
قصف مدينة عمال الكهرباء السكنية 
املخاء - حمافظة تعز

بتاريخ 24 يوليو  2015م

�سل�سلة تقارير ر�سد وتوثيق جرائم ال�سعودية وحتالفها

المركز القانوني للحقوق والتنمية



اإعداد/
املركز القانوين للحقوق والتنمية

�صنعاء - اليمن 
 www.lcrdye.org

 E-mail:info@lcrdye.org 

املركز القانوني للحقوق والتنمية

قصف مدينة عمال الكهرباء السكنية 
املخاء - حمافظة تعز

بتاريخ 24 يوليو  2015م





فهرس التقرير
5 .......................................................................... تفا�صيل الق�صف:

6 ............................................................................ نتائج الق�صف: 

اإفادات ال�صهود وبع�ض اأهايل ال�صحايا: ...................................................... 7

9 ............................................................................. اإفادات طبية:

9 .............................................................. ردود اأفعال واإدانات للحادثة :

10 ............................................. و�صف االنتهاك وفقًا للقانون االن�صاين الدويل:

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

17 ......................................... ملحق رقم )2( بع�ض ال�صحايا اجلرحى من املدنيني 

�صور للمدينة ال�صكانية التي ا�صتهدفتها ودمرتها الغارات اجلوية التي �صنتها ال�صعودية وحتالفها  20



5 ق�صف مدينة عمال الكهرباء - املخاء بتاريخ 2015/7/24م

المركز القانوني للحقوق والتنمية

» اأخاف من النوم ..اأن تاأتي طائراتهم .. فال اأ�صحو بعدها اأبدًا »

عبارة قالتها لنا الطفلة مالك )10( اأعوام حتمل يف طياتها ماأ�صاة �صهدتها مدينة مهند�صي الكهرباء يف 
منطق��ة املخ��اء حمافظة تعز, تروي جزًء من اأك��ر احلوادث دموية يف اليمن �ص��د املدنيني منذ بدء احلرب يف 
تاريخ 26/ مار�ض/2015 التي ت�صنها قوات التحالف الع�صكري بقيادة اململكة العربية ال�صعودية وت�صارك فيه 
االإم��ارات العربية املتحدة والبحرين وم�ص��ر واالأردن والكويت  وقطر وال�ص��ودان, وتق��دم له الواليات املتحدة 
االأمريكية دعما لوج�ص��تيا وتقنيًا وخمابراتيًا ومتدها بال�صالح والذخائر والطائرات  بحجة اإعادة ال�صرعية 

للرئي�ض عبدربه من�صور هادي.

 مدين��ة و�ص��كن موظفي حمطة املخاء البخارية للكهرباء, الواقعة بالق��رب من ميناء املخاء  والذي يعد 
من اأقدم املوانئ على م�صتوى �صبه اجلزيرة العربية, كان امليناء هو ال�صوق الرئي�صية لت�صدير النب بني القرنني 
اخلام�ض ع�ص��ر وال�ص��ابع ع�ص��ر. وقد اأخذت كل من قهوة املوكا واملوكات�صينو ا�ص��ميهما من ا�صم هذا امليناء الذي 

يبعد عن مدينة تعز مب�صافة 100 كيلو مرت غربا.

للحق��وق والتنمي��ة زار املدين��ة يف اليوم الت��ايل للحادثة واطل��ع على حجم  املركز القانوين 
الكارثة يف املدينة واملاأ�ص��اة االن�ص��انية التي حلقت ب�ص��كانها ,كما ا�صتمع اإىل 
روايات الناجني ممن بقي على قيد احلياة, وقابل اجلرحى يف م�صت�ص��فيات املدن املجاورة للمخا ليوثقها كاأدلة 
على ارتكاب طريان قوات التحالف جلرمية اإبادة بحق مدنيني اآمنني وا�ص��تهدافهم ب�صواريخها ب�صكل متعمد يف 

مدينة املخا.

تفاصيل القصف:

كومة من االأ�صى تلك التي وجدناها عندما �صاهدنا حجم الدمار يف املدينة وزادت املاأ�صاة عندما ا�صتمعنا 
لروايات من جنى من الق�ص��ف. املدينة املكونة من 200 وحدة �ص��كنية خ�ص�ص��ت ملوظف��ي وعمال حمطة املخاء 
البخارية لتوليد الكهرباء, و التي ت�ص��م اأكر من 270 اأ�ص��رة يقارب عددهم 3 اآالف ن�صمة بع�صهم من النازحني 
الذين هربوا من مناطق خمتلفة من حمافظة تعز التي ت�صهد �صراعًا م�صلحًا , كانت املدينة على موعد مع م�صاء 
دامي ففي م�ص��اء يوم اجلمعة بتاريخ 2015/7/24م عند ال�ص��اعة العا�ص��رة وع�ص��رين دقيقة حلقت طائرات 
املوت يف �ص��ماء املدينة, وكان �ص��كان مدينة املخاء ي�ص��اهدون الطائرات  حتلق يف اأجوائهم لثالث لياٍل متوالية 

قبل هذه الليلة.

ويف ليل��ة اجلمع��ة حتّين��ت الفر�ص��ة, فاالأجواء كان��ت لطيفة , العوائ��ل جتمعت يف �ص��احة املدينة التي 
تتو�ص��ط مبانيها ليق�ص��وا  ليلة اإجازتهم وفرحة العيد , االأطفال يلعبون يف احلديقة , الرجال يجتمعون عند 

كافترييًا املدينة التي تقع يف طرف احلديقة وبجوارها ا�صرتاحة يجتمع فيها املوظفني.

األق��ت الطائ��رات  �ص��اروخها االأول عل��ى الكافتريي��ا, لت�ص��يب هدفه��ا بدق��ة وحت�ص��د اأرواح االأطف��ال 
واملتواجدين يف الكافترييًا ال�صرتاحة, ومن �صدة �صوت االنفجار خرج ما تبقى من النا�ض يف الوحدات ال�صكنية  
اإىل �ص��احة املدينة بفزع وخوف ,البع�ض كان  ي�ص��يح ابني .. ابنتي, واالآخر ي�ص��يح اأمي اأبي, اأ�ص��وات ترتفع.. 
اأهربوا اإىل ال�صاحل.. وبينما البع�ض متكن من الهرب اإىل ال�صاحل اإذ بالطائرات تعاود ق�صف املدينة بثمان اأو 
ت�ص��ع غارات ال يف�ص��ل بني كل غارة واأخرى �ص��وى دقيقتني اأو ثالث دقائق, وت�صتهدف الهاربني اإىل البحر , فال 

مكان يهربون اليه, بلد حما�صر برًا وبحرًا وجوًا, واحلرب تلتهم �صعبه, والعامل يتفرج!
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مقط��ع فيدي��و ح�ص��ل علي��ه املركز من اأحد الناجني وا�ص��مه وليد فا�ص��ل, وث��ق هذا الفيديو هل��ع النا�ض 
ورك�صهم باجتاه البحر, بينما ال�صواريخ تنهال عليهم, واحلرائق من حولهم, واجلثث مرمية, االأطفال والن�صاء 

مل ي�صتطع اأحد اإنقاذهم)1(.

