, والمخطوطــات والكتــب والأ�صياء الأخــرى ذات القيمة الفنيــة والتاريخية والأثريــة, وكذلك المجموعــات العلمية ومجموعــات الكتب الهامة 
والمحفوظــات ومن�صوخــات الممتلكات ال�صابق ذكرهــا.ب- المباني المخ�ص�صة ب�صفة رئي�صــة وفعلية لحماية وعر�س الممتلــكات الثقافية المنقولة 
والمبينة في الفقرة )اأ( كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في 
الفقرة )اأ (في حالة نزاع م�صلح.ج- المراكز التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في )اأ,ب, والتي يطلق عليها ا�صم )مراكز 

الأبنية التذكارية(.
ون�صــت اتفاقيــة لهــاي الثانية لعــام 1899, واتفاقية لهــاي الرابعة لعــام 1907م, واتفاقية لهاي لحمايــة الممتلكات الثقافية في حالــة نزاع م�صلح 
,,والمــادة )53( مــن البروتوكول الأول لتفاقيات جنيف الربع على اأنه )تحظــر الأعمال الآتية وذلك من دون الإخالل باأحكام اتفاقية لهاي المتعلقة 
بحمايــة الثقافــة فــي حالة النــزاع الم�صلح المعقــودة بتاريخ 14 اأيــار 1954 واأحكام المواثيــق الدولية الأخرى الخا�صــة بالمو�صــوع : اأ - ارتكاب اأي من 

الأعمال العدائية الموجهة �صد الآثار التاريخية اأو الأعمال الفنية اأو اأماكن العبادة التي ت�صكل التراث الثقافي اأو الروحي لل�صعوب(.
ون�صــت اتفاقيــة حماية التــراث العالمي والثقافي والطبيعي ل�صنــة 1972م المادة )1( منها علــى اأن )الآثار:- وهي الأعمــال المعمارية واأعمال النحت 
والت�صويــر علــى المبانــي والعنا�صر اأو التكوينات ذات ال�صفة الأثرية والنقو�س والكهوف ومجموعة المعالــم التي لها جميعا قيمة عالمية ا�صتثنائية 

من وجهة نظر التاريخ اأو الفن اأو العلم.
ولغر�ــس التعبيــر عن الممتلكات الثقافية الم�صمولــة بالحماية اأثناء النزاع الم�صلح والتي يعد العتداء عليها جريمــة حرب , اإذ ن�صت المادة الثامنة 
مــن النظــام الأ�صا�صــي للمحكمــة الجنائية الدولية في روما علــى اأن ) يكون للمحكمة اخت�صا�ــس في ما يتعلق بجرائم الحــرب ول�صيما عندما ترتكب 
فــي اإطــار خطــة اأو �صيا�صة عامة اأو في اإطار ارتكاب وا�صع النطاق لهذه الجرائم ومنهــا: اإلحاق تدمير وا�صع النطاق بالممتلكات وال�صتيالء عليها دون اأن 
تكون هنالك �صرورة ع�صكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة, وتعمد توجيه هجمات �صد ال�صكان المدنيين ب�صفتهم هذه اأو �صد اأفراد 
مدنيين ل ي�صاركون مبا�صرة في الأعمال الحربية, وتعمد توجيه هجمات �صد مواقع مدنية, وتعمد توجيه هجمات �صد المباني المخ�ص�صة لالأغرا�س 

الدينية اأو التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو الخيرية والآثار التاريخية(.

املدينــة  لأهــايل  مقابلتنــا  "عنــد 
واقــارب ال�صحايــا اجلميــع كان يت�صائل 
عــن �صبــب قيــام ال�صعوديــة وحتالفهــا 
وق�صــف  والن�صــاء  الأطفــال  بقتــل 
امل�صاجــد واملدار�ــس واملواقــع الأثريــة 
يف املدينــة التـــي لت�صهــد اي نزاعــات 
وليوجــد فيهــا ماميكــن اأن ميثــل هدف 

ع�صكري ؟!.



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية املدمرة واملت�صررة جراء الق�صف و�صور لبع�صها
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
املديرية

مكان 
التاريخالواقعة

ح�صن املحاب�صةقتيل4طفلاأ�صامة زيد املحب�صي1
ال�صرف

2015/6/26

ح�صن املحاب�صةقتيل40ذكرعلي يحيى ح�صني املعمري2
ال�صرف

2015/6/26

ح�صن املحاب�صةقتيل24ذكرطه حممد عبده املحطوري3
ال�صرف

2015/6/26

ح�صن املحاب�صةقتيل25ذكرمن�صور حممد عبده املحطوري4
ال�صرف

2015/6/26

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات الضحايا القتلى من املدنيني

صور لبعض الضحايا القتلى

�صورة 
ح�صل عليها املركز القانوين من 
زيد املحب�صي توثق �صورة طفله 
اأ�صامة وهو يف غيبوبة وم�صابًا 

يف راأ�صه 
مب�صت�صفى حجة

القانوين  املركز  وثقها  �صورة 
املحب�صي  زيد  اأ�صامة  للطفل 
اأثناء ما كان يف العناية املركزة 
باأمانة  الثورة  مب�صت�صفى 

العا�صمة
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التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريحة  30اأنثىاإلهام ح�صني املحب�صي1
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريحة  12طفلةن�صيم اأحمد حممد املحب�صي2
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  20ذكرحممد اإبراهيم علي املحب�صي3
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  60ُم�صناأحمد �صغري املحب�صي4
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريحة  30اأنثىب�صرى يحيى اأحمد املحب�صي5
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  9طفلعبدامللك �صرف اأحمد املحب�صي6
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  25ذكرحميد من�صور اأحمد املحب�صي7
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  17طفلةب�صرى عبدالرحمن الهادي8
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  25ذكرعبدالباقي اإ�صماعيل الهادي9

2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريحة  20اأنثىاأمة الرحمن اإ�صماعيل الهادي10
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريحة  33اأنثىثابتة علي ح�صني هبة11
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  7طفلحممد هياف لطف اهلل هبة12
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  3طفلاأحمد هياف لطف اهلل هبة13
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  30ذكرعلي يحيى اخلالد14
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريحة  35اأنثىاأمرية عبا�س اخلالد15
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  7طفلعلي ح�صني املحطوري16
2015/6/26ح�صن ال�صرفاملحاب�صةجريح  20ذكرحممد ح�صني ال�صمريي17

ملحق رقم )2(
أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني

صور لبعض الضحايا اجلرحى

اأ�صيب  ممن  جريح  طفل 
جراء الق�صف
مت توثيقها 

يف م�صت�صفى املحاب�صة

م�صن جريح ممن اأ�صيبوا 
جراء الق�صف 

مت توثيقها 
يف م�صت�صفى املحاب�صة
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امللحق رقم )3(
بيانات املنشآت املدنية املدمرة واملتضررة

نوع ال�صررنوع املن�صاأةا�صم املن�صاأةم
تدمري كليمعلم تاريخيح�صن ال�صرف1
تدمري �صبه كليمن�صاأة تعليميةمدر�صة الأمني 2
تدمري كليدار عبادةم�صجد اأبو قبع 3
تدمري �صبه كليمن�صاأة تعليميةمدر�صة لتحفيظ القراآن4
تدمري جزئيمزرعةمزرعة 5
ت�صرر بليغمنزل �صكنيهياف عبدالاله لطف اهلل 6
اأ�صرار خمتلفةمنازل �صكنية�صبعة منازل ملدنيني7

صور لبعض املنشآت املدنية املدمرة واملتضررة

�صورة للمعلم الأثري )ح�صن 
ال�صــرف( وهو مدمــر كليًا وما 

تبقى منه اآيل لل�صقوط

التــي  الأمــني  ملدر�صــة  �صــورة 
ا�صتهدفها ودمرها الق�صف



قصف سوق مثلث عاهم 
عاهم - حمافظة حجة

بتاريخ 4 يوليو  2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية السابعة والعشرون
ا�صتهداف اأحياء �صكنية مدنية



ق�صف مثلث عاهم - حجة -  بتاريخ 2015/7/4م100

المركز القانوني للحقوق والتنمية

مكان الواقعة: 

مثلــث عاهــم الكائن يف مديرية عاهــم اإحدى مديريات حمافظة حجة التي تقــع يف حدود ال�صعودية.. 
وهــو عبــارة عن تقاطع يف الطريق العام يوؤدي اإىل ثالثــة اجتاهات, و يوجد فيه �صوق �صعبي وم�صجد وحمالت 

جتارية وحتيط به املنازل ومزارع اأهايل املنطقة.

"هذا التقرير يوثق بالأدلة جرمية من �صل�صلة جرائم قوات ال�صعودية وحتالفها يف اليمن با�صتهداف 
متعمــد ملناطــق مدنية مــا هولة  وق�صفها غــري املربر الذي تعر�صت لــه حمافظة حجة والتي تقــع �صمال اليمن 

وتعد من اأكرث الأمكنة التي تعر�صت لنتهاكات تعد من جرائم احلرب"

تفاصيل الواقعة: 

)�صبعــة �صواريــخ مزودة بقنابل �صديــدة النفجار �صقطت يف ال�صوق وامل�صجد ومــزارع بجوار ال�صوق, نتج 
عن هذه الغارات �صقوط ما ل يقل عن خم�صة وثالثني مدنيًا واإ�صابة اأكرث من �صبعني اآخرين(.

دمــار حــل بال�صوق وامل�صجد واملنــازل املجاورة, مزارع تلفت جراء تلك القنابــل.. جمزرة يندى لها جبني 
الإن�صانيــة, وبطريقــة متعمدة من قبل قــوات ال�صعودية وحتالفها التي ت�صتمر يف انتهــاكات القانون الدويل.. 
وترتكــب جرائــم حــرب بق�صفهــا  الأ�صــواق املكتظة باملدنيــني, واملنــازل والأعيــان املدنية التي يرتتــب عليها 

حما�صبة كل من له دور يف ارتكابها.

م�صاء يوم ال�صبت ال�صابع ع�صر من �صهر رم�صان 1439هـ املوافق 4يوليو 2015م قامت طائرات ال�صعودية 
وحتالفها ب�صن غارات اإجرامية على مديرية عاهم التابعة اإداريًا ملحافظة حجة.

بعــد تنــاول وجبة الإفطار خرج النا�س مــن منازلهم كما هو متعارف عليه اإىل الأ�صــواق.. واإىل امل�صاجد 
لتاأديــة �صــالة الرتاويح, حتينــت الطائرات خــروج النا�س من امل�صاجد بعــد تاأديتهم لل�صــالة, وازدحام ال�صوق 

باملدنيني, فاألقت عليهم �صبعة �صواريخ حتمل قنابل �صقطت يف ال�صوق وامل�صجد واملزارع املجاورة.

شهود عيان: 

ملاذا العامل كله ي�صمت عن هذه املجازر بحق الأبرياء؟ ماذا �صنعنا بهم..؟! �صوؤال �صاأله اأحد �صهود العيان 
وهو يكتم دموعه واأحزانه اأثناء ا�صتماع املركز القانوين له مفيدًا عن ما �صاهده بقوله:

»كنا على بعد كيلو مرت من ال�صوق.. �صاهدنا ال�صواريخ املحملة بالقنابل التي كانت تت�صاقط على من كان 
يف ال�صــوق وامل�صجــد.. عندما �صقطــت القنبلة الأوىل, حاول بع�ــس من كان بجانبي الذهــاب ب�صرعة لالإ�صعاف 
والنجــدة.. ويف اأقــل مــن ن�صف دقيقــة �صاهدنا �صواريخ اأخــرى ت�صقط ب�صــكل متتايل على ال�صــوق وامل�صجد.. 
�صاهدنــا �صتــة انفجــارات و�صط ال�صوق وامل�صجــد, والنفجار ال�صابــع كان خارج ال�صوق يف مزرعــة جماورة له.. 
كنــا ن�صاهد تطاير املقذوفات امل�صتعلــة وال�صظايا ومعها كتل ب�صرية, كنت اأتخيل اأنني اأمام اأحد م�صاهد احلرب 
العامليــة الأوىل اأو الثانيــة  كتلك اللحظات التي كانت اأملانيًا متطر مدينة لندن بال�صواريخ والقنابل.., كنت مع 
احلا�صرين نت�صاءل ما ذنب هوؤلء ال�صحايا من النا�س, ومن امل�صافرين ومن امل�صلني, جاءت تلك الطائرة بحجة 
اأن تنقــذ هوؤلء املواطنــني الب�صطاء الطيبني من ن�صاط احلوثيني وها هي تقتلهــم, وبعد حوايل �صاعة -تعالت 
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اأ�صــوات اجلرحــى فهرعنا لإ�صعاف من كتــب لهم القدر النجاة من هذه املجزرة املروعــة التي ل تر�صي اهلل ول 
ر�صوله ول الإن�صانية..«

قام بزيــارة امل�صت�صفى اجلمهوري بحجة, لر�صد وتوثيق ال�صحايا وقابل عدد املركز القانوين 
مــن  اجلرحــى واأخذ اإفاداتهــم, وجميعهم م�صاينب بك�صــور و�صظايا يف الأيدي 
والأرجــل اأو الراأ�ــس واأنحــاء متفرقة يف اإج�صامهم اأو فقــدوا اإحدى اأيديهم اأو اأرجلهــم اأو كليهما, والبع�س فقد 

القدرة على الروؤية اأو ال�صمع.

• عبداهلل علي نا�صر �صالح - البالغ من العمر 23 عامًا اأفاد املركز القانوين بقوله: 	

»يف ال�صاعــة التا�صعــة والربع تقريبًا من م�صاء ال�صبت ونحن خارجــني من اجلامع بعد اأداء �صالة الع�صاء 
والرتاويح.. فوجئنا ب�صقوط العديد من ال�صواريخ على �صوق مثلث عاهم من قبل طائرات العدوان ال�صعودي.. 
اأدى ذلــك اإىل قتــل ما يقارب خم�صة وثالثون مدنيًا وجرح �صبعون اآخريــن جميعهم من الباعة الذين يرتزقون 
يف القــات واخل�صــرة وما �صابه ذلك والبع�س كان من امل�صافرين الذين يتوقفون ب�صياراتهم لل�صالة يف امل�صجد اأو 

�صراء احتياجاتهم ثم يوا�صلون �صفرهم «.

• اأحد امل�صابني يدعى ح�صني حمود كد�س -  يعمل يف بيع و�صراء اخل�صرة يف ال�صوق و�صف بع�س تفا�صيل 	
املاأ�صاة بقوله:  

فاجئنا الطريان بال�صاروخ الأول ثم بال�صاروخ 
الثــاين بعــده, فحــاول البع�س الهــروب بعــد انفجار 
يــرتك   مل  امل�صتمــر  الق�صــف  لكــن  الأول,  ال�صــاروخ 
فر�صــة فمــن مل ي�صــب بال�صربــة الأوىل حلقــت بــه 
�صظايــا ال�صربــة الثانيــة اأو الثالثــة واأردتــه قتيــاًل 

خم�صبًا بالدماء. 

يــروي احلادثــة وهــو م�صــاب بك�صــور يف يــده 
وجــروح عميقه يف كتفه الأميــن, فقد كان مع زمالئه 
مــن الباعة ميار�صــون حياتهم اليوميــة يف ال�صوق مل 
يتمكــن من ا�صتكمال بيع ب�صاعته والعودة مب�صاريف 
لأطفالــه واأ�صرتــه الذين ينتظــرون عودته كثري من 

ال�صحايا قتلوا, وقد كانوا معه يف ال�صوق

•  خالــد عو�س اأحمد - 25�صنــة. كان من �صمن 	
�صحايا الق�صف على ال�صوق , .... روى لنا  بع�س 
التفا�صيل اأثناء مقابلته يف امل�صت�صفى, اأفاد قائاًل  
خرجت اإىل ال�صــوق ل�صراء بع�س املواد الغذائية 
واخل�صار لأ�صرتي, وفجاأة �صنت  مقاتالت التحالف 
اأعنــف هجوم ب�صــت �صربات جوية دمــرت ال�صوق 

وامل�صجد املجاور له فوق من فيهما. 

امل�صاب/ ح�صني حمود كد�س

امل�صاب/ خالد عو�س اأحمد
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كنــت اأنــا والبع�س نبحث عن مــكان داخل ال�صوق ومل جند مــا ت�صتثنيه ال�صربات اأي مــكان حتى امل�صجد 
دمرتــه, والكثــري من النا�س بجواره والبع�س بداخله, �صاهدت كثري من الب�صر قتلى وجرحى بع�س اجلثث كانت 
متفحمــة, مكثنــا اأكرث مــن �صاعة نعاين من جراحنــا ون�صتغيث مبن ي�صعفنــا, مل ا�صتطع اإنقــاذ اأحد كنت م�صاب 
بك�صــر يف رجلــي واإ�صابــات يف راأ�صي واأنحاء خمتلفة يف ج�صــدي مع اأن ال�صوق يقع علــى مفرتق طرق لجتاهات 

ثالثة فلم يح�صر النا�س لالإنقاذ اإل بعد �صاعة خوفًا من تكرار الق�صف عليه

مل تكــن هذه اجلرميــة الأوىل  واإمنا هي ا�صتمــرار جلرائم يومية ترتكبها مقاتــالت التحالف الع�صكري 
ال�صعــودي بحــق املدنيــني على علــم وم�صاهدة من الأمــة العربية والإ�صالميــة والإن�صانية جمعــاء, وكاأن حياة 
ال�صعــب اليمني ل تعنيهــم وكل املواثيق واملعاهدات الدولية التي تعنى باحلفاظ على حياة الب�صر ل ينبغي اأن 

ي�صمل تطبيقها على اجلرائم بحق اليمنيني.

كانوا يف  و من  الطريق  املارة يف  من  والبع�س  وامل�صرتين,  الباعة  من  ال�صوق  بهم  املدنيني يكتظ  	•مئات 
امل�صجد  الطريان احلربي اأطلق عليهم نحو �صبعة �صواريخ �صديدة النفجار.

كانــت جمــزرة �صوق مثلــث عاهم واحدة مــن اأعنف اجلرائــم التي تعد جرائــم حرب, على اأيــدي اأفراد 
مــن قوات التحالــف, وجرمية مروعة تتعار�س مع كافــة القوانني الدولية واملبــادئ الإن�صانية تك�صف همجية 

وع�صوائية اأهداف التحالف, 

• امل�صاب عبداهلل علي نا�صر )30( �صنة اأفادنا اأثناء مقابلته يف امل�صت�صفى بقوله:  	

فوجئنــا ب�صقــوط عــدد �صواريخ علــى ال�صوق 
اأطلقتهــا طائــرات العــدوان علينــا مبا�صــرة اأثنــاء 
بالنا�ــس  مزدحــم  وال�صــوق  امل�صجــد  مــن  خروجنــا 
باعــة وم�صرتــني وعمــال وم�صافرين  قتــل  ما يزيد 
علــى )35( �صخ�ــس واأ�صيــب حــوايل )70( اآخرين, 
اأكــرث القتلى من الباعة الذيــن يرتزقون اهلل يف بيع 
اخل�صرة  و�صط ال�صــوق والبع�س من امل�صافرين, فقد 
اأدى الق�صــف اإىل �صقوط  كل من يف ال�صوق بني قتيل 
وجريح واأحلق دمارًا هائاًل بال�صوق واأتلفت ممتلكات 

املواطنني وب�صائعهم وحمالتهم التجارية.

إفادات أخرى: 

م�صت�صفى الثورة وامل�صت�صفى اجلمهوري باأمانة العا�صمة �صنعاء ا�صتقبل بع�صًا من امل�صابني الذين اأ�صيبوا 
يف هذه املجزرة, اأحدهما ج�صده احرتق كليًا والآخر م�صابًا بك�صور يف اإحدى يديه ورجليه..

اأحد الأطباء املخت�صني اأكد لنا اأن �صبب احرتاق اجل�صد كاماًل هو القنابل وال�صواريخ التي تلقيها طائرات 
ال�صعودية وحتالفها على املدنيني واأن معظم احلالت التي ا�صتقبلها امل�صت�صفى كانت جلرحى ق�صف مثلث عاهم.

كمــا ا�صتقبلــت طــوارئ امل�صت�صفيــات يف حمافظــة حجة ما يزيــد علــى )35( حالة و�صلت جثــث هامدة 

امل�صاب/ عبداهلل علي نا�صر
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ومتفحمة, كما ا�صتقبلت امل�صت�صفيات اأكرث من )70( م�صاب ك�صور وجروح خمتلفة البع�س اإ�صابتهم خطرة. واأ�صاف 
قائاًل: اإن امل�صت�صفيات تتفقد اإىل الأدوية وامل�صتلزمات الطبية نتيجة للحرب واحل�صار املفرو�س على اليمن.

اأحــد املدنيــني قال مت�صائاًل: اأين املن�صاآت احلكومية يف ال�صــوق حتى ي�صربوا املطاعم وكل ما يف ال�صوق.. 
�صربوا املدنيني وحمالتهم وكلهم يطلبون اهلل على اأ�صرهم.

واآخــر يوؤكــد ذلك قائــاًل: »اإن ذلك املطعــم وذلك املقــوات )�صوق القــات( وهنا وهناك باعــة لقات وهنا 
حمطة لتعبئة وبيع املياه.. وكل ما قد يحوي ال�صوق من بيع و�صراء لحتياجات املدنيني.

�صاهد معظم اجلثث وهي ت�صطف بجانب بع�صها منها املتفحمة ومنها التي قطعت املركز القانوين 
اإىل اأ�صالء, ومنها ذات الروؤو�س املجوفة.. واملالمح التي طم�صت. 

املواطنون مل يعد يعرفون ال�صحايا من اأقربائهم نتيجة تفحم اأج�صادهم وتقطعها اإىل اأ�صالء..

منظــرًا يحكــي اإبــادات احلرب التي حدثــت يف احلروب العاملية والتــي على اإثرها جــاءت التفاقيات الدولية 
حلقــوق الإن�صــان حترم وجترم اأي انتهاكات اأو اعتداء على املدنيــني والأعيان املدنية جراء ما �صببته احلربني 
العامليتــني.. ومــا يطالــب بــه املركز القانوين هــو التطبيــق الفعلي لهــذه التفاقيــات.. فقد اأ�صبحنــا بحاجة 
لتفاقيــات جديــدة جــراء اجلرائم التــي ترتبكها قــوات ال�صعودية وحتالفها بحــق اليمنيني اعتقــادًا منا اأن 
التفاقيــات ال�صابقــة اأ�صبحــت غــري ملزمــة لعدم وجــود اأي رادع للعــدوان مينعه مــن ارتكاب كل هــذه املجازر 

والنتهاكات بحق املدنيني.

مت اإ�صعــاف اجلرحى اإىل م�صت�صفيات حر�س واحلديدة وحجة و�صنعاء لعدم وجود م�صت�صفيات كثرية يف 
املنطقة.. ي�صتغرق اإ�صعاف اجلرحى �صاعات طويلة حتى يتم و�صولهم اإىل مدينة حجة وحمافظة احلديدة.. 

ما اأدى ذلك اإىل ازدياد عدد القتلى وهذه مل تكن املجزرة الأوىل ول الأخرية.. 

ال�صــوق اأ�صبــح يحكي دمــارًا جراء ذلك العدوان.. الطريــق العام لل�صوق بدا يو�صف حــال الدمار.. كاأنه 
لوحة مرور اإر�صادية تقول: ».. متهل ..  هنا ال�صوق الذي تعر�س للق�صف«

التفاقيات واملواثيق الدولية ت�صري اإىل جترمي كل هذه الأفعال لكنها مل تكن �صادقة كما و�صف الطريق 
العام لل�صوق حال الدمار والإجرام من خالل ما حكته تلك اجلثث والأ�صالء.

احلصيلة غري النهائية للواقعة:

◄ مقتل اأكرث من )35( مدنيًا  بينهم طفلني  
◄ اإ�صابة ما ل يقل عن )70( مدنيًا  معظمهم اإ�صابتهم خطرية بينهم ما ل يقل عن طفلني. 

