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مقدمـــــة :
منذ بداية �سن اململكة ال�سعودية وحلفائها احلرب على اليمن يف 2015/3/26م ا�ستهدفت طائراتها 
عدة مناطق متفرقة يف العا�سمة �سنعاء ب�سكل يومي ومن تلك املناطق منطقة ت�سمى حي عطان 
احد احياء مديرية ال�سبعني التي تعترب من اأكرب املديريات يف اأمانة العا�سمة �سنعاء والتي تقع 
يف اجلزء اجلنوبي الغربي من العا�سمة ويف هذا احلي جبل ي�سمى عطان وعلى امتداد منحدراته 

و�سفحه وعلى جوانبه تقع منطقة ت�سمى فج عطان وهي منطقة �سكنية وجتارية راقية.

مكان االنتهاك :حي فج عطان احد احياء مديرية ال�سبعني التي تعترب من اكرب املديريات يف 
اأمانة العا�سمة �سنعاء ويقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من العا�سمة ويف هذا احلي جبل ي�سمى عطان 
ت�سمى فج عطان وهي منطقة مكتظة  واأ�سفله تقع منطقة  امتداد منحدراته وعلى جوانبه  وعلى 
بالوحدات ال�سكانية وال�سفارات وال�سركات التجارية وامل�ست�سفيات اخلا�سة واملدار�س واجلامعات .
زمن االنتهاك: يوم  االثنني املوافق 20اأبريل2015م قرابة ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا.

نوع االنتهاك: ق�سف بالطريان احلربي ال�سعودي ب�سالح حمرم دوليًا على جبل منطقة عطان 
ت�سبب بانفجار هائل نتج عنه �سقوط قتلى وجرحى ودمار �سامل ملنطقة فج عطان واإحلاق اأ�سرار 
 7 امتداد  على  �سكنية  وحدة  الف  ثالثة  من  الأكرث  وحكومية  وجتارية  �سكنية  بوحدات  كبرية 

كيلومرت من املوقع الذي ح�سل فيه االنفجار.

جهة االنتهاك: اململكة العربية ال�سعودية والدول التي حتالفت معها وهي )االإمارات , الكويت, 
قطر, البحرين, م�سر, ال�سودان, االأردن, املغرب, اأمريكا(

يف  احلرب  �سن  بداية  منذ  بلغت  احلي  هذا  ا�ستهدفت  غارات  عدة  ر�سد  القانوين  املركز   
2015/3/26م اإىل 17اأبريل2015م  قرابة ) 130( غارة على احلي معظمها كانت بعد منت�سف الليل 
, وكان �سدى االنفجارات الناجتة عن الق�سف ت�سل اإىل م�سامع �سكان العا�سمة �سنعاء وتثري اخلوف 
خمتلفة  مادية  اأ�سرار  يف  تتمثل  الفرتة  تلك  خالل  االأ�سرار  وكانت   , واالأطفال  الن�ساء  لدى  والفزع 
حلقت بامل�ساكن واملن�سئات املدنية, وخالل ر�سد الغارات اليومية الحظنا تزايد وتريتها وقوة انفجار 
االأ�سلحة امل�ستخدمة يف ق�سف هذه املنطقة ,ويف  منت�سف ليل 18/ابريل/2015م ح�سل انفجار عنيف 
ا�ستهدف احلي كان قويًا لدرجة اأن �سكان العا�سمة ا�ستيقظوا على دوي �سوته وو�سل اإىل املركز الكثري 

من البالغات عن �سحايا ب�سرية و ح�سول اأ�سرار مادية كبرية .
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وبعد الق�سف بن�سف �ساعة تقريبًا ر�سد الفريق يف مواقع التوا�سل االإجتماعي  دعوات ا�ستغاثة من 
اأهايل املنطقة وعرب نا�سطني حقوقيني مفادها انت�سار غاز كثيف يف املنطقة بعد الق�سف رائحته ت�سبه 
الكلور وقد ت�سبب يف اإ�سابة بع�س �سكان حي عطان بحاالت اختناق و�سعوبة يف التنف�س االمر الذي 

يحتاج اإىل �سرعة اإ�سعافهم.
 املركز القانوين  توا�سل تلفونيًا يف ال�ساعة الثانية والن�سف اأي بعد �ساعة تقريبًا من االنفجار 
الناجت عن الق�سف مع مراكز الطوارئ يف امل�ست�سفيات –لعدم قدرة فريق الر�سد على االإنتقال يف نف�س 
الوقت لتوثيق احلاالت يف احلي اأو اإىل امل�ست�سفيات التي اأ�سعف امل�سابني اإليها نظرًا الإ�ستمرار حتليق 
اإليهم العديد من  اأنه و�سلت  اأفاد الطبيب املتواجد يف طوارئ امل�ست�سفى اجلمهوري  الطائرات -  وقد 

احلاالت التي تعاين من اختناق احدهم يف العناية املركزة حالته حرجه جدا .
يف �سباح اليوم التايل  19اأبريل2015م ال�ساعة التا�سعة حترك فريق الر�سد والتوثيق للم�ست�سفى 
اجلمهوري احلكومي الواقع يف �سارع الزبريي بالعا�سمة �سنعاء لتوثيق احلاالت التي مت ابالغه لياًل 
بوجودها .وعند اخذ اإفادات املخت�سني اأفاد دكتور الطوارئ واملندوب االأمني يف امل�ست�سفى اأن ال�سخ�س 
الذي كانت حالته حرجة لياًل قد فارق احلياة ب�سبب االختناق ومل يتمكنوا من اأنقاذه وا�سمه اكرم 

الب�ساري 20 عاما وجثته يف ثالجة امل�ست�سفى.
كما اأفاد دكتور الطوارئ اأن هناك �سخ�س ممن مت اإ�سعافهم لياًل الإ�سابتهم باالختناق يف منطقة عطان 
كان قد غادر امل�ست�سفى بعد اأن مت معاجلته لياًل عاد يف ال�سباح وحالته حرجه ويعاين من �سعوبة يف 
التنف�س ومت اإدخاله غرفة العناية املركزة وقد قام الفريق باأخذ بياناته وت�سويرة من خارج الغرفة 

الحرتازات طبية ح�سب طلب املخت�سني وطلبنا تقرير طبي عن حالته  .
اأفاد الدكتور املخت�س يف امل�ست�سفى للفريق اأن هناك اأربع حاالت من عائلة واحدة وهن اأربع ن�ساء  مت 
اإ�سعافهن للم�ست�سفى وعند اجراء الفحو�سات وعمل ك�سافة اأ�سعة )XR( اأظهرت النتائج عن وجود 
ثقوب يف رئتي االأربع احلاالت وهو اأي�سًا ما وجدوه يف بقية احلاالت ومنهم املتويف اكرم الب�ساري وهي حالة 

اأثارت �سكوك وريبة االأطباء يف امل�ست�سفى يف نوعية الغازات التي ا�ستن�سقها ال�سحايا جراء الق�سف .
امل�سابني  اإفادات  وّثقنا  كما  والق�سف  الواقعة  عن  �سهود  �سهادات  اإىل  ا�ستمع  القانوين  املركز   

واأهاليهم.  
األقته  دوليا  حمرمًا  �سالحا  يكون  قد  ذلك  يف  ت�سبب  الذي  الغاز  اأن  اأكدوا  واأطباء  حمليون  خرباء 
الطائرات احلربية ال�سعودية  يف مناطق ماأهولة بال�سكان املدنيني اأودى بحياة البع�س منهم والبع�س 
الذي بات  العالج يف اخلارج  اإىل  واأن حالتهم خطرة وحتتاج  التقرير  زال يعاين حتى كتابة هذا  ما 