ه��ذه املدين��ة الت��ي كان��ت قب��ل اأي��ام ناب�ص��ة 
باحلي��اة واحل��ب والتاآل��ف, اأ�ص��بحت الي��وم وبف�ص��ل 
االأ�ص��قاء يف ب��الد احلرم��ني عبارة عن مدينة اأ�ص��باح 
تت�ص��اعد منه��ا رائح��ة امل��وت , وحت��وم الغرب��ان يف 
�ص��ماءها, بعد اأن هجرها اجلميع, اإما قتلى يف املقابر, 
اأو جرح��ى يف امل�صت�ص��فيات, وم��ن حالف��ه احلظ ومل 
ي�ص��ب باأذى, اأخذ ما تبقى من اأمتعته وغادر اإىل غري 
رجع��ه, خوف��ًا من البق��اء يف املدينة وحتى ال ي�ص��بح 

لقمة �صائغة لطائرات التحالف ال�صعودي.

من��ازل ُدم��رت ب�ص��كل كام��ل, واأخ��رى تهدم��ت 
جدرانه��ا, وحتولت اإىل هياكل ا�ص��منتية, جثث ال�ص��حايا من االأطفال والن�ص��اء مالأت امل�ص��اكن, امتالأت �ص��احة 
املجم��ع ال�ص��كني باجلث��ث, حيث مزقت الطائرات اأج�ص��ادهم بالقنابل وال�ص��ظايا التي األقته��ا عليهم, ودماوؤهم 
ر�ص��مت ماأ�ص��اتهم يف ج��دران منازلهم, ُكت��ب االأطفال ومالب�ص��هم واألعابهم تناث��رت يف كل مكان, خ��وذ ومالب�ض 
املهند�صني متزقت, �صاعة �صغرية توقفت عقاربها عند الزمن الذي مت فيه الق�صف, ال�صاعة العا�صرة م�صاء يوم 

اجلمعة �صتكون �صاهدة على زمان ومكان اجلرمية ووح�صية وب�صاعة املجرمني.

اأيقن ال�صكان باملخاوف التي داهمتهم منذ اأيام ..لكنهم كانوا يف حالة ذهول من حجم اخل�صائر الب�صرية 
االأ�ص��رار الت��ي حلقت به��م, ولطاملا تكرر ال�ص��وؤال عن عدد القتلى عن��د الكثريين, فيما اآخ��رون فكروا بطريقة 
خمتلفة, فت�ص��اءلوا كم جنى من الغارات؟ وان�ص��غلوا على عملية اإنقاذ اجلرحى, اإال اأن �صواريخ الطائرات كانت 
ت�صتمر يف اإعاقة عملية االإنقاذ, وم�صت�صفيات املدينة مغلقة واملدينة االأقرب اإليهم –تعز- تعي�ض اأجواء حرب 
طاحنة, احلل الوحيد هو اإ�صعافهم اإىل م�صت�صفيات احلديدة التي تبعد عنهم م�صافة �صاعتني اأو اأكر, هنا كانت 
الكارثة فقد فارق عدد كبري من اجلرحى احلياة ب�ص��بب النزيف وتاأخر اإجراء االإ�ص��عافات االأولية, ومن عا�ض 
هول الق�صف مل يعد يعي ما حدث فهو اأقرب اإىل اجلنون, وكل من يزور املكان ال يكاد ي�صتوعب اأو ي�صدق ما حدث.

املدينة م�ص��املة الأبعد حد, وكانت طوال عقود خارج خارطة ال�صراع, ولي�صت حم�صوبة على اأحد, توجد 
فيها حمطة توليد كهرباء, ورمبا كان هذا هو ال�ص��بب الذي جعلها �ص��من دائرة اال�ص��تهداف, ان�ص��مت لل�ص��راع 

لتوؤكد اأن ما من مدينة اأو بلدة اأو من�صاأة للبنية التحتية حممية واآمنة من هجمات قوات التحالف!

نتائج القصف: 

نتج عن ق�صف املدينة ال�صكنية مقتل )88( �صخ�صًا واإ�صابة )170(  اآخرًا وجميعهم مدنيون ح�صب اإفادة 
د. عبداهلل مهدي حممود – مدير مكتب ال�ص��حة باملخا – وقد وثق املركز )102( حالة من امل�ص��ابني, كما وثق 
حاالت اأ�ص��ر بكاملها اأو معظمها �ص��قطوا �ص��حايا, منهم اأ�صرة املواطن �صادق عبداهلل �ص��الح لقوا حتفهم جميعًا 
)1( مقط��ع فيدي��و ن�ص��ر في المواق��ع االإلكترونية واليوتيوب وثق لحظة قيام ال�ص��عودية وتحالفها ق�ص��ف مدين��ة عمال المحط��ة الكهربائية في المخاء 
بالعدي��د من ال�ص��واريخ ووثق اأي�ص��ًا حاالت قتل واأ�ص��الء نتيجة الق�ص��ف وح��االت من تبقى حيًا ف��ي تلك الوحدات ال�ص��كنية, لم�ص��اهدة الفيديو عبر 

 https://www.youtube.com/watch?v=18dVEWPvNqU:الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=18dVEWPvNqU
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االأب واالأم وخم�صة من اأبنائهما, واأ�صرة الو�صابي قتل االأب واأربعة من اأبناءه وبقيت الزوجة التي كانت ترقد 
حينه��ا  يف العناية املركزة مب�صت�ص��فى االأمل باحلديدة , واملواطن بجا�ض عبدالقادر قتلت اأ�ص��رته بكاملها وهو 

يرقد يف العناية املركزة يف م�صت�صفى الثورة باحلديدة.

 وقد بلغت ن�ص��بة االأطفال القتلى 21% من اإجمايل ال�ص��حايا القتلى, ون�ص��بة الن�ص��اء 22%, وبلغت ن�صبة 
الرجال 57%, وبلغت ن�ص��بة ما وثقه املركز من االأطفال اجلرحى 16% والن�ص��اء 31% والرجال 53% من جمموع 

ال�صحايا امل�صابني. 

