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مكان االنتهاك : 
1- منزل �سكني مدين جو�ر �ملركز �لثقايف مبدينة �سعدة ومن�ساآت خدمية.

2- منزل �سكني يف مديرية  �سحيان- منطقة �ل�سميد -  حمافظة �سعدة.
3- منزل  �سكني  يف مديرية �لبقع -  حمافظة �سعدة
الوقت :  �أوقات خمتلفة جميعها بعد منت�سف �لليل

التاريخ: يوم �لأربعاء �ملو�فق  2015/5/6م
نوع االنتهاك: ق�سف بالطري�ن �حلربي على منازل مو�طنني مدنيني وتدمريها على روؤو�س 

�ساكنيها ومقتل  ثالث �أُ�سر و��ستهد�ف من�ساآت مدنية وخدمية.
جهة االنتهاك: �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لدول �لتي حتالفت معها وهي )�لإمار�ت , �لكويت, 

قطر, �لبحرين, م�سر, �ل�سود�ن , �لأردن, �ملغرب, �أمريكا(
وصف وقائع االنتهاك :

يف �ساعات �لفجر �لأوىل من يوم �لأربعاء قامت �لطائر�ت �لتابعة لل�سعودية وحتالفها ب�سن عدة 
�لأطفال  من  �ساكنيها  ُجل  �سعدة  حمافظة  يف  متفرقة  �سكنية  ومناطق  �أحياء  عدة  على  غار�ت 
و�لن�ساء نتج عنه قتل و)32( طفاًل و)12( �مر�أة �إثنتان منهن حو�مل و)8( رجال و�إ�سابة ع�سر�ت 
�ملو�طنني ومن �سمن �لقتلى �أ�سرة مكونة من �سبعة وع�سرين �سخ�سًا وتدمري عدد من �ملنازل �ل�سكنية 

و�ملباين �حلكومية وتفا�سيلها كالتايل:  
1- �لو�قعة �لأوىل: 

يف �ل�ساعة �لثالثة قبل �لفجر يوم �لإربعاء قامت �لطائر�ت �لتابعة لل�سعودية وحلفائها با�ستهد�ف 
يدعى  �ملدنيني  �أحد  منزل  ودمرت  وق�سفت  �ملحافظة  مركز  يف  �سعدة  مدينة  يف  مدنية  مناطق 
)عبد�هلل �لإبي( على روؤو�س �ساكنيه, وهو منزل مكّون من ثالثة �أدو�ر, يقع بجو�ر �ملركز �لثقايف 
مبدينة �سعدة -�لذي تعر�س بدوره للق�سف يف نف�س �ليوم - وهو ما �أدى �إىل قتل جميع من فيه 
حتت �لأنقا�س وهم )36( مدنيًا بينهم )ر�سيعة( و)23( طفاًل و)6( ن�ساء , و�إ�سابة )5( �آخرين 

بجروح خمتلفة , كما مت تدمري �ملركز �لثقايف وحمكمة �ل�ستئناف ومبنى �لبحث �جلنائي.
2-�لو�قعة �لثانية:

ق�سفت �لطائر�ت �ل�سعودية منطقة مدنية ماأهولة بال�سكان �ملدنيني يف منطقة �ل�سميد مبديرية �سحيان يف حمافظة 
�سعدة ما �أدى �إىل تدمري منزل �ملو�طن )حممد يحيى �للهبي( على روؤو�س �ساكنيه و�أ�سفر عن مقتل جميع �أفر�د �لأ�سرة 

وهم )8( �أفر�د بينهم  )4( �أطفال و)3( ن�ساء ورب �لأ�سرة, كما �أ�سيب )7( �أطفال �آخرون يف نف�س �لو�قعة.
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3-�لو�قعة �لثالثة :
ق�سفت �لطائر�ت �لتابعة لل�سعودية وحتالفها مديرية كتاف منطقه �لبقع على م�سكن �أحد �ملدنيني يدعى )حممد 
مانع �أبو ر��س ( مما �أدى �إىل تدمريه على روؤو�س �ساكنيه و�أ�سفر �لق�سف عن مقتل )8( �أ�سخا�س من �أفر�د �لأ�سرة وهم 

رب �لأ�سرة و )4( �أطفال و)3( ن�ساء.
4- ��ستمر�ر �حل�سار �خلانق على حمافظة �سعدة ومنع دخول �لدو�ء و�لغذ�ء و�مل�ستقات �لنفطية .

 �ملركز �لقانوين وثق حالت �رتكاب جرمية �لقتل �ملبا�سر للمدنيني  و�لإ�سابات و�لأ�سر�ر و�ل�ستهد�ف �ملبا�سر 
للمن�ساآت �ملدنية باإفاد�ت �ل�سهود و�ملخت�سني يف م�ست�سفى �ملدينة .