م�ستحياًل ب�سبب احلظر اجلوي والبحري والربي الذي فر�سته ال�سعودية على ابناء اليمن .
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واقعة القصف ملنطقة عطان )جمزرة عطان الكربى( يوم االثنني 20أبريل2015م:

اإىل  باحثات  وثالث  باحثني  اأربعة  من  -املكون  والتوثيق  الر�سد  فريق  اإنتقل  اليوم  هذا  �سباح  يف 
مكان الق�سف لر�سد االنتهاكات وتوثيق االأ�سرار املادية واآثار الق�سف الذي ت�سبب ح�سول اختناق 
يوم  يف  حدثت  التي  الواقعة  تلك  عن  وال�سهود  ال�سحايا  اإفادات  واأخذ  اآنفًا,  املذكورة  احلاالت 

18اأبريل2015م والتي طالت املدنيني والوحدات ال�سكنية.
واأثناء ما كان الباحثون يقومون بالتوثيق �سمعوا يف ال�ساعة 10:35 �س حتليق طائرات ال�سعودية 
وحتالفها فوق املكان وفجاأة قامت تلك الطائرات بق�سف املنطقة التي ق�سفتها املرة االأوىل بتاريخ 
18اأبريل2015م, وا�ستخدمت هذه املرة يف ق�سف جبل عطان �سالحًا فتاكًا ذو قدرة تدمريية عالية 
و�سوت انفجاره كان هائاًل جدًا, فاأ�سابت حافة جبل عطان لًتحدث انفجارا هائاًل وقويًا مل ي�سبق 
لنا اأن �ساهدنا  اأو �سمعنا مبثله طوال حياتنا, ونتيجة لل�سغط الهائل الذي �ساحب االنفجار �سعرنا 
بقوة انتزعتنا من االأر�س واألقت بنا اإىل م�سافة عن مكان متركزنا. و�ساَحب االنفجار ت�ساعد كتل 
نارية ملتهبة وكثيفة جدًا يبلغ قطرها حوايل)500( مرت تقريبًا. لت�سكل بعد ذلك دخانًا كثيفًا 
ت�ساعد عموديًا نحو ال�سماء على �سكل ال�سجرة, واإرتفع الدخان اإىل م�سافة عالية تقدر بكيلو مرت 
تقريبًا. وخّلف االنفجار دمارًا �ساماًل لكل االأحياء املحيطة مبركز وقوعه, و�ساهدنا  كميات كبرية 
من �سخور اجلبل باأحجام كبرية ي�سل حجم بع�سها اإىل حجم ال�سيارة, وكانت تلك ال�سخور تت�ساقط 
على ُبعد م�سافات واجتاهات خمتلفة يف املنطقة, كما �ساهدنا تطاير اأحجار خمتلفة االإحجام بني 
املتو�سطة وال�سغرية يعادل حجم بع�سها حجم جمجمة االإن�سان, و�ساهدنا االأدخنة والغبار الكثيف 
املختلط بالغازات يزحف على االأحياء ال�سكنية مدمرًا كل �سئٍء اعرت�س طريقه من بيوت املدنيني 
والفلل والعمارات ال�سكنية واملدار�س ورو�سات االأطفال واجلامعات وامل�ساجد وال�سركات التجارية 
واملحالت واملعار�س التجارية وامل�ست�سفيات والعيادات الطبية واال�سواق والطرق و�سبكات الكهرباء 
واالإت�ساالت وع�سرات املن�ساآت اخلدمية احلكومية والتجارية وع�سرات ال�سيارات اخلا�سة, بل مل 
الدبلوما�سية  البعثات  ومقرات  ال�سفراء  وبيوت  القن�سلية  وامللحقيات  ال�سفارات  حتى  منه  ت�سلم 
باملئات  وجرحى  قتلى  خملفًا  الب�سر  مد  على  �ساماًل  دمارًا  االنفجار  ذلك  دمرها  املتحدة  واالأمم 

واأ�سرار مادية كبرية.

ونظرًا لتواجدنا يف تلك املنطقة وقت هذه الكارثة فقد تعر�ست اإحدى الباحثات )�س. م(  الإ�سابة 
بليغة نتيجة الإرتطام اأحد االأحجار املتطايرة من االنفجار  بحو�سها  , اأمااالآخرون  من فريق الر�سد
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اأ�سيبوا بر�سو�س وخدو�س نتيجة �سغط وقوة االنفجار الذي دفعهم للخلف وت�سبب ب�سقوطهم لالأر�س. 
ليفيقوا بعد هول ال�سدمة على م�سهد ماأ�ساأوي ي�سعب و�سفه ,اأنا�س م�سدومني من هول االنفجار منهم 

من ي�سرخ والبع�س يهرب واآخرين يهرعون اإىل مكان تواجد اأطفالهم ون�سائهم واأقربائهم ((.

هرع الفريق الإ�سعاف زميلتهم : ويف الطريق اإىل امل�ست�سفى �ساهدوا  املزيد من الدمار واخلراب الذي 
امل�ست�سفى  اإىل  بها  مروا  التي   وال�سوارع  االأحياء  اإمتداد  على  ال�سعودي   الطريان  �سواريخ  خلفته 
اجلمهوري الذ يقع على بعد 7 كيلو من منطقة االنفجار , �سيارات االإ�سعاف وفرق االإنقاذ تهرع اإىل 
يف  اأج�سادهم   املتناثرة  امل�سابني  واإ�سعاف  االأنقا�س  حتت  من  ال�سحايا  النت�سال  واملنازل  االأحياء 
ال�سوارع واملنازل واملحالت التجارية , ال�سخور متناثرة يف كل اأرجاء حي عطان واالأحياء املجاورة 
فوق ال�سيارات واملنازل ويف املحالت التجارية , عمارات ومنازل تدمرت كليًا واأخرى �ساعت مالحمها 
كل �سئء يف املنطقة �سار غريبًا وموح�سًا وكلما  ابتعدنا عن مركز االنفجار وجدنا  الدمار واخلراب 
اأو�سلنا زميلتنا الباحثة اإىل امل�ست�سفى وتركنا اأحدنا لرعايتها عدنا اإىل تلك االأحياء التي حل عليها 

الدمار واخلراب لنوثق كل ما �ساهدناه وراأيناه .

املركز القانوني وثق بعض الضحايا املدنيني:
بعد اأن ا�ستطاع الفريق اإ�سعاف زميلتهم توا�سلوا مع بقية اأع�ساء فرق الر�سد والتوثيق املتواجدة يف 
�سنعاء لتوثيق تلك اجلرائم نظرًا الت�ساع رقعة االإحياء التي طالها الدمار, وبكل �سجاعة عادوا اإىل 
اأُ�سعف  حي عطان ووثقوا ذلك الدمار واخلراب, جزء من فريق الر�سد انتقل اإىل امل�ست�سفيات التي 
اأو ا�ستقبلت جثث القتلى, ووّثقنا حاالت كثري من القتلى واجلرحى الذين وجدناهم  اإليها امل�سابون 
يف اأربعة ع�سر م�ست�سفى بالعا�سمة �سنعاء امتالأت بهم ثالجاتها ومرافقها الطبية, حتى اأن االأعداد 

الكبرية للجثث دفعت بامل�ست�سفيات اإىل اال�ستعانة بثالجات جتارية اأخرى حلفظ اجلثث . 
اأعلنت  كما  بالدم,  والتربع  امل�ست�سفيات   جميع  نحو  للتوجه  ا�ستغاثة  نداء  اأطلقت  ال�سحة:  وزارة 
امل�ست�سفيات حالة الطوارئ الق�سوى واإ�ستدعاء جميع كوادرها من االأطباء واال�ست�ساريني والعاملني.