اأما االأ�ص��رار املادية فقد دمر الق�ص��ف قرابة )50( وحدة �صكنية تدمريًا كليًا وت�صررت اأكر من )120( 
وحدة باأ�صرار بالغة, وتلفت قرابة )16( �صيارة تعود ملكيتها ل�صكان املدينة.

إفادات الشهود وبعض أهايل الضحايا: 

• م��الك عبده حمم��د هزير 10 �ص��نوات : اإحدى 	
االم��ل  م�صت�ص��فى  يف  قابلناه��ا  الق�ص��ف  �ص��حايا 
باحلديدة جنت من احلادثة وا�ص��يبت  ب�صظية يف 
البطن. قالت » كل م�ص��اء اأخرج مع �صديقاتي اإىل 
حديقة املجمع ال�ص��كني لنلعب ومنرح على اأ�صواء 
كهرباء املحطة, ويف م�ص��اء يوم اجلمعة واأثناء ما 
كنا  نلعب �ص��معنا �ص��وت طائرة حتلق يف االأجواء, 
لنتفاجاأ ب�صقوط �صاروخ على الكافترييًا التي تقع 
يف نهاي��ة احلديق��ة, كان انفجاره قوي��ًا, تطايرت 
�ص��ظاياه لت�صل اإحداها وت�ص��يب �صديقتي هديل, 

فاإذا بنا ن�صمع �صراخًا واأ�صواتًا من كل اجتاه تقول لنا اأهربوا اإىل ال�صاحل .. اأهربوا اإىل البحر.. حاولت 
مع بع�ض االأطفال ممن مل ي�ص��ابوا الهرب اإىل ال�ص��احل لننجو باأنف�ص��نا.. فاجتهنا م�صرعني نحو ال�صاحل, 
ف�ص��معنا �ص��قوط ال�ص��اروخ الثاين ينفجر يف املكان الذي كنا نلعب فيه ويدمر العابنا, وا�ص��لنا الهرب حتى 
و�ص��لنا لل�صاحل فكان ال�ص��اروخ الثالث ينتظر و�صولنا لي�صقط يف �صاحل البحر جوارنا, وقد اأ�صيب العديد 

اأ�صكال بيانية تو�صح ن�صب ال�صحايا القتلى واجلرحى بني الفئات املختلفة »اأطفال- ن�صاء-رجال«.

�صورة للطفلة/ مالك عبده حممد هزيز – 10 �صنوات
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ممن كنت معهم واأنا اأ�ص��بت ب�ص��ظية يف بطني جوار الكبد ,واأغمي علي ومل اأدري ما جرى, فوجدت نف�ص��ي 
هنا يف م�صت�صفى االأمل باحلديدة , وحاليًا اأعاين من عدم القدرة على النوم وكل ما حاولت النوم اأخاف اأن 

ياأتي الطريان مرة اأخرى ليق�صفنا فال اأ�صحو اأبدا..(

•  اأ�ص��ماء يا�ص��ني ثابت البالغة من العمر 25 عامًا: متزوجة وحامل يف ال�ص��هر الثامن, روت لنا تفا�ص��يل 	
اأخرى فقالت: "عند و�صول الطريان ال�صاعة العا�صرة تقريبًا كنت يف املنزل مع بع�ض اأفراد العائلة, وفجاأة 
�ص��معنا �ص��وت االنفجار واهتزاز املكان ب�ص��كل كبري, �ص��عرنا باخلوف والفزع, وكنا ن�ص��رخ فال ندري ما الذي 
يجري , عاودت الطائرات الق�صف مرة اأخرى بعد اأربع دقائق تقريبًا عندما كنا نتح�صر للخروج من املنزل 
والهروب ولكن كانت ال�ص��ظايا اأ�ص��رع منا, فقد اخرتقت احداها جدار �ص��قتنا وتطايرت لت�ص��يبني احداها 
, وا�ص��تقرت قرب جنيني احلامل به منذ ثمانية اأ�ص��هر, اأ�صعفت بعدها مبا�ص��رة اإىل امل�صت�صفى ليتم اإخراج 

ال�صظايا , اأحمد اهلل اأن جنيني مل ي�صب باأذى".

• اأحمد عمر ناجي العب�ص��ي 65عامًا : اأحد جرحى الق�ص��ف ُبرتت اإحدى قدم��اه وجدناه يتلقى العالج يف 	
اإحدى غرف امل�صت�ص��فى الع�ص��كري باحلديدة وق��ال لنا: "كنت اأنا وجمموعة من العم��ال نعمل يف املحطة , 
ف�صمعنا �صوت االنفجار, ات�صلنا من املحطة اإىل ال�صكن, فقيل لنا اأن ال�صرب على ال�صكن, خفنا على اأطفالنا 
واجتهن��ا م�ص��رعني اإىل ال�ص��كن, وما اأن و�ص��لنا اإىل ال�ص��كن حتى وجدنا كتل��ة من النار, ال�ص��يارات حترتق, 
املنازل ُدمرت, القتلى يف كل مكان, حاولت اأن اأمر �ص��ريعًا اإىل بيتي فوجدت جثث االأطفال مرمية بال�ص��ارع, 
اأطفال يف عمر الزهور, ترتاوح اأعمارهم بني ال�صاد�ص��ة والعا�ص��رة , حاولت اإنقاذهم لكن دون جدوى فلي�ض 
با�ص��تطاعتي اأن اأعم��ل �ص��يء لكرة القتلى, املن��ازل تهدمت والطائرات ما زالت حتلق, �ص��اروخ �ص��قط على 
حديق��ة األع��اب االأطفال, احلديقة تناث��رت اإىل خلف منزيل, الذي يبعد ع��ن احلديقة حوايل ثالثمائة 
مرت,, و�ص��اروخ كان على الكافترييًا والتي تعترب ا�ص��رتاحة لتجمع ال�صباب واالأ�صدقاء, بعدها توجهت اإىل 
منزيل فوجدت املنزل قد تهدم وت�صاقطت النوافذ واالأبواب و�صراخ االأطفال والن�صاء ميالأ املكان, اأخربين 
اأحدهم اأن ابني م�ص��ابًا ب�ص��ظايا وحروق , وقتها مل ا�ص��تطع املكوث بني املوجودين من الن�ص��اء واالأطفال, 
فحاولت اأن اأقوم ب�ص��يء الإ�ص��عاف ابني امل�ص��اب, اأخذت مبلغًا من املال من جرياين العمال لكي اأ�ص��عف ابني, 
يف الوقت الذي كنت اعتقد اأن الطائرات قد توقفت عن الق�ص��ف, الأنها قد وزعت غاراتها ما بني �ص��ت اإىل 
ثمان غارات كلها على �ص��كن العمال. فخرجت من املنزل حاماًل ابني امل�ص��اب اأبحث عن �ص��يارة لكي اأ�ص��عفه 
لك��ن دون ج��دوى, فق��د احرتقت جميع ال�ص��يارات املتواجدة يف املجمع ال�ص��كني, مل متر �ص��وى ث��واٍن حتى 
فاجاأتني �ص��ظية واأخذت قدمي اليمنى , يف الوقت الذي كنت م�ص��عفًا ابني, بعدها اأُ�صعفنا جميعًا اإىل اأحد  
م�صت�ص��فيات احلديدة وها اأنا  يف امل�صت�صفى الع�ص��كري باحلديدة, وقد برتت قدمي اليمنى واحلمد هلل اأين 