◄ تدمــري وت�صــرر ع�صــرات املحالت التجاريــة وم�صجد و�صط ال�صــوق واإتالف ممتلكات املواطنــني وب�صائعهم 
وال�صيارات التي كانت يف ال�صوق.
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الوصف واملعايري الدولية للجرمية

ممــا �صبــق ي�صتطيع املركز القانوين  التاكيد اأن قوات التحالف قد اأقدمت خالل عمليتها الع�صكرية التي 
ا�صتهدفــت �صوق مثلث عاهم حمافظة حجــة اليمنية بارتكاب ما يخالف القوانني الدولية واأحكام التفاقيات 
الدوليــة وقوانــني احلــرب وا�صتنادًا اإىل اأحــكام اتفاقية جنيــف والربوتوكولت امللحقة, تبــني اأنه قد انتهك 
ب�صــكل خا�ــس اأحــكام  الربوتوكــول الإ�صــايف امللحــق بالتفاقيــة جنيــف يف 12 دي�صمــرب 1949م, وقد جتلت 

النتهاكات يف اإحدى �صورها بقتل املدنيني عمدًا.

مالحق التقرير ...



مالحق التقرير

ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات بع�س ال�صحايا القتلى من املدنيني.

ملحق رقم )2( �صور بع�س املن�صاآت املدنية التي دمرها اأو اأ�صر بها الق�صف.
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مكان العمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخالواقعة

2015/7/4مثلث عاهم35ذكر عمر �صلطان عبدالواحد الكحالين1
2015/7/4مثلث عاهم13طفلب�صار عبداحلافظ حممد �صالح 2
2015/7/4مثلث عاهم20ذكرهارون حممد هدي�س3
2015/7/4مثلث عاهم20ذكرجميد عبداهلل حممد 4
2015/7/4مثلث عاهم30ذكرو�صاح علي حممد هدي�س5
2015/7/4مثلث عاهم45ذكرعبده اأحمد �صغري الراعي6
2015/7/4مثلث عاهم38ذكرحممد ح�صن ح�صن اأبكر7
2015/7/4مثلث عاهم25ذكرطارق عبده علي اأحمد8
2015/7/4مثلث عاهم42ذكرعبدال�صالم عبداهلل علي �صالح9

2015/7/4مثلث عاهم49ذكر�صايف جرمو�س علي مزهر10
2015/7/4مثلث عاهم38ذكرحممد ح�صني قا�صم11
2015/7/4مثلث عاهم20ذكرجازم علي حممد الو�صابي12
2015/7/4مثلث عاهم20ذكريون�س ح�صن حممد النقيب13
2015/7/4مثلث عاهم30ذكرعفيف عادل اأحمد عماد14
2015/7/4مثلث عاهم50ذكر�صالح مهيوب علي نا�صر15
2015/7/4مثلث عاهم47ذكرهادي كعب عيد16
2015/7/4مثلث عاهم50ذكرعلي �صغري اإ�صماعيل التهامي17
2015/7/4مثلث عاهم25ذكرعبداهلل عثمان اأحمد �صالح18
2015/7/4مثلث عاهم45ذكرعبده حممد علي قا�صم19
2015/7/4مثلث عاهم40ذكرطالب علي عبداهلل 20
2015/7/4مثلث عاهم33ذكرحممد عبده اأحمد اجلماعي21
2015/7/4مثلث عاهم35ذكرعلي عبداهلل اأحمد ال�صهباين22
2015/7/4مثلث عاهم30ذكرعبداهلل علي نا�صر �صالح23
2015/7/4مثلث عاهم19ذكرمتعب قا�صم اأحمد جملي24
2015/7/4مثلث عاهم42ذكر�صوقي حمود اأحمد مطهر25
2015/7/4مثلث عاهم45ذكرحممد اأحمد جعريي26
2015/7/4مثلث عاهمذكرم�صطفى فرحان ح�صان من�صور27
2015/7/4مثلث عاهم19ذكرعمر اأبكر حممد عا�س28
2015/7/4مثلث عاهم25ذكرخالد عو�س ردمان29
2015/7/4مثلث عاهمذكرعلي اإبراهيم - فاقد الوعي - 30
2015/7/4مثلث عاهمذكرح�صني حمود علي كد�س31
2015/7/4مثلث عاهم55ذكرحممود علي ح�صن عبداهلل 32
2015/7/4مثلث عاهم35ذكريحيى زيد عبده اخلمي�صي33
2015/7/4مثلث عاهم35ذكرجالل �صالح ال�صودي34
2015/7/4مثلث عاهم32ذكرحممد حممد اإبراهيم �صعيدي35
2015/7/4مثلث عاهم28ذكرخالد عبده اأحمد اجلرادي36
2015/7/4مثلث عاهم18ذكرعبداهلل علي اأحمد حكمي37

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات بعض الضحايا املدنيني 
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صور للدمار يف احملالت التجارية والسوق

مكان العمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخالواقعة

2015/7/4مثلث عاهم25ذكرعلي حممد اأمان خمي�س38
2015/7/4مثلث عاهم30ذكراأحمد علي حممد �صقدوف39
2015/7/4مثلث عاهم2طفلعبداهلل اأحمد بكيلي40
2015/7/4مثلث عاهم38ذكرح�صن حممد علي العي�صى41
2015/7/4مثلث عاهم25ذكراإ�صماعيل حممد �صوعي عتيبي42
2015/7/4مثلث عاهم28ذكرعلي �صوعي ال�صيباين43
ـول44 ـ ـ ـ ـ 2015/7/4مثلث عاهم-ذكر جمه
ـول45 ـ ـ ـ ـ 2015/7/4مثلث عاهم35ذكر جمه
ـول46 ـ ـ ـ ـ 2015/7/4مثلث عاهم-ذكر جمه





قصف سوق النوم وسوق تقي
اجلوب - حمافظة عمران 

بتاريخ 6 يوليو 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية الثامنة والعشرون
ا�صتهداف اأحياء �صكنية مدنية
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مكان الواقعة:

 منطقــة جوب مبحافظة عمران يوجد بها �صوقني يرتادها املواطنون للت�صوق وق�صاء حاجياتهم, الأول 
ي�صمــى �صــوق النوم والثاين �صوق تقــي, ومنطقة جوب تبعد عن مركز مدينة عمران مــن ال�صمال حوايل )10( 
كم على اخلط العام الرابط بني حمافظتي �صعدة وعمران التي تبعد عن العا�صمة �صنعاء حوايل )50( كم. 

ال�صاعــة اخلام�صة م�صــاء يوم الثنني بتاريــخ 2015/7/6م طائرات ال�صعوديــة وحتالفها �صنت 
عدة غارات على �صوق النوم  و�صوق تقي يف حمافظة عمران �صمال اليمن وقت ذروة جتمع النا�س 
يف ال�صوقــني ممــا ا�صفر عن مقتل مــال يقل عن )40( مدنيًا بينهم )15( طفــاًل , كما اأ�صيب  اأكرث 

من )49( اآخرين.

تفاصيل الواقعة:

بح�صــب روايــات الناجــني وال�صهود فقد قامــت طائــرات ال�صعودية وحتالفهــا ب�صن هجوم عنــد ال�صاعة 
اخلام�صــة ع�صــر يوم الثنــني بتاريخ 2015/7/6م الغــارات الوىل ا�صتهدفــت بالق�صف  �صــوق النوم مبنطقة 

جــوب و�صقط علــى اإثر ذلك )14( قتيــل من املدنيني 
الذيــن كانــوا يف ال�صوق بينهــم )6( اأطفــال, واأ�صيب 
)31( اآخرون بينهم طفلني, ومت تدمري ال�صوق ب�صكل 
كامــل بجميــع ما فيه مــن حمالت, اإ�صافــة اإىل ت�صرر 
م�صجد ملحــق بال�صوق ا�صمه )م�صجــد ال�صقاية( كما 
حلق الدمــار بـ)10( منــازل واأربعة حمــالت جتارية 
واحرتاق با�س على الطريق العام كان ينقل مواطنني 
اأ�صيبــوا بحــروق وبينهــم طفــل؛ وبعــد دقيقتــني من 
ق�صف �صوق النوم ق�صفت الطائرات �صوق تقي والذي 
يقــع يف نف�س املنطقة ويبعد كيلو مرت واحد عن �صوق 
النــوم, و�صقط يف هذا ال�صوق من املدنيني )23( قتيال 

بينهــم ت�صعــة اأطفــال كما اأ�صيب )19( مدنيًا ومت تدمــري اأربعة حمالت جتارية للمــواد الغذائية وحملني لبيع 
�صيــارات  خم�ــس  وحتطمــت  وطاحــون,  اخل�صــروات 
داخــل ال�صــوق, كمــا ت�صــرر امل�صجــد امللحــق بال�صوق 
واملعــروف با�صم م�صجد تقي, اإ�صافة اإىل الدمار الذي 
حلــق بثالثة منــازل بجوار ال�صــوق, وقد قــام املركز 
القانوين بر�صد واإح�صاء جميع الأ�صرار وتوثيق كل 

ذلك يف هذا التقرير.

ال�صوقــني املركز القانوين  بزيــارة  قــام 
امل�صتهدفــني يف حمافظة 
 , عمــران وقــام بتوثيــق معظــم تفا�صيــل ق�صفهمــا 
مبقابلــة بع�ــس اأقارب القتلــى وامل�صابــني , وا�صتمعنا 

جانب من ركام �صوق الوم الذي ا�صتهدفته الغارات اجلوية

�صورة لبقايا واآثار الدمار يف �صوق تقي
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لروايات �صهود عيان, كما وثقنا اأ�صماء ال�صحايا القتلى ومعظم اجلرحى, ووثقنا الأ�صرار التي ح�صلت واملنازل 
املجاورة لل�صوقني.

إفادات ضحايا من الناجني: 

• الطفــل/ حممــد ح�صــني عو�ــس - 12 عامــا 	
– والــذي احــرتق فــوق البا�ــس الــذي كان يف 
الطريق العام جوار ال�صوق اأثناء الق�صف اأفادنا 
بقولــه: اأثناء مــرور البا�ــس يف الطريــق العام 
�صــرب الطريان علينا, وكنــت بداخل البا�س مع 
عدد من الركاب وقــد ا�صبنا بحروق وا�صتطعت 
اخلروج منه باعجوبة  وخرجنا منه و�صاهدناه 
وهــو يحــرتق باأكملــه وقــد اأ�صبــت بحــروق يف 

وجهي ويديَّ كما ت�صاهدونها)1(.

• اإلهــام مبخــوت علي تقي تبلغ من العمر - 30  عاما – كانت يف منزلها املال�صق لل�صوق والذي تدمر ب�صبب 	
ا�صتهــداف ال�صــوق, اأخربتنا تفا�صيل مــا حدث ملنزلهم واأ�صرتهــم ح�صب قولها واأ�صافــت : »�صمعنا ال�صربة 
الأوىل التــي �صقطــت يف �صــوق النــوم و�صاهدنا الأدخنــة تت�صاعد بعــد اأن تك�صرت نوافذ منزلنــا, فحاولنا 
اخلــروج مــن البيت اأنــا واأطفايل واأ�صرتي فــاإذا بالطائرات ال�صعوديــة تق�صف ب�صاروخ اآخــر جوار منزلنا, 
اأدت اإىل انهيار اأجزاء من املنزل وحتطم كل ما فيه واأ�صابتني �صظايا يف الظهر واأنا حامل يف ال�صهر التا�صع 

انتظر املولود. الطبيب املعالج عن حالتها اأفادنا باأن جنينها مل يتاأذى ولكن جراح الأم بالغة)2(. 

• حميــد يحيــى اأحمــد القطواين 20 عاما وجدنــاه يف العناية املركــزة مل�صت�صفى الثــورة باأمانة العا�صمة 	
�صنعــاء, وبعــد اأن اأذن لنا الطبيب امل�صوؤول عــن حالته بالتكلم معه وا�صتقرار حالتــه, اأخربنا بقوله: »اأنه 
اأحــد ال�صحايــا الذيــن مت اإ�صعافهــم اإىل العا�صمــة �صنعاء واأنه اأ�صيــب يف منزله املال�صق ل�صــور �صوق النوم 
يف مدينــة عمــران الــذي اأنهار نتيجة لق�صــف �صاروخي من طائــرات ال�صعودية اأدت اإىل مقتــل العديد من 

املواطنني واإ�صابة اآخرين, واأنه اأ�صيب يف دماغه ورقبته واأذنه)3(.

إفادات شهود عيان:

• عبــداهلل مبخــوت تقي 18 عاما اأفادنا بقولــه: اأنه عند ال�صاعة اخلام�صة من ع�صــر يوم الثنني بتاريخ 	
2015/7/6م �صمعت الطائرات حتلق يف علٍو منخف�س يف �صماء جوب, �صربت الطائرة اأول �صوق النوم واأنا 
كنــت يف )�صــوق تقي(؛ وبعــد ال�صربة الأوىل يف �صوق النــوم, اجتهت الطائرة اإىل �صــوق تقي و�صربت على 
ال�صوق اأثناء ما كان النا�س فيه يت�صوقون, و�صاهدت الكثري من القتلى واجلرحى, حيث وال�صوق كان مكتظا 
بالنا�ــس, وقــد مت اإ�صعاف اجلرحــى اإىل م�صت�صفى عمران وكذلــك مت دفن القتلى اأم�س الليــل, وقد كان من 

�صمن القتلى ثالثة مل نتعرف على هويتهم كون جثثهم كانت اأ�صالء)4(. 

)1( مقابلة المركز القانوني للطفل في م�صت�صفى عمران بتاريخ 2015/7/7م 
)2( مقابلة المركز القانوني للم�صابة في منزل اأحد اأقاربها والقريب من منزلها الذي تدمر بتاريخ 2015/7/7م 

)3( مقابلة المركز القانوني للم�صاب في م�صت�صفى الثورة اأمانة العا�صمة بتاريخ 2015/7/7م 
)4( مقابلة المركز القانوني لل�صاهد في مدينة عمران بتاريخ 2015/7/7م 

�صورة للطفل امل�صاب/ حممد ح�صني عو�س - 12 عاما
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• وليــد علــي علــي احليوتي - 23 عاما - اأحد التجار يف �صوق النوم روى لنــا بع�س التفا�صيل فقال: »اأثناء ما 	
كنــت يف ال�صوق وبجواري اأحد اأ�صحابــي يدعى عبداللطيف احليوتي, وفجاأة حدث انفجار �صخم, فوقعت 
علــى الأر�ــس واختبــاأت خلف ر�صيف الطريــق, وبعدها نه�صــت و�صاهدت با�صا يحرتق و�صــط اخلط, وعلى 
اإثرهــا هربــت متجها اإىل اجلهة الأخرى و�صمعــت انفجار ال�صاروخ الثاين الذي اأطلقــه الطريان ال�صعودي 
علــى �صــوق تقي ورجعت اإىل �صوق النوم و�صمعت النا�س يقولــون اأن عبداللطيف احليوتي �صديقي مات فلم 
اأ�صــدق, وو�صلت اإىل جواره وقد مات وج�صمه مق�صوم اإىل ن�صفني, فبكيت عليه وعلى اأولده ال�صبعة الذين 
تيتمــوا ب�صبــب ق�صف ال�صعودية و�صاهدت بالقرب منه طفلة عمرها )15( عاما ُتدعى اإينا�س كانت تعاين 
من اإ�صابات بالغة يف خمتلف اأنحاء ج�صمها وبجوارها اأحد اأبناء عمي �صاهدته ورجله قد قطعت فحاولنا 

اإ�صعاف الطفلة وابن عمي اإل اأن الطفلة فارقت احلياة ونحن يف الطريق اإىل امل�صت�صفى)1(. 

إفادات املستشفيات:

مت اإ�صعاف بع�س ال�صحايا اإىل م�صت�صفى عمران والبع�س مت اإ�صعافهم اإىل اأمانة العا�صمة منها م�صت�صفى الثورة 
نظرًا لنق�س الأدوية وامل�صتلزمات الطبية يف م�صت�صفى عمران ونظرًا خلطورة الإ�صابات التي يف جرحى الق�صف.

وثــق احلــالت التــي و�صلــت اإىل امل�صت�صفيــني كمــا قابلنــا اأحــد املخت�صــني يف املركز القانوين 
م�صت�صفــى عمــران الذي اأكد لنا اأن امل�صت�صفى اأ�صتقبــل اأكرث من ثالثني م�صابا, 
اإ�صافــة اإىل بع�ــس جثث القتلــى, وزود املركز بك�صف باأ�صماء القتلى واجلرحى كمــا زودنا بع�س اأهايل ال�صحايا 

باأ�صماء بقية القتلى واجلرحى.

نتائج القصف: 
نتج عن ق�صف �صوق النوم وفاة ما ل يقل عن )14( مدنيًا بينهم: 

)6( اأطفال. 

كما اأ�صيب اأكرث من ثالثني مدنيًا ح�صل املركز على اأ�صماء البع�س منهم بينهم طفلني. 
اأما بقية اجلرحى فلم ن�صتطع احل�صول على اأ�صمائهم نظرًا لإ�صعافهم اإىل م�صت�صفيات 

اأخرى يف اأمانة العا�صمة. 

  

يف �صوق تقي قتل ما ل يقل عن )23( مدنيًا بينهم )9( اأطفال.

كما اأ�صيـــــب ما ل يقـــل عن )21( مدنيًا بينهم )9( اأطفال.

وقد بلغت ن�صبة الأطفال من اإجمايل القتلى الذين �صقطوا يف ال�صوقني 38% ون�صبة الن�صاء 2% اأما ن�صبة 
الرجال فقد بلغت 47%, ون�صبة املجهولني منهم %15. 

)(  مقابلة المركز القانوني لل�صاهد في مدينة عمران بتاريخ 2015/7/7م.   1

سوق النوم

سوق تقي



113 ق�صف �صوق النوم و�صوق تقي- عمران -  بتاريخ 2015/7/6م

المركز القانوني للحقوق والتنمية

اأمــا اجلرحــى الأطفال الذين �صقطــوا يف ال�صوقني, فقد بلغــت  ن�صبتهم 31%, والبقيــة كانوا من الرجال 
حيث بلغت ن�صبتهم 69% من اإجمايل اجلرحى, وكما هو مو�صح يف الأ�صكال البيانية اأدناه. 

وعلــى م�صتــوى الأ�صــرار والدمار الــذي خلفه الق�صــف يف ال�صوقني فقــد مت تدمري ال�صوقــني بالكامل مع 
املنــازل املحيطــة بهما, وال�صيارات التي كانت بجوارهما, ومنها با�س �صغــري لنقل الركاب اأحرتق مع من بداخله 

وبينهم طفل مل يتجاوز الثانية ع�صرة من عمره.

  وصف االنتهاك وفقا للقانون الدويل:

» ا�صتهداف املدنيني جرمية حرب«

�صبــق واأن وثــق املركز القانــوين تعمد ال�صعوديــة وحتالفها ق�صف اأ�صــواق مكتظة باملدنيــني, ومن ذلك: 
ق�صــف �صــوق اخلمي�ــس يف كتاف حمافظة �صعــدة بتاريــخ 2015/3/28م وق�صف �صوق العنــد يف �صعدة بتاريخ 
2015/4/11م و�صــوق اخلفجي يف نف�س اليوم وال�صوق العــام ملديرية رازح, وع�صرات الأ�صواق التي كانت هدفًا 
مبا�صرًا للق�صف يف هذه املحافظة, كما مت ق�صف �صوق مدينة حوث اأكرث من مرة, كان اآخرها الق�صف الذي ح�صل 

بتاريخ 2015/4/15م والذي اأودى بحياة خم�صة واأربعني مدنيًا واأ�صيب ما ل يقل عن واحد و�صبعني مدنيًا.

كمــا ق�صفــت ال�صعودية وحتالفهــا  �صوق خيوان يف مدينة عمــران ونتج عنه �صقوط �صبعــة قتلى و�صبعة 
ع�صر جريحًا و�صوق القفلة يف مدينة عمران والتي �صقط فيها ثالثة قتلى واأكرث من ع�صرة جرحى.

كمــا وثــق املركــز ا�صتهــداف اأ�صــواق يف حمافظة عــدن وحلج وذمــار واحلديــدة و�صقــط يف معظمها قتلى 
وجرحى وهذه ال�صتهدافات املتعمدة تعترب جرمية حرب يعاقب عليها القانون الدويل, وياأمل املركز القانوين 

اأن ت�صتجيب المم املتحدة لطلب ت�صكيل جلان حتقيق يف هذه اجلرائم.. 

اأ�صكال بيانية تو�صح ن�صبة الأطفال والن�صاء والرجال من ال�صحايا الذين �صقطوا جراء الق�صف



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات بع�س ال�صحايا القتلى من املدنيني.

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني و�صور لبع�صهم.

