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المركز القانوني للحقوق والتنمية

مكان الواقعة: 

مثل��ث عاه��م الكائن يف مديرية عاه��م اإحدى مديريات حمافظة حجة التي تق��ع يف حدود ال�صعودية.. 
وه��و عب��ارة عن تقاطع يف الطريق العام يوؤدي اإىل ثالث��ة اجتاهات، و يوجد فيه �صوق �صعبي وم�صجد وحمالت 

جتارية وحتيط به املنازل ومزارع اأهايل املنطقة.

"هذا التقرير يوثق بالأدلة جرمية من �صل�صلة جرائم قوات ال�صعودية وحتالفها يف اليمن با�صتهداف 
متعم��د ملناط��ق مدنية م��ا هولة  وق�صفها غ��ري املربر الذي تعر�صت ل��ه حمافظة حجة والتي تق��ع �صمال اليمن 

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

تفاصيل الواقعة: 

)�صبع��ة �صواري��خ مزودة بقنابل �صدي��دة النفجار �صقطت يف ال�صوق وامل�صجد وم��زارع بجوار ال�صوق، نتج 
عن هذه الغارات �صقوط ما ل يقل عن خم�صة وثالثني مدنيًا واإ�صابة اأكرث من �صبعني اآخرين(.

دم��ار ح��ل بال�صوق وامل�صجد واملن��ازل املجاورة، مزارع تلفت جراء تلك القناب��ل.. جمزرة يندى لها جبني 
الإن�صاني��ة، وبطريق��ة متعمدة من قبل ق��وات ال�صعودية وحتالفها التي ت�صتمر يف انته��اكات القانون الدويل.. 
وترتك��ب جرائ��م ح��رب بق�صفه��ا  الأ�ص��واق املكتظة باملدني��ني، واملن��ازل والأعي��ان املدنية التي يرتت��ب عليها 

حما�صبة كل من له دور يف ارتكابها.

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

بع��د تن��اول وجبة الإفطار خرج النا�س م��ن منازلهم كما هو متعارف عليه اإىل الأ�ص��واق.. واإىل امل�صاجد 
لتاأدي��ة �ص��الة الرتاويح، حتين��ت الطائرات خ��روج النا�س من امل�صاجد بع��د تاأديتهم لل�ص��الة، وازدحام ال�صوق 

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

شهود عيان: 

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

»كنا على بعد كيلو مرت من ال�صوق.. �صاهدنا ال�صواريخ املحملة بالقنابل التي كانت تت�صاقط على من كان 
يف ال�ص��وق وامل�صج��د.. عندما �صقط��ت القنبلة الأوىل، حاول بع���س من كان بجانبي الذه��اب ب�صرعة لالإ�صعاف 
والنج��دة.. ويف اأق��ل م��ن ن�صف دقيق��ة �صاهدنا �صواريخ اأخ��رى ت�صقط ب�ص��كل متتايل على ال�ص��وق وامل�صجد.. 
�صاهدن��ا �صت��ة انفج��ارات و�صط ال�صوق وامل�صج��د، والنفجار ال�صاب��ع كان خارج ال�صوق يف مزرع��ة جماورة له.. 
كن��ا ن�صاهد تطاير املقذوفات امل�صتعل��ة وال�صظايا ومعها كتل ب�صرية، كنت اأتخيل اأنني اأمام اأحد م�صاهد احلرب 
العاملي��ة الأوىل اأو الثاني��ة  كتلك اللحظات التي كانت اأملانيًا متطر مدينة لندن بال�صواريخ والقنابل..، كنت مع 
احلا�صرين نت�صاءل ما ذنب هوؤلء ال�صحايا من النا�س، ومن امل�صافرين ومن امل�صلني، جاءت تلك الطائرة بحجة 
اأن تنق��ذ هوؤلء املواطن��ني الب�صطاء الطيبني من ن�صاط احلوثيني وها هي تقتله��م، وبعد حوايل �صاعة -تعالت 
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اأ�ص��وات اجلرح��ى فهرعنا لإ�صعاف من كت��ب لهم القدر النجاة من هذه املجزرة املروع��ة التي ل تر�صي اهلل ول 
ر�صوله ول الإن�صانية..«

قام بزي��ارة امل�صت�صفى اجلمهوري بحجة، لر�صد وتوثيق ال�صحايا وقابل عدد املركز القانوين 
م��ن  اجلرح��ى واأخذ اإفاداته��م، وجميعهم م�صاينب بك�ص��ور و�صظايا يف الأيدي 
والأرج��ل اأو الراأ���س واأنح��اء متفرقة يف اإج�صامهم اأو فق��دوا اإحدى اأيديهم اأو اأرجله��م اأو كليهما، والبع�س فقد 

القدرة على الروؤية اأو ال�صمع.