 املركز القانوين : وثق حاالت القتل واالإ�سابات واالأ�سرار ب�سهادات )100( �ساهد واإفادات اأهايل 
القتلى واإفادات اأغلب امل�سابني واإفادات )500( مدين من اأ�سحاب املنازل وال�سركات وال�سيارات التي 
بالفيديو,  لل�سحايا وتوثيق حاالتهم  الفوتوغرافية  ال�سور  اأخذ  الق�سف, ومت  الدمار ب�سبب  حلقها 

كما تابعنا امل�ست�سفيات واجلهات املخت�سة من اأجل احل�سول على التقارير الطبية )التي بالفعل
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ح�سلنا على عدد منها وما زلنا نتابع البقية(  كما وّثقنا اإفادات االأطباء وامل�سوؤولني واجلهات االأمنية, 
القتلى  من  ال�سحايا  مبئات  تكتظ  كانت  التي  امل�ست�سفيات  و�ساالت  واملمرات  الطوارئ  غرف  ووّثقنا 

واجلرحى مع ا�ستمرار توافد املزيد منهم فوق �سيارات االإ�سعاف.

اأو  للمواطنني  اململوكة  العقارية واملنقولة   املدنية  املن�ساآت  املادية يف  الكثري من االأ�سرار  كما وّثقنا 
لل�سركات اأو للحكومة اأو لالأجانب.

وصف االنفجار ونوع السالح املستخدم:

وثق املركز اأنه على ُبعد م�سافات قد ت�سل اإىل كيلو ون�سف وحتى اثنني كيلو تطايرت ال�سخور من 
للجبل  ذوبان  حدث  اأنه  يبدو  حيث  لالنفجار,  الهائلة  القوة  نتيجة  وكبرية  �سغرية  باأحجام  اجلبل 

امتالأت به �سوارع العا�سمة يف فج عطان ب�سكل اأحجار �سغرية وتراب ناعم.

وبح�سب خرباء خمت�سني اأفادوا املركز باأن هذا االنهيار املتطاير للجبل بهذا ال�سكل وُبعد امل�سافات 
وكثافته  اإىل 6(  ما بني )4  ملعادن اجلبل تقريبا  ال�سالبة  اأن مقدار  اأحجاره ومبا  اإليه  التي و�سلت 
عالية ت�سل يف املتو�سط )2 اإىل 2.4 كجم/م3( وكما �ساهدنا تفتت هذا اجلبل بذلك ال�سكل الهائل 
وحتوله اإىل اأحجار �سغرية واأي�سا كلما اقرتبنا من مركز  انفجار القنبلة يبدو اجلبل كاأنه حتول اإىل 
اأن مقدار ال�سالبة  ملعادن اجلبل واأي�سًا  اأولية وعلمية  )كري وني�س وتراب(؛ وهذا ما يعطي نتائج 
الكثافة وما هو ناجت عن االنفجار ومدى تفتته وحتوله اإىل اأحجار �سغرية وتراب يقودنا اأن ال�سالح 
امل�ستخدم قد وّلد طاقة حرارية عالية هائلة تتجاوز درجة اإن�سهار املعادن املكونة للجبل قد ت�سل 

اإىل اأكرث من 4000 درجة مئوية.

مشاهد االنفجار: من خالل ال�سور التي وثقت حلظة الق�سف بوا�سطة كامريات املراقبة املتواجدة 
م�سافة  اإرتفع  كبري  انفجار  حدوث  و�سحت  للمكان  املجاورة  واالإعالمية  املدنية  املوؤ�س�سات  بع�س  يف 
حتليل  وباإمكان  كثيف.  بدخان  م�سحوبة  االأمتار  مئات  باإرتفاع  ونار  متموج  دخان  اأعقبه  طويلة 
الطيف من خالل ال�سورة وحتديد العنا�سر املكونة لالنفجار ميكن من خاللها ا�ستنتاج نوعية ال�سالح 

امل�ستخدم من قبل خرباء.
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إنبعاثات مشعة يف منطقة االنفجار:
  املركز القانوين ح�سل على التقرير ال�سادر عن املركز الوطني لعالج االأورام الذي قام بالنزول 
لقيا�س  املخ�س�سة  باالأجهزة  املنطقة  مل�سح  االنفجار  مكان  اإىل  22اأبريل2015م  بتاريخ  امليداين 
 "survey meter" اإىل التايل )تدرج زيادة القراءة جلهاز  االنبعاثات االإ�سعاعية, والذي خل�س 
)املا�سح االإ�سعاعي املكاين( كلما اجتهنا �سوب مركز االنفجار, وذلك ي�سري اإىل اأن هناك ن�ساط اإ�سعاعي 

كبري ن�سبيًا, وهذا يعطينا موؤ�سرات علمية اأولية اأن االنفجار اإنبعثت عنه اأ�سعة( .
 كما ا�ستمع املركز  اإىل ت�سريحات عدد من اخلرباء املحليني واإفادات اأطباء و�سهود عيان واأطلع على 
مقاطع الفيديو التي وثقت الق�سف وحلظة االنفجار , باالإ�سافة اإىل توثيقه ات�ساع رقعة الدمار الذي 
خلفه االنفجار لعدة كيلو مرتات, و�سرعة ونوع الدمار وقوة االنفجار وقوة �سوته وكميات الغازات 
املنبعثة عنه وتزايد االأدلة عن وجود اإ�سعاعات م�سرطنة يف بوؤرة االنفجار واملناطق املحيطة به, كل 
ذلك يوؤكد اأن ق�سف الطريان ال�سعودي حلي عطان بتاريخ 20اأبريل2015م كان با�ستخدام �سالح فتاك 
وقد يكون حمرم دوليًا كما ا�سار اإليه خرباء, واآثار ذلك االنفجار التي مازالت ماثلة وت�سهد على هذه 
اجلرمية التي تخ�سع للقوانني الدولية جترميًا وعقوبًة , وكل هذا ي�ستدعي من االأمم املتحدة اإر�سال 

جلنة حتقيق يف هذا الواقعة كونها تعد من جرائم احلرب .
نتائج االنتهاك:

اأطفال ون�ساء  الب�سرية : بلغت ح�سيلة الق�سف بح�سب ما مت توثيقه )84( قتياًل بينهم  ال�سحايا 
وبلغ عدد اجلرحى اأكرث من )600( جريح  بينهم اأطفال ون�ساء. 

كما ت�سبب الق�سف يف نزوح كل �سكان حي عطان واالأحياء املجاورة له اإىل مناطق متفرقة يف العا�سمة 
واملحافظات االأخرى, ويقدر عددهم مبا ال يقل عن )ثالثني الف( نازح , وبع�س ال�سكان الذين دمرت 

منازلهم مل يجدوا لهم ماأوى اإال يف عّبارات الطريق واأنابيب ت�سريف مياه ال�سيول واالمطار.
حاالت إنسانية مأساوية :  

ر�سد املركز حاالت ماأ�ساوية الإ�سرتني ممن تدمرت منازلهم جراء ق�سف منطقة عطان فلم يجدوا 
لهم ماأوى اإال يف عّبارات ال�سيول حتت االأر�س, االأ�سرتان مكونتان من )15( فردًا معظمهم من الن�ساء 
منا�سدة  القانوين يف حينها  املركز  اأ�سدر  وبينهم م�سابون ومر�سى ومعاقون عقليًا. وقد  واالأطفال, 

للمنظمات االإغاثية واجلهات الر�سمية الإغاثة هذه االأ�سر.
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اأنهما  اإال  اإىل )84( قتياًل و)364( جريحًا  القتلى و�سل  اأن عدد  وزارة الداخلية وال�سحة �سرحتا 
قالتا اأن عدد )45( جثة ما زالت جمهولة الهوية.