نظرً� لالأزمة �خلانقة يف م�ستقات �لوقود ب�سبب �حل�سار �ل�سعودي لليمن برً� وبحرً� وجوً� و��ستهد�ف ناقالت �مل�ستقات 
�لنفطية من قبل �لطري�ن , ونتيجة لتدهور �لو�سع �لأمني يف �ملحافظة نتيجة لتعر�سها �ملتو��سل للق�سف �جلوي من 
طائر�ت �لتحالف �ل�سعودي �لأمريكي على مد�ر �ل�ساعة, مل يتمكن فريق �لر�سد من �لتنقل يف �ملحافظة ومديرياتها 
�سئ  و�لذي يطال كل  �ملتو��سل  �لطائر�ت  ��ستمر�ر ق�سف  ي�سببها  �لتي  للمخاطر  نتيجة  �ملنطقة  �لتنقل يف  ل�سعوبة 
يتحرك يف �ملدينة تقريبًا , وقد �إنقطع �لتو��سل مع فريق �لر�سد يف �سعدة قبل يومني من �إ�سد�ر هذ� �لتقرير نتيجة 
لتعطل �سبكات �لهاتف �ملختلفة ومنظومة �لكهرباء يف مدينة �سعدة ب�سبب �لق�سف �لذي طالها, وقد و�جهنا �سعوبة 
�مل�ست�سفى �جلمهوري  و�ملخت�سني يف  �ل�سهود  بع�س  مع  �ملركز  , وقد تو��سل  �ملدينة  بالغة يف توثيق �جلر�ئم يف هذه 
مبدينة �سعدة �لذي ��ستقبل �حلالت من �لقتلى و�جلرحى فاأفادونا باأن �لو�سع كارثي ول ميكن و�سف �ملعاناة �لتي 
يكابدها �ملدنيون يف �ملدينة نتيجة للنق�س �حلاد يف كل �مل�ستلزمات �ل�سرورية من دو�ء وغذ�ء, و�فتقارهم �إىل �أدنى 
مقومات �حلياة, و�أن �حلالة تنذر بهالك جماعي ل�سكان �ملحافظة �لذين يقدر عددهم مبئات �آلف �ملدنيني معظمهم 
ن�ساء و�أطفال, كما �أن �مل�ست�سفى ي�ستقبل على مد�ر 24 �ساعة �ل�سحايا من �ملدنيني جر�ء ق�سف �لطري�ن, �لبع�س منهم 
ي�سل جثة هامدة, وبع�س �جلرحى ميوتون نتيجة لنعد�م �لدو�ء و�خلدمات �لأ�سا�سية من كهرباء و�أك�سجني وغريها.
�أما بالن�سبة للحالت �لتي و�سلت �إليهم يف يوم �لأربعاء 2015/5/6م فقد �أفاد �ملخت�س بامل�ست�سفى عن و�سول عدد من 
�لقتلى جر�ء ق�سف مبنى �ملو�طن )�لإبي( خلف �ملركز �لثقايف وهم )36( مدنيًا بينهم )6( ن�ساء و)24( طفاًل, و)5( 

�آخرون م�سابون بجروح خطرية ويحتاجون للرعاية. 
كما و�سلت �إليهم حالت من �سحايا �لق�سف على منطقة �سحيان وهم عائلة �للهبي وعددهم)8( بينهم �أطفال ون�ساء.

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
 �ملركز �لقانوين يعترب �جلر�ئم �ملرتكبة بحق �ملدنيني و��ستهد�ف �ملن�سئات �ملدنية جر�ئم �سد �لإن�سانية وجر�ئم 

حرب يجب مالحقة �مل�سوؤولني عن �رتكابها.

إبادة أسرة بيت اإلبي - مدينة صعدة



سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول6

الضحايا القتلى
تاريخ االنتهاكاملنطقةاحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم

2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة�سهرطفلة�أمة �لرحيم  يون�س عبد�هلل �لإبي1.

2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة2طفلةدعاء يون�س 2.

2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة2طفليحي يون�س عبد�هلل �لإبي3.

2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة3طفل�إبر�هيم عبد�هلل علي �لإبي4.

2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة3طفل�إبر�هيم حممد عبد�هلل �لبي5.

2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة3طفليو�سف عبد�هلل �لإبي6.

2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة4طفل�إ�سماعيل عبد�هلل علي �لإبي7.

2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة4طفلةبغد�د حممد جمعة8.