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية املدمرة واملت�صررة جراء الق�صف و�صور لبع�صها,
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التاريخاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/6/7قتيل7طفلاأجمد ماجد من�صور تقي1
2015/6/7قتيل10طفلحممد مار�س حممد مار�س2
2015/6/7قتيل10طفلتقي زاهر تقي3
2015/6/7قتيل11طفلحممد عبده اأحمد ح�صني احلارثي4
2015/6/7قتيل11طفلةرينا حممد نا�صر5
2015/6/7قتيل14طفلهي�صم جميل قايد �صراج6
2015/6/7قتيل14طفلعبدال�صمد عبدالبا�صط يحيى عبداخلالق7
2015/6/7قتيل15طفلةاإينا�س عماد عماد الذائبي8
2015/6/7قتيل15طفلعاهد جنيب الأ�صول9

2015/6/7قتيل15طفلطه عاي�س ر�صيد املجاهد10
2015/6/7قتيل15طفل�صهيب �صالح علي حممد ال�صايعي11
2015/6/7قتيل15طفلةرجاء عبده اأحمد ح�صني احلارثي12
2015/6/7قتيل16طفلعبده اأحمد يحيى احلويتي13
2015/6/7قتيل17طفلعبدالغني جميب يحيى عبداخلالق14
2015/6/7قتيل17طفلبا�صق اأحمد �صالح مفتاح15
2015/6/7قتيل18ذكرحممد اأحمد يحيى احلويتي16
2015/6/7قتيل18ذكرطارق اأمني ال�صعلة17
2015/6/7قتيل20ذكرجماهد حممد مار�س18
2015/6/7قتيل20ذكرحممد �صالح نا�صر19
2015/6/7قتيل20ذكراأمين خالد جهال20
2015/6/7قتيل24ذكرهيثم يحيى عاي�س21
2015/6/7قتيل25ذكر�صعد يحيى عاي�س الق�صاري22
2015/6/7قتيل28ذكرزاهر مبخوت تقي23
2015/6/7قتيل30ذكرع�صام حممد حمود ال�صعلة24
2015/6/7قتيل35ذكرحممد درهم الطويل25
2015/6/7قتيل35ذكرعبده اأحمد ح�صني احلارثي26
2015/6/7قتيل37ذكرعبداللطيف مبخوت الأرحبي27
2015/6/7قتيل38ذكرحبيب �صالح تقي28
2015/6/7قتيل40ذكريحيى ح�صني احلارثي29
2015/6/7قتيل42ذكرحممد نا�صر احليامي30
2015/6/7قتيل45ذكرعلي ح�صني ال�صوحطي31
2015/6/7قتيل45ذكرظفران ظفران ح�صني ال�صعلة32
2015/6/7قتيل50ذكريحيى يحيى تقي33
2015/6/7قتيل55ذكرحممد ظفران ال�صعلة34
2015/6/7قتيل60انثىح�صناء نا�صر الأ�صول35
2015/6/7قتيلذكررمزي حم�صن قا�صم النقيب36
2015/6/7قتيلذكرعنب يحيى ح�صني احلارثي37
2015/6/7قتيلذكرزكريًا حممد نا�صر احليامي38
2015/6/7قتيلذكرعبدالبا�صط عبدال�صمد اجلوبي39
2015/6/7قتيل35ذكرخالد اأح�صن فرج40

ملحق رقم )1( أمساء وبيانات الضحايا القتلى من املدنيني
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التاريخاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/7/6م�صاب5طفلعبدالكرمي حممد يحيى اأحمد1
2015/7/6م�صاب5طفلةوجدان حبيبي مبخوت تقي2
2015/7/6م�صاب9طفلاإ�صماعيل اإبراهيم املجاهد3
2015/7/6م�صاب10طفلةاأفنان زاهر مبخوت تقي4
2015/7/6م�صاب12طفلهاين علي يحيى الأهنومي5
2015/7/6م�صاب12طفلةهناء من�صور تقي6
2015/7/6م�صاب15طفلعبدالرحمن حممد يحيى اأحمد 7
2015/7/6م�صاب15طفلم�صاعد مرفق حممد عبداهلل 8
2015/7/6م�صاب17طفلح�صني حممد �صالح ال�صريحي9

2015/7/6م�صاب17طفلعبدامللك اإبراهيم املجاهد10
2015/7/6م�صاب17طفلةاأمة اخلالق مبخوت تقي11
2015/7/6م�صاب17طفلةخوامت من�صور اأحمد تقي 12
2015/7/6م�صاب17طفلةذكرى خالد تقي13
2015/7/6م�صاب18انثىجناح ع�صكر يحيى العقود14
2015/7/6م�صاب19ذكربدر الدين علي اأحمد الكزمة15
2015/7/6م�صاب20ذكرعبدالعزيز عزيز الكزمة16
2015/7/6م�صاب22ذكرعبداهلل اأحمد حم�صن علي17
2015/7/6م�صاب22ذكرمربوك رزق �صعيد18
2015/7/6م�صاب22انثىعبري عبداهلل ال�صتاين19
2015/7/6م�صاب25ذكرخالد الرواوي20
2015/7/6م�صاب25ذكرعبداهلل يحيى اأحمد قا�صم21
2015/7/6م�صاب25ذكر�صدام ح�صني املحجري22
2015/7/6م�صاب28ذكراإبراهيم جماهد املجاهد23
2015/7/6م�صاب28ذكرجمال حممد مار�س24
2015/7/6م�صاب30ذكرتوفيق يحيى عبداهلل �صعيد25
2015/7/6م�صاب30انثىاإلهام مبخوت علي تقي26
2015/7/6م�صاب30انثى�صباح اأحمد العبدي27
2015/7/6م�صاب32ذكرعبداهلل �صالح ح�صني احلارثي28
2015/7/6م�صاب35ذكرمرفق حممد عبداهلل م�صاعد29
2015/7/6م�صاب36ذكرجاد يحيى �صعد ال�صلعي30
2015/7/6م�صاب37ذكرمار�س حممد مار�س31
2015/7/6م�صاب40انثىحم�صنة املك�صي32
2015/7/6م�صاب55ذكر�صوعي يحيى ال�صب�صبي33
2015/7/6م�صاب12طفلحممد ح�صني عو�س34
2015/7/6م�صابذكرحممد لطف اهلل ال�صرقي35
2015/7/6م�صابذكرالعزي علي العزي36
2015/7/6م�صابذكريحيى قائد هميلة37
2015/7/6م�صابذكرعبده علي الرباعي38
2015/7/6م�صابذكرقي�س يحيى الأحمدي39

ملحق رقم )2(
أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني
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التاريخاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/7/6م�صابذكرهاين �صالح الغفري40
2015/7/6م�صابذكربا�صم اأحمد مو�صى41
2015/7/6م�صابذكراأكرم جماهد اجلرادي42
2015/7/6م�صابذكراأ�صامة جنيب العامري43
2015/7/6م�صابذكر�صمري علي عبده 44
2015/7/6م�صابذكرطارق عزيز حممد عبيد45
2015/7/6م�صابذكرو�صيم احل�صام46
2015/7/6م�صابذكرقا�صم اأحمد �صوعي47
2015/7/6م�صابذكرجهاد �صالح العكار48
2015/7/6م�صابذكرمهدي علي �صليمان49
2015/7/6م�صاب25ذكرحميد يحيى اأحمد القطواين50

صور لبعض الضحايا اجلرحى من املدنيني 
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ملحق رقم )3( بيانات املنشآت املدنية واملنازل املدمرة واملتضررة
نوع ال�صررمكونات العقارا�صم مالك العقارم 
تدمري كلي4 حمالت جتاريةزايد �صنان اجلباري1
تدمري كلي2 حمالت مواد غذائيةمار�س دحان مار�س2
تدمري كليحمل مواد غذائيةاإبراهيم جماهد املجاهد3
تدمري كليحمل مواد غذائية�صدام املجحدي4
تدمري كليحمل مواد غذائيةمقبل العبدي5
تدمري كليحمل مواد غذائيةن�صوان القطواين6
تدمري كليحمل مواد غذائية�صليم الفقيه7
تدمري كليطاحون حبوبحممد عبدالبا�صط8
اإحراق�صيارة هيلوك�سح�صني �صالح همدان الذارحي9

اإحراق�صيارة هيلوك�سمرافق حممد عبداهلل م�صاعد10
اإحراقبا�سعلي يحيى احلويتي11
اإحراقبا�س حممد ال�صريي12
ت�صرر بليغدار عبادةجامع ال�صقاية يف �صوق النوم13
ت�صرر بليغدار عبادةم�صجد جوار �صوق تقي14
ت�صرر جزئيمنزلجميل ال�صودي15
ت�صرر جزئيمنزلاأحمد حاجب16
ت�صرر جزئيمنزليحيى �صالح احلويتي17
ت�صرر جزئيمنزل�صالح مهدي 18
ت�صرر جزئيمنزلعلي يحيى احلويتي19
ت�صرر جزئيمنزل�صالح مهدي 20
ت�صرر جزئيمنزل�صالح الفقيه21
ت�صرر جزئيمنزلم�صطفى الأ�صموري22
ت�صرر جزئيمنزلحممد فقيه23
ت�صرر جزئيمنزلحممد يحيى �صالح24

صور لبعض املنشآت املدنية واملنازل املدمرة واملتضررة

التــي  امل�صاجــد  اأحــد 
ب�صبــب  ت�صــررت 
)م�صجــد  الق�صــف 
ال�صوق امل�صمى مب�صجد 

تقي(

البا�ــس الــذي حتطــم 
بالــركاب  واحــرتق 
الذي كانــوا على متنه 

ب�صبب الق�صف



قصف سوق خيوان 
حـــوث - حمافظة عمران 

بتاريخ 8 - يوليو - 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية التاسعة والعشرون
ا�صتهداف اأحياء �صكنية مدنية
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تفاصيل القصف:

الأربعــاء ال�صاعــة اخلام�صة والن�صف بعد ع�صر الربعاء املوافق 2015/7/8م كان �صوق خيوان ال�صعبي 
الواقــع يف منطقــة خيــوان التابعــة ملديرية حــوث مبحافظة عمــران على موعد مــع همجية غــارات طائرات 

التحالف بقيادة ال�صعودية .

ثــالث غــارات �صنتها تلــك الطائرات علــى املنطقة وبح�صب روايــات الناجني من احلادثــة و�صهود العيان 
فقــد ا�صتهدفــت الغــارة الأوىل يف حوايل ال�صاعة  5:30 حمطة وقود تابعة ملواطــن يدعى ح�صن �صهوف ,وبعد 
اأقــل مــن ع�صر دقائق عاود الطريان الق�صف لي�صتهدف ب�صاروخني حمالت ومنازل املواطنني  و�صط �صوق خيوان 
, اأمــا الغــارة الثالثــة فقــد ا�صتهدفت منزل ت�صكنه اأ�صــرة �صخ�س يدعى الزيــادي لتحيلــه اإىل ركام فوق روؤو�س 

�صاكنيــه  وح�صــدت ارواح العديد 
منهــم. اأطفــال اأبريــاء وجدهــم 
اأ�صــرة  مــن  املُ�صــن  ال�صيــخ  يحــي 
الزيــادي قتلــوا بالق�صــف حتــت 
اإىل  بالإ�صافــة   , منزلهــم  ركام 
مقتــل جارهم  , كذلك فقد ا�صيب 
نتيجــة الق�صــف اأكــرث مــن )17( 

�صخ�س من اهايل املنطقة .

• زيــاد ح�صــني علــي الزيادي 	
اأحــد اأقــارب ال�صحايا و�صف 
املاأ�صــاة  لنــا بع�ــس تفا�صيــل 

بقولــه: » يف ال�صاعة اخلام�صة من م�صاء يوم الأربعاء حلق الطريان احلربي لدول التحالف ال�صعودي على 
املنطقــة و�صــن عــدة غارات على خيــوان احداهــا  ا�صتهدفت منزل عمي يحيــى الزيادي ب�صــاروخ اأدى اإىل 
مقتله مع خم�صة من اأطفال اقاربي ترتاوح اعمارهم بني 3-6 �صنوات, مقتل اأي�صًا جارهم خالد, كما اأ�صيب 
)17( اآخرين بجروح اأغلبهم اأطفال ون�صاء, الأطفال البع�س منهم تقطعت اأج�صادهم ال�صغرية اإىل اأ�صالء 
والبع�ــس تفحمت من �صدة انفجار ال�صــاروخ الذي �صقط على املنزل ال�صغري.  كان منزل عمي دور مكون من 
�صقتــني دمــره الق�صف كليــا مع املنازل املجاورة لــه واأتلفت كل املمتلــكات داخل املنــزل, وكان بجوار املنزل 
حمــالت جتارية اإحداهــن لالإلكرتونيات دمرت وت�صررت حمتوياتهــا بالإ�صافة اإىل منزل جماور لعبداهلل 

املوفق وحمله التجاري«)1(.

• في�صــل �صالــح م�صــرح – 30 عاما – اأحــد �صهود العيــان اأخربنا ببع�ــس التفا�صيل بقولــه: »يف م�صاء يوم 	
الأربعــاء املوافــق 2015/7/8م, ق�صفت منطقتنا بعدة غــارات .منها غارة ا�صتهدفــت حمطة وقود تابعة 
للمواطــن/ ح�صــن �صهوف اأدت اإىل احرتاق املحطة واحلقت اأ�صــرار بال�صيارات املتوقفه بالقرب منها, وبعد 
ربــع �صاعــة تقريبا عاود الطريان الق�صف وا�صتهدف �صوق خيوان ب�صاروخني ومن ثم ا�صتهدف منزل يحيى 
علــي الزيــادي, واأحال املنــزل اإىل ركام فوق اأ�صرة الزيادي الــذي اختلطت اأج�صادهم بــركام املنزل , )5( 
اأطفــال قتلوا من اأ�صرة الزيادي مع جدهم واأحــد جريانهم واأ�صيب اأكرث من )17( �صخ�س كانوا يف املحالت 

)1( مقابلة المركز القانوني مع ال�صاهد بتاريخ 2015/7/9م

�صورة ليلية جلانب من الدمار الذي حلق مبنزل اأ�صرة الزيادي جراء ق�صف  ال�صوق
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التجارية يف ال�صوق, مت اإ�صعافهم اإىل مركز حوث 
ال�صحــي وم�صت�صفــى خمــر, كانت جرميــة اإبادة 
ب�صرية بحق اأطفال ون�صاء لي�س لهم اأي ذنب )1(.

مصدر طبي:

طه يحيى ال�صراجــي 35 �صنة يعمل يف طوارئ 
م�صت�صفــى حوث اأفادنا بقوله: "و�صــل اإىل امل�صت�صفى 
)7( جثــث اأغلبهــم اأطفــال, واأ�صــالء متناثــرة, كمــا 
و�صلت حالت اأخرى م�صابة بجروح ما بني املتو�صطة 
واخلطرية البع�س من اجلرحى اأ�صعفوا اإىل م�صت�صفى 

خمــر نظرًا خلطورة اإ�صابته وقلة الإمكانيات". وا�صــاف قائال: "اإن املركز ال�صحي يعاين من تدين الإمكانيات 
وقلــة الأدويــة وامل�صتلزمــات الطبيــة نظــرًا للح�صــار املفرو�ــس علــى اليمــن ممــا يوؤثــر على �صحــة اجلرحى 

واملر�صى")2(.

نتائج الواقعة:
◄ مقتل ما ل يقل عن )7( مدنيني  بينهم خم�صة اأطفال ورجلني اأحدهما كبري يف ال�صن )جد الأطفال(.
◄ اإ�صابة ما ل يقل عن )17( مدنيًا معظمهم اإ�صابتهم خطرية بينهم ما ل يقل عن طفلني وخم�س ن�صاء. 

◄تدمري منزلني وت�صرر ثالثة اأخرى وتدمري ثالثة حمالت جتارية واإتالف �صيارة. 

تناثر اأ�صالء الأطفال والن�صاء و�صقوط العديد من املدنيني قتلى ح�صاد �صواريخ وقنابل  طائرات 
التحالف ا�صبح م�صهد ماألوف يتكرر ب�صكل �صبه يومي يف خمتلف املناطق اليمنية

وعلى الرغم من ب�صاعة هذه املجازر التي جترمها القوانني الدولية واملبادئ الن�صانية اإل انها مل 
تلقى من قبل املجتمع الدويل واملنظمات اأي موقف ان�صاين يتنا�صب مع ب�صاعتها ؟!!!.

وصف االنتهاك وفقا للقانون االنساني الدويل:

من خالل الدلة ي�صتطيع املركز القانوين التاأكيد اأن قوات التحالف الع�صكري بقيادة ال�صعودية ارتكبت 
جرمية حرب بالغارات التي �صنتها على منطقة �صوق خيوان مبديرية حوث حمافظة عمران, مبا يخالف اأحكام 
التفاقيــات والقوانــني الدولية وقوانني احلــروب, وانتهاكا لأحــكام اتفاقيات جنيــف والربوتوكول الإ�صايف 

امللحق باتفاقية جنيف/12 دي�صمرب 1949م.

وقد جتلى النتهاك يف اإحدى �صوره با�صتهداف الأ�صواق واملن�صاآت املدنية والقتل املتعمد للمدنيني ي�صتلزم 
امل�صائلة للمت�صببني وفقا لقواعد القانون التي جترم ا�صتهداف املدنيني خالل احلروب والنزاعات امل�صلحة.

)1( مقابلة المركز القانوني مع ال�صاهد بتاريخ 2015/7/9م
)2( مقابلة المركز القانوني مع ال�صاهد بتاريخ 2015/7/9م

اإثر  منزلهم  اأنقا�س  حتت  طفل  جلثة  املركز  عليها  ح�صل  �صورة 
الذي ا�صتهدفته �صواريخ طائرات ال�صعودية وحتالفها



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات بع�س ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور بع�صهم.

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني وبع�س املن�صاآت املدنية التي 
دمرها الق�صف واأ�صر بها. 
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثقتل70ذكريحيى علي الزيادي  1
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثقتل6طفلاأحمد عبداهلل يحيى الزيادي2
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثقتيلة3طفلةفرح عبداهلل يحيى الزيادي3 
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثقتل5طفلطارق عزيز يحيى الزيادي4 
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثقتيلة6طفلةاأنوار عبداهلل يحيى الزيادي5 
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثقتيلة5طفلةاأحالم ح�صن �صامل اأبو ها�صلة6 
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثقتلذكرخالد حممد �صالح �صمع7 

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات بعض الضحايا القتلى من املدنيني

صور لبعض الضحايا القتلى الذين سقطوا جراء القصف

�صورة لطفــل من اأحفاد/ يحيى 
علي الزيادي الذين قتلوا حتت 
اأنقا�س منزلهم ب�صبب الق�صف.

�صــورة لل�صحيــة/ يحيــى علــي 
الزيادي 

الــذي ا�صتهدف الق�صــف منزله 
وقتــل مــع خم�صــة مــن اأحفاده 

"الأطفال"
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحة38اأنثىجميلة يحيى علي الزيادي1
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريح30ذكرعبداهلل يحيى علي الزيادي2
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحة27اأنثىحليمة يحيى علي الزيادي3
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريح6طفل�صغري عزيز الزيادي4
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحة3طفلةمرمي عبداهلل الزيادي5
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحة25اأنثىفاطمة يحيى علي الزيادي6
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحة25اأنثىحورية اأبو ها�صلة7
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرحممد �صالح �صمع8
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحة65اأنثى�صاحلة اأحمد ح�صن احلاج9

2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرعبدالغني ناجي حاجب10
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحذكروليد ح�صن �صيبان11
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرخالد عبداهلل �صامل الفرجلي12
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرعمر يحيى اأعوج13
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرب�صام حممد زيد14
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرعزام في�صل عزام15
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرمعاذ �صلطان احلكيمي16
2015/7/8�صوق خيوانخيوان-حوثجريحذكر�صعيد حممد 17

ملحق رقم )2(
كشف بأمساء وبيانات بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني

أمساء وبيانات بعض املنشآت املدنية املدمرة واملتضررة

اآثار العددالنوعا�صم مالك املنزل اأو املن�صاأةم
الق�صف

تاريخ الق�صفمكان الق�صف

2015/7/8�صوق خيوانتدمري1منزليحيى علي اليزيادي 1
2015/7/8�صوق خيوانتدمري1منزلخالد حممد �صالح �صمع2
2015/7/8�صوق خيوانت�صرر1منزلعبداهلل املوفق3
2015/7/8�صوق خيوانت�صرر1منزلحممد يحيى عبيلي�س4
2015/7/8�صوق خيوانتدمري1حمل جتاريعبداهلل املوفق5
2015/7/8�صوق خيوانت�صرر1حمل اإلكرتونيات�صلطان ح�صن الهاليل6
2015/7/8�صوق خيوانت�صرر2حمالت جتاريةعلي مطلق �صايف7
2015/7/8�صوق خيوانتدمري1�صيارةحممد الطمحي8



قصف قرية احلظرية 
سنحان - حمافظة صنعاء

بتاريخ 10يوليو 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرميـة الثالثـــــون
الهجوم على حي �صكني مدين
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قريــة احلظــرية  الواقعــة يف مديرية �صنحان التابعــة ملحافظة �صنعاء كانت بعد اأكــرث من  ثالثة ا�صهر 
من بدء العملية الع�صكرية على موعد مع املوت 
الــذي تاأتــي بــه طائــرات التحالــف احلديثــة 
وقنابلهــا الدقيقــة واملتطــورة, والتــي ح�صدت 
اأرواح اآلف املدنيني خالل هذه املدة دون اعتبار 
لأي التزامات اأخالقية اأو قانونية حتتم عليها 
جتنــب ال�صتهــداف املبا�صر واملتعمــد للمدنيني 
باعتبــار هــذا المــر جرميــة وفقــا للقوانــني 
الدوليــة الن�صانيــة الواجــب علــى الطــراف 
والنزاعــات  احلــروب  خــالل  بهــا  اللتــزام 

امل�صلحة. 

القريــة التــي تقع على ُبعــد 8 كيلومرت باجتاه جنوب �صــرق العا�صمة, ل يوجد فيهــا اأو بالقرب منها اأي 
مواقــع اأو قــوات ع�صكريــة  كما �صاهدنا باأنف�صنا واكــده لنا �صكانها فهي عبارة عن منــازل ريفية قدمية يقطنها 

مدنيون ب�صطاء معظمهم ن�صاء واأطفال ل ي�صاركون يف اية عمليات قتالية.

أحداث الواقعة:

يف حــوايل  ال�صاعة الواحدة والن�صف من ظهر يــوم اجلمعة بتاريخ 2015/7/10م خرج رجال واأطفال 
اهايل القرية من م�صجدها ال�صغري بعد ادائهم ل�صعائر �صالة اجلمعة واثناء ما كان البع�س قد و�صل اإىل منزله 
وبع�صهــم مازالــوا يف الطريق تفاجئوا بتحليق لطريان التحالف الع�صكري  فــوق اأجواء قريتهم لي�صمعوا �صوت 
قــوي ناجــم عن انفجار احد �صواريخ الطائرة الذي ا�صــاب جبل ي�صمى قروان ويبعد عن القرية بحوايل 5 كم 
مــن اجلهــة اجلنوبية, بعد �صماع النفجار هرب الأطفال وبع�س الرجال مفزوعني اإىل منازلهم التي اهتزت من 
�صــدة النفجــار, ويف اقل من خم�ــس دقائق كانوا هدفًا مبا�صرًا لل�صاروخ الثــاين الذي وجهته الطائرة احلربية 
عمدا نحو منازلهم الريفية الب�صيطة ا�صتهدف ب�صكل مبا�صر منزلني لعائلتني من اأهايل القرية اأحدهما ت�صكنه 
اأ�صــرة جملــي جملي اأحمد والآخر حل�صني اجلوزي وعائلته, حتــول املنزلني اإىل ركام من الأحجار والرتاب فوق 

روؤو�س الأطفال والن�صاء من الأ�صرتني م�صببا ماأ�صاة اإن�صانية كارثية ق�صت على معظمهم.

)نتــج عــن ق�صف القرية مقتل معظم افراد العائلتــني )11( قتيال من املدنيني بينهم )5( اأطفال 
واأربــع ن�صــاء , واأ�صيب )7( مدنيــني بينهم ثالثة اأطفــال وامراأتني البع�س منهــم حالته خطرة, 

ف�صال عن تدمري املنزلني كليا وحمتوياتهما املنزلية وت�صُرر اغلب منازل القرية(

زار القريــة واجــرى مقابــالت مــع عــدد مــن الناجــني مــن املجــزرة وا�صتمــع  املركز القانوين 
لرواياتهم ,كما وثق �صهادات لأهايل القرية واأقارب ال�صحايا, وزار اجلرحى 
يف امل�صت�صفيات وجمع الدلة التي توؤكد اأن الق�صف ا�صتهدف مدنيني اأبرياء مبنطقة مدنية ماأهوله بال�صكان مبا 
ميثــل انتهــاك ج�صيم للقانون الــدويل الإن�صاين قامت به قــوات التحالف الع�صكري للحرب علــى اليمن بقيادة 

ال�صعودية. 