ن�ستطع ح�سر كامل  التي ح�سلت نتيجة لالنفجار حيث مل  املادية : وّثقنا بع�س االأ�سرار  االأ�سرار 
االأ�سرار نظرًا لكرثة املنازل واملن�ساآت املدنية التي تعر�ســت للدمـــار واخلراب واالإتـالف على امتداد

التجارية  واملحال  واملكاتب  وال�سركات  املنازل  من  املئات  دمرت  حيث   , الق�سف  مركز  من  كم(   7(
الطاقة  نقل  وخطوط  وامل�ساجد  واجلامعات  االأطفال  ورو�سات  وامل�ست�سفيات  واملدار�س  واخلدمية 
وال�سوارع وو�سائل النقل املختلفة, والزالت اجلهات الر�سمية املخت�سة تقوم باحل�سر, و�سيعمل املركز 
التي  الوحدات  عدد   تقدير  وميكن  ح�سرها,  من  االنتهاء  فور  عنها  مف�سلة  تقارير  على  للح�سول 

ت�سررت بحوايل )7( اآالف  مبنى )منازل - عمائر - مدار�س - حمالت جتارية-و و و و..... الخ(.

ل�سفارات  التابعة  املن�ساآت  وبع�س  تدمرت  التي  التجارية  ال�سركات  بع�س  وّثق  القانوين  املركز   
اأجنبية وهيئات ومنظمات دولية.

ال�سورة تتكلم عن حجم ال�سالح الذي ا�ستخدمته ال�سعودية وحتالفها
يف ق�سفها جلبل عطان و�سط االأحياء ال�سكنية
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل5طفلليث عبد املوؤمن �سجاع الدين1. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل7طفلحممد �سيف حممد اجلايفي2. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل18طفلب�سام �سرف حم�سن العياين3. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلة40اأنثى�سروق عبد اهلل �سعالن4. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلة35اأنثىزهراء  ال�سومالية5. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل19ذكرحممد اأحمد يحي ال�سبل6. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل25ذكراأ�سامة عبد اهلل هزاع7. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل25ذكر�سامل اإبراهيم دلعو�س8. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل27ذكرتوفيق �سالح �سالح الهمداين9. 

2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل27ذكرجمال اأحمد عبد اهلل اخلامري10. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل27ذكرع�سام اأحمد حمادي  الرجامي11. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل28ذكرفار�س اأحمد حمادي الرجامي12. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل28ذكرفار�س جماهد حممد ناجي حمادي13. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلة28اأنثىلينا عبد الرحمن �سجاع الدين14. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل30ذكرعبد ال�سالم غامن ح�سن حممد15. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل35ذكر اأح�سن عبد اهلل احلملي 16. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل35ذكرعبد املوؤمن عبد الوهاب �سجاع الدين17. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل35ذكرحممد اأحمد �سعد عدال18. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل45ذكراأمني اأحمد يحي حممد19. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل45ذكرطارق اأحمد �سعيد احلردان 20. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل50ذكرمدين اأحمد الزريقي 21. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيل59ذكر طه حممد حممد الو�سابي امل�سعودي 22. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلذكرحزام علي حممد حزام23. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلذكر�سامل اإبراهيم24. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلذكرعبد ال�سالم غامن ح�سني �سنان25. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلذكرعبد اللطيف حممد علي فتح اهلل ال�سماع26. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلذكرعبد النا�سر زياد27. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلذكرحممد علي دويد28. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلذكرحممد علي �سالح �ساكر29. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةقتيلذكرحممد علي حممد اجلمال30. 
2015/4/20فج عطان اأمانة العا�سمةقتيل ذكرم�سطفى حممد عز الدين امل�سريعي31. 
2015/4/20فج عطان اأمانة العا�سمةقتيل ذكرمنري عقالن32. 
2015/4/20فج عطان اأمانة العا�سمةقتيل ذكروليد علي حممد امل�سوري33. 
2015/4/20فج عطان اأمانة العا�سمةقتيل ذكريحيى يحيى احلجازي34. 
2015/4/20فج عطان اأمانة العا�سمةقتيل ذكر�سامي حميد حممد ناجي35. 
2015/4/20فج عطان اأمانة العا�سمةقتيل ذكرحممد �سم�سان36. 
2015/4/20فج عطان اأمانة العا�سمةقتلىذكورعدد 48 جثة جمهولة37. 

أمساء الضحايا القتلى
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يبلــغ  اجلايفي  حممد  �سيف  حممد  الطفل 
علــى  منزله  ويقــع  �سنوات  �سبع  العمر  مـن 
ُبعــــــد 3 كيلو مــن منطقة الق�سف كان ذاهبًا 
اإىل البقالة لي�سرتي ماًء ملنزلهم واأ�سابتـــه 
اإحدى �سظايا االنفجار يف فـــج عطان والتي 

على اإثرها فارق احلياة

صور  بعض الضحايا من القتلى نتيجة قصف السعودية وحتالفها على منطقة فج عطان 

اأ�سرة اأحد ال�سحايا عند و�سولهم اإىل 
امل�ست�سفى لروؤية اأحد اأقاربهم الذي قتل 

ب�سبب ق�سف جبل عطان

اأحد ال�سحايا الذين قتلوا ب�سبب الق�سف 
على منطقة فج عطان 

جثة هامدة مت ت�سويرها يف امل�ست�سفى 
وتعود الأحد �سحايا الق�سف

على منطقة فج عطان 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب2طفلنا�سر�سرف الدين1. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة5طفلةهندية حمزة علي عبد اهلل2. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب6طفلحممد اإبراهيم قايد3. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب7طفليو�سف  حممد حممد ن�سيح4. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة8طفلةزينب عبد اهلل ح�سني العلواين5. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب8طفلمنري حمزة علي عبد اهلل6. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب9طفلجنم الدين فهد العمراين7. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب10طفلذي يزن حممد اأحمد علي خ�سرف8. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة10طفلة�سدراء عبد اهلل با�سهيب9. 