جنوت من املوت".

• علي اأحمد الرعيني - مدير حمطة كهرباء املخا- قال لنا اأنه "يف ال�صاعة العا�صرة م�صاًء, واأنا متواجد يف 	
منزيل �صمعت �صوت ال�صاروخ االأول فخرجت من املنزل لالطالع واالطمئنان على ولدي الذي كان متواجدًا 
مع عدد من ال�ص��باب يف اال�ص��رتاحة, حيث يتجمع ال�ص��باب عادًة, وهو املكان الذي مت �ص��ربه باأول �صاروخ, 
واأثناء خروجي من املنزل فوجئت بال�ص��اروخ الثاين فانبطحت على االأر�ض لتفادي ال�ص��ظايا, ثم انطلقت 
اإىل مكان اال�صرتاحة, ووجدت اجلثث متناثرة ومرتامية على بوابة اال�صرتاحة والنا�ض يف حالة هلع, كٌل 
يبحث عن اأوالده اأو قريبًا له اأو �صديقه والبع�ض حاول اأن يخرج من بيته ويفر باجتاه ال�صاحل خوفًا من 
الق�صف, فالطائرة ما تزال حتلق فوق املدينة و�صوتها م�صموع بكل و�صوح, لقد اأ�صيب ابني يف اال�صرتاحة 
ب�صظايا وجروح بليغة, مت على اإثرها اإ�صعافه اإىل م�صت�صفى االأمل التخ�ص�صي باحلديدة واإدخاله العناية 
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املرك��زة". كما اأفادنا بقوله: "اأن ال�ص��كن اخلا�ض باملوظفني تعر�ض للق�ص��ف بنح��و ثمان غارات فقد كانت 
النكبة اأكر مما يت�صورها االإن�صان, املنازل ُدمرت ب�صكل رهيب, فرغم اأن البناء من حيث التما�صك واجلودة 
اأف�صل بكثري من اأية بنايات حديثة اأخرى, لكنه بفعل ال�صربة تعر�ض للدمار, واالأ�صطح �صقطت  واجلدران 
تهدمت,  وهذا يدل على فظاعة الق�صف, واأو�صح اأن املجمع ال�صكني والذي يتكون من )200( وحدة �صكنية, 
كان يتواجد فيه عدد من االأ�ص��ر التي نزحت اإىل اأقارب لها من موظفي املدينة باالإ�ص��افة اإىل اأ�ص��ر اأخرى 

جاءت اإىل املدينة لزيارة اأقاربها وق�صاء اإجازة العيد".

وقد اأكد الرعيني خلو املجمع ال�صكني من اأية اأ�صلحة اأو م�صلحني, كما زعم البع�ض لتربير عملية الق�صف 
منوهًا اإىل اأن املحطة الكهربائية خ�صرت كادرًا فنيًا موؤهاًل جراء الق�صف فيما نزح من جنا من الغارات اجلوية 

وحتولت املدينة اإىل مدينة اأ�صباح ال ي�صكنها اأحد.

• عبداهلل حممد ال�ص��راجي – رئي�ض ال�ص��ئون القانوني��ة مبحطة املخاء البخارية- ق��ال لنا: "مل اأكن 	
اأتوقع اأن ال�ص��واريخ التي �ص��معتها من منزيل الذي يقع يف طرف مدينة املخاء قد ا�صتهدفت مدينة العمال 
يف املحطة ,ال�صيما واأنه ال يوجد يف املدينة باأكملها اأي قوات اأو اأ�صلحة, فاملدينة بعيدة عن ال�صراع الدائر 
يف بع�ض مديريات حمافظة تعز, بعد اأن و�ص��لت اإىل املكان �ص��اهدت جرمية مروعة ,ال اأدري ملاذا ق�صفوها, 
وما ذنب �ص��كانها االبرياء امل�ص��املني واأطفالهم وعوائلهم منهم من قتل ومنهم من اأ�صيب, وت�صرد البقية ممن 
جن��ى, ب��كل املعايري االن�ص��انية والقوان��ني الدولية فاإن هذا اال�ص��تهداف ميث��ل جرمية اب��ادة بحق مدينة 

باأكملها ويجب مالحقة مرتكبيها.

إفادات طبية:

• الدكت��ور ناج��ي حممد ال�ص��ويع – رئي�ض هيئ��ة التمري�ض مب�صت�ص��فى االأمل التخ�ص�ص��ي باحلديدة- 	
اأك��د لن��ا اأن امل�صت�ص��فى ا�ص��تقبل من��ذ اأول يوم جلرمية ق�ص��ف املجمع ال�ص��كني باملخا وخ��الل اليومني التي 
تلت اجلرمية )48( حالة اإ�ص��ابة جراء الق�ص��ف من بينها حالة و�ص��لت متوفية وحال��ة اأخرى توفيت يف 
امل�صت�ص��فى موؤكدًا اأن اأغلب امل�ص��ابني حاالتهم خطرة حيث يرقد يف العناية )20( م�ص��ابًا. م�ص��ريًا اإىل اأن 
االأطفال ي�صكلون ن�صبة 25% من اإجمايل االإ�صابات البالغة جدًا والتي تنوعت ما بني نزيف دماغي وك�صور 
يف اجلمجمة, ونزيف يف ال�ص��در من ال�ص��ظايا, اأع�ص��اء مبتورة وغريها من االإ�ص��ابات, كما اأكد لنا الدكتور 
وجود حالة اإ�ص��ابة طفل بالعمى �ص��اهدناه وهو يتلقى الرعاية يف امل�صت�ص��فى وقد اأ�ص��يبت عيناه ب�صظايا 

متطايرة ب�صبب الق�صف اأقدته القدرة على الروؤية.