�صورة من الأقمار ال�صناعية لقرية احلظرية - �صنحان
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روايات الناجني )إفادات من ضحايا و شهود الواقعة(: 

• عبــداهلل ح�صــني اجلوزي - 35 عامًا -اأحد الناجني من الق�صف- يعمل �صائق با�س اأجرة منزله الب�صيط 	
املكــون مــن دور واحد كان املاأوى الذي يلم �صمل عائلته املكونة مــن ثمانية افراد زوجته واأطفاله ووالدته 
واأخواته واأبناء اأخيه  هذا املنزل هو كل ما ورثته العائلة من والدهم الفقري الذي تويف قبل عدة �صنوات, 
اأجرينــا معــه مقابلــة �صرح لنــا تفا�صيــل حادثة ق�صــف الطريان ملنزلــه  ومقتل اأربعــة من اأفــراد عائلته 
واإ�صابتــه مــع اأختيه واأبناء اأخيه, حتدث اإلينا وراأ�صه مغطــى بال�صا�س الطبي واجلروح ظاهرة على وجهه 
واطرافــه حتــدث اإلينا قائاًل:  »بعد اأن خرجنا من م�صجد القرية بعد اأداء ال�صالة كانت ال�صاعة الواحدة 
والن�صــف تقريبــا  كنت اأنا وجاري جملي جملي الذي يقع منزله جوار منزيل ول يف�صل بينهما �صوى اأمتار, 

دخــل منزله لي�صرتيــح بينما اأنــا جل�صت اأحتدث 
مــع بع�ــس اجلــريان اأمــام منــزيل حينهــا �صمعت 
حتليــق طــريان اأعقبه �صــوت انفجــار عنيف هز 
القريــة �صاهدنا دخــان وغبار ي�صعــد من اجلبل 
الــذي يبعــد عــن قريتنــا 5 كــم تقريبــا واأثناء 
مــا كنا ن�صاهــد ذلك تفاجئنــا بال�صــاروخ الآخر 
ي�صتهدفنــا مبا�صرة فقد وقــع على منزيل ومنزل 
جــاري جملــي, اأظلمــت الأجواء يف عــز الظهرية 
نتيجــة لتطاير حجار املنــزل والغبار والأدخنة 
املت�صاعــدة يف الهواء, مل اأ�صعــر بنف�صي اإل ملقى 
علــى الأر�ــس واأ�صبــت يف راأ�صــي ووجهــي ويــدي 

بينمــا عائلتــي التي كانت جميعها داخل املنزل اأ�صبحت حتت الــركام, ح�صر النا�س واأ�صعفوين للم�صت�صفى, 
�صاألــت عن اأ�صرتي اأخربوين اأن زوجتي )عفــاف( وجدوها حتت الأنقا�س مقتولة ويف اأح�صانها طفلي جنم 
الديــن الــذي ولــد قبل 10 اأيام فــارق احلياه وهو ير�صع مــن والدته التي لتزال تعــاين اآلم الولدة, اأمي 
الغالية قتلت اأي�صًا عمرها يتجاوز 80عام, كما قتلت اأختي )ُمنى( البالغة من العمر 35عام,  بينما اأُ�صبت 
اأنا واأخواتي حنان وهناء واأبنّي اأخي كانوا يف منزلنا وقت الق�صف طه واأحمد, لقد فقدت عائلتي, ومنزيل 
الــذي اأ�صبــح جمرد ركام تدمر مع كل حمتوياته, البا�س الذي كان م�صــدر رزق العائلة الوحيد كان بجوار 
املنزل حتطم كليا حتى اأغنامنا قتلها الق�صف, لقد اأنتهى كل �صيء يف غم�صة عني, ل اأدري ما هو ذنبي حتى 

ي�صتهدفني طريان التحالف ويدمروا حياتي)1(.؟؟!!« 

• حنــان ح�صني اجلوزي )20 عامــًا( و�صقيقتها هناء )30 عامًا( قابلناهما وهمــا م�صابتان بجروح قالت 	
لنــا حنــان:  » اأنا كنــت يف حمام املنزل وحــدث انفجار كبري اإثر �صقــوط �صاروخ على منزلنــا و�صقط �صقف 
احلمــام وجدرانــه على راأ�صي وج�صدي واأ�صبت بك�صور يف رجلــي اليمنى و�صال الدم منها, ومن ظهري وراأ�صي 
واأخرجــوين من حتت الأنقا�س وقد تدمر املنزل بالكامــل, واأ�صعفوين اإىل امل�صت�صفى, وبعدها تفاجاأت باأن 
اأمــي قتلــت حتت الأنقا�س ومعهــا اأختي وزوجة اأخي عفاف ويف ح�صنها اأبنهــا املولود جنم الدين عمره 10 
ايــام فقــط , لقد ُدمر منزلنــا بالكامل ومنزل جرياننا ومل يبق لنا ماأوى ن�صكن فيــه مع من تبقى من اأ�صرتي 

واأنا الآن كما ت�صاهدون اأ�صكن يف منزل خايل حتى يفرجها اهلل؛

)1(  مقابلة المركز القانوني لل�صاهد وال�صحية في قرية الحظيرة والموثقة بالفيديو بتاريخ 2015/7/11م. 

عبداهلل ح�صني اجلوزي اأمام منزله املدمر
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طفالن يجل�صان على اأنقا�س منزل اأقاربهم املدمر بق�صف الطريان

•  اأما هناء فقالت لنا: 	

»كنــت يف املطبــخ الذي 
يقع خــارج املنــزل يف احلو�س 
ــر وجبــة غــداء لأمــي  اأح�صّ
النفجــار,  وحــدث  املري�صــة 
علــى  ال�صــاروخ  �صقــط  حــني 
منزلنــا, ومــن �صــدة النفجار 
وال�صغط وجدت نف�صي ملقاة 
يف اأر�صيــة احلو�ــس على بعد 
واأُ�صبــت  املطبــخ,  مــن  اأمتــار 
يف راأ�صــي ويــدي وقتلــت اأمــي 
واأختــي وزوجــة اأخــي وابنها 
املولود, كما اأ�صيب اأبناء اأخي  

طه واأحمد وُدمر منزلنا بالكامل ومنزل جرياننا, ل ادري ماذا �صنعنا بهم حتى يق�صفونا)1(؟!«.

• الطفل اأكرم جملــي جملي )17 عامًا(, واخته 	
ال�صغــرية فاطمة )13 عامــًا( جنيا من الق�صف 
وهمــا مــن تبقــى مــن عائلــة جملــي التــي كانــت 
مكونــة مــن ثمانيــة اأفــراد, عنــد مقابلتنــا لهما 
�صاهدنــا احلــزن واحلرمــان والأ�صــى باديــا على 
مالحمهمــا, قــال لنا اأكــرم و�صوتــه يتح�صرج من 
البــكاء وب�صــوت خافت: » والــدي كان يف جمل�س 
املنــزل ي�صرتيح من تعب ال�صوم وحرارة ال�صم�س, 
بعــد عودتنا مــن اأداء �صالة اجلمعــة يف امل�صجد, 
والدتــي كانــت ترتــب املنــزل, واإخــواين ال�صغار 

اإميــان وجملــي وزيــاد وحممد يلعبــون يف �صالة املنزل, كنــت يف غرفتــي, واأختي فاطمة كانــت عند اأمي يف 
املطبــخ, ح�صــرت الطائرات ال�صعوديــة, ق�صفت منزلنا ومنزل جارنــا عبداهلل, تدمر املنزل فــوق روؤو�صنا, 
�صعــرت بالــركام فوقي وفقدت الوعي, عندما اأفقت يف امل�صت�صفى علمت اأن النا�س انت�صلونا من حتت الركام, 
�صاألــت عن عائلتــي .. اأخربوين .. اأن اأبي واأمــي واأخوتي الثالثة وجميعهم اأطفــال واأختي انت�صلوهم وقد 

فارقوا احلياة, اأنا واأختي فاطمة من تبقى من العائلة.. لقد جنونا باأعجوبة.

• اأمــا �صقيقتــه فاطمة فقــد حدثتنا قائلة: »بعــد �صالة اجلمعة, �صربــت الطائرة ال�صعوديــة على منزلنا 	
ب�صــاروخ, وقتــل اأبي واأمي واأخوتي الأطفــال واأختي الكبرية, واأ�صبت اأنا واأخي اأكــرم بجروح بالغة, وُدمر 
منزلنــا بالكامــل, ومل يبــَق لنا مــاأوى ن�صكن فيــه اأنا واأخي, حيــث مل يتبَق من الأ�صــرة اإل اأنــا واأخي اأكرم, 
ومل نُعــد منلــك �صيء حتى جميع مالب�صنــا, كل �صيء اأُتلف داخل املنزل, ومل يبَق لنــا اإل اهلل, ل ندري اأين 

نذهب؟.. اأ�صبحنا اأيتام يف العراء)2(«

)1( المركز القانوني قابل ال�صحية في قرية الحظيرة بمنزل خالها وكانت المقابلة في يوم ال�صبت بتاريخ 2015/7/11م
)2( مقابلة المركز القانوني للحقوق والتنمية للطفلين اأكرم و�صقيقته فاطمة في منزل اأحد اأقاربها بعد خروجها من م�صت�صفى الجعدي الطبي بتاريخ 2015/7/11م 

الطفل امل�صاب اأكرم جملي جملي )17( �صنوات
احد �صحايا الق�صف امل�صابني
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شهــود عيان:

• جميــل حممــد م�صلح )25 عامــًا(: اأفاد بقولــه: "يف ال�صاعة الواحدة بعد �صالة اجلمعــة �صمعنا �صقوط 	
اأول �صــاروخ يف جبــل قــروان يبعــد عنا خم�صة كيلــو تقريبا وال�صــاروخ الثاين �صقط علــى قرية احلظرية 
وا�صتهــدف منزلــني اأحدهمــا لـمجلــي اأحمد جملي, والآخــر حل�صني اجلــوزي ودمرهما تدمــريًا �صامال فوق 
روؤو�ــس مــن ي�صكنها مــن الأطفال والن�صاء, �صقط علــى اإثرها اأطفال ون�صاء ورجال ومل يبــق من الأ�صرة اإل 
ولــد وبنــت م�صابني, كما اأ�صيب �صبعة اآخرين وقد قمنا بانت�صال ال�صحايا من حتت الأنقا�س, ومنهم زوجة 
عبداهلل اجلوزي عفاف وطفلها الر�صيع كان يف ح�صنها عندما انت�صلناهما, وقد قمنا باإ�صعاف اجلرحى اإىل 
م�صت�صفــى )جممــع اجلعدي الطبي( وقمنــا بعدها بدفن من تويف حتت الأنقا�س, كمــا دمر الق�صف البا�س 
الذي كان م�صدر رزق عبداهلل ح�صني اجلوزي وكل �صيء ميلكوه داخل املنزلني بالإ�صافة اإىل ت�صرر حوايل 

)17( منزل جماور يف القرية من �صدة النفجار)1(".

• ال�صاهــد/ اأحمــد �صالــح ح�صــن اجلــوزي: – 60 �صنــة – قريب 	
لعبــداهلل اجلــوزي اأفادنــا بقولــه: "كنــت يف �صطح منــزيل و�صمعت 
ال�صربــة الأوىل و�صاهــدت ال�صــاروخ الآخــر  وهــو يف اجلــو متجــه 
اإىل قريــة احلظــرية و�صقــط على منــزل عبداهلل ح�صــني اجلوزي, 
وتوجهت اإىل حمل الق�صف وقد كان املنظر مروع حيث ُدمر املنزلني 
بالكامــل فوق �صاكنيهمــا, وقمنا بالبحث حتــت الأنقا�س عن اأختي 
وزوجهــا واأولدهــا مــع جريانهم وانت�صلنــا من حتــت الأنقا�س ابنة 
اأختي منى ح�صني وكذلك زوجة عبداهلل ح�صني التي كانت حديثة 
الــولدة بطفلهــا البالــغ من العمر ع�صــرة اأيام وا�صمهــا عفاف علي, 
وا�صــم املولــود جنــم الدين عبــداهلل الــذي انت�صلناه وهــو يف ح�صن 
اأمــه كما انت�صلنا اختي لطيفة �صالح اجلوزي وابن اأختي طه اأحمد 

ح�صني وهو م�صاب وحالته خطرية ويرقد حاليا يف امل�صت�صفى)2(.

إفادات رمسية من مستشفى اجلعدي الطبي:

عنــد زيارتنــا ملن جنى من الق�صف يف هــذا امل�صت�صفى, �صاألنــا الطبيب املناوب عن احلــالت التي ا�صتقبلها 
امل�صت�صفــى, فاأكــد لنا اأن امل�صت�صفى ا�صتقبل بع�صًا من امل�صابني من الق�صف ومنهم الطفل اأحمد اجلوزي الذي قام 
املركــز القانــوين بتوثيق حالته, كما ا�صتقبــل امل�صت�صفى علي �صالــح العنجبة, ونظرًا خلطــورة الإ�صابات التي 
اأ�صيــب بها, مت اإدخاله اإىل العناية املركزة وتــويف فيها بعد اأربع �صاعات, كما ا�صتقبل امل�صت�صفى بع�صًا من جثث 
القتلــى, ونظــرًا لعدم وجود ثالجة يف امل�صت�صفى فقد قام اأهايل القريــة باإخراج اجلثامني وعلمنا اأنهم دفنوها 

يف القرية يف نف�س تلك الليلة.

)1( مقابلة المركز القانوني لل�صاهد في اليوم الثاني للواقعة بتاريخ 2015/7/11م في قرية الحظيرة, والذي زودنا باأ�صماء ال�صحايا القتلى والجرحى.
)2( مقابلة المركز القانوني لأحد اأقرباء ال�صحايا اأحمد �صالح الجوزي في يوم ال�صبت بتاريخ 2015/7/11م في قرية الحظيرة.

اأ�صخا�ــس اآخرين مــن اآهايل 
القرية قابلهــم املركز القانوين 
واأفادونــا بنف�ــس ما اأفــاد به من 
جنــى من الق�صف ومــا اأفادنا به 
اأن  واأكــدوا  ال�صابقــني  ال�صهــود 
القريــة ل يوجد فيها اأو بقربها 
اأي مواقع اأو قوات ع�صكرية واأن 
جميــع اأهــايل القريــة مدنيــني 

ومعظمهم من الأطفال.



ق�صف قرية احل�صرية - �صنحان  -  بتاريخ 2015/7/10م130

المركز القانوني للحقوق والتنمية

وصف االنتهاك وفقا للقانون الدويل :

يوؤكد اأن كل الأدلة التي وثقها يف هذا الق�صف ت�صري اإىل اأن قوات ال�صعودية   املركز القانوين 
وحتالفهــا خرقت قواعد القانــون الدويل الن�صــاين وارتكبت جرمية بحق 

مدنيني اأبرياء ت�صتلزم امل�صائلة وفقا للقواعد الدولية. 

كما اأن قوات ال�صعودية وحتالفها مل تعلق على احلادثة مع اأن عددًا من و�صائل العالم املحلية والدولية 
قد ن�صرت تفا�صيال عن الواقعة, وهو ما يوؤكد علمها ب�صقوط مدنيني, وهذا تاأكيد على جتاوزها للقانون الدويل 

الإن�صاين, وارتكابها جلرم بحق مدنيني اأبرياء ل عالقة لهم باأي نزاع. 

مالحق التقرير ...



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية املدمرة واملت�صررة جراء الق�صف و�صور لبع�صها
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مكان املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخالواقعة

اأيامطفلجنم الدين عبداهلل اجلوزي1 2015/7/10احلظرية�صنحانقتيل10 
2015/7/10احلظرية�صنحانقتيلة35اأنثىمنى ح�صني حممد اجلوزي2
2015/7/10احلظرية�صنحانقتيلة22اأنثىعفاف علي �صمالن3
2015/7/10احلظرية�صنحانقتيل9طفلحممد جملي جملي 4
2015/7/10احلظرية�صنحانقتيل13طفلزياد جملي جملي 5
2015/7/10احلظرية�صنحانقتيل13طفلجملي جملي  جملي اأحمد جملي6
2015/7/10احلظرية�صنحانقتيلة17طفلةاإميان جملي جملي 7
2015/7/10احلظرية�صنحانقتيل45ذكر جملي علي جملي8
2015/7/10احلظرية�صنحانقتيلة30انثىعائ�صة جملي جملي9

2015/7/10احلظرية�صنحانقتيلة80اأنثىلطيفة �صالح ح�صني جابر10
2015/7/10احلظرية�صنحانقتيل40ذكرعلي �صالح علي العنجبة11

امللحق رقم )1(
أمساء وبيانات من قتل من األسرتني حتت أنقاض منازهلم التي دمرها القصف 

صور للقتلى األطفال حصلنا عليها من ناشطني

�صورة الر�صيع/ 
جنــم الديــن عبــداهلل اجلوزي 
البالــغ عمــره 10 اأيــام والــذي 
قتل مع والدتــه وهو يف ح�صنها 

حتت الأنقا�س ب�صبب الق�صف

�صــورة للطفــل/ حممــد جملــي 
جملي  9 �صنوات 

الــذي قتل حتــت اأنقا�س منزله 
الذي ا�صتهدفه الق�صف
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مكان املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخالواقعة

2015/7/10احلظرية�صنحانم�صاب28ذكراأحمد اأحمد ح�صني حممد اجلوزي1
2015/7/10احلظرية�صنحانم�صاب35ذكرعبداهلل ح�صني حممد اجلوزي2
2015/7/10احلظرية�صنحانم�صاب10طفلطه اأحمد ح�صني اجلوزي3
2015/7/10احلظرية�صنحانم�صابة20اأنثىحنان ح�صني حممد اجلوزي4
2015/7/10احلظرية�صنحانم�صابة30اأنثىهناء ح�صني حممد اجلوزي5
2015/7/10احلظرية�صنحانم�صاب17طفلاأكرم جملي جملي6
2015/7/10احلظرية�صنحانم�صابة13طفلةفاطمة جملي جملي7

امللحق رقم )2(
أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني 

صور بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني

الطفل امل�صاب/
 طه احمد اجلوزي 
عمره )10( �صنوات

امل�صاب/
مــن  يبلــغ  جملــي  جملــي  اأكــرم 

العمر 17 عامًا 
مــن تبقى مــن اأ�صرته مــع اأخته 

فاطمة 13 عامًا
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امللحق رقم )3( املنازل التي دمرها القصف 

مكان نوع الدمار وال�صررنوع املن�صاأة وا�صم مالكهام
التاريخالواقعة

2015/7/10احلظريةتدمري كلي للمنزلمنزل/ عبداهلل ح�صني حممد اأحمد اجلوزي1
2015/7/10احلظريةتدمري كلي للمنزلمنزل/ جملي جملي اأحمد جملي2
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ ح�صني اأحمد عامر3
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ �صليم يحيى الرجامي4
2015/7/10احلظريةت�صرر بليغ للمنزلمنزل/ اأحمد عبداهلل جملي5
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ علي يحيى حطرم6
2015/7/10احلظريةت�صرر بليغ للمنزلمنزل/ علي ح�صني اجلوزي7
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ لطف اأحمد حطرم8
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ حامد علي الرجامي9

2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ عبداهلل علي الرجامي10
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ علي ح�صني الرجامي11
2015/7/10احلظريةت�صرر بليغ للمنزلمنزل/ هادي العنجبة12
2015/7/10احلظريةت�صرر بليغ للمنزلمنزل/ ح�صني علي جملي13
2015/7/10احلظريةت�صرر بليغ للمنزلمنزل/ �صالح اأحمد العنجبة14
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ عبداهلل عبداهلل حطرم15
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ حممد �صايف اأحمد16
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ حممد علي العنجبة17
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ ح�صني حممد الرجامي18
2015/7/10احلظريةت�صرر جزئي للمنزلمنزل/ حممد م�صلح اأحمد19

مرت جراء القصف
ُ
صور للمنازل التي د

منزل  من   تبقى  ما 
جملي  جملي  ال�صحية  
ركامه  حتت  قتل  والذي 
مع جميع افراد الأ�صرة 

منزل 
عبــداهلل ح�صــني اجلوزي  
الــذي قتــل فيــه الطفــل 
املولــود جنــم الديــن مــع 

والدته عفاف



 قصف مدينة عمال النظافة 
حي سعوان - أمانة العاصمة

بتاريخ 13- يوليو - 2015م

سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

اجلرمية احلادية والثالثون
الهجوم على حي �صكني مدين
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ملخـــص:

العا�صمــة اليمنيــة �صنعــاء منذ ثالثة ا�صهر ون�صــف وهي تعي�س يوميا مع  احــداث ق�صف مناطق مدنية 
ماأهولــة بال�صــكان يف خمتلف احيائها من قبل طائرات التحالف الع�صكري للحرب على اليمن بقيادة ال�صعودية 
الــذي بــداأ يف26 تاريخ  مار�ــس 2015م , ومع اأن قيادة تلك القوات تقول انهــا ت�صتهدف مواقع وقوات ع�صكرية 

مبلي�صيــات  ت�صميهــم   ملــن  تابعــة 
احلوثــي وقــوات الرئي�ــس ال�صابق 
علــي �صالــح بحجة اعــادة �صرعية 
الرئي�س هادي لنقالبهم عليه كما 
تقــول اإل اأن الوقائع املوثقة ومنها 
مــا يت�صمنــه هــذا التقريــر توؤكــد 
خالف مــا تدعيه قــوات التحالف, 
فالق�صــف غالبــا ي�صتهــدف  مدنيني 
يف مناطق مدنيــة ل متثل اي اهداف 
ع�صكرية وفقا للقانون الدويل املتعلق 

بحالت احلروب.

مدينة العمــال ال�صكنية هي 
اإحدى اأحياء مديرية �صعوب الذي 

يقــع �صرق اأمانة العا�صمــة, وهو حي �صكني قامت احلكومة اليمنية ببنائه بدايــة الت�صعينيات يف اطار خطتها 
لإدمــاج فئــة املهم�صــني )1( يف املجتمع وقامــت با�صتيعابهم للعمل يف جمــال النظافة, وي�صكن هــذا احلي اأكرث من 
خم�صــة اآلف مــدين مــن عمال النظافــة وعوائلهم, ويقــع احلي يف اجلهــة ال�صرقية من اأمانــة العا�صمة بجوار 
املدينة ال�صياحية ويبعد عن �صفارة الوليات املتحدة الأمريكية ب�صنعاء بحوايل كيلو مرت واحد والتي اغلقت 

ورحل موظفوها بداية احلرب .

بعــد منت�صــف ليلة الثالــث ع�صر من �صهر يوليــو 2015م املوافــق 26- رم�صان-1436هـ وهــي الليلة التي 
يتوجــه فيها ماليني امل�صلمــني للدعاء والت�صرع والتوجه اإىل اهلل باعتبارها من الليايل التي عهد امل�صلمون فيها 
ليلــة القــدر املباركة, كان حــي مدينة العمال على موعــد مع املوت, اأطفــال ون�صاء لعمال النظافــة ا�صتهدفتهم 
طائــرات ال�صعوديــة وحتالفها ودمــرت منازلهم على روؤو�صهــم وتركتهم قتلى واأ�صالء وجرحــى حتت الأنقا�س, 
ال�صعودية التي حتت�صن مقد�صات امل�صلمني والدول العربية املتحالفة معها واملح�صوبة على امل�صلمني تركوا اإحياء 
ليلة القدر بالدعاء والت�صرع اإىل اهلل, فاأحيوها باملجازر والدماء وم�صاهد اأ�صالء ال�صحايا, فمع بداية احلرب 
علــى اليمــن انتهكــت ال�صعودية وحتالفها كل مــا هو مقد�س لدى امل�صلمــني, فقتلت النف�س التي حــرم اهلل قتلها, 
ودمــرت املنازل وامل�صاكن وامل�صاجــد وامل�صت�صفيات, وكانت تتعمد ق�صف املدنيني اليمنيني يف اأوقات ال�صلوات ويف 
يــوم اجلمعــة ويف الأيام والليايل املباركة التي لها حرمة وقدا�صة عنــد امل�صلمني, وباغتت اليمنيني با�صتئ�صال 
حياتهــم وخراب ديارهــم , ومن بينهم هذه الفئة الفقرية املهم�صة التي حاولــت احلكومة اأن توفر لهم مقومات 
احليــاة الكرميــة , فمنحتهم هذه امل�صاكن, اإل اأن الطــريان احلربي لل�صعودية وحتالفها مل يفرق بني هذه الفئة 
املهم�صــة وبــني بقية الفئات املجتمعية اليمنية, فاجلميع م�صتهدف بــال ا�صتثناء. كارثة ان�صانية حقيقية متثل 

)1( وهي عبارة عن م�صاكن ب�صيطة من البلك وم�صقوفة بالخ�صب.

) �صورة من قوقل اإرث ملدينة العمال بالقرب من ال�صفارة المريكية(
وهذه ال�صورة تثبت عدم وجود اأي مواقع ع�صكرية وتثبت اأنها مدينة �صكنية للمدنيني )عمال النظافة(
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جرمية اإبادة بحق الن�صانية ارتكبتها قوات التحالف الع�صكري �صد العمال املهم�صني الفقراء خالفًا لكل القيم 
والأعراف واملواثيق الدولية والقانون الدويل الن�صاين.  

