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المركز القانوني للحقوق والتنمية

ملخص: 
• يف.تاري��خ.2015/4/21م..اأي..بع��د.26.يوم��ًا.م��ن.انط��الق.عملي��ة."عا�صف��ة.احل��زم."اأعل��ن.الناطق.
  " الر�صم��ي.با�ص��م.ق��وت.التحالف.العمي��د.اأحمد.الع�ص��ري.يف.موؤمتر.�صحفي.ع��ن.انتهاء.عملي��ة."عا�صفة.احلزم
وبدء.عملية.جديدة.اطلقوا.عليها.ا�صم."اإعادة.الأمل" تهدف.اإىل..اإعادة.الأمل.لل�صعب.اليمني.بح�صب.تعبرهم.

اجلميع.كان.يعتقد.اأن.العمليات.الع�صكرية.وهجمات.الطران.احلربي.�صتتوقف.بعد.الإعالن.عن.انتهاءها.

واإط��الق.عملي��ة."اإع��ادة.المل" ولكن.لالأ�صف.اأ�صيب.اجلمي��ع."بخيبة.اأمل" عندما.تب��ن.اأن.الإعالن.عن.انتهاء.

العملي��ة.مل.يك��ن.�ص��وى.بيان.اإعالمي.فقط.يف.ح��ن.اأن.غارات.الطائ��رات.ا�صتمرت.يف.ح�ص��د.ارواح..البرياء.من.
املدنين.وتدمر.املباين.واملن�صاآت.دون.متييز.بن.هدف.مدين.اأو.ع�صكري.

يف.2015/5/12م..وقب��ل.�صاع��ات.م��ن.بدء.�صريان.الهدنة.الت�ي.اأعلن.عنه��ا.قبل.اأيام..وزير.اخلارجية.  •

ال�صع��ودي.عادل.اجلب��ر.كانت.مدينة.زبيد.التاريخية.على.موعد.مع.احدى.غ��ارات.الطائرات.التابعة.ل�"اإعادة.

المل"  ولكنها.يف.احلقيقة.مل.تكن.حتمل.ما.ُيعيد.اأماًل،.بل.حملت.قنابل.املوت.اإىل..زبيد،.وعند.�صقوطها.مزجت.

بن.عبق.التاريخ.واألوان.الرتاث.الإن�صاين.مع.روائح.واألوان.الدماء.وقطع.الأ�صالء.املتناثرة،.لرت�صم.بذلك.لوحة.

عل��ى.جدار.التاريخ.والرتاث.الإن�صاين.ملدينة.زبي��د،.لوحة.تعرب.عن.تفا�صيل..ماأ�صاوية.بحق.ابرياء.اآمنن.كانوا.
يعتقدون.انهم.مبناأى.عن.العوا�صف.ويتطلعون.اإىل.الأمل.املوعود..

م��ن.جديد.قام.بر�صد..وتوثيق.تفا�صيل.ه��ذه.املاأ�صاة.الإن�صانية.الت�ي....املركز.القانوين.
نت��ج.عنه��ا.مقت��ل.م��ا.ل.يقل.ع��ن.)48(.م��دين.بينه��م.اأطف��ال.ون�صاء،.

واإ�صابة.)94(.مدنيًا..معظمهم.جراحهم.خطرة.....

اأم��ا.ال�ص��رار.املادية.فقد.متثلت.يف.تدمر.�صوق.�صعب��ي.وعمارة.مكونة.من.ثالثة.اأدوار.حتتوي.

عل��ى.مطعم.وحم��الت.جتارية.و�صقق.�صكنية.ولوكندة.)ا�صرتاح��ة.�صياحية(،.بالإ�صافة.اإىل.تدمر.

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.املدين��ة.وعاي��ن.م��كان.الق�ص��ف.وا�صتطل��ع.جمريات.وقائ��ع.النتهاك...املركز.القانوين.
ونتائج��ه.واآث��اره.واأجرى.مقابالت.م��ع.بع�ص.اأه��ايل.ال�صحايا.واجلرحى.
وال�صه��ود.م��ن.اأه��ايل.املنطقة.وم�صوؤويل.جه��ات.خمتلفة.كم��ا.زار.م�صت�صفى.املدين��ة..وامل�صت�صفي��ات.الت�ي.مت.نقل.

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

مكان اجلـــرمية : 

مدين��ة.زبي��د.التاريخي��ة.ال�صه��رة.مبدين��ة.العل��م.والعلماء.وهي.
اإحدى.اأه��م.املدن.التاريخية.اليمنية.الت�ي.ت�صم.عددًا.كبرًا.من.املباين.
الأثري��ة.والق��الع.وامل�صاج��د.القدمي��ة،.كم��ا.تتمي��ز.مبانيه��ا.القدمية.

بطابع.معم��اري.ميني.فريد.ومتميز،.�صقوفه��ا.ملونة.بالزخارف.

