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مكان االنتهاك: 

حمافظ��ة �ص��عدة اح��دى املحافظ��ات اليمنية يف �ص��مال اليم��ن القريبة من احل��دود ال�ص��عودية اأعلنتها 
ال�ص��لطة املحلية ممثله مبحافظها منطقة منكوبة بعد اأقل من �ص��هر على بدء العملية الع�ص��كرية الت�ي �ص��نتها 
بع���ض ال��دول يف حتالف ع�صكري تقوده اململكة ال�صعودية اأعلن عنه��ا �صفريها يف وا�صنطن احمد اجلبري بتاريخ 

2015/3/26م حتت م�صمى عا�صفة احلزم   

�صع��دة املحافظ��ة اليمنية الت�ي اأعلنتها ق��وات التحالف الع�صكري بتاري��خ  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�ض اخالئها يف �صابقة خطرية تنتهك القانون االن�صاين.

ارتكب��ت قوات التحالف يف احدى قرى حمافظة �صعدة اأب�ص��ع جرائم االن�صانية بحق الطفولة والن�صاء 
. القري��ة ت�صم��ى  اآل العرم مكونة من )9( منازل وي�صكنه��ا 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�ض والقرية 
تق��ع يف وادي �ص��رب التابعة لعزلة بني معاذ مديرية �صحار مبحافظة �صعدة، تقع املديرية يف اجلنوب االأو�صط 
ملحافظ��ة �صع��دة تت�صل م��ن جهة ال�صمال مبديرية جم��زر ومن الغرب مبديريتي �صاق��ن وحيدان ومن اجلنوب 
عم��ران وم��ن ال�صرق تت�صل بحدود طويلة مع مديرية ال�صفراء، كما تبعد عن احلدود ال�صعودية 100 كيلومرت 

تقريبا من اجلهة ال�صمالية.

االأربعاء بتاريخ  2015/6/3م:
يف جرمية الميكن و�صف ب�صاعتها بحق االأطفال والن�صاء

)) طائ��رات ال�صعودي��ة وحتالفه��ا ت�ص��ن ع��دة غارات عل��ى قري��ة �صكانية يف مديري��ة �صحار 
حمافظ��ة �صع��دة اأ�صف��ر عنها اإب��ادة ب�صرية لالأطف��ال وت�صفي��ة جماعية الأ�ص��رة  اآل �صريف 
والق�ص��اء عل��ى ثالثة اأجيال اجلد واأبنائ��ه واأحفاده. وتدمري منازل قري��ة اآل العرم )منازل 
�صعبي��ة بنيت م��ن الطن والطوب( على روؤو�ض �صاكنيها من الن�ص��اء واالأطفال ونتج عنها مقتل 

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

وقائع اجلرمية: 

قبل حلول ظالم يوم االأربعاء املوافق 2015/6/3م على قرية اآل العرم املكونة من ت�صعة منازل ي�صكنها 
االأطفال والن�صاء والقليل من كبار ال�صن ، قامت االأمهات باإدخال اأطفالهن اإىل منازلهم، واأثناء ما كانت االأمهات 
يقم��ن مبناداة اأطفالهن الذين كانوا يلعبون اأم��ام منازلهم ليدخلوا منازلهم، واإذا بطائرات ال�صعودية وحتالفها 
االأك��ر تط��ورًا واملزودة باأح��دث التقنيات، حتلق عل��ى م�صتوى منخف�ض ف��وق هذه القري��ة، فاأ�صرعت االأمهات 
الإدخ��ال اأطفاله��ن اإىل املن��ازل ظنا منهن اأنها �صتحميه��ن واأطفالهن من تر�صد تلك الطائ��رات و�صواريخها الت�ي 
بات��ت ت�صقط يف كل م��كان، ومل يخطر يف اأذهان تلك االأمه��ات اأن تلك الطائرات ترت�صدهم لتجعلهم هدفًا لقنابلها 

الذكية واملوجهة .
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يف حال��ة م��ن اخل��وف والف��زع االأطفال والن�ص��اء يتع��رون يف رك�صهم نح��و منازلهم هربا م��ن �صوت هذه 
الطائ��رات الت���ي باتت اأقرب من ذي قبل، مل مت��ر �صوى اأجزاء من الدقيقة بعد و�صوله��م منازلهم حتى اأطلقت 
اإح��دى الطائ��رات اأح��د �صواريخها املحم��ل بقنابل امل��وت، والت�ي �صقطت يف �صط��ح اأحد تلك املن��ازل املبنية من 
الطن، واملتال�صقة مع بع�صها، اأربعة منازل اأنهارت فورًا على روؤو�ض االأطفال والن�صاء املفزوعن بداخلها ، دخان 
وغب��ار وبقاي��ا اأ�ص��الء اأطفال ون�ص��اء و�صظايا القناب��ل تطايرت يف الهواء مع غب��ار انهيار االربع��ة املنازل الت�ي 

حولها ال�صاروخ اإىل ركام متطاير.