2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب11طفلعبد العزيز اأحمد حممد عامر10. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب13طفلاأ�سيل اأحمد �سالح عطرو�س11. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة13طفلة�سمية عبد الرحيم ال�سيباين12. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب13طفلعبد الوهاب جميب اخلوالين13. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب13طفلحممد عمر �سالح �سامل14. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة14طفلةفاطمة نا�سر �سالح ال�ساملي15. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة14طفلةمروة نبيل عبد ال�سمد16. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة15طفلةاآية حارث العمري17. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب15طفلبالل عبد اهلل ح�سني اال�سحب18. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة16طفلةن�سيم حممد اخلالدي19. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة17طفلةاأمل اأحمد �سالح عطرو�س20. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب17طفل�سلطان عبد احلميد م�ساعد21. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب17طفلفرج اأنور ربعة22. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب17طفلحممد ماجد عامر23. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب17طفليو�سف ها�سم البعداين24. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب18طفلبالل علي �سالح العبديل25. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب18طفلعبد اهلل �سالح الديلمي26. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب18طفلعلي �سعيد اإ�سماعيل الزيلعي27. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب18طفلفوؤاد �سيف اهلل حممد الوادعي28. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب18طفلحممد عبد اهلل حممد املختفي29. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب18طفلحممد علي  اخلوالين30. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب18طفلحممد حممد عبا�س ال�سمريي31. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب18طفلها�سم هائل اأحمد عبده ال�سلوي32. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة10ا�سهرطفلةبتول حممد ح�سن ح�سني33. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب6 ا�سهرطفلعيان حمزة علي34. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة20اأنثىفاطمة حممد دميا 35. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب22اأنثى�سهاي قمت�سو 36. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة25اأنثىحورية حم�سن علي معي�س37. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة30اأنثىاآمنة عادل اإبراهيم38. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة30اأنثىاآمنة اآدم اإبراهيم39. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة30اأنثىتغريد خالد حممد40. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة30اأنثى�سعادة ح�سني اأميون41. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة30اأنثىفرحة اأحمد ح�سني جرعون42. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة30اأنثىلقاء عبد الرحمن قا�سم اإبراهيم43. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة35اأنثىاأفراح حممد عبد اهلل احليفي44. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة40اأنثىهاللة جنني �سالح �سعالن45. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة41اأنثىملياء عبد العزيز �سكري46. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة45اأنثىاآمنة يحي هادي ريا�س47. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة45اأنثىفاطمة عثمان ادم48. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة45اأنثىماجدة �سجاع الدين49. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة65اأنثىعتيقة �سالح الزبريي50. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة90اأنثىحورية علي قايد الطم�سي51. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة-اأنثىمنرية قمر عبا�س52. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة-اأنثىاأخت/عبد الوهاب  اجلحدري 53. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�سابة-اأنثىزوجة عبد الوهاب اجلحدري54. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب19ذكراأحمد حممد اأحمد العطاين55. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب19ذكرح�سن ناجي حم�سن56. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب19ذكرحممد طاهر اأحمد عبده57. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرجهاد �سالح اأحمد ال�سعبي58. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرزيد اأحمد ح�سني التوعري59. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرعبد الغني عبد اللطيف ال�سجاع60. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرع�سام اأحمد عبده النهاري61. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرع�سام عبد اهلل امل�سوري62. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرعلي حممد اأحمد العطاين63. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرعمرو نبيل ح�سني جاللة64. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرفاروق علي عبد اهلل النوعة65. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرفيجي العطاء اأحمد يحي66. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب20ذكرن�سوان ح�سني علي البدري67. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب21ذكراأنور علي فرحان68. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب21ذكرزكريا يحي حممد يو�سف69. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب21ذكرعبد الكرمي حممد �سريف70. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب21ذكرعبد اهلل �سالح احلماطي71. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب21ذكرحممد اأحمد احلمريي72. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب12ذكرحممد اأحمد العطاين 73. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب12ذكرحممد ح�سني علي البدري74. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب21ذكرمنري نا�سر جمعان75. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب21ذكريو�سف اأحمد عبد اهلل  العزعزي 76. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب22ذكرخلدون خالد راجح77. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب22ذكر�سدام اأحمد اأحمد الطل78. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب22ذكرعبد اهلل علي حممد املحاقري79. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب22ذكرحممد قي�س عبد الواحد ثابت80. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب22ذكرحممد حممد اأحمد العطاين81. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب22ذكرمهدي حممد �سعيد احلمادي82. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب23ذكراإبراهيم عبده ح�سن معاذ83. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب23ذكرحزام علي حممد زيد84. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب23ذكر�سالح �سالح عبد اهلل حممد85. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب23ذكرعبد الرحمن حممد الهمداين86. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب23ذكرعبد اهلل ها�سم العدومي87. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب23ذكرحممود حممد ثابت ال�سلوي88. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب24ذكر جهاد علي اجلديبي 89. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب24ذكرعابد نا�سر الزاجي90. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب24ذكرعدنان ح�سني علي حممد البدري91. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب24ذكرعلي م�سلح اأحمد �سالح الريميي92. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب24ذكرعمر م�سلح اأحمد �سالح الريميي93. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب24ذكرفواز �سالح املليكي94. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب24ذكرحممد اأمني عبده حم�سن95. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب24ذكروائل عبد اهلل نا�سر التميم96. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكر حممد  عبده �سعد اهلل احلكيمي 97. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكراأحمد رجب العقبي98. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكراأحمد علي ح�سن خمار�س99. 