والنقو���ص..ويف.مطلع.العام.1993م.اأ�صبحت.مدينة.زبيد.�صمن.
الثار.والرتاث.الإن�صاين.العاملي.)لليون�صكو()1(،.وهي.تقع.على.
بع��د..100ك��م.اإىل.اجلنوب.من.مركز.حمافظ��ة.احلديدة،.وهي.
تتبعها.اإداريًا،.وعلى.م��دى.التاريخ.اليمني.الطويل.ظلت.�صاهدًا.
ح�صاري��ًا.متمي��زًا.كمرك��ز.للعل��م.وم�ص��درًا.لالإ�صع��اع.العلم��ي.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:

هج��وم.وا�صته��داف.متعم��د.للمدنين.واملن�ص��اآت.املدنية.واأماكن.اأثري��ة.تاريخية.ق�صف��ت.بقنابل.الطران.

احلرب��ي.لق��وات.ال�صعودية.وحتالفها،.وقد.ا�صتهدف.الق�صف.�صوقًا.�صعبي��ًا.يف.مدينة."زبيد.التاريخية" نتج.عنه.

مقتل.الع�صرات.من.املدنين.وجرح.ما.يقارب.املائة.من.املدنين.وتدمر.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.الت�ي..تقود.يف.عدوانها.على.اليمن.بتحالف.مكون.من.ع�صر.دول.هي:.)الإمارات.

،.الكوي��ت،.قط��ر،.البحرين،.م�صر،.ال�صودان،.املغرب،.الأردن،.الوليات.املتح��دة.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:

ب��دًء.م��ن..ال�صاعة.الرابعة.والن�ص��ف.من.ع�صر.يوم.الثالثاء.بتاري��خ.2015/5/12م.�صمع.اهايل.مدينة. .

زبي��د.دوي.اأربع��ة.انفجارات.�صديدة.بع��د.حتليق.منخف�ص.للط��ران.احلربي.ال�صعودي.وحتالف��ه،.وحتديدًا.من.

اجت��اه.الطري��ق.العام.الذي.مي��ر.مبدينه.زبيد.ويربط.ب��ن.حمافظتي.احلديدة.وتعز،.اح��دى.هذه.النفجارات.

كان��ت.ناجتة.ع��ن.ا�صتهداف.الطران.لعم��ارة.املواطن/.حممد.من�ص��ور.الوجيه.املكونة.من.ثالث��ة.اأدوار.�صكنية،.

الدور.الأول.يوجد.به.مطعم.وحمالت.جتارية،.والدور.الثاين.ت�صكن.فيه.عوائل.من.املدنين،.بينما.الدور.الثالث.

في��ه.لوكن��ده.)ا�صرتاح��ة.�صياحية(،.وق��د.اأدى.الق�صف.اإىل.تدم��ره.وت�صويت��ه.بالأر�ص.على.روؤو���ص.الع�صرات.
املدني��ن.املتواجدين.فيه.من.ال�صكان.واأ�صحاب.

املحالت.ونزلء.الإ�صرتاحة.

ا�صتهدف.الق�صف.اأي�ص��ًا.ال�صوق.ال�صعبي.

املج��اور.للمبن��ى.وه��و.عب��ارة.عن.هنج��ر.كبر.

بداخل��ه. يتواج��د. وكان. باملدني��ن،. مكت��ظ.

قرابة.500.�صخ�ص.بح�صب.�صهود.من.الناجن،.

لي�صق��ط.مبا�ص��رة.مئ��ات.املدني��ن.ب��ن.قتل��ى.

وجرح��ى.اإذ.اأن.الق�ص��ف.كان.يف.�صاعة.الذروة.
لتجمع.الباعة.وامل�صرتين.

هرع.عدد.كبر.من.النا�ص.باجتاه.ال�صوق.
ملحاول��ة.اإ�صع��اف.ال�صحاي��ا.وانت�صاله��م.م��ن.حتت.

ال��ركام،.ولكنه��ا.مل.تكن.�صوى.حلظ��ات.حتى.عاودت.الطائرات.ق�صفها.لل�صوق.جم��ددًا.بغارة.ثالثة.م�صتهدفة.من.
فيه.من.ال�صحايا.وامل�صعفن.لي�صقط.على.اإثرها.

املزيد.من.ال�صحايا.بن.قتلى.وجرحى..

واإذ. دقائ��ق. �ص��وى. مت��ر. ومل.

بالطائ��رات.احلربي��ة.ت�صن.غ��ارة.اخرى.

على.منطقة.�صكني��ة.بالقرب.من.املنطقة.

خل��ف. تق��ع. "البي�صي��ة" والت���ي. ت�صم��ى.

اجلامع.التاريخي."جامع.البي�صة" وتبعد.

ا�صتهدفت��ه. ال��ذي. وال�ص��وق. املبن��ى. ع��ن.

الطائرات.�صابقًا.بحوايل.300.مرت.فقط،.