ردود أفعال وإدانات للحادثة :

�صوؤال يبحث عن اإجابة ..ملاذا مت ق�صف مدينة و�صكن موظفي حمطة املخا..؟
بعد يومني من اجلرمية نفى التحالف عرب الناطق الر�صمي با�صمه العميد احمد الع�صريي قيام التحالف 
بق�ص��ف �ص��كن املوظف��ني, مع اأنه هو امل�ص��يطر على االأج��واء اليمنية ويفر�ض ح�ص��ارًا جويًا خانقًا مينع و�ص��ول 
امل�ص��اعدات, وهو امل�ص��وؤول عن الطائرات التي ق�ص��فت �ص��كن املهند�ص��ني يف حمطة كهرباء املخا, منظمة هيومن 
رايت���ض ووت���ض كذبت هذا االدعاء حيث زارت املوقع يف اليوم الثالث وحققت يف الواقع لتوؤكد اأن الق�ص��ف كان 
من طائرات التحالف وفقا لروايات �صهود, ويف تقريرها ال�صادر بتاريخ   2015/7/28م  و�صفت احلادثة باأنها 

جرمية حرب.
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كم��ا اأ�ص��درت منظم��ة هيوم��ن رايت���ض ووت�ض 
تقري��رًا مف�ص��اًل حول حتقيقها عن تفا�ص��يل ق�ص��ف 
اأن  نهايت��ه  يف  واأك��دت  ال�ص��كنية  الوح��دات  ه��ذه 
ال�ص��عودية وحتالفها تتعمد ق�ص��ف املدني��ني وقتلت 

اآالف من املدنيني)2(.

كذلك فاأن عددًا من اجلهات املحلية والدولية 
اأدانت احلادثة ب�ص��كل كبري واعتربتها جرمية بحق 
املدني��ني ت�ص��اف اإىل اآالف اجلرائ��م بح��ق املدني��ني 
اللذي��ن ق�ص��وا بق�ص��ف طائ��رات التحال��ف, ومع كل 
حادث��ة ق�ص��ف مدني��ني جن��د  التحال��ف الع�ص��كري 

بقيادة ال�ص��عودية تارة ينفي م�ص��وؤوليته عن القتلى وتارة يلوم امل�ص��لحني احلوثيني. وال�ص��ك اأن ملف التحالف 
مليء باالنتهاكات اجل�صيمة يف اليمن.

 للقانون االنساني الدويل:
ً
وصف االنتهاك وفقا

وفقا للمادة )9( من نظام روما ت�صتعني املحكمة   يف تف�صري وتطبيق املواد )6, 7, 8( طبقا للنظام 
االأ�صا�صي. وتطبق اأحكام النظام االأ�صا�صي, مبا يف ذلك املادة 21 واملبادئ العامة الواردة يف اجلزء 

3 على اأركان اجلرائم.

واالعمال التي متثل جرائم وفقا للتو�صيف الدويل لها هي )جرائم االإبادة اجلماعية- جرائم مرتكبة 
�صد االن�صانية- جرائم احلرب- وجرمية عدوان(

ق��د متثل املجازر التي ترتكبها قوات احلالف الع�ص��كري بقيادة ال�ص��عودية جرائم اإب��ادة جماعية وفقا 
لتو�صيف نظام روما اال�صا�صي لتوافر اأركانها, فاملادة )6/اأ( منها عرفت جرمية االإبادة اجلماعية بالقتل على اأنها: 

)اأن يقتل مرتكب اجلرمية �صخ�ص��ا اأو اأكر. منتمني اإىل جماعة قومية اأو اإثنية اأو عرقية اأو 
دينية معينة وينوي اهالكها..(

وميكن و�ص��ف هذه املجازر التي ترتكبها قوات التحالف بقيادة ال�ص��عودية باالإبادة اجلماعية تاأ�صي�ص��ًا 
على عديد من االأدلة والقرائن اأهمها اأن من اال�ص��باب التي �ص��نت ال�ص��عودية حربها على اليمنيني وفقا ملا �صدر 
من ت�صريحات بع�ض علمائها وقادتها ورجال دولتها اأن احلرب على اليمن هي بحجة قتال احلوثيني »كجماعة 
ديني��ة » �ص��الة خمالفة له��م بالفك��ر واملعتقد ويجب قتالها" -ح�ص��ب ت�ص��ريحاتهم ,اإ�ص��افة اإىل ما اأ�ص��قطته 
الطائ��رات احلربية ال�ص��عودية من�ص��ورات على ع��دة مناطق م�ص��مونها )ان هدف التحالف هو حماية ال�ص��عب 
اليمني من املد الفار�صي املجو�صي(, واكرب ما يوؤكد ذلك هي خطبة عيد اال�صحى ملفتي اململكة ال�صعودية يف يوم 
عرفات التي اأكد فيها اأنهم يخو�ص��ون احلرب �ص��د جماعة دينية و�ص��فها باملجو�صية امل�صركة ودعا اإىل قتالها , 
وهذا ما يحقق و�صف اجلرائم التي ترتكب كجرائم ابادة جماعية. وهو ما يتحقق معه الركن الثاين والثالث 

والرابع من اأركان اجلرمية يف املادة 6/اأ من نظام روما.

اأما بالن�ص��بة لتحقق الركن االأول من اجلرمية وهو قتل �ص��خ�ض اأو اأكر فقد مت ر�صد وتوثيق مقتل اآالف 
 https://www.youtube.com/watch?v=t_Bjecr7M2s:2   لم�صاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي

مقطع فيديو توثيق منظمة هيومن رايت�ض ووت�ض للواقع
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املدنيني خارج القانون منها جمزرة مدينة املخاء التي يوثقها هذا التقرير.

اأما االإبادة اجلماعية فوفقًا لنظام روما اال�صا�صي فان ركن هذه اجلرمية يتمثل يف »اأن ي�صفر فعل مرتكب 
اجلرمية عن اإحلاق اأذى بدين اأو معنوي ج�صيم ب�صخ�ض اأو اأكر منتمني اإىل جماعة قومية اأو اإثنية اأو عرقية 

اأو دينية معينة« .

