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المركز القانوني للحقوق والتنمية

تفاصيل القصف:

االأربعاء ال�ســاعة اخلام�ســة والن�سف بعد ع�سر االربعاء املوافق 2015/7/8م كان �سوق خيوان ال�سعبي 
الواقــع يف منطقــة خيــوان التابعــة ملديرية حــوث مبحافظة عمــران على موعد مــع همجية غــارات طائرات 

التحالف بقيادة ال�سعودية .

ثــاث غارات �ســنتها تلــك الطائرات على املنطقة وبح�ســب روايــات الناجني من احلادثة و�ســهود العيان 
فقد ا�ســتهدفت الغارة االأوىل يف حوايل ال�ســاعة  5:30 حمطة وقود تابعة ملواطن يدعى ح�ســن �ســهوف ,وبعد 
اأقل من ع�ســر دقائق عاود الطريان الق�ســف لي�ستهدف ب�ساروخني حمات ومنازل املواطنني  و�سط �سوق خيوان 
, اأمــا الغارة الثالثة فقد ا�ســتهدفت منزل ت�ســكنه اأ�ســرة �ســخ�س يدعى الزيــادي لتحيلــه اإىل ركام فوق روؤو�س 

�ســاكنيه  وح�ســدت ارواح العديد 
منهــم. اأطفــال اأبريــاء وجدهــم 
اأ�ســرة  مــن  املُ�ســن  ال�ســيخ  يحــي 
الزيــادي قتلــوا بالق�ســف حتــت 
اإىل  باالإ�سافــة   , منزلهــم  ركام 
مقتــل جارهم  , كذلك فقد ا�سيب 
نتيجــة الق�ســف اأكــر مــن )17( 

�سخ�س من اهايل املنطقة .

• زيــاد ح�ســني علــي الزيادي 	
اأحــد اأقــارب ال�سحايا و�سف 
املاأ�ســاة  لنــا بع�ــس تفا�سيــل 

بقولــه: » يف ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء يوم االأربعاء حلق الطريان احلربي لدول التحالف ال�سعودي على 
املنطقــة و�ســن عــدة غارات على خيــوان احداهــا  ا�ستهدفت منزل عمي يحيــى الزيادي ب�ســاروخ اأدى اإىل 
مقتله مع خم�سة من اأطفال اقاربي ترتاوح اعمارهم بني 3-6 �سنوات, مقتل اأي�سًا جارهم خالد, كما اأ�سيب 
)17( اآخرين بجروح اأغلبهم اأطفال ون�ساء, االأطفال البع�س منهم تقطعت اأج�سادهم ال�سغرية اإىل اأ�ساء 
والبع�ــس تفحمت من �سدة انفجار ال�ســاروخ الذي �سقط على املنزل ال�سغري.  كان منزل عمي دور مكون من 
�سقتــني دمــره الق�سف كليــا مع املنازل املجاورة لــه واأتلفت كل املمتلــكات داخل املنــزل, وكان بجوار املنزل 
حمــات جتارية اإحداهــن لاإلكرتونيات دمرت وت�سررت حمتوياتهــا باالإ�سافة اإىل منزل جماور لعبداهلل 

املوفق وحمله التجاري«)1(.

• في�ســل �سالــح م�ســرح – 30 عاما – اأحــد �سهود العيــان اأخربنا ببع�ــس التفا�سيل بقولــه: »يف م�ساء يوم 	
االأربعــاء املوافــق 2015/7/8م, ق�سفت منطقتنا بعدة غــارات .منها غارة ا�ستهدفــت حمطة وقود تابعة 
للمواطــن/ ح�ســن �سهوف اأدت اإىل احرتاق املحطة واحلقت اأ�ســرار بال�سيارات املتوقفه بالقرب منها, وبعد 
ربــع �ساعــة تقريبا عاود الطريان الق�سف وا�ستهدف �سوق خيوان ب�ساروخني ومن ثم ا�ستهدف منزل يحيى 
علــي الزيــادي, واأحال املنــزل اإىل ركام فوق اأ�سرة الزيادي الــذي اختلطت اأج�سادهم بــركام املنزل , )5( 
اأطفــال قتلوا من اأ�سرة الزيادي مع جدهم واأحــد جريانهم واأ�سيب اأكر من )17( �سخ�س كانوا يف املحات 
التجارية يف ال�سوق, مت اإ�سعافهم اإىل مركز حوث ال�سحي وم�ست�سفى خمر, كانت جرمية اإبادة ب�سرية بحق 

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

�سورة ليلية جلانب من الدمار الذي حلق مبنزل اأ�سرة الزيادي جراء ق�سف  ال�سوق
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اأطفال ون�ساء لي�س لهم اأي ذنب )2(.

مصدر طبي:

طه يحيى ال�سراجــي 35 �سنة يعمل يف طوارئ 
م�ست�سفــى حوث اأفادنا بقوله: "و�ســل اإىل امل�ست�سفى 
)7( جثــث اأغلبهــم اأطفــال, واأ�ســاء متناثــرة, كمــا 
و�سلت حاالت اأخرى م�سابة بجروح ما بني املتو�سطة 
واخلطرية البع�س من اجلرحى اأ�سعفوا اإىل م�ست�سفى 
خمــر نظــرًا خلطــورة اإ�سابتــه وقلــة االإمكانيــات". 
وا�ســاف قائــا: "اإن املركــز ال�سحي يعــاين من تدين 

االإمكانيات وقلة االأدوية وامل�ستلزمات الطبية نظرًا للح�سار املفرو�س على اليمن مما يوؤثر على �سحة اجلرحى 
واملر�سى")3(.