وه��ذه.امل��رة.ا�صتهدف��ت.مزرع��ة.بداخلها.

ع��دد.م��ن.املن��ازل.ال�صكني��ة.منه��ا.من��زل.

�صخ���ص.يدع��ى.عب��ده.�صامل.عم��ر.دمرت.

الطائ��رات.منزل��ه.بالكامل.وُقت��ل.جميع.
اأفراد.اأ�صرته.وهم.3.اأطفال.و5.ن�صاء)2(.

https://www.youtube.com/watch?v=qRNKRK..لم�صاهدة.مقطع.الفيديو.على.الرابط.التالي .)2(

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

ا�صتهدفه��ا. الت���ي. املنطق��ة. عل��ى. املرك��ز. اط��الع. "م��ن.خ��الل.
الطران.بالق�ص��ف.باأ�صلحة.موجهة.ومن.خ��الل.املقابالت.الت�ي.
اأجراه��ا.مع.اأهايل.املنطق��ة.وامل�صح.امليداين.ملحيط.املواقع.الت�ي.
ق�صفت.وعلى.م�صاحة.5.كيلو.من.جميع.الجتاهات..ي�صتطيع.اأن.
يوؤكد.باأن.املواقع.الت�ي.ا�صتهدفتها.طائرات.ال�صعودية.وحتالفها.
ه��ي.مواق��ع.مدنية.ول.يوجد.فيها.اأو.بالق��رب.منها.اأي.مواقع.اأو.
من�صاآت.اأو.قوات.ع�صكرية،.فهي.عبارة.عن.�صوق.�صعبي.وبجواره.
مبن��ى.مدين.في��ه.مطع��م.و�صق��ة.�صكني��ة.وا�صرتاحة.مب��ا.ميثل.

جرمية.حرب"
املتعمد.والع�صوائي. الهجوم. الإن�صاين.يح�صر. الدويل. "القانون.
عل��ى.املدني��ن.والعيان.املدني��ة.ويعت��رب..ذلك.انته��اكا.خطرًا.

لقواعده.وجرمية.حرب"
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�ص��اروخ.خام���ص.من.اإحدى.الطائ��رات.ا�صتهدف.مبنى.موؤ�ص�ص��ة.الكهرباء.والت�ي.تبعد.ع��ن.ال�صوق.ال�صعبي.

ال��ذي.ا�صتهدفت��ه.الطائرات.�صابقا.بح��وايل.200.مرت.،.وكان.اأح��د.املوظفن.باملوؤ�ص�صة.وُيدع��ى.اإبراهيم.حممد.

مقب��ويل.متواج��دا.حينها.اأم��ام.البوابة.فكان.�صحية.له��ذا.ال�صاروخ.ال��ذي.ا�صتهدفه.مبا�صرة.و�ص��ق.ج�صده.اإىل.
ق�صمن.رغم.اأنه.مل.ينفجر..

ق��وات.التحال��ف.بقي��ادة.ال�صعودية.مل.تعلق.عل��ى.احلادثة.ولكن.بع�ص.اأه��ايل.املنطقة.اأف��ادوا.باأن.قناة.

العربي��ة.التابعة.للمملكة.ال�صعودية.ن�صرت.خربًا.بع��د.�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:

• جميل��ة.عبا���ص.ح�ص��ن.50.ع��ام:.روت.لن��ا.املاأ�صاة.حيث.قالت." كن��ت.اأنا.وطفلتي..وف��اء.12.عامًا.يف.
�ص��وق.�صاج��ع.ال�صعب��ي.نق��وم.كالع��ادة."بالت�ص��ول" من.اأهل.اخل��ر.وا�صح��اب.املحالت.فنح��ن.فقراء.
ول.يوج��د.لدين��ا.اأي.م�ص��در.دخل.اأو.مهنة.نقت��ات.منها.�صوى.الت�صول،..وفج��اأة.�صمعنا.حتليق.طران.
يف.الأج��واء.اأعقبه.مبا�صرة.�ص��وت.انفجار.عنيف.باجتاه.املطعم.املج��اور.لل�صوق.ففزعنا.وهربت.
عل��ى.وجه.ال�صرعة.خ��ارج.ال�صوق.باجتاه.الطريق.العام.بينما.طفلتي.وفاء.هي.و�صديقتها.هربتا.
باجت��اه.بواب��ة.ال�صوق.الخرى.املوؤدي��ة.اإىل.جهة.املطعم.وماهي.اإل.حلظ��ات.حتى.�صقط.�صاروخ.
على.ال�صوق.مبا�صرة.فالتفت.فاإذا.بالنار.والغبار.وحطام.ال�صوق.ترتفع.وتتطاير.يف.الهواء.عندها.
فق��دت.�صواب��ي..وكنت.ا�صي��ح.ابنتي...ابنتي،.ُع��دت.اإىل.ال�صوق.اأبحث.عنها.ف��كان.امل�صهد.مفجعا.
اجلث��ث.متناث��رة.يف.امل��كان.بالع�صرات،.بع���ص.ال�صحايا.متزق��ت.اأج�صادهم.اإىل.اأ�ص��الء.والبع�ص.
دمت.عندما.وجدت..طفلتي.وفاء.بن.جثث.ال�صحايا.وكانت.بجوارها.�صديقتها. الخر.تفحمت،.�صُ
قتل��ت.اأي�ص��ًا.،.كم��ا.وجدت.جارت��ي.اأ�صمها."جمال��ة" الت�ي.تت�ص��ول.معي.وقد.انق�ص��م.ج�صدها.اإىل.
ن�صف��ن.وكان��ت.حامل.يف.�صهرها.ال�صابع..لزلت.ا�صعر.بال�صدمة.اإىل.الآن..وا�صعر.اين.مري�صة.ول.