املن��ازل اخلم�ص��ة االخرى ما تبق��ى من القرية ُذعر من بداخلها من االأطف��ال والن�صاء من �صوت ال�صاروخ 
الذي دمر منازل اأقاربهم وجريانهم ، مل مت�ِض �صوى دقائق حتى ح�صرت طائرة اخرى غادرة القت حقد االن�صان 

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

�صم��ع اأه��ايل قري��ة رمادان - الت�ي تبعد عن قري��ة اآل العرم امل�صتهدفة اقل من كيلوم��رت واحد - اأ�صوات 
االنفج��ارات فه��رع بع�ض رجاله��ا لالإنقاذ وما اإن حطت اقدامهم على ركام من��ازل القرية الت�صعة حتى باغتتهم 

طائرة اخرى حتمل قدر اأكرب من احلقد واطلقت �صاروخها 
عليه��م ف�صق��ط اأربعة منهم قتلى على الف��ور وهرب البقية  
ممن حاول االنقاذ وعلى بعد مئات االمتار وقفوا عاجزين 
اأم��ام ب�صاعة تكرار الق�صف لي�صاه��دوا غارة طائرة اأخرى 
عل��ى ركام القرية واأ�صالء االأطفال والن�صاء لتقطع اأي اأمل 

يف فر�ض النجاة ل�صكان القرية .

ن�ص��ف �صاع��ة م��ن الق�ص��ف املتوا�ص��ل دم��رت فيه��ا 
�صواريخ وقنابل الطائرات كل منازل القرية واجهزت على 

كل مظاهر احلياة فيها.

»ثالث��ة اأي��ام بلياليه��ا ا�صتغرقها انت�ص��ال جثث االأطف��ال وامل�صعفن من حت��ت االأنقا�ض، بع���ض االأطفال 
والن�ص��اء مل يج��دوا م��ن جثته اإال اأ�ص��الء، والبع�ض جث��ث هامدة، )12( �صخ���ض من �صكان املن��ازل البعيدة عن 

املنازل الت�ي ق�صفت، اأ�صيبوا اأي�صًا ب�صظايا تلك القنابل «

• ال�صاه��د/ �ص��امل علي ج��رب البالغ م��ن العمر اأربع��ون عامًا  روى لن��ا املاأ�ص��اة والكارثة الت���ي �صاهدها 	
وعاي�صها  قال:

 »عن��د مت��ام ال�صاعة اخلام�ص��ة والربع من ي��وم االأربعاء كنت على دراجت��ي النارية واإذ ب��ي اأ�صمع �صوت 
الطائ��رات فوقن��ا و�صاهدتها ت�صرب اأمام عيني على منازل اآل ال�صريف يف قرية اآل العرم الت�ي كانت تبعد عني 
كيلومرت تقريبا و�صمعت االنفجار والتفت فاإذا بي اأ�صاهد ال�صماء قد غطاها دخان االنفجار، ق�صفت الطائرات 
بع��دة �صواري��خ منازل القري��ة ق�صف مل اأ�صاهده يف حياتي حت��ى امتالأت االأجواء دخانا وغب��ارا، ومل نعد نرى 
ال�صم��اء مل ن�صتط��ع االإنق��اذ ب�صرع��ة، ومكثن��ا حتى ذهبت تل��ك الطائ��رات الت�ي كن��ا نراها تق�ص��ف امل�صعفن، 
وبع��د ذه��اب الطائ��رات، توجهنا م�صرعن اإىل مكان احل��ادث ونادينا النا�ض الإنقاذ وانت�ص��ال ال�صحايا من حتت 
االأنقا�ض، وو�صلت اإىل مكان الق�صف، و�صاهدت منازل القرية الت�صعة قد ُدمرت تدمريًا كليا على روؤو�ض �صاكنيها 
م��ن االأطفال والن�صاء وقتلت اأربعة م��ن امل�صعفن، جتمعنا اأكر من مائة وخم�صون �صخ�صا حاولنا االإنقاذ اإال اأن 
الطائ��رة ع��اودت الق�صف للمرة الثانية ب�صاروخن يف املكان نف�صه، �صربتهم وهم حتت االأنقا�ض ومل نتمكن من 