نتائج الواقعة:
◄ مقتل ما ال يقل عن )7( مدنيني  بينهم خم�سة اأطفال ورجلني اأحدهما كبري يف ال�سن )جد االأطفال(.
◄ اإ�سابة ما ال يقل عن )17( مدنيًا معظمهم اإ�سابتهم خطرية بينهم ما ال يقل عن طفلني وخم�س ن�ساء. 

◄تدمري منزلني وت�سرر ثاثة اأخرى وتدمري ثاثة حمات جتارية واإتاف �سيارة. 

تناثر اأ�ساء االأطفال والن�ساء و�سقوط العديد من املدنيني قتلى ح�ساد �سواريخ وقنابل  طائرات 
التحالف ا�سبح م�سهد ماألوف يتكرر ب�سكل �سبه يومي يف خمتلف املناطق اليمنية

وعلى الرغم من ب�ساعة هذه املجازر التي جترمها القوانني الدولية واملبادئ االن�سانية اإال انها مل 
تلقى من قبل املجتمع الدويل واملنظمات اأي موقف ان�ساين يتنا�سب مع ب�ساعتها ؟!!!.

وصف االنتهاك وفقا للقانون االنساني الدويل:

من خال االدلة ي�ستطيع املركز القانوين التاأكيد اأن قوات التحالف الع�سكري بقيادة ال�سعودية ارتكبت 
جرمية حرب بالغارات التي �سنتها على منطقة �سوق خيوان مبديرية حوث حمافظة عمران, مبا يخالف اأحكام 
االتفاقيــات والقوانــني الدولية وقوانني احلــروب, وانتهاكا الأحــكام اتفاقيات جنيــف والربوتوكول االإ�سايف 

امللحق باتفاقية جنيف/12 دي�سمرب 1949م.

وقد جتلى االنتهاك يف اإحدى �سوره با�ستهداف االأ�سواق واملن�ساآت املدنية والقتل املتعمد للمدنيني ي�ستلزم 
امل�سائلة للمت�سببني وفقا لقواعد القانون التي جترم ا�ستهداف املدنيني خال احلروب والنزاعات امل�سلحة.

)2( مقابلة المركز القانوني مع ال�ساهد بتاريخ 2015/7/9م
)3( مقابلة المركز القانوني مع ال�ساهد بتاريخ 2015/7/9م

اإثر  منزلهم  اأنقا�س  حتت  طفل  جلثة  املركز  عليها  ح�سل  �سورة 
الذي ا�ستهدفته �سواريخ طائرات ال�سعودية وحتالفها



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�سماء وبيانات بع�س ال�سحايا القتلى من املدنيني و�سور بع�سهم.

ملحق رقم )2( اأ�سماء وبيانات ال�سحايا اجلرحى من املدنيني وبع�س املن�ساآت املدنية التي 
دمرها الق�سف واأ�سر بها. 
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعاال�ســـــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثقتل70ذكريحيى علي الزيادي  1
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثقتل6طفلاأحمد عبداهلل يحيى الزيادي2
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثقتيلة3طفلةفرح عبداهلل يحيى الزيادي3 
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثقتل5طفلطارق عزيز يحيى الزيادي4 
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثقتيلة6طفلةاأنوار عبداهلل يحيى الزيادي5 
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثقتيلة5طفلةاأحام ح�سن �سامل اأبو ها�سلة6 
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثقتلذكرخالد حممد �سالح �سمع7 

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

صور لبعض الضحايا القتلى الذين سقطوا جراء القصف

�سورة لطفــل من اأحفاد/ يحيى 
علي الزيادي الذين قتلوا حتت 
اأنقا�س منزلهم ب�سبب الق�سف.

�ســورة لل�سحيــة/ يحيــى علــي 
الزيادي 

الــذي ا�ستهدف الق�ســف منزله 
وقتــل مــع خم�ســة مــن اأحفاده 

"االأطفال"
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعاال�ســـــــمم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحة38اأنثىجميلة يحيى علي الزيادي1
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريح30ذكرعبداهلل يحيى علي الزيادي2
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحة27اأنثىحليمة يحيى علي الزيادي3
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريح6طفل�سغري عزيز الزيادي4
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحة3طفلةمرمي عبداهلل الزيادي5
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحة25اأنثىفاطمة يحيى علي الزيادي6
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحة25اأنثىحورية اأبو ها�سلة7
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرحممد �سالح �سمع8
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحة65اأنثى�ساحلة اأحمد ح�سن احلاج9

2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرعبدالغني ناجي حاجب10
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحذكروليد ح�سن �سيبان11
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرخالد عبداهلل �سامل الفرجلي12
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرعمر يحيى اأعوج13
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرب�سام حممد زيد14
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرعزام في�سل عزام15
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحذكرمعاذ �سلطان احلكيمي16
2015/7/8�سوق خيوانخيوان-حوثجريحذكر�سعيد حممد 17

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

أمساء وبيانات بعض املنشآت املدنية املدمرة واملتضررة

اآثار العددالنوعا�سم مالك املنزل اأو املن�ساأةم
الق�سف

تاريخ الق�سفمكان الق�سف

2015/7/8�سوق خيوانتدمري1منزليحيى علي اليزيادي 1
2015/7/8�سوق خيوانتدمري1منزلخالد حممد �سالح �سمع2
2015/7/8�سوق خيوانت�سرر1منزلعبداهلل املوفق3
2015/7/8�سوق خيوانت�سرر1منزلحممد يحيى عبيلي�س4
2015/7/8�سوق خيوانتدمري1حمل جتاريعبداهلل املوفق5
2015/7/8�سوق خيوانت�سرر1حمل اإلكرتونيات�سلطان ح�سن الهايل6
2015/7/8�سوق خيوانت�سرر2حمات جتاريةعلي مطلق �سايف7
2015/7/8�سوق خيوانتدمري1�سيارةحممد الطمحي8