ا�صتطيع.التحدث.اأكرث)3(."   

•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.

واحلدي��د.فانبطح��ت.اأر�ص��ًا،.ثم.نه�صت.من.الأر���ص.لأ�صاهد.جثث.واأ�ص��الء.قتلى.وجرحى.،.الدم��اء.ت�صيل.يف.كل.

م��كان.فق��د.كان.ال�صوق.مزدحمًا.بالنا�ص.لأن.الق�صف.حدث.يف.وقت.ذروة.البيع.وال�صراء،.قمت.باإ�صعاف.�صخ�صن.

كانا.ي�صيحان.من.الأمل.فاإذا.بانفجارات.جديدة.بالقرب.من.ال�صوق.تع�صف.باملكان،.الدمار.حلق.كل.�صيء.ال�صوق.

واملب��اين.واملح��الت.املجاورة،.واأ�ص��اف.مت�صائاًل."ل.ندري.ما.�صب��ب.ق�صفنا.ب�صواريخ.طائ��رات.اآل.�صعود.فنحن.مل.
نوؤذي.احدا)4("؟!!.

• وال��د.اأح��د.ال�صحاي��ا.الأطف��ال.ُيدع��ى.ع��زي.�صامل.ركب��ي.50.عامًا.عن��د.مقابلتنا.له.ق��ال." كنت.يف.

من��زيل.القري��ب.م��ن.�صوق.�صاج��ع.ال�صعبي.ومطع��م.�صاجع.اأن��ا.واأ�صرتي.�صمعنا.�ص��وت.انفجار.كب��ر.مل.نكن.نعرف.

اأي��ن.م�ص��دره.ولكن.من.قوته.�صعرنا.باهتزاز.املنزل.ف�صعرنا.باخلوف.وخرجنا.منه.هاربن.باجتاه.ملعب.الثورة.يف.

املدين��ة.ويف.الطري��ق.اأخربين.اأحدهم.اأن.النفجار.كان.يف.�صوق.�صاجع،.عل��ى.الفور.تذكرت.ابني.ال�صغر.حممد.

ال��ذي.يبل��غ.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.والت�ي.تم.توثيق.المقابلة.بالفيديو.بتاريخ.2015/5/13م. .)3(
مقابلة.المركز.القانوني.لل�صاهد.العيان.في.مدينة.زبيد.بالفيديو.بتاريخ.2015/5/13م. .)4(

الطفلة/ وفاء
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ري��ال.مين��ي.يف.اليوم.)اقل.من.دولر.امريكي(.وهي.كل.ما.نعي�ص.علي��ه.وم�صدر.دخلنا.الوحيد،.فتوجهت.مبا�صرة.

اإىل.ال�ص��وق.لطمئن.على.ابن��ي.حممد.ولكني.لالأ�صف.وجدته.بن.القتلى.وكانت.جثته.م�صوهة.ومل.اأتعرف.عليه.
اإل.ب�صعوبة.،.لقد.قتلوين.معه.فقد.كان.كل.اأملي)5(".

اأدي��ب.احم��د.�صلم��ان.علي��ان.يبلغ.من.العمر.18.عاما.ي��روي.لنا.كيف.فقد.والده.فق��ال.).لقد.اأحدث.  •

الق�ص��ف.دم��ارًا.وركاما.هائ��اًل.يف.ال�صوق،.اجتمع.النا�ص.لنت�ص��ال.جثث.ال�صحايا.واإ�صع��اف.اجلرحى،.والدي.يبلغ.

من.العمر.65.عاما.كان.يف.ال�صوق.حلظة.الإنفجار،.بحثنا.عنه.بن.ال�صحايا.فلم.جنده.بن.القتلى.ول.اجلرحى،.

تعبنا.من.البحث.ا�صتمر.البحث.عن.ال�صحايا.حتت.الأنقا�ص.ملدة.ثالثة.اأيام،.لالأ�صف.مل.جند.�صوى.احلزام.الذي.