وهذا الفعل ينطبق مع ما قامت به قوات ال�ص��عودية وحلفائها يف حربها على اليمن حيث اأحلق عدوانها 
اأذى بدني��ًا ومعنوي��ًا ملالي��ني من اأبناء ال�ص��عب اليمن��ي مبزع��وم حمايتهم من املد الفار�ص��ي وفقًا لت�ص��ريحاتهم 
ومن�ص��وراتهم , وقد ت�ص��رر العديد من النا�ض جراء ق�ص��ف طائراتهم بجروح ج�ص��يمة ت�ص��ببت باأ�صرار بدنية 
وعاهات م�ص��تدمية وعجز كلي واإ�ص��ابات خمتلفة, كما اأ�صيب مئات من املدنيني بينهم اأطفال ون�صاء ممن تعتقد 
ق��وات التحال��ف بقيادة ال�ص��عودية اأنه��م حوثيون »جماعة دينية« �ص��نت احل��رب عليهم وهذا موث��ق واأكدته 

تقارير منظمات دولية بل اكدته ت�صريحات قادة من ال�صعوديني .

واملعلوم اأنها قد التقت كاًل من اتفاقية جنيف الرابعة واملعنية بحماية املدنيني يف زمن العدوان املعقودة 
عام��ًا 1949, والربوتوكول االأول امللحق بها املعتمد من املوؤمتر الدبلوما�ص��ي لع��ام 1977, واتفاقية الهاي لعام 
1907, ونظام روما االأ�صا�ص��ي للمحكمة اجلنائية الدولية, ومب��ادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية 
ب��ني ال��دول على حتديد وتعريف االنتهاكات اجل�ص��يمة للقان��ون الدويل العام, والقانون الدويل االإن�ص��اين وما 

يت�صل بنف�ض املو�صوع يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان كما يلي:-

)القت��ل العم��د, والتعذي��ب اأو املعاملة الالاإن�ص��انية, اأو االإ�ص��رار اخلطري بال�ص��المة البدنية اأو 
ال�ص��حة, والنف��ي اأو النقل غري امل�ص��روع, واحلجز غري امل�ص��روع, وتدمري املمتل��كات اأو حجزها, 
ومهاجمة اأو ق�صف املدن والقرى وامل�صاكن واملباين املحمية, والهجوم على اأماكن العبادة والعلوم 
والفنون واملعامل االأثرية, وتدمري واغت�صاب املمتلكات على نحو ال تربره �صرورة حربية وعلى 

نطاق كبري(.

معظم هذه االنتهاكات قد مت توثيق ارتكابها من قوات التحالف ويجب مالحقة امل�صوؤولني عنها.
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تو�صيات املركز:	•

1-  يوؤكد املركز القانوين على اأن العملية الع�ص��كرية التي �ص��نتها دول التحالف بقيادة ال�ص��عودية حتت 
م�ص��مى عا�ص��فة احلزم تعترب جرمية عدوان اإحدى اجلرائم التي ن�ص��ت عليها املادة )8( من النظام 
االأ�صا�ص��ي ملحكم��ة روما لقيامه��ا خارج اإطار ال�ص��رعية الدولي��ة املمثلة مبجل�ض االأم��ن ومتثل خرقًا 
وا�ص��حًا للقانون الدويل وال �ص��يما املادة 2 فقره )4( من ميثاق االأمم املتحدة التي حت�ص��ر ا�صتخدام 
القوة يف العالقات بني الدول والتي ن�ص��ت على: " ميتنع اأع�صاء الهيئة جميعا يف عالقاتهم الدولية 
عن التهديد با�ص��تعمال القوة اأو ا�ص��تخدامها �صد �صالمة االأرا�صي اأو اال�صتقالل ال�صيا�صي الأية دولة 

اأو على اأي وجه اآخر ال يتفق ومقا�صد "االأمم املتحدة".

وكذلك  للفقرة ال�صابعة من املادة الثانية ؛ اأنه: "لي�ض يف هذا امليثاق ما ي�صوغ )لالأمم املتحدة( اأن 
تتدخل يف ال�ص��وؤون التي تكون من �ص��ميم ال�صلطان الداخلي لدولة ما, ولي�ض فيه ما يقت�صي االأع�صاء اأن 
يعر�ص��وا مثل هذه امل�ص��ائل الأن حتل بحكم هذا امليثاق",  وهذا الف�ص��ل خّول جمل�ض االأمن وحده اتخاذ 

التدابري القمعية. واملجل�ض مل يتخذ مثل هذا القرار. 

2- يوؤكد املركز القانوين على �صرورة التزام قوات التحالف الع�صكري بقواعد القانون الدويل االإن�صاين 
الذي يح�ص��ر ا�ص��تهداف املدنيني واملن�ص��ئات واالأعيان املدنية وفقا ملا ن�ص��ت عليه اتفاقيات جينيف 
وال�صكوك الدولية ذات ال�صلة , ويوؤكد املركز اأن ما ارتكبته قوات التحالف يف اليمن من قتل املدنيني 
والهجوم على املدن ال�ص��كنية وتدمري املن�ص��ئات واالأعيان املدنية وفر�ض احل�صار املطبق على ال�صعب 
اليمني وخنقه اقت�ص��اديًا ي�ص��كل جرائم حرب وجرائم �ص��د االن�ص��انية مبنظور القانون االن�ص��اين 

ويجب اإجراء التحقيق الدويل فيها ومالحقة امل�صوؤولني عن ارتكابها.

3- يذكر املركز القانوين االمم املتحدة واملجتمع الدويل مب�ص��ئوليهم القانونية واالإن�صانية واالأخالقية 
جتاه مايتعر�ض له ال�ص��عب اليمني من جمازر ترتكبها قوات التحالف الع�ص��كري بقيادة ال�ص��عودية 
باملخالف��ة ل��كل القوانني واالع��راف االن�ص��انية والدولية , ويوؤكد على �ص��رورة اتخ��اذ االجراءات 
العاجل��ة من قبل االمم املتحدة وموؤ�ص�ص��اتها لوقف هذه املجازر ومنعه��ا من ارتكاب املزيد من املجازر 

بحق املدنيني واملن�صئات املدنية, واتخاذ االجراءات يف مالحقة وحماكمة امل�صوؤولني عن ارتكابها .