مل تكــن املــرة الوىل التي ت�صتهدف الطائرات احلربيــة منازل مدنيني يف منطقة �صعــوان التي تقع فيها 
مدينــة العمــال , فعلى ُبعد )3( كم منها باجتاه اجلنوب, وبعــد منت�صف ليلة اجلمعة بتاريخ 1- مايو - 2015م  
األقــت الطائــرات احلربية بقنابلها على منازل مدنيني يف حي باب ال�ِصعب الواقع يف نف�س منطقة �صعوان ما اأدى 
اإىل مقتل ) 17 ( مدنيًا بينهم ) 5( اأطفال, و) 8( ن�صاء و)4( رجال, وجرح ) 23 (  بينهم ) 5 ( اأطفال و) 5 ( 
ن�صاء و )6( م�صنني, ومل يكن يف احلي ما ميثل اأي هدف ع�صكري, وقد قام املركز القانوين وكذا منظمات دولية 
منهــا »العفــو الدوليــة« بتوثيق هذه املجزرة وتبــني اأن الق�صف ا�صتهــدف منازل مدنيني ب�صطــاء يف حي �صكاين 

�صعبي.

�صبــق واأن ا�صتهدفــت طائــرات قــوات التحالــف اأحيــاء ملهم�صني اآخريــن ففــي منت�صف ليلة يــوم الأحد 
11- اأبريــل2015, ا�صتهدفــت مدخــل قريــة الظهــرة التي يقطنهــا مواطنــني من »الفئــة املهم�صة« يف مديرية 
التعزية مبحافظــة تعز بثالث غارات متتاليــة. تركزت على منازل املواطنني من »الفئة املهم�صة«, مما ادى اإىل 
مقتل )11( مدنيًا بينهم )9( اأطفال وامراأة,  كما اأ�صيب )7( مدنيون اآخرون بجروح بالغة معظمهم من الن�صاء 
والأطفال , واأدى الق�صف اإىل تدمري )7( منازل متقاربة ومتال�صقة, وا�صتمرت عملية اإنقاذ اجلرحى وانت�صال 

ال�صحايا من حتت الأنقا�س اإىل م�صاء اليوم التايل.

يف هذا التقرير يوثق تعمد قيام الطريان احلربي للتحالف   املركز القانوين 
الع�صكري با�صتهداف مدنيني وق�صف حي �صكني يف املدينة 
ال�صكنيــة لعمــال النظافة نتــج عنه مقتل )25( مدنيــًا بينهم )16( طفــل و)6( ن�صاء, كما 
جــرح اأكــرث من )27( اآخرين بينهم )19( طفل و )4( ن�صــاء, كما مت تدمري اأكرث من ع�صرة 
منــازل على روؤو�ــس �صاكنيها من املواطنني املدنيــني تدمريًا كليا, واإحلــاق الأ�صرار باأكرث من 
)40( منــزل, بالإ�صافــة اإىل اإفــزاع جميع �صاكني احلي مــن ن�صاء واأطفــال يف خرق وا�صح 

للقانون الدويل الن�صاين مبا ميثل جرمية ج�صيمة ت�صتوجب امل�صائلة .

اأ�صكال بيانية تو�صح ن�صب ال�صحايا بني الفئات املختلفة »اأطفال- ن�صاء-رجال«.
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تفاصيل للواقعة من روايات الناجني )إفادات من ضحايا و شهود الواقعة(: 

• علــي طويــل خمي�صي )45 عامًا(: عامــل نظافة  واأحد اأقارب خم�س اأ�صر قتلــت يف الق�صف التقينا به يف 	
م�صت�صفى الثورة بالعا�صمة عند زيارتنا لل�صحايا لتوثيق احلادثة , كثري من تفا�صيل املاأ�صاة رواها لنا علي 
قائــال: »عند ال�صاعة الثانية ع�صرة والن�صــف تقريبا �صمعنا حتليق طائرات ال�صعودية احلربية يف �صماء 
مدينتنا العمالية التي كان معظم �صاكنيها نيام يف ذلك الوقت, وفجاأة �صمعنا �صوت انفجار يف احلي اأعقبه 
كتلــة ملتهبة من النار يف املدينــة, كنت على بعد مئة مرت تقريبا, هرعت اإىل املكان ب�صرعة فاقدا �صوابي, 
فمنــازل عــدد من اقاربي يف ذلــك املكان, ومنهم  ابنتي »اأمــورة« واأطفالها الثالثة احفــادي ومنازل اخوتي 
دمت من هول الكارثة, كل �صيء كان مدمرًا فاحلي باأكمله اأ�صبحت منازله كومة  واأطفالهم, عندما و�صلت �صُ
مــن الــركام على روؤو�ــس ال�صكان الذين تقــدر اعدادهم باملئــات , فاملدينة مكتظة بالب�صــر معظمهم اأطفال 
ون�صاء , جتمع النا�س حول البيوت التي دمرها الق�صف يحاولون اإنقاذ ال�صحايا من حتت الركام يف الظالم 
الدام�ــس لأن الكهربــاء مقطوعــة منذ اأ�صهر, حاولنا باأيدينــا رفع الركام وكان الو�صــع �صعبا جدا وعملية 
الإنقــاذ بطيئــة, وبعد اأكــرث من �صاعتني ا�صتطعنا انت�صــال جثث البع�س, والخريــن مل ن�صتطع انقاذهم اأو 
انت�صالهــم رغم موا�صلتنا العمل حتى �صباح اليوم الثــاين وبعد اأن ح�صرت اجلرافات ورفعت الركام وجدنا 
جثــث اقاربــي وجريانهم حتــت الأنقا�س, كان مــن بينهم اأحفادي اأطفــال ابنتي اأمــورة »معت�صم 3 اعوام- 
ومو�صــى 4 اعــوام- وفوؤاد عمره �صهرين« كانت جثثهــم م�صوهة, اأما ابنتي العزيــزة والدتهم اأمورة البالغة 
مــن العمــر 25 عامــا فقد وجدنــا الن�صف العلوي مــن جثتها فقط, اأمــا الن�صف الآخر فلم جند لــه اأي اأثر, 
كذلــك اأختــي �صوعية التي كان منزلها بالقرب من منزل اأبنتــي فقد وجدنا جثتها مقطوعة ن�صفني, بجوار 
منزلهــا اأي�صــًا يوجد منــزل اأخي مو�صى وقد وجدنــا حتت الأنقا�س ابــن اأخي مو�صى ح�صــن راجح 38 �صنة 
وزوجتــه مــرمي دروي�س خــري اهلل 40 عاما و�صتة من اأطفالهــا وهم رازقي  عمرها �صهريــن -واأ�صواق مو�صى 
عامــني, وعائ�صــة مو�صــى 6 اعوام, ونا�صر مو�صى 9 �صنــوات, وح�صن مو�صى 13 �صنة واأ�صعــد مو�صى 18 �صنة, 
ومل ينــج مــن اأ�صرة ابن اأخي مو�صــى اإل اإبراهيم 10 �صنوات واأحمد 22 �صنة ا�صيبــا بجروح ومت اإ�صعافهما, 
وكذلــك قتلت ابنــة اأخي �صمارة حممد ح�صن وعمرها 16 عام, واأخوها �صريــع اأ�صيب ويبلغ من العمر )14 
�صنة( وقتلت طفلة ابني عمار وا�صمها كفاية وعمرها خم�س �صنوات, كل هوؤلء من اقاربي قتلوا حتت ركام 
منازلهــم. ال�صاهــد علي طويل خمي�صي ت�صاءل بقوله: »ل ندري ما �صبــب ا�صتهدافنا من قبل الطائرات وما 
هــي اجلرميــة التي ارتكبناها فنحــن عمال نظافة, واملدينة ال�صكنية ل يوجد فينــا اي م�صلحني ول ننحاز 

لأي جهة,  لقد حطموا م�صتقبل ع�صرات الأ�صر دون اأي �صبب.

ا�صطحبنــا علــي خمي�صي اإىل ثالجة حفظ جثــث القتلى يف م�صت�صفى الثورة ب�صنعــاء  ووجدنا 23 جثة 
ممــن قتلــوا يف الق�صف كان مــن بينها جثث اقارب علي طويــل ,�صاهدهم واجه�س بالبكاء تركنــاه ُيرثي اأقاربه 

وينعي م�صابهم)1(.

•  �صعيد خمي�صي اجلمل يبلغ من العمر 38 عاما  -عامل نظافة  –جنا من الق�صف – وقتلت احدى زوجاته 	
واربعــة من اأطفاله كمــا ا�صيبت زوجته الثانية وطفلني, قابلناه يف م�صت�صفــى الثورة باأمانة العا�صمة وهو 
يرافق زوجته التي جنت من احلادث وا�صمها يا�صمني ناجي اأحمد �صغري عمرها 26 عامًا,  والتي تتلقى العالج 
نتيجة اإ�صابتها يف الق�صف, و�صاهدنا اأ�صابع يدها اليمنى قد برتت واحلروق منت�صرة على اأنحاء كبرية من 
ج�صمهــا وتعــاين من اآلم �صديــدة, روى لنا فاجعته بزوجتيه واأولده فقــال: »كنت عند زوجتي يا�صمني يف 

)1( مقابلة المركز القانوني لل�صاهد وقريب ال�صحايا في م�صت�صفى الثورة, وتم توثيق �صهادته بالفيديو بتاريخ 2015/7/13م.
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اإحدى غرف املنزل املكون من غرفتني ويف الغرفة الثانية توجد زوجتي الثانية مرمي حم�صن العودي )25 
عامــًا( مع اأولدي ال�صتة, �صمعنا �صوت ال�صاروخ يف احلــي بالقرب منا وفجاأة وجدنا اأنف�صنا حتت الأنقا�س 
فقــد �صقــط �صقف املنزل علــى روؤو�صنا ح�صــر النا�س وانت�صلونا, قتلــت زوجتي مرمي هــي واأطفايل الأربعة 
»ارجــوان وعمرهــا �صت �صنــوات, وق�صي وعمره )15 �صنــة(, وعدي )4 �صنوات(, و�صيــف اهلل �صنتني«, كما 
اأ�صيب طفلي جواد)7( �صنوات وجراح )3 �صنوات( وهما كما ت�صاهدون يف امل�صت�صفى يتلقون العالج, معظم 
اأفــراد عائلتــي قتلوا ومنــزيل تدمر ول ادري ما ذنبنــا ول يوجد يف مدينة العمــال حوثيني ول جنود ول 

ع�صكر)1(؟!!. 

مل يجد »�صعيد« اإل الدموع تعرب عن حزنه واآلمه واأوجاعه وفاجعته باأطفاله ومنزله الذي ل ميلك يف 
الدنيا �صواه تركناه والأ�صى يحيط به.

إفادات طبية:

م�صــوؤول يف م�صت�صفــى الثورة العام بالعا�صمة �صنعــاء اأكد للمركز اأن امل�صت�صفــى ا�صتقبل ثالثة وع�صرون 
جثــة توفيــت ب�صبب الق�صف وطفلتني توفيتا يف امل�صت�صفى وهما روان و�صهلــة, وا�صتقبل ق�صم الطوارئ اأكرث من 
ع�صريــن م�صابــا معظمهم ما زالــوا حتت العناية والرعاية يف امل�صت�صفى ويف ق�صــم العظام وق�صم احلروق وق�صم 

العناية املركزة, واأن 80% من حالت اجلرحى والقتلى هم من الأطفال والن�صاء.

املجل�ــس املحلي ملدينة العمال ممثلة بعاقل احلي الذي اأُ�صتهدف ا�صمه نبيل �صوعي اجلمل اأكد للمركز اأن 
ال�صحايــا مــن املهم�صني هم من الأطفال والن�صاء وبح�صب الك�صوفات فاإن الأطفال اجلرحى والقتلى )35 طفال( 
والن�صــاء الالتــي وافتهــن املنية اأو اأ�صــنب بلغن )10( ن�صــاء, والرجال اجلرحــى والقتلى �صبعــة اأي�صًا وجمموع 
ال�صحايــا )52( �صحيــة مــن الفقــراء وامل�صاكني من اأ�صــر عمال النظافة, كمــا اأكد لنا اأنــه ل يوجد م�صلحني يف 
هذه الوحدات ال�صكنية, لأن البع�س منهم يعمل يف البلدية »النظافة«, والآخرون مت�صولون, ول يجدون لقمة 
عي�صهــم اإل مــن الت�صــول, كما اأكد لنــا اأنه ل يوجد يف حميــط املدينة ول بالقــرب منها اأي مواقــع ع�صكرية اأو 

ثكنات اأو م�صلحني كما تدعيه ال�صعودية. 

ردود الفعل وإدانات للحادثة:

الناطق با�صم قوات التحالف الع�صكري احمد الع�صريي - رد على ق�صفهم للمدنيني يف مدينة العمال باأن 
القــوات ال�صعودية مل ت�صتهدف املدنيني واإمنــا ا�صتهدفت وحدات �صكنية للحوثيني وهو ما لقى ا�صتنكارًا كبريًا 
يف الو�صــاط املحليــة واملنظمات احلقوقيــة ملخالفة هذا الدعاء للحقيقة الوا�صحــة, لأن املكان امل�صتهدف هو 
عبارة عن وحدات �صكنية للفقراء وعوائل عمال النظافة من يزورهم يتاأكد باأنهم الفقراء واملحتاجني, و كثري 
من �صكان هذه املدينة من املت�صولني  وينق�صهم الغذاء واملاء والتعليم والأمن وغريها من احلقوق التي حرموا منها. 

النقابــة العامــة لعمال البلديات وال�صكان فــرع المانة ا�صدرت بيانا نعت فيــه عمالها الذين �صقطوا يف 
مدينة العمال ب�صعوان اثر الهجوم الذي نفذه الطريان احلربي ال�صعودي وحلفاوؤه منت�صف ليلة الحد املا�صي 
والــذي راح �صحيتــه )25( قتيال و)27( جريحًا مــن عمال النظافة واأ�صرهم معظمهــم يف حالة خطرة وتهدم 

)12( منزل فوق روؤو�س �صاكنيها من الأطفال والن�صاء.

)1( مقابلة المركز القانوني لل�صحية في م�صت�صفى الثورة بالفيديو بتاريخ 2015/7/13م.
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 وا�صارت النقابة يف البيان اإىل اأن هوؤلء العمال واأ�صرهم الذين ي�صكنون املدينة ال�صكنية ب�صعوان هم يف 
مناأى عن اأي �صراع وهم من الأ�صر ال�صد فقرًا ول دخل لهم يف اي �صراع �صيا�صي اأو حزبي منذ امد بعيد , وانهم 
يخدمــون اجلميــع ب�صمت ول ن�صاط لهم �صــوى ن�صاط مقد�س وحيد ميار�صونه يوميا وهــو تنظيف املدينة ورفع 
املخلفــات. واعتــربت النقابــة ما جرى لعامليها بغ�ــس النظر عن ال�صباب دليال ل يدع جمــال لل�صك اأن احلرب 
ال�صعودية على اليمن ت�صتهدف ال�صعب ومقدراته املادية وكوادره الب�صرية وتاريخه ال�صارب يف اعماق التاريخ.

رئي�ــس الحتــاد الوطني للمهم�صني, زميل املفو�صية ال�صامية حلقوق الن�صان بالأمم املتحدة, نعمان قائد 
احلذيفــي يف ر�صالــة عاجلــة بعث بهــا اإىل كٍل من: المني العــام لالأمم املتحــدة, رئي�س واأع�صــاء جمل�س المن 
الدويل, رئي�س جمل�س حقوق الن�صان بالأمم املتحدة, رئي�س واع�صاء حمكمة العدل الدولية, روؤ�صاء املنظمات 
الدولية املعنية بحقوق الن�صان؛ عرب فيها عن اإدانته وا�صتنكاره ال�صديد اإزاء ال�صمت جتاه كل جرائم الإبادة 
والقتــل اجلماعي التي طالت املدنيني البريــاء باليمن مبن فيهم املهم�صني الذين ترتكب بحقهم اب�صع اجلرائم 

مــن قبل طريان قوات التحالف والتي كان اآخرها املجزرة الوح�صية التي 
ارتكبتهــا يوم الحد املوافــق 2015/7/13 بحق املهم�صني �صاكني مدينة 

العمال مبنطقة �صعوان بالعا�صمة �صنعاء.

وطالب احلذيفي ب�صرعــة التحقيق يف اجلرائم التي ترتكب بحق 
املهم�صــني ال�صود باليمن واتخاذ كل ما من �صاأنه حمايتهم من العتداءات 
املتكــررة التي يقــوم بها طــريان التحالف ال�صعودي اخلليجــي تعبريًا عن 
�صــدق التزامهــم بالعهــود واملواثيــق الدولية حلقــوق الن�صــان والقانون 

الدويل الن�صاين.

بعــد زيارتــه ملــكان الق�صــف ومقابالتــه مــع عــدد مــن الناجــني وال�صتمــاع  املركز القانوين 
لرواياتهــم, ومن توثيقــه ل�صهادات من �صكان احلي واأقــارب ال�صحايا, وزيارة 
اجلرحــى يف امل�صت�صفيــات وتوثيق جثث ال�صحايــا يف م�صت�صفى الثورة ومن خالل فح�ــس حميط املكان الذي مت 
ق�صفه وجدنا اأن جميع الأدلة توؤكد اأن الق�صف ا�صتهدف مدنيني ابرياء مبنطقة مدنية ماأهوله بال�صكان و�صط 
العا�صمــة مبــا ميثل انتهاكا ج�صيمــا للقانون الدويل الن�صاين قامــت به قوات التحالــف الع�صكري للحرب على 

اليمن بقيادة ال�صعودية التي تتعمد ا�صتهداف املدنيني ب�صكل م�صتمر  ول ميكن اعتباره من قبيل اخلطاأ. 

"القانــون الــدويل الن�صاين 
املتعمــد  الهجــوم  يح�صــر 
املدنيــني  علــى  والع�صوائــي 
والعيــان املدنيــة ويعترب ذلك 
انتهاكا خطــريًا لقواعده وميثل 
جرميــة حــرب اأو جرميــة �صد 

الإن�صانية وفقا لوقائعها "



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم.

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني و�صور لبع�صهم. 

ملحق رقم )3( ال�صحايا من الأ�صر التي ا�صتهدفها الق�صف.

ملحق رقم )4( املن�صاآت املدنية املدمرة اأو املت�صررة ب�صبب الق�صف.
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التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل�صهرينطفلرازقي مو�صى ح�صن راجح1
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل�صهرينطفلفوؤاد دروي�س ح�صن اجلمل2
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة2طفلةاأ�صواق مو�صى ح�صن3
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل2طفل�صيف اهلل �صعيد خمي�صي4
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل3طفلمعت�صم دروي�س اجلمل5
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل4طفلعدي �صعيد خمي�صي6
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل4طفلمو�صى دروي�س ح�صن اجلمل7
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة4طفلة�صهلة عبداهلل ح�صن اجلمل8
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة5طفلةكفاية عمار علي خمي�صي9

2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل15طفلق�صي �صعيد خمي�صي10
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة6طفلةاأرجوان �صعيد خمي�صي11
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة6طفلةعائ�صة مو�صى ح�صن راجح12
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة8طفلةروان ح�صن عبداهلل 13
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل9طفلنا�صر مو�صى ح�صن راجح14
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل13طفلح�صن مو�صى ح�صن راجح15
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة16طفلة�صمارة حممد خمي�صي اجلمل16
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل18ذكراأ�صعد مو�صى اجلمل17
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل35ذكريحيى �صعد اجلمل18
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيل38ذكرمو�صى ح�صن راجح اجلمل19
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة18اأنثىاأفنان �صالح ح�صن اجلمل20
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة25اأنثىمرمي حم�صن علي العودي 21
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة25اأنثىاأمورة علي طويل خمي�صي22
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة40اأنثىمرمي دروي�س خري اهلل 23
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة60اأنثىعال اهلل ح�صن اأحمد اجلمل24
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبقتيلة60اأنثى�صوعية خمي�صي �صعد25

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات الضحايا القتلى من األطفال والنساء من أسر عمال النظافة وصور فوتوغرافية لبعضهم

رازقي  الر�صيعــة/ 
ح�صــن  مو�صــى 
راجــح – تبلــغ مــن 
 – �صهريــن  العمــر 
توفيــت مــع والدها 
وخم�صة  ووالدتهــا 
اإخوانهــا حتت  مــن 
منزلهــم  اأنقا�ــس 
الذي تدمــر ب�صبب 

الق�صف

اأ�صــواق  الطفلــة/ 
مو�صى ح�صــن – تبلغ 
�صنتــني  العمــر  مــن 
حتــت  توفيــت   –
الأنقا�ــس مــع جميع 
اأ�صرتهــا املكونــة مــن 

ثمانية اأ�صخا�س
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التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح2طفل�صقر علي خمي�صي اجلمل1
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح3طفلجراح �صعيد خمي�صي اجلمل2
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح4طفلمتيم �صعيد خمي�صي 3
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح5طفلاأ�صيل عبداهلل عبداهلل 4
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريحة5طفلةنبيهة �صعد اجلمل 5
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريحة6طفلةمتيمة حممد خمي�صي6
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريحة7طفلةجنوى علي خمي�صي7
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح7طفلجواد �صعيد خمي�صي8
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح8طفلعبده عبداهلل خمي�صي 9

2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح10طفلاإبراهيم مو�صى ح�صن اجلمل10
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح10طفلعبداهلل حممد خمي�صي 11
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح10طفلعاي�س حممد اجلمل12
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريحة10طفلةاأ�صمهان ح�صن عبداهلل 13
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح12طفلاأكرم حمي�صي اجلمل14
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح12طفلروؤوف �صامل ح�صن 15
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح14طفل�صريع حممد خمي�صي اجلمل16
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح14طفلفراج حممد خمي�صي17
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريحة15طفلةرمي ح�صن عبداهلل �صعد18
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح17طفلحممد علي خمي�صي اجلمل19
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح20ذكرحجاج املزعمي20
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح22ذكراأحمد مو�صى ح�صن راجح21
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح40ذكرعلي خمي�صي اجلمل22
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريح40ذكر�صالمة عبداهلل اجلمل23
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريحة26اأنثىيا�صمني ناجي اأحمد �صعيد24
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريحة25اأنثىاأفراح اأحمد خمي�صي �صعد25
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريحة38اأنثىحظية �صوعي اأحمد26
2015/7/13حي العمال�صعوان - �صعوبجريحة50اأنثىخديجة عبداهلل عو�س27

ملحق رقم )2( أمساء وبيانات الضحايا اجلرحى من املدنيني وصور لبعضهم

�صعيــد خمي�صــي اأحــد 
الذي  الق�صف  �صحايا 
زوجتــه  ا�صتهــدف 
اأطفالــه  مــن  واأربعــة 
زوجتــه  واأ�صيبــت 
واثنــني  الثانيــة 
وبيــده  اأطفالــه  مــن 
اأحدهــم الذيــن جنــو 

من حتت الأنقا�س

يا�صمــني ناجــي اأحمد 
�صعيد الزوجة الثانية 
ل�صعيــد خمي�صــي التي 
اأ�صيبت مــع طلفني من 
اأطفالها ومت انت�صالهم 
الأنقا�ــس  حتــت  مــن 
وقــد �صاهدنــا اأ�صابــع 
وحروق  بــرتت  يدهــا 

منت�صرة يف ج�صدها
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صور لبعض الضحايا اجلرحى من املدنيني

ح�صن  مو�صى  اإبراهيم  الطفل 
اجلمل 10 �صنوات اأحد الولدين 
التي  الأ�صرة  من  جنيا  الذين 
اجلمل  مو�صى  الأب  منها  قتل 
الأطفال  من  و�صتة  والأم 
له  اأخ  مع  الطفل  هذا  واأ�صيب 
من  يبلغ  مو�صى  اأحمد  يدعى 

العمر 22 �صنة 

حممد  فراج  امل�صاب  الطفل 
خمي�صي 14 �صنة اأحد الناجني 

من الق�صف 

وجروح  بك�صور  م�صابة  طفلة 
ب�صبب الق�صف الذي دمر منزل 

اأ�صرتها
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ملحق رقم )3( 
أمساء األسر التي مت استهدافها من قبل طريان السعودية وحتالفها

امللحق رقم )4(
أمساء وبيانات املنازل املدمرة واملتضررة يف قصف مدينة العمال بتاريخ 2015/7/13

التاريخمكان الواقعةجرحىقتلىالأ�صرةم
2015/7/13ممدينة عمال النظافة82اأ�صرة مو�صى ح�صن راجح1.
2015/7/13ممدينة عمال النظافة55اأ�صرة �صعيد خمي�صي2.
2015/7/13ممدينة عمال النظافة32اأ�صرة دروي�س ح�صن3.
2015/7/13ممدينة عمال النظافة25اأ�صرة عبداهلل ح�صن 4.
2015/7/13ممدينة عمال النظافة16اأ�صرة حممد خمي�صي5.