كان.يرتدي��ه.اأب��ي.ومل.نعرث.عل��ى.جثته،.قد.يكون.�صمن.الأ�ص��الء.الت�ي.وجدنا.كمية.كبرة.منه��ا.يف.امل�صت�صفيات.
كانت.قطعا.�صغرة.ل.ميكن.التعرف.على.ا�صحابها....احلزام..هو.كل.ما.تبقى.من.والدي.رحمه.اهلل).6(..

�ص��امل.عم��ر.قر�ص��ي.ع��روق.:.ه��ذا.ال�ص��م.ملواطن.ميني.يقط��ن.يف.مدينة.زبي��د.جوار.جام��ع.البي�صة.  •

التاريخ��ي،.تعر���ص.منزله.الب�صيط.لإح��دى.الغارات.اجلوية.الت�ي.ا�صتهدفت.زبي��د.ودمرته.بالكامل.على.روؤو�ص.

م��ن.في��ه،.ففقد.زوجته.الت���ي.�صُق.ج�صدها.اإىل.ن�صفن.وفق��د.اأبنائه.ال�صبعة.،.ول�صدة.ال�صدم��ة.الت�ي.تعر�ص.لها.

ه��ذا.املواطن.الب�صي��ط.فقد.عقله.بعدما.فقد.اأ�صرته.ومنزله.،.وهذا.املواط��ن.الب�صيط.املرتبط.بالأر�ص.والرتبة.
هو.مثال.فقط.ملئات.ال�صحايا.الآخرين..

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

.هكذا.يت�صاءل.العديد.ممن.التقينا.بهم.يف.املدينة،.كان.منهم.قريبه.

زكري��ًا.الذي.اأخربنا.بان.اأحد.ال�صواريخ.الت�ي.اأطلقتها.الطائرات.احلربية.

للتحالف.ال�صعودي.قد.ا�صتهدفت.منزل.اأ�صرة.�صامل.عمر.لتحيله.اإىل.ركام،.

وكان.بداخل��ه.اأولده.وزوجت��ه.قتل��وا.جميع��ا.منه��م.)3(.اأطف��ال.تناثرت.

اأج�صاده��م.اإىل.اأ�ص��الء،.وذل��ك.عندم��ا.كان.رب.الأ�ص��رة.بعيدًا.ع��ن.املنزل،.

فق��ام.املواطن��ن.بجم��ع.اأ�صالئه��م.يف.اأكيا�ص،.زوجت��ه.مل.يج��دوا.اإل.بع�ص.

اأع�صائها)7(،.كانت.فاجعة.بكل.ما.تعنيه.الكلمة.من.معنى..اجلميع.يت�صاءل.

ونح��ن.معه��م.اأي�صًا....مل��اذا.ا�صتهدفتهم.قوات.ال�صعودي��ة.وحتالفها..؟.ملاذا.
قتلت.اأبناء.زبيد.؟؟!!!

حجم املعاناة يف املستشفيات:

ا�صعف.اجلرحى.ونقلت.بع�ص.جثث.ال�صحايا.الت�ي.ا�صتطاع.النا�ص.انت�صالها.اإىل.العديد.من.امل�صت�صفيات.يف.

املناط��ق.املجاورة.للمدينة.نظرًا.لعدم.ق��درة.م�صت�صفى.مدينة.زبيد.على.ا�صتيعاب.كل.اولئك.ال�صحايا.من.القتلى.

واجلرح��ى،.ومنه��ا.م�صت�صفى.تهامة.وم�صت�صفى.الم��ل.يف.مديرية.بيت.الفقية،.وم�صت�صف��ى.احل�صينية.يف.مدينة.

احل�صيني��ة،.وم�صت�صفى.خا�ص.يف.مدينة.اجلراحي،.اإ�صاف��ة.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. .)5(
مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.لل�صاهد.في.مدينة.زبيد.الموثقة.بالفيديو.والكتابة.بتاريخ.2015/5/13م .)6(

مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.لل�صاهد.في.مدينة.زبيد.بتاريخ.2015/5/13م.. .)7(
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زار.م�صت�صف��ى.مدين��ة.زبي��د.وبع�ص.امل�صت�صفي��ات.القريبة.منها.الت���ي.ا�صتقبلت.املركز.القانوين.
�صحاي��ا.ه��ذا.الق�ص��ف.اإ�صاف��ة.اإىل.�صحايا.اآخري��ن.�صقط��وا.يف.عمليات.ق�صف.
اأخ��رى.بالطران.احلرب��ي.لقوات.ال�صعودية.وحتالفها..ليكت�صف.حجم.الكارثة.الإن�صانية،.حيث.�صاهدنا.العديد.
من.اجلثث.الت�ي.كانت.موجودة.يف.ثالجات.امل�صت�صفيات،.والكثر.منها.لزالت.جمهولة،.وبع�صها.متفحمة،.واأخرى.
ممزق��ة.اإىل.اأ�ص��الء،.ومل.يتمك��ن.الهايل.من.التعرف.على.هويته��ا،.والبع�ص.الخر.مل.يح�ص��ر.اأقرباءهم.لأخذ.
جثثه��م،.وُيعتق��د.اأن.ذل��ك.يعود.اإىل.اأن.تلك.اجلثث.تع��ود.لأ�صخا�ص.م�صافرين.كان��وا.متواجدين.يف.ال�صوق.الذي.
ق�ص��ف.باعتباره.�صوقا.يقع.على.طريق.عام��ًا.يربط.بن.حمافظتن.كبرتن.-احلديدة.وتعز-.فغالبا.ما.يتوقف.