4- يوؤك��د املرك��ز القان��وين اأن �ص��مت املجتم��ع الدويل عم��ا يجري من مذاب��ح يف اليمن ميث��ل خطرًا على 
االإن�صانية باعتباره خلاًل يف املنظومة الدولية التي اأ�صبحت تتحكم بها امل�صالح وال حتكمها القوانني 
واالتفاقي��ات واالأع��راف الدولية التي اأن�ص��ئت بغر�ض تطبيقها وحمايتها ك�ص��مانة ا�صا�ص��ية حلياة 
وكرامة االن�ص��انية ويو�ص��ي املركز ب�صرورة حماية هذه املنظومة والعمل على اإعادتها اإىل وظيفتها 

االأ�صا�صية واملتمثلة بحماية و�صون حياة وكرامة االإن�صان

5- يدعو املركز القانوين الهيئات واملنظمات الدولية العمل على وقف تدهور االأو�صاع االن�صانية الناجمة عن 
العدوان وتقدمي الدعم وامل�صاندة مبا يتنا�صب مع حجم الكارثة االن�صانية التي اأ�صابت ال�صعب اليمني.



مالحق التقرير
ملحق رقم )1( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )2( اأ�صماء وبيانات ال�صحايا اجلرحى من املدنيني و�صور لبع�صهم

ملحق رقم )3( بيانات املن�صاآت املدنية املدمرة واملت�صررة جراء الق�صف و�صور لبع�صها
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المركز القانوني للحقوق والتنمية

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل3طفلعبدالرحمن غمدان نبيل العي�صي1
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل4طفلاأحمد �صادق عبداهلل �صالح حممد 2
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل6طفلعمرو اأحمد اإ�صماعيل بعلوي3
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة6طفلةنداء حممد عبدالغني الرميم4
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة9طفلةاأ�صماء �صادق عبداهلل �صالح حممد 5
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل12طفلاأحمد خالد حممد العماري6
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة12طفلةاأمل قائد حممد ال�صربي7
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل13طفلاأ�صرف اأحمد �صيف ال�صرجبي8
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل13طفلحممد عثمان9

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل13طفلحممد عدنان �صعالن10
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة13طفلةن�صيمة �صادق عبداهلل �صالح حممد 11
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل15طفلاأحمد حممد عبده ح�صن العي�صي12
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل15طفلزكريًا جنيب حممد االأغربي13
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل16طفلاأمين حممد اأحمد نعمان14
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل17طفلمعاذ عبداهلل علي عبداهلل ال�صربي15
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل17طفلحممد مربوك حممد الذماري16
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل17طفلهاين عامر �صعالن17
اأ�صهرطفلعبود عبدالرحمن غمدان18 2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل9 
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلطفلابن �صادق عبداهلل �صالح حممد 19
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل18ذكرعبداهلل حممد مقبل بازل20
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل18ذكر�صهيب عبداجلبار الزكري21
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل18ذكرحممد �صادق عبداهلل �صالح حممد 22
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل20ذكراأمين عبدالكرمي ب�صري23
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل20ذكراأحمد علي �صيف علي االأدوع24
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل22ذكرفوؤاد بجا�ض عثمان علي عبده 25
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل23ذكرمازن اأحمد اأحمد املح�صب26
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل23ذكراأجمد عبدالكرمي ب�صري27
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل23ذكراأ�صامة حممد عبده ح�صن العب�صي28
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل24ذكرعمار عبدالوا�صع اأحمد احلكيمي 29
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل24ذكراأ�صامة يو�صف عبدالرزاق احلكيمي30
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل24ذكرهيثم خالد حممد �صعيد ال�صرجبي31
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل25ذكرفار�ض عبدالرحمن عبداهلل ال�صيباين32
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل26ذكرعثمان بجا�ض عثمان علي عبده 33
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل27ذكرو�صيم �صيف اأحمد اأ�صعد 34
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل27ذكراأديب عبدالوهاب احلكيمي35
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل40ذكرنبيل عبدالرحمن ال�صلوي36
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل40ذكرعي�صى عبدالرحيم 37
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل45ذكرعلي فا�صل علي نعمان العي�صي38
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل45ذكرب�صري ال�صلوي39
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل47ذكريو�صف عبدالرزاق اأحمد احلكيمي40
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل47ذكر�صكيب حممد عبدالودود41
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل48ذكر�صادق عبداهلل �صالح حممد 42
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل53ذكرحممد عبده ح�صن العي�صي43
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل55ذكرعبدال�صمد عبداحلق عبداهلل ال�صياغي44

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

املنطقة/ احلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيل58ذكرتوفيق اأحمد �صعيد االأثوري45
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرحممد حممد علي عقالن46
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرخالد اأحمد حممد قا�صم ال�صربي47
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرعي�صى حممد مهيوب48
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرحمزة عبدالرحمن حممد 49
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد حممد الو�صابي50
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد االأ�صبحي51
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرعالء 52
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد الو�صابي53
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكركامل حممد علي حن�ض54
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرياأ�صر حممد �صالح 55
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراإيهاب توفيق اأحمد �صعيد االأثوري56
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرهزاع الكوري57
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرجثة بدون راأ�ض )جمهولة(58
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرجثة غري معروفة )جمهولة(59
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثى�صمرية �صوقي �صاهر60
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرعلي علي اأحمد الرعيني61
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد علي اأحمد الرعيني62
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرحممود هوا�ض63
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرعلي عبدالرحمن64
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكراأحمد حممد علي الو�صابي65
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرحممد اأحمد زايد66
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرب�صري عبدالكرمي �صم�صان 67
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرن�صال حممد عبده 68
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلذكرخالد اأحمد قا�صم 69
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة18انثىدعاء قائد حممد ال�صربي70
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة19انثىنهى حممد اأحمد نعمان71
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة20انثىنهلة حممد اأحمد نعمان72
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة23انثىاأ�صماء حممد عبده ح�صن العب�صي73
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة26انثىثريًا اأديب حممد طاهر 74
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلة28انثى�صحر فائد حممد ال�صربي75
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىاأمانة اأحمد حممد ح�صن 76
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىر�صا حممد قائد ال�صربي77
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىاآالء عي�صى حممد مهيوب78
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىاآية علي عبدالرحمن 79
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىت�صنم علي عبدالرحمن 80
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىبيان علي عبدالرحمن 81
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىبدرية حممد عبداهلل 82
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىزوجة بن مبارك83
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىجمهولة84
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىانت�صار85
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىبنت اأخت �صوقي �صاهر االأدميي86
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىمنال اأحمد حممد قا�صم ال�صربي87
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءقتيلةانثىاإميان قائد حممد عبدالقادر ال�صربي88
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صور بعض الضحايا القتلى