2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكراإميانو بوكو 100. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكراأحمد علي ح�سني خمار�س 101. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكرخلدون خالد وازع ال�سوايف 102. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكرزيد عبد اهلل �سالح العودبي103. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكر�سليم حممد اأح�سن الن�ساري104. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكر�سمري حممد جباري105. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكر�سالح ح�سني حممد106. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكرعبد االإله حممد يحيى107. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكرعبد اهلل �سالح علي الب�سريي108. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكرعبد اهلل عبد اهلل ال�سريف109. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكرعبد اهلل حممد يعيف110. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكرعلي حممد عبدالرب الدباين111. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكرعماد عادل عبد العزيز العزعزي112. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب52ذكرميك الطوتي 113. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب52ذكرهاين  علي حممد عبد اهلل العلوي114. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكروائل عبد الرقيب عبد الرحمن اأحمد115. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكروجدي عبده حممد116. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب25ذكروليد عبد ربه ال�سارقة117. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب26ذكربالل علي حممد ثابت118. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكر اإبراهيم اأحمد ال�سواري 119. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكراأحمد علي فرج120. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكراأ�سرف قايد  العريقي121. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكرب�سام قا�سم لهويدي122. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكرخالد عبد العزيز اأحمد عماد123. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكرعمر حممد �سمال124. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكرماجد حممد حممد الر�سا�س125. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكرحممد اأحمد قا�سم126. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكرحممد قايد عالو127. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكرحممود يحي احلجازي128. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكرجنم عبد الوهاب اخلوالين129. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب27ذكريا�سر ثابت اأحمد عو�س 130. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب28ذكرحزام اأحمد حزام ال�ساحذي131. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب28ذكرحممد عبدالقادر الدهم�سي132. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب28ذكرمهدي حممد اإ�سماعيل مغل�س133. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب28ذكروحيد علي مهدي الرميي134. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب28ذكريحي حممد ح�سن حزمان135. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب29ذكراأمني حمدي حممد ال�سماع136. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب29ذكرجمال م�سطفى العزعزي137. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب29ذكر�سمري يحي يحي  احلبابي138. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب29ذكرفتحي حممد اأحمد القد�سي139. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب29ذكرحمفوظ �سالح اأحمد عبده140. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكراأحمد علي حممد عويدان141. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكراأكرم عبده النعماين142. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرحمري اأحمد حممد العبا�سي143. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرراجح حممد �سالح اجلربي144. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكر�سامل اأحمد القيفي145. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكر�سهاب علي �سالح العاقل146. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرطارق اأحمد حممد حامت147. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرطارق عمر العريقي148. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرطه اأحمد عبد اهلل149. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرعبد الرحمن امليثايل150. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرعبد الغني قا�سم رجب151. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرعدنان حممد قا�سم ال�سمريي152. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرعلي نا�سر حمود الغرباين153. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرعمار عبد اهلل حممد املخاليف154. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرجماهد �سالح عبد اهلل �سعد155. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرحممد اأحمد القوطاري156. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرحممد يحي النقيب157. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرمنري �سالح قا�سم املقرمي158. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرمنري عبد االإله �سم�سان159. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرمنري ناجي علي احلن�سلي160. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرنبيل علي الراعي161. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكرواثق �سلطان حممد قا�سم162. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكريحي اأحمد عامر163. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب30ذكريحي جنيب مربوك164. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب31ذكرعبد الرووؤف حيدرة احل�سن165. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب31ذكرفتح حممد �سالم احلمادي166. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب31ذكرماجد عبد الرحمن حم�سن اإ�سماعيل167. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب31ذكرحممد عبده الرتكي168. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب32ذكربندر �سالح القدمي169. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب32ذكرحممد مهدي حممد املختاري170. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب33ذكرعبد ال�سالم غامن171. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب33ذكرحم�سن علي فارع172. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب33ذكرمراد �سامل جحزة173. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب34ذكرعبد اهلل غالب املبدي174. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب34ذكرلطف اأحمد علي �ساكر175. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب34ذكرحممد من�سور علي الرازحي176. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكراأحمد علي اأحمد عربة177. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكرب�سام علي �سالح العطاب178. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكرجميل نا�سر اأحمد جراد179. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكرحكيم باجل ال�سمريي180. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكرحميد يحيى احلبابي181. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكررامي علي يحي املطري182. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكرر�سوان عبد اهلل القدميي183. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكررمزي ف�سل �سالح النقيب184. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكر�سامي اأحمد م�سعد الفاقو�س185. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكر�سدام ح�سني راجح186. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكرعبد العزيز اأحمد البق�س187. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكرعبد الغني علي عبد اهلل اجلرادي188. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب35ذكرعلي عبد احلميد ن�سر العمراين189. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب36ذكراأحمد غالب علي الفقيه190. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب37ذكر�سالح ح�سن علي القر�سي191. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب37ذكرعبد اهلل علي احليف192. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب73ذكرن�سر �سالح زواية193. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب83ذكر علي عبده احلكيمي 194. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب38ذكراإبراهيم علي حمود احلملي195. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب38ذكرع�سام حممد �سرف الدين196. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب39ذكرعبد اجلليل عبداهلل مر�سد قطران197. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب40ذكرح�سني لطف اخلوالين198. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب40ذكرخالد علي قيفان الزيادي199. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب40ذكر�سالح اأحمد جميل اجلابري200. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب40ذكرعبد اهلل حممد املختفي201. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب40ذكرحم�سن علي زيد اجلرادي202. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب40ذكرجنيب علي حمود م�سلح203. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكراإبراهيم ها�سم الديلمي204. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكراأحمد �سوقي �سايف االأغربي205. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكراأحمد علي عبد اهلل �سعالن206. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكرجمال قا�سم الظاهري 207. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكر�سعيد عبده العريفي208. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكر�سالح حزام النيني209. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكرعبد اخلالق عبد اهلل احلجازي210. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكرعلي حممد �سالح العريقي211. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكرعلي م�سعد الهمداين212. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب45ذكرنبيل عبد احلبيب النقيب213. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب47ذكرعبد اهلل اأحمد �سويد214. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب50ذكرحمري حممد علي �سالح215. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب50ذكرعبد الرحمن اإ�سماعيل ال�سديق216. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب50ذكرعبد الروؤوف بن بريك217. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب50ذكرعلي اأحمد عبد اهلل عامر218. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب50ذكرحممد اأحمد �سالح االأ�سول219. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب50ذكرحممد عمر �سالح عبده220. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب52ذكريحي عبد اهلل بكري وهبان 221. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب55ذكر عز الدين ال�سروري222. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب58ذكرعبد الكرمي يحي الب�سريي223. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب58ذكرنور الدين علي عبد اهلل املقبويل224. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب60ذكرعبد اهلل راجح حممد ال�سباح225. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب60ذكرفوؤاد املطري226. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب60ذكرحممد حممد �سالح عبده227. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب60ذكرحممد يحي غوبر 228. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب65ذكرفرا�س حمود الهجري229. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكراأمين عبد اهلل الهمداين230. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرجمال �سو�ساجاليا231. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرجندي يف احلر�س مل تعرف بياناته232. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرع�سام �سيف فارع233. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعلي حممد عبد الرب234. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعبد الوهاب اجلحدري235. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكر نبيل �سالح ح�سني الكوكباين236. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكراإبراهيم الوادعي237. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكراأحمد عبد الرقيب العزعزي238. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكراأجمد عبد اخلالق املعدين239. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكراأني�س حممد عبده الطويل240. 
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جريحان يف غرفة العناية املركزة 
اأحدهما برتت قدميه

اأحد اجلرحى مبنطقة عطان
اإ�سابته خطرية

اأحد ال�سحايا يدعـى الو�سابي الذي 
ت�سمم ب�سبب الغازات والذي اأكد 
االأطباء بوجود ثقوب يف رئتيه

بعض جرحى حي فج عطان الذي استهدفته السعودية وحتالفها على منطقة فج عطان

تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرجمال عبد اهلل النهاري241. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرجهاد علي اجلديري242. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرخالد يحي الرميي243. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكر�ساكور244. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكر�سكري مو�سى اأحمد245. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكر�سالح �سالح حمود امل�ساجدي246. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكر�سالح عبد اهلل اأحمد غالب247. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعبد احلكيم عبد الكرمي العمري248. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعبد القادر اأحمد249. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعبد اهلل ح�سن غالب250. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعبد الوهاب القا�سي251. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعبده حمود اأحمد احل�سباين252. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعثمان اأحمد احللحلي253. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعلي اأحمد �سالح ن�سوان254. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرعمار حممد قائد عامر 255. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرغالب العامري256. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرمالك خالد يحي الرميي257. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرمامون عبد الوهاب اجلحدري258. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرحممد اأحمد االآن�سي259. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرمهدي حممد �سعد260. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرنا�سر �سريف 261. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرنا�سر حممد خالد262. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرن�سر يحي ح�سني راجح263. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرهاين حممد عمر264. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكره�سام حمود فرحان265. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكرهيثم احلجزي266. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�سمةم�ساب-ذكريحي اأحمد ال�سماحي267. 
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صور  بعض املنازل واملنشآت املدنية املدمرة بسبب القصف ملنطقة فج عطان

قرية عطان االأثرية التي دمرتها �سواريخ الطريان ال�سعودي وحتالفه والتي تبعد عن منطقة الق�سف 300 مرت تقريبًا مما يثبت اأن منطقة الق�سف منطقة اآهلة بال�سكان

االآهلة  املنطقة  هذه  على  وحتالفها  ال�سعودية  ق�سف  ب�سبب  واجلزئي  الكلي  الدمار  حلقها  كليو  بحوايل 3  الق�سف  منطقة  عن  تبعد  مدنية  منازل 
بال�سكان املدنيني وتثبت هذه ال�سور اأن ال�سعودية والتحالف مل تتخذ االإجراءات الوقائية وفقًا للمبادئ الدولية لتجنب املدنيني واالأعيان املدنية

اجلبل  وهو  ق�سفت  التي  املنطقة  عن  تبعد  مدنية  منازل 
الذي يظهر خلف املنازل م�سافة 10 مرت وبعد هذه املنازل 

يوجد املئات من املنازل التي تدمرت كليًا اأو جزئيًا 

منازل حتيــط باجلبــــل الـــذي تــم ق�سفــه ممــا يثبـــت اأن 
ال�سعودية وحتالفها ق�سفت اأحياء �سكنية اآهلة باملدنيني
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جامعات خا�سة تبعد حوايل 1.5 كيلومرت عن جبل عطان الذي مت ق�سفه من قبل ال�سعودية وحتالفها وتعترب هذه اجلامعة وغريها 
�سمن حي عطان املاأهول بال�سكان ت�سررت ب�سبب ق�سف جبل عطان

منازل �سعبية كانت عر�سة للدمار ومنها هذين املنزلني الذي يظهر اأحدهما اأنه ُدمر كليًا واالآخر جزئيًا وجوار املنزل الذي تدمر قتل الطفل 
حممد �سيف اجلايفي وتقع هذه املنازل يف حي يبعد عن مركز الق�سف حوايل 4 كيلو مرت والدمار يف هذا احلي ُيعد �ساهدًا حيًا على القوة 

االنفجارية للقنابل وال�سواريخ التي ا�ستخدمتها ال�سعودية وحتالفها يف ق�سف جبل عطان املاأهول باملدنيني.