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

اأم��ا.بالن�صب��ة.جلرحى.الق�ص��ف.الذين.يتلقون.الرعاية.والع��الج.يف.امل�صت�صفي��ات،.فاأحوالهم.ومعاناتهم.ل.

تق��ل.ع��ن.اآلمهم،.فالبع�ص.فق��دوا.اأع�صاء.م��ن.اأج�صاده��م،.والكثر.منهم.م�صاب��ون.بحروق.م��ن.الدرجة.الوىل.

والثاني��ة.وج��روح.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.كبر.نتيجة.ل�صحة.امكانياتها.وافتقارها.لالأدوية.وامل�صتلزمات.الطبية.

والكهرب��اء.والوق��ود،.وذلك.ب�صبب.احل�صار.املفرو�ص.على.اليمن.من.قبل.ق��وات.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.مابن.قتلى.وجرحى.اأكرث.من.طاقته.وقدرته.

ال�صتيعابي��ة،.بينم��ا.اأ�ُصعف.عدد.كبر.اآخ��ر.من.ال�صحايا.اإىل.م�صت�صفيات.اأخرى.مبدين��ة.احلديدة..كما.اأخربنا.

مدير.امل�صت�صفى.اأن.بع�ص.اجلثث.كانت.متفحمة،.وهناك.اأ�صالء.و�صلت.يف.اأكيا�ص،.واأن.دماء.ال�صحايا.كانت.ت�صيل.

يف.اأروق��ة.امل�صت�صف��ى،.واأن.بع�ص.اجلرحى.كان��ت.حالتهم.حرجة.ويحتاجون.اإىل.ال�صف��ر.للخارج.ب�صورة.عاجلة.
ولكن.احل�صار.يحول.دون.ذلك...اإنها.ماأ�صاة.حقيقية.

كم��ا.اأخربن��ا.اأن.امل�صت�صف��ى.يع��اين.م��ن.نق���ص.ح��اد.يف.الأدوي��ة.

وامل�صتلزم��ات.الطبية،.والكهرباء.منقطع��ة،.والوقود.منعدم،.والكثر.من.

الأدوي��ة.حتت��اج.اإىل.و�صعها.يف.ثالج��ات.التربيد،.وحمتوي��ات.ثالجات.

حف��ظ.الدم.وحماليل.املختربات.تعر�صت.للتلف.ب�صبب.انقطاع.الكهرباء.

والوق��ود،.فدرجة.احل��رارة.يف.املنطقة.مرتفعة.ج��دا.اإذ.ت�صل.يف.معظم.

الأوقات.اإىل.40.درجة.مئوية..الو�صع.ال�صحي.ينذر.بكارثة..وقد.نا�صد.

عربن��ا.كل.املنظم��ات.الإن�صانية.للن��زول.والإطالع.على.الو�ص��ع.الكارثي.
والعمل.على.رفع.املعاناة.الإن�صانية.عن.اجلرحى.واملر�صى.يف.امل�صت�صفى)8(..

مدي��ر.�صرط��ة.الأمن.والدف��اع.املدين.يف.مدينة.زبي��د..اأفاد.اأن.الق�ص��ف.ا�صتهدف.ال�ص��وق.ال�صعبي.واملباين.

املج��اورة.واأك��د.ع��دم.وج��ود.اأي.مواقع.ع�صكرية.اأو.م��ا.ميكن.اأن.ميث��ل.اأهدافًا.ع�صكرية،.الق�ص��ف.ح�صل.يف.وقت.

ازدح��ام.للنا���ص.وتواج��د.كبر.للباعة.وامل�صرتين.مم��ا.اأدى.اإىل.كارث��ة.اإن�صانية.مل.ت�صهد.له��ا.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.بن.قتيل.وجريح.واأج�صاد.قد.اختلطت.ببع�صها.البع�ص،.فتمكنوا.من.انت�صال.الع�صرات.