ما تبقى من منازل قرية اآل العرم
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اإنقاذه��م وحاولن��ا املرة الثاني��ة اإنقاذهم فاإذا بالطريان ال�صع��ودي وحلفائه ي�صرب للم��رة الثالثة ثم الرابعة 
واخلام�ص��ة، ومل نتمك��ن م��ن اإنقاذهم وكلم��ا كانت حتلق الطائرات ون�صم��ع ا�صواتها نهرب اإىل م��كان بعيد ، مات 
االأطفال والن�صاء حتت االأنقا�ض دون اأن نتمكن من اإنقاذهم ب�صبب معاودة الطريان ل�صرب املكان نف�صه، وقتلت 
اأ�صر باأكملها حتت االأنقا�ض من اآل ال�صريف ، قتل )53( من �صكان القرية بينهم )36( طفال و)9( ن�صاء، وجرح 
)12( �صخ�ص��ا اآخرين ودم��رت )11( منزل تدمريًا كليا وحتطمت )6( �صيارات، كم��ا ت�صررت عدد )5( �صيارات 
اأخ��رى باأ�ص��رار خمتلف��ة، وقتل��ت املوا�صي من االأبق��ار واالأغنام الت���ي كانت متتلكه��ا االأ�صر الت���ي دمر الطريان 
منازلهم واإىل اليوم الثالث ما زلنا نبحث عن البقية حتت االأنقا�ض حيث وقد متكنا من انت�صال )27( جثة وقد 
مت دفنه��ا وم��ا زال البقية حتت االأنقا�ض نح��اول انت�صالهم اإال اأن الطريان عاود الق�صف يف املكان نف�صه يف اليوم 

الثالث من جرميته«.

مل تعد تلك الطائرات اإىل اأدراجها اإال بعد اأن تاأكدت 
اأنها اجهزت على كل من كان حيا يف تلك القرية  ُقتل )36( 
طفال و)9( ن�صاء، و)8( من امل�صعفن وامل�صنن، و)11( منزل 
م��ن الط��ن اأ�صبح��ت ركاما فوق جث��ث )53( طف��ال وامراأة 
وم�صن��ا وم�صعفا، اثنتي ع�ص��رة اأ�صرة اأبيد جمي��ع اأفرادها، 
قرية اآل العرم اأبي��د جميع منازلها وم�صاكنها والت�ي ت�صكل 

)15%( من منازل و�صكان منطقة رمادان.

• ال�صاهد/ فتحي اأحمد 	

اأح��د املدني��ن الذين تطوعوا الإنقاذ ال�صحايا من بن اأنقا���ض منازلهم املدمرة بقرية وادي �صرب روى لنا 
هول الفاجعة االإن�صانية بقوله: 

»ق�صف الطريان احلربي لل�صعودية وحتالفها بعدة غارات جوية م�صتهدفًا منازل وم�صاكن املدنين بقرية 
اآل الع��رم وادي �ص��رب مبديرية �صحار فتوجهن��ا اإىل القرية، كان من جنى ي�صرخ��ون وي�صتغيثون الإنقاذهم، مل 
ي�صتطع اأحٌد من االقرتاب واإنقاذ من كانوا على قيد احلياة، كون التحليق ال زال مكثفًا يف �صماء القرية، لقد كنا 
ن�صم��ع اأنن ال�صحايا من حتت االأنقا�ض االأطفال اأي�صًا كان وقع �صراخهم وا�صتغاثتهم يالم�ض م�صامعنا بقوة من 
ب��ن االأنقا���ض، فغ�صينا احلزن لعدم ا�صتطاعتنا فعل �صيء لهم مع حتليق الطريان ومعاودة غاراته على القرية، 
�صربن��ا حت��ى �صاعات متاأخرة من امل�صاء وبع��د مغادرة الطائرات احلربية هرعنا مع ع��دة مواطنن اإىل املنازل 

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

ا�صتمرت حالة البحث عن ال�صحايا من حتت االأنقا�ض ملدة يومن و�صدمنا جراء هول ما �صاهدناه من دمار 
وجم��زرة ماأ�صاوي��ة تفوق حد الو�صف، اأ�صر باأكملها انتهت اأطف��ال القرية جميعا، قنابل احلقد واملوت ق�صت على 
اأحالمهم يف احلياة، )36( طفال من اإجمايل )53( مدنيًا ماتوا حتت االأنقا�ض واأحالت تلك القنابل املليئة باحلقد 

واالإجرام اأج�صادهم الربيئة اإىل اأ�صالء متناثرة، كما دمرت  )11( منزل من القرية واأ�صبحت اأثرًا بعد عن.