اخلا�س  للقطاع  التابعة  اأو  احلكومية  املدار�س  من  كثري 
تبعد  التي  املدر�سة  هذه  ومنها  الق�سف  ب�سبب  كليًا  ت�سررت 

عن مركز الق�سف حوايل 1 كيلو مرت. 

عطان  حي  يف  للدمار  عر�سة  كانت  جتارية  �سركات 
وال�سفارات  التجارية  املحالت  مئات  فيه  تتواجد  الذي 
تبعد  والتي  ذلك  على  مثااًل  ال�سركة  هذه  الدبلوما�سية, 
حوايل 1 كيلو مرت عن مركز الق�سف وقد �ساهدنا يف �سقف 
هذه ال�سركة وجود ثقوب كبرية ناجتة عن �سقوط خملفات 
الق�سف مع اأن املبنى من املباين احلديثة املعمورة باخلر�ساأنة
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اجلرمية التاسعة

 قصــــف جســــر املخادر
حمافظة إب

بتاريخ 21 أبريل 2015م

�سل�سلة جرائم ال�سعودية وحتالفها يف اليمن

املدنيني" قتل  وتعمد  التحتية  البنى  "ا�ستهداف 
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مكان االنتهاك : 
تبعد حمافظة اإب 193 كليو مرت عن العا�سمة �سنعاء  
, وهذه املحافظة تتكون من  من الناحية اجلنوبية 
اإحدى هذه املديريات ت�سمى املخادر  )20(مديرية 
,ويف هذه املديرية  يوجد ج�سر يربط بني حمافظة 
التي  االأخرى  واملحافظات   , اإب  وحمافظة  �سنعاء 
بني  حيويًا  رابطًا  اجل�سر   هذا  ويعترب    , باجتاهها 
املحافظات , ويف عام 2014م قامت احلكومة اليمنية 

باأعمال ال�سيانة واعادة تاأهيل اجل�سر ,باإعتبار اأن اجل�سر اأُن�سئ  يف منطقة كثرية ال�سيول , وال يوجد 
اجل�سر  هذا  طول   .ويبلغ  اأمنية  نقاط  حتى  ,اأو  ع�سكرية  من�ساأة  اأو  مع�سكر  اأي  اجل�سر  هذا  بجوار 
)200( مرت ,ويقع هذا اجل�سر يف منطقة ت�سمى الدليل وي�سمى اجل�سر عادة ج�سر الدليل اأو ج�سر 
, وهذا هو اجل�سر الذي  , ويبعد هذا اجل�سر عن مركز املحافظة بحوايل ع�سرين كيلو مرت  املخادر 
مت ا�ستهدافه من قبل الطريان احلربي لل�سعودية وحتالفها ,وبالقرب من هذا اجل�سر توجد منطقة 
�سكنية لفئات مهم�سة , مل جتد  ما يكفي لبناء منازل من الطوب وما اإىل ذلك , فعملت لها منازل من 

الق�س وال�سفيح وبع�س اأجزاء من االأقم�سة التي ت�ستخدم يف اخليام .
وقت االنتهاك :  ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحًا بتوقيت اليمن .

تاريخ االنتهاك:  يوم الثالثاء  املوافق 21اأبريل2015م.
نوع االنتهاك:

قيام الطريان احلربي بالق�سف على ج�سر املخادر )الدليل( نتج عنه قتل وا�سابه مدنيني ,وتدمري 
اجل�سر ,وقطع الطريق الرابطة بني حمافظة �سنعاء واإب  .

جهة االنتهاك:
اململكة العربية ال�سعودية والدول التي حتالفت معها)احلرب �سد اليمن ( وهي )االإمارات , الكويت, 

قطر, البحرين, م�سر, ال�سودان, املغرب, االأردن, اأمريكا(
وصف وقائع االنتهاك :

يف �سباح يوم 21اأبريل2015م قامت الطائرات احلربية التابعة لل�سعودية وحتالفها بق�سف ج�سر 
املخادر والذي كان مكتظًا بال�سيارات والدراجات النارية واإحدى ناقالت الوقود ,وقد نتج عن ق�سف هذا 
اجل�سر �سقوط )4( قتلى واإ�سابة اآخرين , وبعد اأن �ساهد املارة هذه املجزرة هرعوا الإ�سعاف اجلرحى
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الذين كانوا  فوق اجل�سر , فقامت الطائرات احلربية التابعة لل�سعودية وحتالفها بق�سف امل�سعفني من املدنيني 
مما اأدى اإىل تناثر اأ�سالء العديد من املدنيني واإ�سابة اخرين  وتدمري كلي للج�سر من اإحدى اجلهتني .

ال�سهود  ب�سهادات  واالأ�سرار  واالإ�سابات  للمدنيني   املبا�سر  القتل  حاالت  وثق  القانوين  املركز   
واإفادات اأهايل القتلى واإفادات امل�سابني وبال�سور الفوتوغرافية والفيديو والتقارير الطبية .

إفادات شهود من أقارب الضحايا :
يوم  من  �سباحًا  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  عند  بقوله:  اأفاد  30عامًا   ) ث   – �س  اأ-   ( ال�ساهد   •
الثالثاء املوافق 21اأبريل2015م  �ساهدنا الطائرات ت�ستهدف ج�سر الدليل مبنطقة املخادر بغارتني 
وكان عليه عدد من املارة ودراجة نارية �سقط على اإثر ال�ساروخ االأول اأربعة اأ�سخا�س فهرع النا�س 
الإ�سعافهم وعندما جتمع النا�س فوق اجل�سر الإنقاذ ال�سحايا و�سلت طائرة اأخرى و ق�سفتهم ف�سقط 
الع�سرات منهم وكان من �سمنهم اأحد اأقاربي وقد حتول بع�سهم اإىل اأ�سالء �سغرية " وخفنا من اإ�سعافهم 

حتى ال يحدث ق�سف اآخر حتى و�سلت �سيارات االإ�سعاف.
: اأفاد باأنه يف �سباح يوم الثالثاء عند ال�ساعة التا�سعة والن�سف ق�سفت  25عامًا  • ال�ساهد)اأ-م( 
الطائرات ال�سعودية اجل�سر الذي يقع اأ�سفل نقيل �سمارة واأدى اإىل ا�ست�سهاد بع�س من كان يف اجل�سر 
ومنهم �سخ�سني كانا على منت دراجة نارية على هذا اجل�سر, وقد جتمع  املواطنني والباعة واأ�سحاب 
ال�سعودية  طائرات  لُتفاجئهم  امل�سابني  باإ�سعاف  للقيام  العام  الطريق  على  وامل�سافرين  الب�سطات 
وحتالفها ب�سربة اأخرى اأدت اإىل �سقوط الع�سرات منهم بني قتيل وجريح وتناثرت اأ�سالئهم , ف�سال 