من.القتلى.واجلرحى.من.حتت.اأنقا�ص.ال�صوق،.اأما.ال�صحايا.الذين.كانوا.حتت.اأنقا�ص.املباين.الت�ي.دمرها.الق�صف.
مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.لمدير.م�صت�صفى.زبيد.في.تاريخ.2015/5/13م. .)8(

م��ن.النته��اكات.اخلط��رة.
ميث��ل. وم��ا. ال��دويل. للقان��ون.
جرمي��ة..تعمد.فر���ص.اأحوال.
معي�صي��ة،.م��ن.بينه��ا.احلرمان.
الطع��ام. عل��ى. احل�ص��ول. م��ن.
والدواء،.بق�صد.الهالك.»
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فق��د.وجدوا.�صعوب��ة.بالغة.يف.انت�صالهم.نظرًا.لقلة.المكانيات.وانعدام.الوق��ود،.وقد.ا�صتمرت.عملية.النت�صال.

لأك��رث.م��ن.ثالثة.ايام،.واأفاد.اأن��ه.ي�صعر.باحل�صرة.لعدم.قدرتهم.على.انقاذ.املزيد.م��ن.ال�صحايا،.فقد.قتل.كل.من.

كان.حت��ت.اأنقا���ص.املبن��ى.تقريبا،.كما.اأفاد.اأنه.نتج.ع��ن.�صدة.النفجارات.خلع.اأبواب.ونواف��ذ.اإدارة.الأمن.ومنها.

اأب��واب.ال�صج��ن.و�صقوطها.مما.اأدى.اإىل.فرار.ثمانية.واأربعن.�صجينا.كله��م.على.ذمة.ق�صايا.منظورة.لدى.النيابة.
واملحكمة،.بينهم.33.حمكوم.عليهم.يف.ق�صايا.قتل.و�صروع.يف.القتل)9(.

جرحى بدون عالج: 

.املحام��ي.بن��در.يا�صن.نا�صط.حقوقي.من.اهايل.مدينة.زبيد.التقين��ا.به.و�صرح.لنا.املعاناة.الإن�صانية.الت�ي.

حلق��ت.باأه��ايل.املنطقة.جراء.الق�صف،.واأفاد.اأن.الهجوم.ا�صتهدف.اأبرياء.مدنين.عزل.مل.ي�صكلوا.يوما.اأي.خطر.

عل��ى.اأحد.فاملنطقة.باأكملها.مدنية،.وزبي��د.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.

والتكف��ل.مبعاجل��ة.اجلرح��ى،.فال�صحاي��ا.اأغلبهم.فق��راء.واملنطقة.من.اأك��رب.املناطق.ن�صبة.يف.الفق��ر.والبطالة،.

املحام��ي.بن��در.قال.اأن��ه.مل.يجد.اأي.جت��اوب.من.املنظم��ات.الإن�صانية.�ص��واء.الداخلية.اأو.اخلارجي��ة،.واأنه.�صعر.

بالإحب��اط،.فح��اول.م�صاع��دة.ال�صحايا.ه��و.وجمموعة.من.ال�صباب.ع��ن.طريق.اإن�صاء.جمعي��ة.اأهلية.تعمل.على.

جم��ع.التربع��ات.املالية.وامل�صاعدات.العينية.من.اأهل.اخلر.لتوفر.متطلب��ات.العالج.والرعاية.لل�صحايا.وذويهم.
املنكوبن..وزودنا.بك�صوفات.تت�صمن.اأ�صماء.وبيانات.ال�صحايا)10(.

القانون الدويل اإلنساني:
».تعم��د.توجيه.هجم��ات.�صد.ال�صكان.املدنين.ب�صفتهم.هذه.اأو.�صد.اأف��راد.مدنين.ل.ي�صاركون.مبا�صرة.يف.
الأعم��ال.احلربية..وتعمد.توجيه.هجمات.�ص��د.مواقع.مدنية.،.اأي.املواقع.الت�ي.ل.ت�صكل.اأهدافًا.ع�صكرية..مثل.

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

يوؤك��د.اأن.ق��وات.ال�صعودي��ة.وحتالفه��ا.ق��د.خرق��ت.قواعد.القان��ون.الدويل.املركز.القانوين.
املذك��ورة.عندم��ا.تعم��دت.بطائراتها.ق�ص��ف.جتمع.مدين.ومب��اين.مدنية.يف.
مدينة.زبيد.بالقنابل.وال�صواريخ.املوجهة،.ونتج.عنه.�صقوط.املئات.من.املدنين.بن.قتيل.وجريح.،.وكل.املوؤ�صرات.
توؤك��د.عل��ى.اأنه��ا.تعمدت.ا�صتهدافه��م،.اإذ.مل.يكن.هن��اك.اأي.مربر.لق�صف.مدين��ة.زبيد،.فال.يوج��د.فيها.اأي.هدف.
ع�صك��ري..كما.اأن.�صمت.ق��وات.ال�صعودية.وحتالفها.وعدم.تعليقها.على.الواقعة.رغم.معرفتها.ب�صقوط.املئات.من.
املدنين.ح�صب.ما.ن�صرته.و�صائل.العالم.املتعددة.يوؤكد.ذلك.اي�صا..واملوؤ�صف.اأنها.مل.تربر.لرتكاب.هذه.املجزرة.
ولو.بانها.خطاأ.غر.مق�صود.مثال،.رغم.اأنها.قد.حتدثت.مرارًا.عن.قيامها.باتخاذ.كافة.الإجراءات.املمكنة.حلماية.
املدني��ن،.لك��ن.احلا�صل.هو.خالف.ذلك.ملا.ورد.من.اأدلة.توؤك��د.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.للمدنين.يف.مناطق.خمتلفة.من.اليمن.