مبختلف  القتلى  جثث  بع�ض 
جتميعهم  مت  والذين  االأعمار 
على  التعرف  بعد  لدفنهم 

بياناتهم

بع�ض جثث القتلى
بعد  للدفن  جتهيزها  مت  التي   

التعرف عليها وعلى بياناتها

جثة الأحد القتلى ما زالت حتت 
االأنقا�ض
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املنطقة/ احلالةالعمرالنوعاال�ص�������مم
التاريخمكان الواقعةاملديرية

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة13طفلةهديل نبيل عبده ح�صن 1
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة17طفلةتغريد نبيل عبده ح�صن 2
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة19اأنثىغدير نبيل عبده ح�صن3
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة14طفلةهالة عبدال�صمد عبداحلق ال�صياغي4
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح12طفلحاميم يا�صني عبدالوهاب امل�صاوى5
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح16طفل�صامح علي اأحمد الرعيني6
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة10طفلةمالك عبده حممد هزير7
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح17طفلنادر جنيب حممد عبدالودود8
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح14طفل�صهيب توفيق علي ناجي9

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح2طفلطلعت �صالح اإبراهيم �صالح ال�صراجي10
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح4طفلاأجمد عمر اأحمد اإ�صماعيل بعلوي11
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح17طفلحممد اأحمد عمر ناجي العب�صي12
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة1.5طفلةريان اأديب اأحمد ظاهر13
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة10طفلةحنان عبداحلبيب حممد علي ال�صيباين14
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحطفلابن عبداهلل عبدالكرمي15
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحطفلابن عبداهلل عبدالكرمي16
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح27ذكرحممد جنيب حممد عبدالودود17
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح28ذكرتامر حممد علي حن�ض18
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة24انثىهيفاء عبدال�صمد عبداحلق19
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرزكريًا جنيب حممد 20
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح25ذكرمدين عبدالوا�صع عبدالوهاب21
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح22ذكرح�صني �صمري اإبراهيم 22
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح52ذكرعبدالوا�صع عبدالوهاب احلكيمي23
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح60ذكراأحمد قايد علي البعداين24
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح35ذكرعبدالفتاح عبده حممد 25
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح50ذكرعلي اأحمد الرعيني26
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح23ذكرعلي عبدال�صالم يحيى 27
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح21ذكراأحمد حممد نعمان28
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد ح�صني علي اإ�صماعيل29
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد ناجي عبدالرب العب�صي30
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح48ذكرجميل قايد ثابت ال�صبيحي31
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأحمد �صكيب حممد عبدالودود32
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرن�صر اأديب حممد طاهر33
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكر�صدام �صامل علي هندي34
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرجالل اأحمد قايد البعداين35
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح35ذكرفي�صل اأحمد عبده االأغربي36
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد اأحمد قايد37
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكر�صالح توفيق علي ناجي38

ملحق رقم )2(
بعض الضحايا اجلرحى من املدنيني 
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2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد عبدالغني الرميم39
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرن�صوان اأديب حممد طاهر 40
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح54ذكرجنيب حممد عبدالودود41
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأحمد عبداهلل مر�صد العزعزي42
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعمار ياأ�صر حممد �صالح 43
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرياأ�صر حممد �صالح 44
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرطه يا�صني عبدالوهاب م�صاوى45
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعبداالإله عبدالعزيز اأحمد م�صاوى46
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأديب حممد طاهر �صيف47
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكريا�صني ثابت حممد 48
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد خالد اأحمد القباطي49
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأمين عبده علي ح�صني 50
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعي�صى جمال حممد �صيف51
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعبدالوهاب حممد امل�صاوى52
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعلي مربوك حممد اأحمد53
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرتوفيق علي ناجي 54
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعلي عثمان م�صاوى55
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممد عثمان م�صاوى56
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعثمان عثمان م�صاوى57
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرخالد عبداهلل حممد ال�صيباين58
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح19ذكرعبدالقادر بجا�ض عثمان59
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح33ذكر�صالح اإبراهيم �صالح ال�صراجي60
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح22ذكر�صابر علي حممد �صامل 61
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح65ذكراأحمد عمر ناجي العب�صي62
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح23ذكراأ�صرف اأحمد �صيف مقبل ال�صرجبي63
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح42ذكرعلي يحيى جربان العبادي64
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعبداهلل هادي اأحمد هادي65
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكراأحمد ح�صن اأحمد املحجب66
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرجمدي خالد علي القباطي67
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرحممود حمود هوا�ض68
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرعبدالرحمن عبده علي69
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحذكرهاين عامر عبداحلكيم70
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة29انثىرمي جمال حممد �صيف احلكمي71
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريح50ذكرحممد علي طالب �صاذيل72
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة30انثىجميلة علي حزام73
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة35انثىفازعة حممود حممود الو�صابي74
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة45انثىاأروى عبدالباقي عبدالودود75
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىخديجة �صالح �صعد الريا�صي76
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة25انثىاأ�صماء يا�صني ثابت الغربي77
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىكوثر اأحمد عبده 78
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة30انثىهنبدة عبدال�صالم م�صاوى79
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىفايزة اأحمد قايد 80
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة35انثىرو�صة عثمان غالب81
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2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثى�صحى حممد ناجي العب�صي82
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىهبة حممد ناجي العب�صي83
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىثريًا عبدالواحد 84
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىر�صا هادي اأحمد 85
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىحياة حممد عبدالرحيم86
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىزوجة يو�صف عبدالرزاق )اأمل علي(87
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىيا�صمني يو�صف عبدالرزاق88
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىزوجة عبده حممد هزير )واجدة(89
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىمنى مربوك حممد اأحمد90
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىرحمة عثمان م�صاوى91
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىوالء اأحمد �صامل 92
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىاأمرية عثمان م�صاوى93
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىزوجة حممد �صعيد )نبات حممد(94
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىزوجة فوؤاد ال�صروري )خولة �صيف(95
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىليمون فوؤاد �صرف ال�صروري96
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىرقية زوجة عبداهلل حممد ال�صيباين 97
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحة27انثىاأنوار بجا�ض عثمان علي عبده98
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىاأحالم اأحمد قا�صم 99

2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىاإلهام اأحمد قا�صم 100
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىفخرية حممد �صعيد101
2015/7/24املدينة ال�صكنيةاملخاءجريحةانثىروان عدنان عبداحلكيم102
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