2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة4طفلةرهف حممد عبد�هلل �لإبي9.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة4طفلةهاجر وليد عبد�هلل �لإبي10.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة6طفليعقوب حممد عبد�هلل �لإبي11.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة7طفلةهند عبد�هلل �لبي 12.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة8طفلة�إميان وليد عبد�هلل �لإبي13.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة13طفلةخلود وليد عبد�هلل �لإبي14.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة13طفلريا�س عبد�هلل علي �لإبي15.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة13طفلعلي عبد�هلل علي �لإبي16.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة13طفلةيا�سمني عبد�هلل علي �لإبي17.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة14طفلة�سمر عبد�هلل على  حممد �لإبي18.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة14طفلماهر عبده عوباهي 19.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة15طفل�إ�سحاق حممد عبد�هلل �لإبي20.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة15طفلةزينب عادل �لعباهي21.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة15طفلةمنى وليد عبد�هلل �لإبي22.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة16طفلة�أماين عبد�هلل على �لإبي23.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة17طفلةدينا عادل �لعوباهي24.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة20ذكرريا�س حممد �لبي 25.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة20ذكريا�سني حممد على �لإبي26.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة22�أنثىهنادي عبد�هلل علي �لإبي )حــامل(27.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة25ذكرفهد علي عكو�ن28.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة25ذكرحممد عبد�هلل علي �لإبي29.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة25�أنثىيا�سمني حممد غالب 30.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة30�أنثى�سم�سية علي ع�سي�س31.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة30ذكرجمهول 32.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة35�أنثىوهبية علي �أحمد �لعوباهي 33.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة45�أنثىجولة غالب �جلع�سني34.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة50ذكرح�سن حجر35.
2015/5/6مجو�ر �ملركز �لثقايفمدينة �سعدة50�أنثىدولة غالب �سعيد �جلعفري 36.
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أمساء الضحايا القتلى يف مديرية البقع - حمافظة صعدة

أمساء الضحايا القتلى )مديرية ضحيان – الضميد - حمافظة صعدة(

صور لبعض الضحايا  القتلى يف مدينة صعدة جوار املركز الثقايف

طفل من �أ�سرة �لإبي مت �نت�ساله من حتت �لأنقا�س ميتًا ب�سبب 
ق�سف �ل�سعودية وحتالفها على منزلهم

ثالثة �أطفال قتلى من �أ�سرة �لإبي �لذين ��ستهدفهم ق�سف 
�ل�سعودية وحتالفها

تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةالنوعأمساء القتلىم
2015/5/6م�لبقع�سعدةذكرحممد مانع �أبو ر��س1
2015/5/6م�لبقع�سعدة�أطفال4�أطفال من �أبناء حممد �أبو ر��س 2
2015/5/6م�لبقع�سعدةن�ساء3 ن�ساء من �أ�سرة حممد �أبو ر��س3

االنتهاكتاريخ املديريةاحملافظةالنوعأمساء القتلىم
2015/5/6م�سحيان -�ل�سميد�سعدةذكرحممد يحي �للهبي 1
2015/5/6م�سحيان -�ل�سميد�سعدةن�ساء 3 ن�ساء من �أ�سرة حممد يحيى �للهبي2
2015/5/6م�سحيان -�ل�سميد�سعدة�أطفال 4 �طفال من �أ�سرة حممد �للهبي 3
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الضحايا  اجلرحى

تاريخ االنتهاكاملديرية  واملنطقةاحملافظةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/6مضحيان - الضميدصعدة2طفلةسارة محمد اللهبي1
2015/5/6مضحيان - الضميدصعدة5طفلةفاطمة عبداهلل  اللهبي2
2015/5/6مضحيان - الضميدصعدة6طفلعبداهلل محمد اللهبي3
2015/5/6مضحيان - الضميدصعدة9طفلأحسن محمد اللهبي4
2015/5/6مضحيان - الضميدصعدة10طفلأحمد محمد اللهبي5
2015/5/6مضحيان - الضميدصعدة12طفليحي عبداهلل اللهبي 6
2015/5/6مضحيان - الضميدصعدة14طفلةسارة عبداهلل اللهبي7
2015/5/6مجوار المركز الثقافيصعدة21ذكرأيمن عبداهلل اإلبي8
2015/5/6مجوار المركز الثقافيصعدة25ذكريونس عبداهلل علي اإلبي9

2015/5/6مصعدةصعدة30أنثىسلوى محمد عبداهلل10
2015/5/6مجوار المركز الثقافيصعدة55ذكرعبداهلل علي اإلبي11
2015/5/6مجوار المركز الثقافيصعدةذكرمختار قاسم 12
2015/5/6مجوار المركز الثقافيصعدةذكرمراد عبده مقبل  13
2015/5/6مصعدةصعدةذكرعبداهلل الزنامي14
2015/5/6مباقمصعدةذكرحسام علي المجزي15
2015/5/6مباقمصعدةذكرحسين يحيى عمر ضيف اهلل16
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