كم��ا.اأن.ا�صته��داف.مدينة.زبي��د.التاريخية.املدرجة.يف.قائم��ة.الرتاث.الإن�صاين.ي�ص��كل.خرقا.لتفاقيات.

حماي��ة.الأعي��ان.الثقافي��ة.واأماك��ن.العب��ادة.ومنه��ا.اتفاقي��ة.له��اي.لع��ام.1907.والربوتوك��ول.الأول.امللحق.

مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.لمدير.ال�صرطة.بتاريخ.2015/5/13م. .)9(
)10(.مقابلة.المركز.القانوني.للحقوق.والتنمية.للمحامي.والنا�صط.الحقوقي.بندر.يا�صين.بتاريخ.2015/5/13م.
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باتفاقيات.جنيف.الأربع.

.فق��د.حظ��رت.املواد.2،.و3،.و4،.و5.من.اتفاقية.لهاي.حلماية.املمتل��كات.الثقافية.يف.حالة.النزاع.امل�صلح.
من.تعري�ص.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.

�ص��د.الآث��ار.التاريخية،.اأو.الأعمال.الفني��ة،.اأو.اأماكن.العبادة.الت�ي.ت�صكل.الرتاث.الثق��ايف.اأو.الروحي.لل�صعوب..
الأعمال.املذكورة.اأعاله.ت�صكل.جرائم.حرب..

مل.تك��ن.املرة.الأوىل.الت�ي.ت�صتهدف.الطائرات.احلربية.لل�صعودي��ة.وحتالفها.الآثار.واملناطق.التاريخية.

اليمني��ة،.فقد.ر�صد.املرك��ز.القانوين.عمليات.ا�صتهدف��ت.العديد.من.املن�صاآت.املحمية.باتفاقي��ات.دولية،.مع.اأنها.

مل.ت�صتخ��دم.لأغرا�ص.ع�صكري��ة.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.املدنين.و�صور.لبع�صهم

ملحق.رقم.)2(.اأ�صماء.وبيانات.ال�صحايا.اجلرحى.من.املدنين.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�ص�������مم
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدقتيلذكرخليل.عبده.�صليمان.املزجاجي1
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدقتيلذكرعمار.حممد.امن.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�صمري15
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدقتيلذكرمراد.في�صل.حمرم.ال�صمري16
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدقتيلذكرح�صن.يحيى.ا�صماعيل.مرحل17
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدقتيلانثىجمالة.عيا�ص.�صعيد.درين18
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدقتيلذكراحمد.�صليمان.عليان19
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدقتيلذكراحمد.حممد.عو�ص.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�صمري25
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�ص.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�صر.غالب.قهري.ال�صمري40
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
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صور لبعض الضحايا القتلى يف مدينة زبيد حمافظة احلديدة

جثة.اأحد.املدنين.كانوا.عر�صة.

من. انت�صاله. املبا�صر.مت. للق�صف.
حتت.الأنقا�ص

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�ص�������مم
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�ص14
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�ص.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�صمري36
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



ق�صف.مدينة.زبيد.التاريخية.-.بتاريخ.2015/5/12م16

المركز القانوني للحقوق والتنمية

التاريخمكان.الواقعةاملنطقة/.املديريةاحلالةالعمرالنوعال�ص�������مم
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدم�صاب40ذكرحممد.يحيى.عبد.الباقي.الهدل46
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدم�صابة30انثىمرمي.حت�ص.خرفق.عبد.اهلل47
2015/5/12�صوق.�صاجعزبيدم�صاب30ذكرفهيم.عبده.حممد.�صاو�ص48
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.�صغر.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
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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

اأح��د.ال�صحايا.اجلرح��ى.يتلقى.
العناية.الطبية.يف.امل�صت�صفى
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مرت يف مدينة زبيد – احلديدة
ُ
صور بعض املنشآت املدنية التـي د

ا�صتهداف��ه. مت. ال��ذي. املبن��ى.

ال�صعودي��ة. ب�صواري��خ. مبا�ص��رة.

وحتالفه��ا.وال��ذي.يحت��وي.على.
مطعم.وا�صرتاحة.و�صكن

حجم. تو�صح. قرب. عن. �صورة.

باملبنى. حل. الذي. الدمار.
وال�صرتاحة.وال�صكن

املجل���ص.املحل��ي.مبدين��ة.زبي��د.

يق��وم.لرف��ع.الأنقا���ص.والبحث.
عن.جثث.ال�صحايا
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