تاريخ الواقعةمكان الواقعةنوع ال�صررمكونات املنزلا�صم �صاحب املنزلم 
2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحدح�صن عبداهلل اجلمل1
2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحدعلى اهلل ح�صن اأحمد اجلمل2
2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحد�صامل ح�صن راجح اجلمل3
2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحدمو�صى ح�صن راجح اجلمل4
2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحد�صوعية خمي�صي �صعد اجلمل5
2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحدحممد خمي�صي اجلمل6
2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحد�صعيد خمي�صي اجلمل7
2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحداأحمد عبداهلل خمي�صي اجلمل8
2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحدعلي خمي�صي اجلمل9

2015/7/13حي العمالتدمري كليدور واحدنبيل اأحمد اجلمل10
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحدعبده �صامل خمي�صي اجلمل11
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحد�صامل �صغري خمي�صي اجلمل12
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحديو�صف العزي علي قا�صم13
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحداأمني دروي�س اجلمل14
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحدماجد دروي�س اجلمل15
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحددروي�س عبداهلل اجلمل16
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحداإبراهيم دروي�س اجلمل17
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحد�صامل اأحمد �صعد اجلمل18
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحدروؤوف �صعد اجلمل19
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحدرزفان اأحمد خمي�س اجلمل20
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحداأحمد عبداهلل اجلمل21
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحدنبيل �صوعي اجلمل22
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحداإبراهيم اأحمد اجلمل23
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحداأحمد اأحمد اجلمل24
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحدفي�صل عبدالقائد �صالح25
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحدحممد �صعد اجلمل26
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحد�صالم اأحمد �صعداجلمل27
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحدعبداهلل �صعد اجلمل28
2015/7/13حي العمالاأ�صرار ج�صيمةدور واحد�صعد عبداهلل اجلمل29
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدجنمة علي العب�صي30
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدطالل �صعد اجلمل31
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدنبيل اأحمد عبداهلل32
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدفي�صل اأبو الغيث �صالح33
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحداأبو الغيث �صالح34
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدجنيب �صوعي اجلمل35
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تاريخ الواقعةمكان الواقعةنوع ال�صررمكونات املنزلا�صم �صاحب املنزلم 
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدعاي�صة اأحمد مقبول36
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدنا�صر اأحمد مقبول37
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحداأحمد عبداهلل �صعد اجلمل38
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحداأني�س ح�صن عبداهلل39
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدعقيل عبداهلل �صعد40
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدحممد عبداهلل �صعد41
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدعادل اأحمد اجلمل42
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحدمنى زيد علي ح�صن43
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحد�صوعي اأحمد �صعد اجلمل44
2015/7/13حي العمالاأ�صرار جزئيةدور واحداأحمد �صوعي اجلمل45

ثمانيــة  لأطــالل  �صــورة 
الق�صــف  دمرهــا  منــازل 
كليًا على م�صتوى الأر�س, 
ومل يتبق منها �صوى بقايا 

بيت مكون من دورين

�صــورة تظهــر املبــاين التي 
يف  تقــع  والتــي  تدمــرت 
اجلهــة ال�صرقية مــن موقع 
املنــازل التــي �صقــط عليهــا 

ال�صاروخ

الرا�صديــن  لأحــد  �صــورة 
يف املركــز القانــوين والذي 
منــزل  اأطــالل  علــى  يقــف 
مو�صــى ح�صــن راجــح الذي 
اأطفالــه  مــن   )8( فقــد 

واأ�صيب طفلني



قصف حي الكمب السكني
يريم - حمافظة إب
بتاريخ 19- يوليو - 2015م

اجلرمية الثانية والثالثون
سلسة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن

الهجوم على حي مدين �صكني
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واقعة القصف:

»يف ال�صاعــة الثانية والن�صف تقريبا بعــد منت�صف الليل ليوم الأحد 19 يوليو/ متوز 2015م 
كنــت نائمــا يف جمل�س بيت �صاحبــي خمتار اأحمــد الآن�صي, �صمعنــا اأ�صوات حتليق مكثــف للمقاتالت 
احلربيــة التابعة لل�صعودية وحتالفها, ف�صمعت خمتار وهو يجمع عائلته اإىل �صالة منزله, فخرجت 
معهــم ال�صالــة, فوقع ق�صف يف احلي ال�صكني الــذي نحن فيه, ومن �صدة وهــول النفجار افرتقنا من 
ال�صالــة, وحــدث انفجار اآخر وقع جزء منه يف املنزل الذي نحن فيه, ما اأدى اإىل تدمري املنزل ب�صكل 
جزئــي, وقعنــا بني الــركام وحماولة النجــاة, اأنا خرجــت واأخرجت معــي �صهام وعمــر اأولد خمتار 
واأ�صعفناهــم اإىل امل�صت�صفى العام, ورجعنا لنبحــث عن زوجة خمتار بني الركام واأخرجناها من حتت 
الأنقا�ــس, وقمنــا بنقلهــا اإىل امل�صت�صفــى ذاتــه – م�صت�صفى يرمي احلكومــي – فاأخربونــا اأنها فارقت 

احلياة.. وهذا ما ح�صل«

عبــداهلل نا�صــر علي العب�صــري – �صديق خمتــار الآن�صي – والــذي كان �صيفًا عنده يف 
ليلة الق�صف ثاين اأيام عيد الفطر املبارك يوم الأحد املوافق 19 يوليو/ متوز 2015م.

فبالرغــم مــن اأن قوانــني احلــرب ل حتظــر القتال يف املناطــق احل�صرية, حتــى واإن كان وجــود املدنيني 
يفر�ــس اللتزام الأكرب على الأطــراف املقاتلة يف النزاعات امل�صلحة والغارات اجلوية وغريها اأن تبذل اجلهد 
باأخــذ احليطــة من حــدوث خ�صائر باملدنيــني اأو تلحق اأ�صــرارًا بالأعيــان املدنية كما جــاء يف اتفاقية جنيف 

والربوتوكولت امللحقة لها.

فمــا مت �صريانــه  هي �صواريخ قوات التحالف على املدنيني الأبرياء وعلى املن�صاآت املدنية منذ بداية اأول 
غارة �صنتها قوات التحالف على اليمن يف 26 مار�س/ اآذار 2015م وحتى اللحظة, ن�صو�س تلك املواثيق اأ�صبحت 
غري �صارية اأمام تلك الأج�صاد امللطخة بالدماء والغبار التي يك�صوها, واأمام تلك الأ�صالء املتناثرة واملتفحمة.

فرغــم وجود مع�صكــر اللواء )55( حر�س جمهوري والذي يبعد عن احلي اثنــني كيلو مرت تقريبًا, اإل اأن 
ذلــك ل يكون مــربرًا للق�صف بالأ�صلحة املتفجــرة ذات التاأثري الوا�صع 
يف حي ماأهول بال�صكان, ب�صبب ال�صرر الذي يلحق باملدنيني جراء قوة 

تلك الأ�صلحة. 

))مــن قاموا بالنتهــاكات اجل�صيمة للقانون الــدويل الإن�صاين 
هــم م�صئولــون عــن جرائم حــرب, فقــد توفــرت لديهم نيــة الإجرام 
والتخطيــط امل�صبــق باحلرب علــى اليمن, وقامت دول اأخــرى م�صاندة 
لهــم وداعمــة ت�صهــل لهــم �صــن تلــك العمليــات بالدعــم اللوج�صتي.. 
فاملركز القانوين يت�صاءل عن �صريان اتفاقية جنيف والربوتوكولت 

امللحقــة لهــا بخ�صو�س النزاعات امل�صلحة و�صريان  نظام روما املن�صــئ للمحكمة اجلنائية الدولية اإزاء كل هذه 
اخلروقات التي تقوم بها قوات التحالف((.

التحقيــق  خــالل  مــن 
امليــداين للمركــز القانوين مل 
يجد ما يربر  ق�صف املكان ول 
ميكــن القــول اأن الق�صــف كان 
ع�صوائي نظرًا لدقة وحداثة 
ي�صتخدمهــا  التــي  الأ�صلحــة 

التحالف والتـي اأعلن عنها.
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توثيق الواقعة:

يف الثــاين من اأيام عيد الفطــر املبارك ال�صاعة الثانية والن�صف ليل يــوم الأحد املوافق 19 يوليو/متوز 
2015م حلقت طائرات ال�صعودية وحتالفها ب�صكل مكثف فوق حي الكمب ال�صكني يف يرمي حمافظة اإب, وق�صفت 
بغارتــني, وقبــل هذه الغارتان, قامت بالق�صف على مع�صكر اللــواء )55( حر�س جمهوري باأربع غارات, امل�صافة 

التي بني املع�صكر وذلك احلي ل جتعل وجود اأي احتمال للخطاأ, وذلك لبعد امل�صافة بني املع�صكر وحي الكمب.. 

قمنا بالنزول ملكان الواقعة رغم ا�صتمرار الق�صف والغارات اجلوية على املحافظات والطرقات و�صعوبة 
توفر امل�صتقات النفطية جراء احل�صار. 

احلي �صبه مهدم كليا, النا�س يف حالة هول وذعر مما جرى, بداأ العديد من اأهايل ذاك احلي �صاهدنا 
ينزحــون منــه, فاأمــام كل منزل ن�صاهد حقائــب واأمتعة ت�صتعد للنزوح عــن احلي. كان احلي 
مزدحــم باملدنيــني بعد حماولة اإخــراج ال�صحايا من حتت الأنقا�ــس.. وعندما قام املركــز باملتابعة وامل�صاهدة 

لبع�ــس ال�صــور قبــل النــزول وبعــد النــزول, لحظ 
تواجــد جتمــع اأولئك النا�س يف مــكان الق�صف – حي 
الكمــب – كاأنهــم ي�صاهــدون مناظــر �صياحيــة.. لكن 
احلقيقــة غــري ذلــك!! فهــم ينظــرون اآثــار جرميــة 
الأ�صــالء  التحالــف..  قــوات  طائــرات  ارتكبتهــا 
املتناثــرة واجلثــث املتفحمــة حتت تلــك الأنقا�س.. 
كان جتمعهم عملية اإنقاذ واإ�صعاف لل�صحايا.. املباين 
هدمــت متامــا.. عندمــا و�صلنا للحــي.. مل ن�صتطع اأن 
نتعــرف علــى �صيء مــن �صدة الدمــار, ولكنــا علمنا اأن 
اأهــايل احلــي اأنف�صهــم مل ي�صتطع البع�ــس اأن يتعرف 
على مباين حيهم.. فقد طم�صت مالمح املباين بح�صب 

مــا �صاهدنــا وبح�صب ما اأخربنا البع�ــس, فبعد حلظات من انفجــار ال�صواريخ  كان الغبار كثيــف, وعندما ذهبوا 
لالإنقــاذ مل ي�صتطيعــوا اأن يتعرفوا على منازل اأهاليهم وجريانهم اإل بعــد دقائق ب�صبب كثافة الغبار والأدخنة 

املتولدة من �صقوط وانفجار ال�صواريخ مبنازل املواطنني. 

بــني ذلــك الــركام وجدنــا مالب�ــس عيدية 
– املمتلــكات  بالدمــاء  ملطخــة  وهــي  لالأطفــال 
اخلا�صة دمرت .. �صيارات وبا�صات اأ�صبحت حتت 
الــركام وبع�صهــا فوقــه مــن قــوة النفجــار.. من 
خــالل بحثنا كان املنظــر يحكــي الإدانة الكربى 

�صد قوات التحالف.

 ال�صحايــا مــن القتلــى واجلرحــى ميلئــون 
امل�صفى.. رجال ون�صاء واأطفال.. القتلى ملطخني 
بالدمــاء والغبــار يك�صوهــم وجثــث متفحمــة.. 

طم�صت مالمح الكثري منهم.. �صاهدنا بع�س اجلثث بدون روؤو�س والبع�س جمجمة راأ�صه اأ�صبحت جموفة خالية 

املواطنني جراء ق�صف  الذي حلق مبنازل  الدمار  جانب من 
حي الكمب ال�صكني – يرمي 

طفلة قتلت ونق�س العيد ما زال زين فرحة يديها بالعيد
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مــن الأع�صــاء. اأمــا املنازل فقــد �صاهدنا علــى �صطحها 
العديــد من الثقوب يف كل �صطح اأكرث من 12 ثقبًا, وهو 
عبــارة عن مدخل ملقذوفات و�صواريخ �صغرية اأ�صقطتها 
الطائــرات التابعــة لل�صعودية وحتالفهــا لتقتل �صكان 

تلك املنازل.

التــي  للجرميــة  مــن خــالل بحثنــا ومتابعتنــا 
ارتكبتها طائرات التحالف ال�صعودي.. �صاهدنا اأطفال 
فقدوا اأب�صارهم.. �صماد يغطي اأعينهم.. اأٌم واأطفالها 
ذات الأعمــار املتقاربــة علــى اأر�صية امل�صفــى.. اإحدى 

اأطفالهــا  عمرهــا خم�س �صنوات.. من خــالل متابعتنا �صاهدنا حلظــة اإخراجها من حتــت الأنقا�س.. مل يعرف 
املنقذون وجودها حلظة حفرهم اإل بوا�صطة �صفرية �صعرها.

طفــٌل اآخر عمره عامًا ون�صف تقريبًا وجهه كان ملطخا بالدماء.. تعر�س لبع�س الإ�صابات لكنه جنى.. 
بجانبه طفلة اأكرب منه غائبة عن وعيها.. مل ي�صتطع الطفالن اأن يدركا ما ح�صل!!

تفاصيل اجلرمية بروايات الضحايا والشهود:

"كنــت نائمــا يف منزلنا الكائن بحي الكمب القريب من موقع الق�صف".. »�صمعنا اأ�صوات حتليق مكثف 
لطــريان التحالــف ال�صعــودي, وكانت حتلــق ب�صكل منخف�ــس حينهــا.. مل يكن هنــاك اأي اأ�صــوات للم�صادات.. 
بعدها تفاجئنا بق�صف على احلي يف حوايل ال�صاعة الثانية والربع بعد منت�صف الليل, تاأثرت املنازل من �صدة 
ال�صربــة والنفجــار, من �صدة اخلوف هرعنا طلبًا للنجاة باأرواحنا من موقع الق�صف, بعد ذلك مت الق�صف مرة 

اأهايل احلي وهم ينت�صلون اجلثث من حتت الأنقا�س

اأٌم م�صنة فوق اإحدى اأ�صرة امل�صفى ت�صرخ بناتي ماتني.. والُذعر ميالأ �صموتها
مل جند للقرارات املكفولة بحق الن�صاء يف النزاعات امل�صلحة واحلروب اأي اأثر اإيجابي اأمام ذاك ال�صوت..!!
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اأخرى, قام اأخي فهد حممد الوجيه باإخراج عائلتنا, اأما اأنا فذهبت لإنقاذ امل�صابني وم�صاعدة امل�صعفني واإخراج 
ال�صحايا من حتت الأنقا�س, حينها مل اأكن اأ�صتطع اأن اأعرف ملن هي تلك املنازل املدمرة وتعرفت عليها ب�صعوبة 
وهــي: منزل حممــد النزهي واأخوه �صداد النزهي ومنــازل اأخرى لبيت التالبي ومنــزل اآخر ملحمد اخلولين.. 
جميــع مــن كانــوا يقومون بعملية الإنقــاذ كانوا ي�صرخــون من هول ما جــرى, كان منظرًا مرعبــا .. ن�صاء حتت 

الأنقا�س, اأ�صالء وجثث متفحمة«..

هكذا كان حديث/ ها�صم حممد الوجيه .. اأحد ال�صاكنني يف احلي والذي اأفاد املركز  القانوين بتلك الأقوال

خالصـــــــــــــــــــة:

يف حــوايل ال�صاعــة الثانيــة والربــع بعــد منت�صــف الليــل مت الق�صــف بغارتني علــى حي �صكنــي من قبل 
ال�صعوديــة وحتالفهــا على منزل حممد �صعد والــذي ي�صكنه مع زوجته �صعاد علي اجلنائــي وثالثة من اأطفالها 
وابــن اأختــه الذي كان عندهم يف زيــارة العيد.. ويدعى هــاين عبداهلل العن�صي وقد لقى هــوؤلء حتفهم حتت 
الأنقا�ــس.. اأمــا بقيــة اأولده فقد تعر�صــوا لإ�صابات خمتلفة وقتــل اأخوه  الآخر �صداد �صعــد النزهي وثالثة 
من اأطفاله اأما زوجته/ �صلمى عيا�س واإحدى بناتها تدعى/ ر�صا النزهي تعر�صتا لإ�صابات خمتلفة وهما الناجيتني 
الوحيدتــني من الأ�صرة ومل ينجو غريهن من اأ�صرته. خم�صة منازل وثــالث �صيارات دمرها الق�صف وتعود ملجاهد 

علي نا�صر التالبي«.

خمتــار اأحمــد حممــد الآن�صي – تعر�س منزلــه لدمار �صبه كلــي, وتعر�س هــو واأولده لإ�صابات خمتلفة 
حروق و�صظايا وك�صور.. اأما زوجته فتحية حممد عبداهلل املطري قتلت.

العديــد من �صحايــا الأ�صر واملنازل التي تعر�صت لالنتهاكات و�صرنفقهــا مبلحق مرفق بهذا التقرير.. وثقنا 
ذكرنا فيه اأ�صماء القتلى واجلرحى واملنازل واملحالت واملدار�س وغري ها مما تعر�س للدمار والأ�صرار..

عند نزولنا مل�صت�صفى يرمي العام اأفادنا م�صدر طبي هناك اأنه و�صل اإىل طوارئ امل�صت�صفى ما يقارب )21( 
قتيــل منهــم )9( اأطفــال و)5( ن�صاء و)7( رجــال والبع�س منهم اأ�صــالء متناثرة والبع�س جثــة متفحمة, كما 
ا�صتقبــل امل�صت�صفى )35( م�صاب اأغلبهم اأطفال وعددهم )14( طفاًل و)9( ن�صاء, البع�س ذوي اإ�صابات خطرة, 

ومت نقل البع�س مل�صت�صفيات اأخرى.

قام بتوثيق هذه اجلرمية التي ارتكبتها طائرات قوات التحالف و�صرد يف هذا املركز القانوين 
التقريــر ملخ�ــس وتفا�صيــل اجلرميــة مع اأدلتــه وتفا�صيــل لل�صحايــا واملنازل 

واملن�صاآت الأخرى التي تدمرت وت�صرر ب�صبب الق�صف.

فهــل ما وثقناه هو احلقيقة التــي ل ي�صتطيع اأحٌد الفرار منها, فالطائــرات التابعة لل�صعودية وحتالفها 
ا�صتهدفــت مدنيــني ولي�س كما يحاول الناطق الع�صكري لدول التحالف اإنــكاره والإدعاء باأنهم مل ي�صتهدفوا اإل 
مع�صكــر اللــواء )55( حر�س جمهوري مبنطقة يــرمي؟ فالدمار وال�صحايا اأكرب الأدلــة والرباهني لدح�س تلك 

الإدعاءات وعلى املجتمع الدويل اأن ينه�س للدفاع عن حياة الإن�صان وحرمة م�صكنه. 



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم.

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني. 

ملحق رقم )3( بع�س املن�صاآت املدنية املدمرة اأو املت�صررة جراء الق�صف و�صور لبع�صها.
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التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
2015/7/19حي الكمبيرميقتيلة2طفلةمنى �صداد �صعد النزهي 1
2015/7/19حي الكمبيرميقتيلة3طفلة�صو�صن �صداد النزهي 2
2015/7/19حي الكمبيرميقتيلة4طفلةن�صيم عدنان ال�صعيبي3
2015/7/19حي الكمبيرميقتيلة5طفلةمرمي �صداد النزهي4
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل2طفل�صقر عدنان ال�صعيبي5
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل4طفلاأمري ماجد علي ال�صويدي6
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل6طفل�صعد حممد �صعد النزهي7
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل12طفلحممد حممد �صعد النزهي8
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل16طفلر�صاد حممد �صعد النزهي9

2015/7/19حي الكمبيرميقتيلة22انثىاإلهام حممد قا�صم10
2015/7/19حي الكمبيرميقتيلة28انثىفتحية حممد عبداهلل الآن�صي11
2015/7/19حي الكمبيرميقتيلة30انثىجنالء علي حممد الكهالين12
2015/7/19حي الكمبيرميقتيلة32انثىفتحية حممد عبداهلل املطري13
2015/7/19حي الكمبيرميقتيلة35انثى�صعاد علي اجلنائي14
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل35ذكر�صداد �صعد علي النزهي15
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل19ذكرهاين عبداهلل العن�صي16
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل20ذكرزياد اأكرم الفرزعي17
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل25ذكرماجد علي ال�صويدي18
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل38ذكرعبده علي غالب19
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل40ذكرحممد �صعد النزهي20
2015/7/19حي الكمبيرميقتيل50ذكرعبده �صعيد الو�صابي21

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات بعض الضحايا القتلى من املدنيني وصور لبعضهم
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
املديرية

مكان 
التاريخالواقعة

اأ�صهرطفلةمالك خمتار الآن�صي1 2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب6 
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة2طفلةبيان حممد �صعد النزهي2
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة2طفلة�صحر خمتار الآن�صي3
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة4طفلة�صمر خمتار الآن�صي4
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة5طفلةاإمارات ماجد ال�صويدي5
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة5طفلة�صهام خمتار الآن�صي6
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة5طفلةملوك عبده �صعيد7
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة11طفلةر�صا �صداد النزهي8
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة14طفلة�صيماء خمتار الآن�صي9

2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب2طفلعمار ماجد ال�صويدي10
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة11طفلةوجدان حممد �صعد النزهي11
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب13طفلعمر خمتار الآن�صي12
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب15طفله�صام خمتار الآن�صي13
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب16طفلحممد عبده �صعيد14
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب20ذكر�صمري حممد �صعد النزهي15
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب22ذكرجار اهلل حممد ال�صري16
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب23ذكرح�صني علي ح�صني الدميني17
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب23ذكراأمري عبده �صعيد18
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب25ذكراإبراهيم حممد �صعد النزهي19
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب30ذكروليد علي اأحمد رجب20
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب32ذكرعبده هي�صـان21
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب34ذكرعبداهلل نا�صر علي العيفري22
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب40ذكرح�صن يحيى جابر23
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب40ذكرخمتار عبداهلل الآن�صي24
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب44ذكرعلي حممد مالح25
2015/7/19حي الكمبيرميم�صاب55ذكرعلي حممد قا�صم الكهايل26
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة20انثىب�صرى عبده �صعيد27
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة25انثىاأمل عبده �صعيد28
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة30انثىبلقي�س معاذ العتمي29
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة33انثىنبيلة حممد عمر30
2015/7/19حي الكمبيرميم�صابة33انثىماجدة �صعد النزهي31
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ملحق رقم )2(
أمساء وبيانات بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني وصور لبعضهم
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امللحق رقم )3(
املنازل  املدمرة 

تاريخ الواقعةمكان الواقعةنوع ال�صررالعددنوع املن�صاأةا�صـــم �صاحب املنزل اأو املمتلكات اخلا�صةم

2015/7/19حي الكمبتدمري كلي5منزلجماهد علي نا�صر التالبي1

2015/7/19حي الكمبتدمري كلي1منزل�صداد �صعد علي النزهي2

2015/7/19حي الكمبتدمري كلي1منزلحممد �صعد علي النزهي3

2015/7/19حي الكمبتدمري كلي1منزلخمتار اأحمد حممد الآن�صي4

2015/7/19حي الكمبتدمري كلي1منزلحممد اأحمد اخلولين5

2015/7/19حي الكمبتدمري كلي3�صياراتجماهد علي نا�صر التالبي6

صور لبعض املنازل املدمرة 
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» اأخاف من النوم ..اأن تاأتي طائراتهم .. فال اأ�صحو بعدها اأبدًا »

عبارة قالتها لنا الطفلة مالك )10( اأعوام حتمل يف طياتها ماأ�صاة �صهدتها مدينة مهند�صي الكهرباء يف 
منطقــة املخــاء حمافظة تعز, تروي جزًء من اأكــرث احلوادث دموية يف اليمن �صــد املدنيني منذ بدء احلرب يف 
تاريخ 26/ مار�س/2015 التي ت�صنها قوات التحالف الع�صكري بقيادة اململكة العربية ال�صعودية وت�صارك فيه 
الإمــارات العربيــة املتحدة والبحرين وم�صــر والأردن والكويت  وقطر وال�صودان, وتقــدم له الوليات املتحدة 
الأمريكيــة دعما لوج�صتيا وتقنيًا وخمابراتيًا ومتدها بال�صالح والذخائر والطائرات  بحجة اإعادة ال�صرعية 

للرئي�س عبدربه من�صور هادي.