مل ين��ج م��ن الق�ص��ف �صوى )6( مدنين بينه��م )3( اأطفال وام��راأة من �صكان القري��ة والبقية  ح�صدتهم 
وح�صي��ة الغ��ارات اجلوي��ة للط��ريان ال�صع��ودي وحتالف��ه، ماأ�صاة حقيقي��ة تفوق ح��د الو�صف وجرمي��ة اإبادة 

جماعية اأغلب ال�صحايا اأطفال«.

منازلهم  اأنقا�ض  حتت  قتلوا  الذين  االأطفال  جثث  لبع�ض  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�صعفن. امل�صنن  من   )8( •	

- اإ�صابة )12( مدنيًا بجروح واإ�صابات ما بن اخلطرية واملتو�صطة، �صتة من اأهل القرية و�صتة من امل�صعفن.

- تدم��ري كل��ي لعدد )10( منازل �صويت باالأر�ض واإتالف جميع حمتوياتها من املمتلكات واالأثاث واملوا�صي وحلق 
�صرر كبري باأحد املنازل . 

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

وصف االنتهاك وفقا للقانون الدويل :

م��ن خالل ما وثقه من اأدلة حول احلادث��ة ي�صتطيع التاأكيد اأن ارتكاب هذه املركز القانوين: 
اجلرمي��ة الت�ي ال ميكن و�صف ب�صاعتها متثل جرمي��ة حرب مكتملة االركان 
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 املدنين وقتل اأكرب قدر من املدنين 
دون م��ربر وه��و م��ا يوؤكده تك��رار قيامها بالق�ص��ف للقري��ة وامل�صعفن اأثن��اء االإنقاذ ملرات عدي��دة  يف خمالفة 
�صارخ��ة للقان��ون االإن�ص��اين ال��دويل ي�صتوج��ب عل��ى املجتم��ع ال��دويل التحقي��ق يف ه��ذه اجلرمي��ة وحما�صبة 

مرتكبيها)1( .

ن�ص��ت الم��ادة )52( من البروتوك��ول االأول الملحق باتفاقيات جنيف االأربع على ) 1. ال تكون االأعيان المدنية محال للهجوم اأو لهجمات الردع. واالأعيان   )1(
ي لي�ص��ت اأهداف��ًا ع�صكرية وفقا لم��ا حددته الفق��رة الثانية.2. تق�ص��ر الهجمات عل��ي االأه��داف الع�صكرية فح�صب.  المدني��ة ه��ي كاف��ة االأعي��ان الت�
��ي ت�صهم م�صاهمة فعالة ف��ي العمل الع�صكري، �ص��واء كان ذلك بطبيعته��ا اأم بموقعها اأم  � وتنح�ص��ر االأه��داف الع�صكري��ة فيما يتعل��ق باالأعيان تلك الت

بغايتها اأم با�صتخدامها، والت�ي يحقق تدميرها التام اأو الجزئي اأو اال�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 املدنين و�صور لبع�صهم

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

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية التي دمرها الق�صف وبع�ض �صورها
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

امللحق رقم )1(
أمساء وبيانات الضحايا القتلى من املدنيني وصور بعضهم

التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
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�صن �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�ض  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�صن �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�ض 40
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

التاريخمكان الواقعةاملنطقة/ املديريةاحلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
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�ض يحي طالع53

صور لبعض الضحايا القتلى من املدنيني

�صورة لطف��ل من اآل �صريف قتل 
ال��ذي  منزله��م  اأنقا���ض  حت��ت 

ا�صتهدفته 
طائرات ال�صعودية وحتالفها

اأطفال مت انت�صال جثثهم 
من حتت االأنقا�ض
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

امللحق رقم )2(
أمساء وبيانات بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني 

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

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
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 االأدوارا�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 واأوالده6 2015/6/3وادي رمادانتدمري كلي3 
2015/6/3وادي رمادانتدمري كليدوريناأوالد ب�صر اهلل7
2015/6/3وادي رمادانتدمري كليدورينجمعان ب�صر اهلل8
2015/6/3وادي رمادانتدمري كلي3�صالح ب�صر اهلل واأوالده9

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�ض  فوق 

من االأطفال والن�صاء

جانب من الدمار 
الذي حلق باملنازل 

التي ا�صتهدفها غارات 
الطريان احلربي 
التابع ال�صعودية 

وحتالفها