عن تدمري اجل�سر تدمريًا كليًا .
إفادات طبــــــــــــــية :

نباأ ا�ستهداف الغارات  اأفاد عن  تلقيه  اإب  م�سوؤول الطوارئ يف هيئة م�ست�سفى الثورة العام  مبدينة 
جل�سر الدليل , وبعدها ذهبت القليل من �سيارات االإ�سعاف ل�سحة امل�ستقات النفطية فاأو�سلت ع�سرات 
احلاالت امل�سابة للم�ست�سفى كان منهم عدد )20( حالة و�سلت جثث هامدة ومتفحمة واأ�سالء ب�سرية  
,ومن �سمنهم اأطفال حيث ترتاوح اعمار القتلى ما بني 12�سنة اإىل 30 �سنة , كما ا�ستقبل امل�ست�سفى 
اأي�سًا عدد )30( م�سابني بجروح  بع�سها خطرية وترتاوح اأعمارهم بني 11 �سنة اإىل 40 �سنة , كما 
تفاوتت اإ�سابتهم فمنهم من احرتق ومنهم من اأ�سيب ب�سظايا ومنهم من برتت اأحد اأع�ساوؤه ومنهم من 

تويف متاأثرًا باإ�سابته.
امل�ست�سفى  اأن  واأفاد  امل�سابة  بالدم لكرث احلاالت  للتربع  ا�ستغاثة  نداء  اأطلق  امل�ست�سفى  اأن  اأفاد  كما 
يت�سبب  الذي  االمر  الطبية  وامل�ستلزمات  االدوية  اإىل  يفتقر  اليمن  على  املفرو�س  للح�سار  نتيجة 

بتدهور احلالة ال�سحية للم�سابني واملر�سى.

قصف جسر املخادر - حمافظة إب



سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول24

نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:
- ال�سحايا:

 املركز القانوين وثق ما نتج عن الق�سف من �سحايا واأ�سرار حيث �سقط على اإثره )18( قتياًل 
بينهم اأطفال, كما اأ�سيب )26( بجروح خمتلفة.

-االأ�سرار: 
1-تدمري ج�سر الدليل الواقع يف بداية نقيل �سماره مديرية املخادر ذات االهمية الكبريه باعتباره 
ا�ستهدافه  عملية  ومتثل  �سنعاء  بالعا�سمة  وتعز   اب  حمافظتي  يربط  ووحيد  عام  طريق  يف   يقع 
تعطيل مل�سلحه عامه له تاأثري مبا�سر ومانع من حركة وتنقل املواطنني بني املديريات وكذا  من واإىل املحافظة.
2-تدمري منازل تقع بجانب اجل�سر من اأ�سفل عبارة عن �سفيح وخميمات ي�سكنها قرابة خم�سون اأ�سرة 

من الفقراء املهم�سني الذين �سقط العديد منهم بني قتيل وجريح  و�سردت بقية االأ�سر.
3-تدمري �سبكة مياه لل�سرب والري ملنطقة  املخادر املارة من جانب اجل�سر.

4-تعطيل عدد من ال�سيارات والدراجات النارية كانت على اجل�سر.

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
اأو  فيه  جند  مل  اال�ستهداف  مكان  ومعاينة  الواقعة  على  االإطالع  خالل  من  القانوين  املركز   
اأو مقاتلني فهو من�ساأة خدمية مدنية تتعلق بحياة  اأو نقاط  ع�سكرية  اأو من�ساآت  اأي مواقع  بقربه 
النا�س وم�ساحلهم , كما اأن ال�ساكنني حتت اجل�سر هم اأ�سخا�س مدنيون من الفقراء املهم�سني وقد �سن 
الطريان غارة اأخرى ا�ستهدف امل�سعفني الذين هرعوا وجتمعوا الإنقاذ �سحايا الغارة االأوىل مما اأدى 
اإىل ح�سول جمزرة اأخرى �سقط فيها الع�سرات بني قتيل وجريح , وكل ذلك يوؤكد اأن قوات التحالف 
ال�سعودي قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية ت�ستوجب معاقبة مرتكبيها وهذه اجلرائم 

الت�سقط بالتقادم. 
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الضحايا )القتلى( من املدنيني
الذين استهدفهم طريان السعودية وحتالفها  يف جسر املخادر  حمافظة إب

صور بعض الضحايا املدنيني
الذين قتلتهم صواريخ طريان السعودية وحتالفها اليت استهدفت جسر املخادر

تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب11طفلجثة طفل جمهول 1
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب12طفل�سالح اأحمد درهم �سليم2
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب22ذكروليد عبد ال�سالم علي هتافة  3
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب22ذكرحممد يحيى حم�سن حيدر 4
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب22ذكراإبراهيم علي غالب الوجيه 5
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب25ذكرغازي قايد حممد �سايع 6
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب25ذكر�سالح اأحمد ناجي العماري 7
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب25ذكرعي�سى حممد قا�سم االأهدل 8
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب25ذكراحل�سني علي �سليم 9

2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب30ذكرعي�سى اأحمد م�سلح �سويلح10
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب30ذكراأ�سيل �سادق اجلمعة11
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب32ذكريحيى حممد علي عبد اهلل ال�سلولة 12
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب33ذكرب�سام عبد الرحمن اجلمعة 13
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب35ذكراأحمد حممد علي نا�سر �سليم14
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب35ذكراأحمد درهم �سليم15
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب35ذكرثابت اأحمد علي قايد العمري 16
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب26ذكرجثة جمهول 17
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب28ذكرجثة جمهول 18
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الضحايا من اجلرحى الذين ُأصيبوا  يف جسر املخادر

تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب5طفلعاطف حممد عبد الكرمي1
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب11طفلغويزي ح�سان ال�سماغ2
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب15طفلجمال املروعي 3
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب17طفلاأكرم اأحمد اأحمد اجلبلي 4
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب18طفلوليد عبد اهلل فا�سل 5
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب18طفلعبد الفتاح ح�سن علي حميي الدين6
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب20ذكر�سديق عبد اهلل الدحامي 7
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب20ذكرمعاذ ناجي املحني 8
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب25ذكربالل ح�سن حميي الدين9

2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب25ذكر�سوقي عبده حممد ثابت الغب�سي 10
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب25ذكرحممد اأحمد قر�سي معو�سة 11
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب27ذكرو�ساح اأحمد ناجي العماري 12
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب30ذكر�سنان عاي�س حميي الدين13
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب30ذكرحممد الذماري 14
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب35ذكرظافر حم�سن علي �سم�سان 15
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب35ذكرحممد علي عبد اجلليل 16
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب35ذكرحمود عبد الرب علوي 17
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب38ذكرعبد اهلل قايد �سالح العياين 18
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب40ذكرح�سان علي نا�سر ال�سماغ 19
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب40ذكرعبد اهلل �سالح اأحمد ع�سكر 20
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب ذكراأبو راغب النواري 21
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب ذكرحممد علي �سالح22
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب ذكرنايف عبد اهلل اأحمد ال�سعوري 23
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب ذكرحممد ح�سن امل�ساوى24
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب ذكرعبد ال�سالم احلمريي 25
2015/4/21الثالثاءج�سر املخادر اإب ذكرحممد �سالح ال�سبواين 26

�سورة ج�سر املخادر الذي دمرته ال�سعودية وحتالفها وقتلت واأ�سابت من كانوا ميرون منه
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