 مدينــة و�صكــن موظفي حمطة املخاء البخارية للكهرباء, الواقعة بالقــرب من ميناء املخاء  والذي يعد 
من اأقدم املوانئ على م�صتوى �صبه اجلزيرة العربية, كان امليناء هو ال�صوق الرئي�صية لت�صدير النب بني القرنني 
اخلام�ــس ع�صــر وال�صابع ع�صر. وقد اأخذت كل مــن قهوة املوكا واملوكات�صينو ا�صميهما مــن ا�صم هذا امليناء الذي 

يبعد عن مدينة تعز مب�صافة 100 كيلو مرت غربا.

للحقــوق والتنميــة زار املدينــة يف اليوم التــايل للحادثة واطلــع على حجم  املركز القانوين 
الكارثــة يف املدينة واملاأ�صــاة الن�صانية التي حلقت ب�صكانهــا ,كما ا�صتمع اإىل 
روايــات الناجــني ممن بقي على قيد احلياة, وقابل اجلرحى يف م�صت�صفيات املدن املجاورة للمخا ليوثقها كاأدلة 
علــى ارتكاب طريان قوات التحالف جلرمية اإبادة بحق مدنيني اآمنني وا�صتهدافهم ب�صواريخها ب�صكل متعمد يف 

مدينة املخا.

تفاصيل القصف:

كومة من الأ�صى تلك التي وجدناها عندما �صاهدنا حجم الدمار يف املدينة وزادت املاأ�صاة عندما ا�صتمعنا 
لروايــات من جنى مــن الق�صف. املدينة املكونة مــن 200 وحدة �صكنية خ�ص�صت ملوظفــي وعمال حمطة املخاء 
البخاريــة لتوليــد الكهرباء, و التي ت�صم اأكرث من 270 اأ�صرة يقارب عددهم 3 اآلف ن�صمة بع�صهم من النازحني 
الذين هربوا من مناطق خمتلفة من حمافظة تعز التي ت�صهد �صراعًا م�صلحًا , كانت املدينة على موعد مع م�صاء 
دامــي ففــي م�صاء يوم اجلمعــة بتاريخ 2015/7/24م عنــد ال�صاعة العا�صرة وع�صريــن دقيقة حلقت طائرات 
املــوت يف �صمــاء املدينة, وكان �صــكان مدينة املخاء ي�صاهدون الطائرات  حتلــق يف اأجوائهم لثالث لياٍل متوالية 

قبل هذه الليلة.

ويف ليلــة اجلمعــة حتّينــت الفر�صــة, فالأجواء كانــت لطيفة , العوائــل جتمعت يف �صاحــة املدينة التي 
تتو�صــط مبانيهــا ليق�صوا  ليلة اإجازتهم وفرحة العيد , الأطفال يلعبــون يف احلديقة , الرجال يجتمعون عند 

كافترييًا املدينة التي تقع يف طرف احلديقة وبجوارها ا�صرتاحة يجتمع فيها املوظفني.

األقــت الطائــرات  �صاروخهــا الأول علــى الكافترييــا, لت�صيــب هدفهــا بدقــة وحت�صــد اأرواح الأطفــال 
واملتواجدين يف الكافترييًا ل�صرتاحة, ومن �صدة �صوت النفجار خرج ما تبقى من النا�س يف الوحدات ال�صكنية  
اإىل �صاحــة املدينــة بفزع وخوف ,البع�ــس كان  ي�صيح ابني .. ابنتي, والآخر ي�صيح اأمــي اأبي, اأ�صوات ترتفع.. 
اأهربوا اإىل ال�صاحل.. وبينما البع�س متكن من الهرب اإىل ال�صاحل اإذ بالطائرات تعاود ق�صف املدينة بثمان اأو 
ت�صــع غــارات ل يف�صل بني كل غارة واأخرى �صوى دقيقتني اأو ثالث دقائــق, وت�صتهدف الهاربني اإىل البحر , فال 

مكان يهربون اليه, بلد حما�صر برًا وبحرًا وجوًا, واحلرب تلتهم �صعبه, والعامل يتفرج!
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مقطــع فيديــو ح�صــل عليــه املركز من اأحــد الناجني وا�صمــه وليد فا�صل, وثــق هذا الفيديو هلــع النا�س 
ورك�صهم باجتاه البحر, بينما ال�صواريخ تنهال عليهم, واحلرائق من حولهم, واجلثث مرمية, الأطفال والن�صاء 

مل ي�صتطع اأحد اإنقاذهم)1(.

هــذه املدينــة التــي كانــت قبــل اأيــام ناب�صــة 
باحليــاة واحلــب والتاآلــف, اأ�صبحــت اليــوم وبف�صــل 
الأ�صقــاء يف بــالد احلرمــني عبارة عن مدينــة اأ�صباح 
تت�صاعــد منهــا رائحــة املــوت , وحتــوم الغربــان يف 
�صماءهــا, بعد اأن هجرها اجلميع, اإما قتلى يف املقابر, 
اأو جرحــى يف امل�صت�صفيــات, ومــن حالفــه احلظ ومل 
ي�صــب باأذى, اأخذ مــا تبقى من اأمتعته وغادر اإىل غري 
رجعــه, خوفــًا من البقــاء يف املدينة وحتــى ل ي�صبح 

لقمة �صائغة لطائرات التحالف ال�صعودي.

منــازل ُدمــرت ب�صــكل كامــل, واأخــرى تهدمــت 
جدرانهــا, وحتولــت اإىل هيــاكل ا�صمنتية, جثث ال�صحايــا من الأطفال والن�صــاء مالأت امل�صاكــن, امتالأت �صاحة 
املجمــع ال�صكنــي باجلثــث, حيث مزقت الطائــرات اأج�صادهم بالقنابــل وال�صظايا التي األقتهــا عليهم, ودماوؤهم 
ر�صمــت ماأ�صاتهــم يف جــدران منازلهم, ُكتــب الأطفال ومالب�صهــم واألعابهم تناثــرت يف كل مكان, خــوذ ومالب�س 
املهند�صني متزقت, �صاعة �صغرية توقفت عقاربها عند الزمن الذي مت فيه الق�صف, ال�صاعة العا�صرة م�صاء يوم 

اجلمعة �صتكون �صاهدة على زمان ومكان اجلرمية ووح�صية وب�صاعة املجرمني.

اأيقن ال�صكان باملخاوف التي داهمتهم منذ اأيام ..لكنهم كانوا يف حالة ذهول من حجم اخل�صائر الب�صرية 
الأ�صــرار التــي حلقت بهــم, ولطاملا تكرر ال�صــوؤال عن عدد القتلى عنــد الكثريين, فيما اآخــرون فكروا بطريقة 
خمتلفــة, فت�صاءلوا كم جنى من الغارات؟ وان�صغلــوا على عملية اإنقاذ اجلرحى, اإل اأن �صواريخ الطائرات كانت 
ت�صتمر يف اإعاقة عملية الإنقاذ, وم�صت�صفيات املدينة مغلقة واملدينة الأقرب اإليهم –تعز- تعي�س اأجواء حرب 
طاحنة, احلل الوحيد هو اإ�صعافهم اإىل م�صت�صفيات احلديدة التي تبعد عنهم م�صافة �صاعتني اأو اأكرث, هنا كانت 
الكارثــة فقد فارق عدد كبري مــن اجلرحى احلياة ب�صبب النزيف وتاأخر اإجراء الإ�صعافات الأولية, ومن عا�س 
هول الق�صف مل يعد يعي ما حدث فهو اأقرب اإىل اجلنون, وكل من يزور املكان ل يكاد ي�صتوعب اأو ي�صدق ما حدث.

املدينــة م�صاملة لأبعد حد, وكانت طوال عقود خارج خارطة ال�صراع, ولي�صت حم�صوبة على اأحد, توجد 
فيهــا حمطــة توليــد كهرباء, ورمبا كان هذا هو ال�صبــب الذي جعلها �صمــن دائرة ال�صتهــداف, ان�صمت لل�صراع 

لتوؤكد اأن ما من مدينة اأو بلدة اأو من�صاأة للبنية التحتية حممية واآمنة من هجمات قوات التحالف!

نتائج القصف: 

نتج عن ق�صف املدينة ال�صكنية مقتل )88( �صخ�صًا واإ�صابة )170(  اآخرًا وجميعهم مدنيون ح�صب اإفادة 
د. عبــداهلل مهــدي حممود – مدير مكتب ال�صحة باملخا – وقد وثق املركز )102( حالة من امل�صابني, كما وثق 

)1( مقطــع فيديــو ن�صــر في المواقــع الإلكترونية واليوتيــوب وثق لحظة قيــام ال�صعودية وتحالفها ق�صف مدينــة عمال المحطــة الكهربائية في المخاء 
بالعديــد مــن ال�صواريــخ ووثق اأي�صــًا حالت قتل واأ�صــالء نتيجة الق�صف وحــالت من تبقى حيًا فــي تلك الوحــدات ال�صكنية, لم�صاهــدة الفيديو عبر 

 https://www.youtube.com/watch?v=18dVEWPvNqU:الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=18dVEWPvNqU
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حــالت اأ�صــر بكاملها اأو معظمها �صقطوا �صحايــا, منهم اأ�صرة املواطن �صادق عبداهلل �صالــح لقوا حتفهم جميعًا 
الأب والأم وخم�صة من اأبنائهما, واأ�صرة الو�صابي قتل الأب واأربعة من اأبناءه وبقيت الزوجة التي كانت ترقد 
حينهــا  يف العناية املركــزة مب�صت�صفى الأمل باحلديدة , واملواطن بجا�س عبدالقــادر قتلت اأ�صرته بكاملها وهو 

يرقد يف العناية املركزة يف م�صت�صفى الثورة باحلديدة.

 وقــد بلغــت ن�صبة الأطفال القتلــى 21% من اإجمايل ال�صحايا القتلى, ون�صبــة الن�صاء 22%, وبلغت ن�صبة 
الرجــال 57%, وبلغــت ن�صبة ما وثقه املركز من الأطفال اجلرحى 16% والن�صاء 31% والرجال 53% من جمموع 

ال�صحايا امل�صابني. 

اأمــا الأ�صــرار املادية فقد دمر الق�صف قرابة )50( وحدة �صكنية تدمريًا كليًا وت�صررت اأكرث من )120( 
وحدة باأ�صرار بالغة, وتلفت قرابة )16( �صيارة تعود ملكيتها ل�صكان املدينة.

إفادات الشهود وبعض أهايل الضحايا: 

• مــالك عبده حممــد هزير 10 �صنــوات : اإحدى 	
المــل  م�صت�صفــى  يف  قابلناهــا  الق�صــف  �صحايــا 
باحلديــدة جنت من احلادثة وا�صيبت  ب�صظية يف 
البطــن. قالت » كل م�صاء اأخرج مع �صديقاتي اإىل 
حديقة املجمــع ال�صكني لنلعب ومنرح على اأ�صواء 
كهرباء املحطــة, ويف م�صاء يوم اجلمعة واأثناء ما 
كنــا  نلعب �صمعنا �صوت طائــرة حتلق يف الأجواء, 
لنتفاجاأ ب�صقوط �صاروخ على الكافترييًا التي تقع 
يف نهايــة احلديقــة, كان انفجاره قويــًا, تطايرت 
�صظايــاه لت�صل اإحداها وت�صيــب �صديقتي هديل, 

فاإذا بنا ن�صمع �صراخًا واأ�صواتًا من كل اجتاه تقول لنا اأهربوا اإىل ال�صاحل .. اأهربوا اإىل البحر.. حاولت 
مــع بع�س الأطفال ممن مل ي�صابــوا الهرب اإىل ال�صاحل لننجو باأنف�صنــا.. فاجتهنا م�صرعني نحو ال�صاحل, 
ف�صمعنــا �صقــوط ال�صــاروخ الثاين ينفجر يف املكان الــذي كنا نلعب فيه ويدمر العابنــا, وا�صلنا الهرب حتى 
و�صلنــا لل�صاحل فكان ال�صاروخ الثالث ينتظــر و�صولنا لي�صقط يف �صاحل البحر جوارنا, وقد اأ�صيب العديد 

اأ�صكال بيانية تو�صح ن�صب ال�صحايا القتلى واجلرحى بني الفئات املختلفة »اأطفال- ن�صاء-رجال«.

�صورة للطفلة/ مالك عبده حممد هزيز – 10 �صنوات
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ممــن كنــت معهم واأنا اأ�صبت ب�صظية يف بطني جــوار الكبد ,واأغمي علي ومل اأدري مــا جرى, فوجدت نف�صي 
هنا يف م�صت�صفى الأمل باحلديدة , وحاليًا اأعاين من عدم القدرة على النوم وكل ما حاولت النوم اأخاف اأن 

ياأتي الطريان مرة اأخرى ليق�صفنا فال اأ�صحو اأبدا..(

•  اأ�صمــاء يا�صــني ثابت البالغة مــن العمر 25 عامًا: متزوجــة وحامل يف ال�صهر الثامــن, روت لنا تفا�صيل 	
اأخرى فقالت: "عند و�صول الطريان ال�صاعة العا�صرة تقريبًا كنت يف املنزل مع بع�س اأفراد العائلة, وفجاأة 
�صمعنــا �صــوت النفجــار واهتزاز املكان ب�صكل كبــري, �صعرنا باخلوف والفزع, وكنا ن�صــرخ فال ندري ما الذي 
يجري , عاودت الطائرات الق�صف مرة اأخرى بعد اأربع دقائق تقريبًا عندما كنا نتح�صر للخروج من املنزل 
والهــروب ولكــن كانت ال�صظايا اأ�صرع منــا, فقد اخرتقت احداها جدار �صقتنا وتطايــرت لت�صيبني احداها 
, وا�صتقــرت قرب جنينــي احلامل به منذ ثمانية اأ�صهر, اأ�صعفت بعدها مبا�صــرة اإىل امل�صت�صفى ليتم اإخراج 

ال�صظايا , اأحمد اهلل اأن جنيني مل ي�صب باأذى".

• اأحمــد عمر ناجي العب�صــي 65عامًا : اأحد جرحى الق�صف ُبرتت اإحدى قدمــاه وجدناه يتلقى العالج يف 	
اإحــدى غــرف امل�صت�صفى الع�صكري باحلديدة وقــال لنا: "كنت اأنا وجمموعة من العمــال نعمل يف املحطة , 
ف�صمعنا �صوت النفجار, ات�صلنا من املحطة اإىل ال�صكن, فقيل لنا اأن ال�صرب على ال�صكن, خفنا على اأطفالنا 
واجتهنــا م�صرعــني اإىل ال�صكــن, ومــا اأن و�صلنا اإىل ال�صكــن حتى وجدنا كتلــة من النار, ال�صيــارات حترتق, 
املنــازل ُدمــرت, القتلى يف كل مكان, حاولت اأن اأمر �صريعًا اإىل بيتي فوجدت جثث الأطفال مرمية بال�صارع, 
اأطفــال يف عمــر الزهور, ترتاوح اأعمارهم بني ال�صاد�صة والعا�صرة , حاولت اإنقاذهم لكن دون جدوى فلي�س 
با�صتطاعتــي اأن اأعمــل �صــيء لكرثة القتلى, املنــازل تهدمت والطائــرات ما زالت حتلق, �صــاروخ �صقط على 
حديقــة األعــاب الأطفال, احلديقة تناثــرت اإىل خلف منزيل, الذي يبعد عــن احلديقة حوايل ثالثمائة 
مــرت,, و�صاروخ كان على الكافترييًا والتي تعتــرب ا�صرتاحة لتجمع ال�صباب والأ�صدقاء, بعدها توجهت اإىل 
منزيل فوجدت املنزل قد تهدم وت�صاقطت النوافذ والأبواب و�صراخ الأطفال والن�صاء ميالأ املكان, اأخربين 
اأحدهــم اأن ابنــي م�صابًا ب�صظايــا وحروق , وقتها مل ا�صتطــع املكوث بني املوجودين مــن الن�صاء والأطفال, 
فحاولــت اأن اأقــوم ب�صيء لإ�صعاف ابنــي امل�صاب, اأخذت مبلغًا من املال من جــرياين العمال لكي اأ�صعف ابني, 
يف الوقــت الــذي كنت اعتقد اأن الطائرات قد توقفت عن الق�صــف, لأنها قد وزعت غاراتها ما بني �صت اإىل 
ثمــان غــارات كلها على �صكن العمال. فخرجت مــن املنزل حاماًل ابني امل�صاب اأبحث عــن �صيارة لكي اأ�صعفه 
لكــن دون جــدوى, فقــد احرتقت جميع ال�صيــارات املتواجــدة يف املجمع ال�صكنــي, مل متر �صوى ثــواٍن حتى 
فاجاأتنــي �صظية واأخذت قدمي اليمنــى , يف الوقت الذي كنت م�صعفًا ابني, بعدها اأُ�صعفنا جميعًا اإىل اأحد  
م�صت�صفيــات احلديدة وها اأنا  يف امل�صت�صفــى الع�صكري باحلديدة, وقد برتت قدمي اليمنى واحلمد هلل اأين 

جنوت من املوت".

• علي اأحمد الرعيني - مدير حمطة كهرباء املخا- قال لنا اأنه "يف ال�صاعة العا�صرة م�صاًء, واأنا متواجد يف 	
منزيل �صمعت �صوت ال�صاروخ الأول فخرجت من املنزل لالطالع والطمئنان على ولدي الذي كان متواجدًا 
مــع عــدد من ال�صباب يف ال�صرتاحــة, حيث يتجمع ال�صباب عادًة, وهو املكان الــذي مت �صربه باأول �صاروخ, 
واأثنــاء خروجــي من املنزل فوجئت بال�صاروخ الثاين فانبطحت علــى الأر�س لتفادي ال�صظايا, ثم انطلقت 
اإىل مكان ال�صرتاحة, ووجدت اجلثث متناثرة ومرتامية على بوابة ال�صرتاحة والنا�س يف حالة هلع, كٌل 
يبحث عن اأولده اأو قريبًا له اأو �صديقه والبع�س حاول اأن يخرج من بيته ويفر باجتاه ال�صاحل خوفًا من 
الق�صف, فالطائرة ما تزال حتلق فوق املدينة و�صوتها م�صموع بكل و�صوح, لقد اأ�صيب ابني يف ال�صرتاحة 
ب�صظايا وجروح بليغة, مت على اإثرها اإ�صعافه اإىل م�صت�صفى الأمل التخ�ص�صي باحلديدة واإدخاله العناية 
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املركــزة". كمــا اأفادنا بقوله: "اأن ال�صكــن اخلا�س باملوظفني تعر�س للق�صف بنحــو ثمان غارات فقد كانت 
النكبة اأكرث مما يت�صورها الإن�صان, املنازل ُدمرت ب�صكل رهيب, فرغم اأن البناء من حيث التما�صك واجلودة 
اأف�صل بكثري من اأية بنايات حديثة اأخرى, لكنه بفعل ال�صربة تعر�س للدمار, والأ�صطح �صقطت  واجلدران 
تهدمت,  وهذا يدل على فظاعة الق�صف, واأو�صح اأن املجمع ال�صكني والذي يتكون من )200( وحدة �صكنية, 
كان يتواجــد فيــه عدد من الأ�صر التي نزحت اإىل اأقارب لها من موظفــي املدينة بالإ�صافة اإىل اأ�صر اأخرى 

جاءت اإىل املدينة لزيارة اأقاربها وق�صاء اإجازة العيد".

وقد اأكد الرعيني خلو املجمع ال�صكني من اأية اأ�صلحة اأو م�صلحني, كما زعم البع�س لتربير عملية الق�صف 
منوهًا اإىل اأن املحطة الكهربائية خ�صرت كادرًا فنيًا موؤهاًل جراء الق�صف فيما نزح من جنا من الغارات اجلوية 

وحتولت املدينة اإىل مدينة اأ�صباح ل ي�صكنها اأحد.

• عبــداهلل حممد ال�صراجــي – رئي�س ال�صئون القانونيــة مبحطة املخاء البخارية- قــال لنا: "مل اأكن 	
اأتوقــع اأن ال�صواريخ التي �صمعتها مــن منزيل الذي يقع يف طرف مدينة املخاء قد ا�صتهدفت مدينة العمال 
يف املحطة ,ل�صيما واأنه ل يوجد يف املدينة باأكملها اأي قوات اأو اأ�صلحة, فاملدينة بعيدة عن ال�صراع الدائر 
يف بع�ــس مديريــات حمافظة تعز, بعد اأن و�صلت اإىل املكان �صاهدت جرمية مروعة ,ل اأدري ملاذا ق�صفوها, 
ومــا ذنــب �صكانها البرياء امل�صاملني واأطفالهم وعوائلهم منهم من قتل ومنهم من اأ�صيب, وت�صرد البقية ممن 
جنــى, بــكل املعايــري الن�صانية والقوانــني الدولية فاإن هــذا ال�صتهداف ميثــل جرمية ابــادة بحق مدينة 

باأكملها ويجب مالحقة مرتكبيها.

إفادات طبية:

• الدكتــور ناجــي حممــد ال�صويع – رئي�س هيئــة التمري�س مب�صت�صفــى الأمل التخ�ص�صــي باحلديدة- 	
اأكــد لنــا اأن امل�صت�صفــى ا�صتقبــل منــذ اأول يوم جلرمية ق�صــف املجمع ال�صكنــي باملخا وخــالل اليومني التي 
تلــت اجلرميــة )48( حالة اإ�صابة جراء الق�صف مــن بينها حالة و�صلت متوفية وحالــة اأخرى توفيت يف 
امل�صت�صفــى موؤكــدًا اأن اأغلــب امل�صابني حالتهم خطرة حيــث يرقد يف العناية )20( م�صابــًا. م�صريًا اإىل اأن 
الأطفال ي�صكلون ن�صبة 25% من اإجمايل الإ�صابات البالغة جدًا والتي تنوعت ما بني نزيف دماغي وك�صور 
يف اجلمجمــة, ونزيــف يف ال�صــدر من ال�صظايا, اأع�صــاء مبتورة وغريها من الإ�صابات, كمــا اأكد لنا الدكتور 
وجــود حالة اإ�صابــة طفل بالعمى �صاهدناه وهو يتلقــى الرعاية يف امل�صت�صفى وقــد اأ�صيبت عيناه ب�صظايا 

متطايرة ب�صبب الق�صف اأقدته القدرة على الروؤية.