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

»يف ال�صاع��ة التا�صع��ة والربع تقريبًا من م�صاء ال�صبت ونحن خارج��ني من اجلامع بعد اأداء �صالة الع�صاء 
والرتاويح.. فوجئنا ب�صقوط العديد من ال�صواريخ على �صوق مثلث عاهم من قبل طائرات العدوان ال�صعودي.. 
اأدى ذل��ك اإىل قت��ل ما يقارب خم�صة وثالثون مدنيًا وجرح �صبعون اآخري��ن جميعهم من الباعة الذين يرتزقون 
يف الق��ات واخل�ص��رة وما �صابه ذلك والبع�س كان من امل�صافرين الذين يتوقفون ب�صياراتهم لل�صالة يف امل�صجد اأو 

�صراء احتياجاتهم ثم يوا�صلون �صفرهم «.

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

فاجئنا الطريان بال�صاروخ الأول ثم بال�صاروخ 
الث��اين بع��ده، فح��اول البع�س اله��روب بع��د انفجار 
ي��رتك   مل  امل�صتم��ر  الق�ص��ف  لك��ن  الأول،  ال�ص��اروخ 
فر�ص��ة فم��ن مل ي�ص��ب بال�صرب��ة الأوىل حلق��ت ب��ه 
�صظاي��ا ال�صرب��ة الثاني��ة اأو الثالث��ة واأردت��ه قتي��اًل 

خم�صبًا بالدماء. 

ي��روي احلادث��ة وه��و م�ص��اب بك�ص��ور يف ي��ده 
وج��روح عميقه يف كتفه الأمي��ن، فقد كان مع زمالئه 
م��ن الباعة ميار�ص��ون حياتهم اليومي��ة يف ال�صوق مل 
يتمك��ن من ا�صتكمال بيع ب�صاعته والعودة مب�صاريف 
لأطفال��ه واأ�صرت��ه الذين ينتظ��رون عودته كثري من 

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

•  خال��د عو�س اأحمد - 25�صن��ة. كان من �صمن 	
�صحايا الق�صف على ال�صوق ، .... روى لنا  بع�س 
التفا�صيل اأثناء مقابلته يف امل�صت�صفى، اأفاد قائاًل  
خرجت اإىل ال�ص��وق ل�صراء بع�س املواد الغذائية 
واخل�صار لأ�صرتي، وفجاأة �صنت  مقاتالت التحالف 
اأعن��ف هجوم ب�ص��ت �صربات جوية دم��رت ال�صوق 

وامل�صجد املجاور له فوق من فيهما. 

امل�صاب/ ح�صني حمود كد�س

امل�صاب/ خالد عو�س اأحمد
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كن��ت اأن��ا والبع�س نبحث عن م��كان داخل ال�صوق ومل جند م��ا ت�صتثنيه ال�صربات اأي م��كان حتى امل�صجد 
دمرت��ه، والكث��ري من النا�س بجواره والبع�س بداخله، �صاهدت كثري من الب�صر قتلى وجرحى بع�س اجلثث كانت 
متفحم��ة، مكثن��ا اأكرث م��ن �صاعة نعاين من جراحن��ا ون�صتغيث مبن ي�صعفن��ا، مل ا�صتطع اإنق��اذ اأحد كنت م�صاب 
بك�ص��ر يف رجل��ي واإ�صاب��ات يف راأ�صي واأنحاء خمتلفة يف ج�ص��دي مع اأن ال�صوق يقع عل��ى مفرتق طرق لجتاهات 

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

مل تك��ن هذه اجلرمي��ة الأوىل  واإمنا هي ا�صتم��رار جلرائم يومية ترتكبها مقات��الت التحالف الع�صكري 
ال�صع��ودي بح��ق املدني��ني على عل��م وم�صاهدة من الأم��ة العربية والإ�صالمي��ة والإن�صانية جمع��اء، وكاأن حياة 
ال�صع��ب اليمني ل تعنيه��م وكل املواثيق واملعاهدات الدولية التي تعنى باحلفاظ على حياة الب�صر ل ينبغي اأن 

ي�صمل تطبيقها على اجلرائم بحق اليمنيني.

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

كان��ت جم��زرة �صوق مثل��ث عاهم واحدة م��ن اأعنف اجلرائ��م التي تعد جرائ��م حرب، على اأي��دي اأفراد 
م��ن قوات التحال��ف، وجرمية مروعة تتعار�س مع كاف��ة القوانني الدولية واملب��ادئ الإن�صانية تك�صف همجية 

وع�صوائية اأهداف التحالف، 

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

فوجئن��ا ب�صق��وط ع��دد �صواريخ عل��ى ال�صوق 
اأطلقته��ا طائ��رات الع��دوان علين��ا مبا�ص��رة اأثن��اء 
بالنا���س  مزدح��م  وال�ص��وق  امل�صج��د  م��ن  خروجن��ا 
باع��ة وم�صرت��ني وعم��ال وم�صافرين  قت��ل  ما يزيد 
عل��ى )35( �صخ���س واأ�صي��ب ح��وايل )70( اآخرين، 
اأك��رث القتلى من الباعة الذي��ن يرتزقون اهلل يف بيع 
اخل�صرة  و�صط ال�ص��وق والبع�س من امل�صافرين، فقد 
اأدى الق�ص��ف اإىل �صقوط  كل من يف ال�صوق بني قتيل 
وجريح واأحلق دمارًا هائاًل بال�صوق واأتلفت ممتلكات 

املواطنني وب�صائعهم وحمالتهم التجارية.

إفادات أخرى: 

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

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

كم��ا ا�صتقبل��ت ط��وارئ امل�صت�صفي��ات يف حمافظ��ة حجة ما يزي��د عل��ى )35( حالة و�صلت جث��ث هامدة 

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

اأح��د املدني��ني قال مت�صائاًل: اأين املن�صاآت احلكومية يف ال�ص��وق حتى ي�صربوا املطاعم وكل ما يف ال�صوق.. 
�صربوا املدنيني وحمالتهم وكلهم يطلبون اهلل على اأ�صرهم.

واآخ��ر يوؤك��د ذلك قائ��اًل: »اإن ذلك املطع��م وذلك املق��وات )�صوق الق��ات( وهنا وهناك باع��ة لقات وهنا 
حمطة لتعبئة وبيع املياه.. وكل ما قد يحوي ال�صوق من بيع و�صراء لحتياجات املدنيني.

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

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

منظ��رًا يحك��ي اإب��ادات احلرب التي حدث��ت يف احلروب العاملية والت��ي على اإثرها ج��اءت التفاقيات الدولية 
حلق��وق الإن�ص��ان حترم وجترم اأي انتهاكات اأو اعتداء على املدني��ني والأعيان املدنية جراء ما �صببته احلربني 
العامليت��ني.. وم��ا يطال��ب ب��ه املركز القانوين ه��و التطبي��ق الفعلي له��ذه التفاقي��ات.. فقد اأ�صبحن��ا بحاجة 
لتفاقي��ات جدي��دة ج��راء اجلرائم الت��ي ترتبكها ق��وات ال�صعودية وحتالفها بح��ق اليمنيني اعتق��ادًا منا اأن 
التفاقي��ات ال�صابق��ة اأ�صبح��ت غ��ري ملزم��ة لعدم وج��ود اأي رادع للع��دوان مينعه م��ن ارتكاب كل ه��ذه املجازر 

والنتهاكات بحق املدنيني.

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

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

ال�ص��وق اأ�صب��ح يحكي دم��ارًا جراء ذلك العدوان.. الطري��ق العام لل�صوق بدا يو�صف ح��ال الدمار.. كاأنه 
لوحة مرور اإر�صادية تقول: ».. متهل ..  هنا ال�صوق الذي تعر�س للق�صف«

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

احلصيلة غري النهائية للواقعة:

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

◄ تدم��ري وت�ص��رر ع�ص��رات املحالت التجاري��ة وم�صجد و�صط ال�ص��وق واإتالف ممتلكات املواطن��ني وب�صائعهم 
وال�صيارات التي كانت يف ال�صوق.
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الوصف واملعايري الدولية للجرمية

مم��ا �صب��ق ي�صتطيع املركز القانوين  التاكيد اأن قوات التحالف قد اأقدمت خالل عمليتها الع�صكرية التي 
ا�صتهدف��ت �صوق مثلث عاهم حمافظة حج��ة اليمنية بارتكاب ما يخالف القوانني الدولية واأحكام التفاقيات 
الدولي��ة وقوان��ني احل��رب وا�صتنادًا اإىل اأح��كام اتفاقية جني��ف والربوتوكولت امللحقة، تب��ني اأنه قد انتهك 
ب�ص��كل خا���س اأح��كام  الربوتوك��ول الإ�ص��ايف امللح��ق بالتفاقي��ة جني��ف يف 12 دي�صم��رب 1949م، وقد جتلت 

النتهاكات يف اإحدى �صورها بقتل املدنيني عمدًا.

مالحق التقرير ...



مالحق التقرير

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

ملحق رقم )2( �صور بع�س املن�صاآت املدنية التي دمرها اأو اأ�صر بها الق�صف.
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

مكان العمرالنوعال�ص�������مم
التاريخالواقعة

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

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

ملحق رقم )1(
أمساء وبيانات بعض الضحايا املدنيني 
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

صور للدمار يف احملالت التجارية والسوق

مكان العمرالنوعال�ص�������مم
التاريخالواقعة

2015/7/4مثلث عاهم25ذكرعلي حممد اأمان خمي�س38
2015/7/4مثلث عاهم30ذكراأحمد علي حممد �صقدوف39
2015/7/4مثلث عاهم2طفلعبداهلل اأحمد بكيلي40
2015/7/4مثلث عاهم38ذكرح�صن حممد علي العي�صى41
2015/7/4مثلث عاهم25ذكراإ�صماعيل حممد �صوعي عتيبي42
2015/7/4مثلث عاهم28ذكرعلي �صوعي ال�صيباين43
�ول44 � � � � 2015/7/4مثلث عاهم-ذكر جمه
�ول45 � � � � 2015/7/4مثلث عاهم35ذكر جمه
�ول46 � � � � 2015/7/4مثلث عاهم-ذكر جمه



�صادر عن
املركز القانوين للحقوق والتنمية

اليمن - 2015م