ردود أفعال وإدانات للحادثة :

�صوؤال يبحث عن اإجابة ..ملاذا مت ق�صف مدينة و�صكن موظفي حمطة املخا..؟
بعد يومني من اجلرمية نفى التحالف عرب الناطق الر�صمي با�صمه العميد احمد الع�صريي قيام التحالف 
بق�صــف �صكــن املوظفــني, مع اأنه هــو امل�صيطر على الأجــواء اليمنية ويفر�ــس ح�صارًا جويًا خانقــًا مينع و�صول 
امل�صاعــدات, وهــو امل�صوؤول عــن الطائرات التي ق�صفت �صكــن املهند�صني يف حمطة كهرباء املخــا, منظمة هيومن 
رايت�ــس ووت�ــس كذبت هذا الدعاء حيث زارت املوقع يف اليوم الثالث وحققــت يف الواقع لتوؤكد اأن الق�صف كان 
من طائرات التحالف وفقا لروايات �صهود, ويف تقريرها ال�صادر بتاريخ   2015/7/28م  و�صفت احلادثة باأنها 

جرمية حرب.
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كمــا اأ�صــدرت منظمــة هيومــن رايت�ــس ووت�س 
تقريــرًا مف�صــاًل حــول حتقيقها عــن تفا�صيل ق�صف 
اأن  نهايتــه  يف  واأكــدت  ال�صكنيــة  الوحــدات  هــذه 
ال�صعوديــة وحتالفها تتعمــد ق�صف املدنيــني وقتلت 

اآلف من املدنيني)1(.

كذلك فاأن عددًا من اجلهات املحلية والدولية 
اأدانت احلادثة ب�صــكل كبري واعتربتها جرمية بحق 
املدنيــني ت�صــاف اإىل اآلف اجلرائــم بحــق املدنيــني 
اللذيــن ق�صــوا بق�صــف طائــرات التحالــف, ومع كل 
حادثــة ق�صــف مدنيــني جنــد  التحالــف الع�صكــري 

بقيــادة ال�صعوديــة تارة ينفي م�صوؤوليته عــن القتلى وتارة يلوم امل�صلحني احلوثيــني. ول�صك اأن ملف التحالف 
مليء بالنتهاكات اجل�صيمة يف اليمن.

 للقانون االنساني الدويل:
ً
وصف االنتهاك وفقا

وفقا للمادة )9( من نظام روما ت�صتعني املحكمة   يف تف�صري وتطبيق املواد )6, 7, 8( طبقا للنظام 
الأ�صا�صي. وتطبق اأحكام النظام الأ�صا�صي, مبا يف ذلك املادة 21 واملبادئ العامة الواردة يف اجلزء 

3 على اأركان اجلرائم.

والعمال التي متثل جرائم وفقا للتو�صيف الدويل لها هي )جرائم الإبادة اجلماعية- جرائم مرتكبة 
�صد الن�صانية- جرائم احلرب- وجرمية عدوان(

قــد متثل املجازر التــي ترتكبها قوات احلالف الع�صكــري بقيادة ال�صعودية جرائم اإبــادة جماعية وفقا 
لتو�صيف نظام روما ال�صا�صي لتوافر اأركانها, فاملادة )6/اأ( منها عرفت جرمية الإبادة اجلماعية بالقتل على اأنها: 

)اأن يقتــل مرتكب اجلرمية �صخ�صا اأو اأكرث. منتمــني اإىل جماعة قومية اأو اإثنية اأو عرقية اأو 
دينية معينة وينوي اهالكها..(

وميكــن و�صف هــذه املجازر التي ترتكبها قــوات التحالف بقيادة ال�صعودية بالإبــادة اجلماعية تاأ�صي�صًا 
علــى عديــد من الأدلة والقرائن اأهمها اأن من ال�صباب التي �صنــت ال�صعودية حربها على اليمنيني وفقا ملا �صدر 
من ت�صريحات بع�س علمائها وقادتها ورجال دولتها اأن احلرب على اليمن هي بحجة قتال احلوثيني »كجماعة 
دينيــة » �صالــة خمالفة لهــم بالفكــر واملعتقد ويجــب قتالها" -ح�صــب ت�صريحاتهــم ,اإ�صافة اإىل مــا اأ�صقطته 
الطائــرات احلربيــة ال�صعوديــة من�صورات على عــدة مناطق م�صمونهــا )ان هدف التحالف هــو حماية ال�صعب 
اليمني من املد الفار�صي املجو�صي(, واكرب ما يوؤكد ذلك هي خطبة عيد ال�صحى ملفتي اململكة ال�صعودية يف يوم 
عرفــات التــي اأكد فيها اأنهم يخو�صون احلرب �صد جماعة دينيــة و�صفها باملجو�صية امل�صركة ودعا اإىل قتالها , 
وهذا ما يحقق و�صف اجلرائم التي ترتكب كجرائم ابادة جماعية. وهو ما يتحقق معه الركن الثاين والثالث 

والرابع من اأركان اجلرمية يف املادة 6/اأ من نظام روما.

 https://www.youtube.com/watch?v=t_Bjecr7M2s:1   لم�صاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي

مقطع فيديو توثيق منظمة هيومن رايت�س ووت�س للواقع
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اأمــا بالن�صبــة لتحقق الركن الأول من اجلرمية وهو قتل �صخ�س اأو اأكرث فقد مت ر�صد وتوثيق مقتل اآلف 
املدنيني خارج القانون منها جمزرة مدينة املخاء التي يوثقها هذا التقرير.

اأما الإبادة اجلماعية فوفقًا لنظام روما ال�صا�صي فان ركن هذه اجلرمية يتمثل يف »اأن ي�صفر فعل مرتكب 
اجلرمية عن اإحلاق اأذى بدين اأو معنوي ج�صيم ب�صخ�س اأو اأكرث منتمني اإىل جماعة قومية اأو اإثنية اأو عرقية 

اأو دينية معينة« .

وهــذا الفعل ينطبق مع ما قامت به قــوات ال�صعودية وحلفائها يف حربها على اليمن حيث اأحلق عدوانها 
اأذى بدنيــًا ومعنويــًا ملاليــني من اأبنــاء ال�صعب اليمنــي مبزعــوم حمايتهم من املــد الفار�صي وفقــًا لت�صريحاتهم 
ومن�صوراتهــم , وقــد ت�صرر العديــد من النا�س جراء ق�صــف طائراتهم بجروح ج�صيمة ت�صببــت باأ�صرار بدنية 
وعاهــات م�صتدميــة وعجز كلي واإ�صابات خمتلفة, كما اأ�صيب مئات من املدنيني بينهم اأطفال ون�صاء ممن تعتقد 
قــوات التحالــف بقيــادة ال�صعودية اأنهــم حوثيون »جماعــة دينية« �صنت احلــرب عليهم وهذا موثــق واأكدته 

تقارير منظمات دولية بل اكدته ت�صريحات قادة من ال�صعوديني .

واملعلوم اأنها قد التقت كاًل من اتفاقية جنيف الرابعة واملعنية بحماية املدنيني يف زمن العدوان املعقودة 
عامــًا 1949, والربوتوكــول الأول امللحق بها املعتمد من املوؤمتر الدبلوما�صي لعــام 1977, واتفاقية لهاي لعام 
1907, ونظــام روما الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية, ومبــادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية 
بــني الــدول على حتديد وتعريــف النتهاكات اجل�صيمة للقانــون الدويل العام, والقانون الــدويل الإن�صاين وما 

يت�صل بنف�س املو�صوع يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان كما يلي:-

)القتــل العمــد, والتعذيــب اأو املعاملــة الالاإن�صانيــة, اأو الإ�صرار اخلطري بال�صالمــة البدنية اأو 
ال�صحــة, والنفــي اأو النقل غري امل�صــروع, واحلجز غري امل�صــروع, وتدمري املمتلــكات اأو حجزها, 
ومهاجمة اأو ق�صف املدن والقرى وامل�صاكن واملباين املحمية, والهجوم على اأماكن العبادة والعلوم 
والفنون واملعامل الأثرية, وتدمري واغت�صاب املمتلكات على نحو ل تربره �صرورة حربية وعلى 

نطاق كبري(.

معظم هذه النتهاكات قد مت توثيق ارتكابها من قوات التحالف ويجب مالحقة امل�صوؤولني عنها.



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية املدمرة واملت�صررة جراء الق�صف و�صور لبع�صها
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل3طفلعبدالرحمن غمدان نبيل العي�صي1
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل4طفلاأحمد �صادق عبداهلل �صالح حممد 2
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل6طفلعمرو اأحمد اإ�صماعيل بعلوي3
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة6طفلةنداء حممد عبدالغني الرميم4
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة9طفلةاأ�صماء �صادق عبداهلل �صالح حممد 5
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل12طفلاأحمد خالد حممد العماري6
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة12طفلةاأمل قائد حممد ال�صربي7
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل13طفلاأ�صرف اأحمد �صيف ال�صرجبي8
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل13طفلحممد عثمان9

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل13طفلحممد عدنان �صعالن10
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة13طفلةن�صيمة �صادق عبداهلل �صالح حممد 11
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل15طفلاأحمد حممد عبده ح�صن العي�صي12
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل15طفلزكريًا جنيب حممد الأغربي13
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل16طفلاأمين حممد اأحمد نعمان14
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل17طفلمعاذ عبداهلل علي عبداهلل ال�صربي15
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل17طفلحممد مربوك حممد الذماري16
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل17طفلهاين عامر �صعالن17
اأ�صهرطفلعبود عبدالرحمن غمدان18 2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل9 
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلطفلابن �صادق عبداهلل �صالح حممد 19
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل18ذكرعبداهلل حممد مقبل بازل20
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل18ذكر�صهيب عبداجلبار الزكري21
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل18ذكرحممد �صادق عبداهلل �صالح حممد 22
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل20ذكراأمين عبدالكرمي ب�صري23
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل20ذكراأحمد علي �صيف علي الأدوع24
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل22ذكرفوؤاد بجا�س عثمان علي عبده 25
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل23ذكرمازن اأحمد اأحمد املح�صب26
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل23ذكراأجمد عبدالكرمي ب�صري27
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل23ذكراأ�صامة حممد عبده ح�صن العب�صي28
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل24ذكرعمار عبدالوا�صع اأحمد احلكيمي 29
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل24ذكراأ�صامة يو�صف عبدالرزاق احلكيمي30
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل24ذكرهيثم خالد حممد �صعيد ال�صرجبي31
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل25ذكرفار�س عبدالرحمن عبداهلل ال�صيباين32
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل26ذكرعثمان بجا�س عثمان علي عبده 33
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل27ذكرو�صيم �صيف اأحمد اأ�صعد 34
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل27ذكراأديب عبدالوهاب احلكيمي35
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل40ذكرنبيل عبدالرحمن ال�صلوي36
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل40ذكرعي�صى عبدالرحيم 37
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل45ذكرعلي فا�صل علي نعمان العي�صي38
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل45ذكرب�صري ال�صلوي39
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل47ذكريو�صف عبدالرزاق اأحمد احلكيمي40
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل47ذكر�صكيب حممد عبدالودود41
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل48ذكر�صادق عبداهلل �صالح حممد 42
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل53ذكرحممد عبده ح�صن العي�صي43
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل55ذكرعبدال�صمد عبداحلق عبداهلل ال�صياغي44

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات بعض الضحايا القتلى من املدنيني 
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل58ذكرتوفيق اأحمد �صعيد الأثوري45
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرحممد حممد علي عقالن46
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرخالد اأحمد حممد قا�صم ال�صربي47
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرعي�صى حممد مهيوب48
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرحمزة عبدالرحمن حممد 49
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد حممد الو�صابي50
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد الأ�صبحي51
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرعالء 52
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد الو�صابي53
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكركامل حممد علي حن�س54
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرياأ�صر حممد �صالح 55
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراإيهاب توفيق اأحمد �صعيد الأثوري56
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرهزاع الكوري57
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرجثة بدون راأ�س )جمهولة(58
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرجثة غري معروفة )جمهولة(59
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثى�صمرية �صوقي �صاهر60
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرعلي علي اأحمد الرعيني61
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد علي اأحمد الرعيني62
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرحممود هوا�س63
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرعلي عبدالرحمن64
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد حممد علي الو�صابي65
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرحممد اأحمد زايد66
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرب�صري عبدالكرمي �صم�صان 67
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرن�صال حممد عبده 68
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرخالد اأحمد قا�صم 69
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة18انثىدعاء قائد حممد ال�صربي70
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة19انثىنهى حممد اأحمد نعمان71
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة20انثىنهلة حممد اأحمد نعمان72
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة23انثىاأ�صماء حممد عبده ح�صن العب�صي73
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة26انثىثريًا اأديب حممد طاهر 74
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة28انثى�صحر فائد حممد ال�صربي75
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىاأمانة اأحمد حممد ح�صن 76
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىر�صا حممد قائد ال�صربي77
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىاآلء عي�صى حممد مهيوب78
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىاآية علي عبدالرحمن 79
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىت�صنم علي عبدالرحمن 80
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىبيان علي عبدالرحمن 81
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىبدرية حممد عبداهلل 82
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىزوجة بن مبارك83
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىجمهولة84
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىانت�صار85
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىبنت اأخت �صوقي �صاهر الأدميي86
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىمنال اأحمد حممد قا�صم ال�صربي87
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىاإميان قائد حممد عبدالقادر ال�صربي88
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صور بعض الضحايا القتلى

مبختلف  القتلى  جثث  بع�س 
جتميعهم  مت  والذين  الأعمار 
على  التعرف  بعد  لدفنهم 

بياناتهم

بع�س جثث القتلى
بعد  للدفن  جتهيزها  مت  التي   

التعرف عليها وعلى بياناتها

جثة لأحد القتلى ما زالت حتت 
الأنقا�س
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة13طفلةهديل نبيل عبده ح�صن 1
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة17طفلةتغريد نبيل عبده ح�صن 2
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة19اأنثىغدير نبيل عبده ح�صن3
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة14طفلةهالة عبدال�صمد عبداحلق ال�صياغي4
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح12طفلحاميم يا�صني عبدالوهاب امل�صاوى5
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح16طفل�صامح علي اأحمد الرعيني6
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة10طفلةمالك عبده حممد هزير7
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح17طفلنادر جنيب حممد عبدالودود8
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح14طفل�صهيب توفيق علي ناجي9

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح2طفلطلعت �صالح اإبراهيم �صالح ال�صراجي10
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح4طفلاأجمد عمر اأحمد اإ�صماعيل بعلوي11
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح17طفلحممد اأحمد عمر ناجي العب�صي12
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة1.5طفلةريان اأديب اأحمد ظاهر13
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة10طفلةحنان عبداحلبيب حممد علي ال�صيباين14
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحطفلابن عبداهلل عبدالكرمي15
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحطفلابن عبداهلل عبدالكرمي16
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح27ذكرحممد جنيب حممد عبدالودود17
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح28ذكرتامر حممد علي حن�س18
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة24انثىهيفاء عبدال�صمد عبداحلق19
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرزكريًا جنيب حممد 20
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح25ذكرمدين عبدالوا�صع عبدالوهاب21
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح22ذكرح�صني �صمري اإبراهيم 22
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح52ذكرعبدالوا�صع عبدالوهاب احلكيمي23
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح60ذكراأحمد قايد علي البعداين24
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح35ذكرعبدالفتاح عبده حممد 25
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح50ذكرعلي اأحمد الرعيني26
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح23ذكرعلي عبدال�صالم يحيى 27
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح21ذكراأحمد حممد نعمان28
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد ح�صني علي اإ�صماعيل29
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد ناجي عبدالرب العب�صي30
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح48ذكرجميل قايد ثابت ال�صبيحي31
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأحمد �صكيب حممد عبدالودود32
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرن�صر اأديب حممد طاهر33
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكر�صدام �صامل علي هندي34
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرجالل اأحمد قايد البعداين35
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح35ذكرفي�صل اأحمد عبده الأغربي36
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد اأحمد قايد37
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكر�صالح توفيق علي ناجي38

ملحق رقم )2(
بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني 
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعال�صـــــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد عبدالغني الرميم39
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرن�صوان اأديب حممد طاهر 40
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح54ذكرجنيب حممد عبدالودود41
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأحمد عبداهلل مر�صد العزعزي42
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعمار ياأ�صر حممد �صالح 43
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرياأ�صر حممد �صالح 44
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرطه يا�صني عبدالوهاب م�صاوى45
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعبدالإله عبدالعزيز اأحمد م�صاوى46
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأديب حممد طاهر �صيف47
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكريا�صني ثابت حممد 48
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد خالد اأحمد القباطي49
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأمين عبده علي ح�صني 50
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعي�صى جمال حممد �صيف51
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعبدالوهاب حممد امل�صاوى52
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعلي مربوك حممد اأحمد53
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرتوفيق علي ناجي 54
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعلي عثمان م�صاوى55
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد عثمان م�صاوى56
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعثمان عثمان م�صاوى57
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرخالد عبداهلل حممد ال�صيباين58
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح19ذكرعبدالقادر بجا�س عثمان59
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح33ذكر�صالح اإبراهيم �صالح ال�صراجي60
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح22ذكر�صابر علي حممد �صامل 61
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح65ذكراأحمد عمر ناجي العب�صي62
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح23ذكراأ�صرف اأحمد �صيف مقبل ال�صرجبي63
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح42ذكرعلي يحيى جربان العبادي64
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعبداهلل هادي اأحمد هادي65
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأحمد ح�صن اأحمد املحجب66
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرجمدي خالد علي القباطي67
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممود حمود هوا�س68
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعبدالرحمن عبده علي69
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرهاين عامر عبداحلكيم70
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة29انثىرمي جمال حممد �صيف احلكمي71
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح50ذكرحممد علي طالب �صاذيل72
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة30انثىجميلة علي حزام73
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة35انثىفازعة حممود حممود الو�صابي74
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة45انثىاأروى عبدالباقي عبدالودود75
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىخديجة �صالح �صعد الريا�صي76
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة25انثىاأ�صماء يا�صني ثابت الغربي77
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىكوثر اأحمد عبده 78
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة30انثىهنبدة عبدال�صالم م�صاوى79
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىفايزة اأحمد قايد 80
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة35انثىرو�صة عثمان غالب81
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2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثى�صحى حممد ناجي العب�صي82
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىهبة حممد ناجي العب�صي83
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىثريًا عبدالواحد 84
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىر�صا هادي اأحمد 85
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىحياة حممد عبدالرحيم86
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىزوجة يو�صف عبدالرزاق )اأمل علي(87
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىيا�صمني يو�صف عبدالرزاق88
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىزوجة عبده حممد هزير )واجدة(89
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىمنى مربوك حممد اأحمد90
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىرحمة عثمان م�صاوى91
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىولء اأحمد �صامل 92
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىاأمرية عثمان م�صاوى93
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىزوجة حممد �صعيد )نبات حممد(94
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىزوجة فوؤاد ال�صروري )خولة �صيف(95
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىليمون فوؤاد �صرف ال�صروري96
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىرقية زوجة عبداهلل حممد ال�صيباين 97
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة27انثىاأنوار بجا�س عثمان علي عبده98
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىاأحالم اأحمد قا�صم 99

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىاإلهام اأحمد قا�صم 100
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىفخرية حممد �صعيد101
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىروان عدنان عبداحلكيم102
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توصيات املركز القانوني
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

تو�صيات املركز:	•

1-  يوؤكــد املركــز القانوين على اأن العملية الع�صكرية التي �صنتهــا دول التحالف بقيادة ال�صعودية حتت 
م�صمــى عا�صفــة احلزم تعترب جرمية عدوان اإحدى اجلرائم التــي ن�صت عليها املادة )8( من النظام 
الأ�صا�صــي ملحكمــة روما لقيامهــا خارج اإطــار ال�صرعية الدوليــة املمثلة مبجل�س الأمــن ومتثل خرقًا 
وا�صحــًا للقانــون الدويل ول �صيما املادة 2 فقره )4( من ميثــاق الأمم املتحدة التي حت�صر ا�صتخدام 
القــوة يف العالقات بني الدول والتي ن�صت على: " ميتنع اأع�صاء الهيئة جميعا يف عالقاتهم الدولية 
عــن التهديد با�صتعمــال القوة اأو ا�صتخدامها �صد �صالمة الأرا�صي اأو ال�صتقالل ال�صيا�صي لأية دولة 

اأو على اأي وجه اآخر ل يتفق ومقا�صد "الأمم املتحدة".

وكذلك  للفقرة ال�صابعة من املادة الثانية ؛ اأنه: "لي�س يف هذا امليثاق ما ي�صوغ )لالأمم املتحدة( اأن 
تتدخــل يف ال�صوؤون التي تكــون من �صميم ال�صلطان الداخلي لدولة ما, ولي�س فيه ما يقت�صي الأع�صاء اأن 
يعر�صــوا مثــل هذه امل�صائل لأن حتل بحكــم هذا امليثاق",  وهذا الف�صل خــّول جمل�س الأمن وحده اتخاذ 

التدابري القمعية. واملجل�س مل يتخذ مثل هذا القرار. 

2- يوؤكد املركز القانوين على �صرورة التزام قوات التحالف الع�صكري بقواعد القانون الدويل الإن�صاين 
الــذي يح�صــر ا�صتهداف املدنيــني واملن�صئات والأعيــان املدنية وفقا ملا ن�صت عليــه اتفاقيات جينيف 
وال�صكوك الدولية ذات ال�صلة , ويوؤكد املركز اأن ما ارتكبته قوات التحالف يف اليمن من قتل املدنيني 
والهجــوم على املدن ال�صكنية وتدمري املن�صئــات والأعيان املدنية وفر�س احل�صار املطبق على ال�صعب 
اليمنــي وخنقــه اقت�صاديًا ي�صكل جرائــم حرب وجرائم �صــد الن�صانية مبنظــور القانون الن�صاين 

ويجب اإجراء التحقيق الدويل فيها ومالحقة امل�صوؤولني عن ارتكابها.

3- يذكــر املركز القانوين المم املتحدة واملجتمع الدويل مب�صئوليهم القانونية والإن�صانية والأخالقية 
جتــاه مايتعر�ــس له ال�صعب اليمني من جمــازر ترتكبها قوات التحالف الع�صكــري بقيادة ال�صعودية 
باملخالفــة لــكل القوانني والعــراف الن�صانيــة والدولية , ويوؤكــد على �صرورة اتخــاذ الجراءات 
العاجلــة مــن قبل المم املتحدة وموؤ�ص�صاتها لوقف هذه املجازر ومنعهــا من ارتكاب املزيد من املجازر 

بحق املدنيني واملن�صئات املدنية, واتخاذ الجراءات يف مالحقة وحماكمة امل�صوؤولني عن ارتكابها .

4- يوؤكــد املركــز القانــوين اأن �صمــت املجتمــع الدويل عمــا يجري من مذابــح يف اليمن ميثــل خطرًا على 
الإن�صانية باعتباره خلاًل يف املنظومة الدولية التي اأ�صبحت تتحكم بها امل�صالح ول حتكمها القوانني 
والتفاقيــات والأعــراف الدولية التــي اأن�صئت بغر�ــس تطبيقها وحمايتها ك�صمانــة ا�صا�صية حلياة 
وكرامــة الن�صانيــة ويو�صي املركز ب�صرورة حماية هذه املنظومة والعمل على اإعادتها اإىل وظيفتها 

الأ�صا�صية واملتمثلة بحماية و�صون حياة وكرامة الإن�صان

5- يدعو املركز القانوين الهيئات واملنظمات الدولية العمل على وقف تدهور الأو�صاع الن�صانية الناجمة عن 
العدوان وتقدمي الدعم وامل�صاندة مبا يتنا�صب مع حجم الكارثة الن�صانية التي اأ�صابت ال�صعب اليمني.
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إنتهى اجلزء الثاني من
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