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مكان االنتهاك : 
قرية حجر عكي�ش من قرى مديرية بني مطر حمافظة �صنعاء، �لو�قعة غرب �لعا�صمة �صنعاء 
بالقرب من �صارع �ملائة �لذي يربط بني طريق �حلديدة وطريق تعز ، وتبعد عن �لعا�صمة قر�بة 

)30( كيلومرت تقريبًا وهي عبارة عن قرية يقطنها �ملدنيني وال يوجد بها �أي مقر ع�صكري .
زمن االنتهاك : �ل�صاعة 8:30 م�صاءً� تقريبًا.

تاريخ االنتهاك: 3 �أبريل 2015م .
نوع االنتهاك: ق�صف بالطري�ن �حلربي على قرية حجر ُعكي�ش -  بني مطر - حمافظة �صنعاء 

�أ�صفر عنه �صقوط ع�صر�ت �ل�صحايا بني قتيل وجريح وتدمري منازل �ملدنيني على روؤو�صهم .
جهة االنتهاك: �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لدول �لتي حتالفت معها وهي:

 )�الإمار�ت ، �لكويت، قطر، �لبحرين، م�صر، �ل�صود�ن،  �الأردن ، و�ملغرب ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية(
وصف وقائع االنتهاك :

�ل�صعودي  �لتحالف  طري�ن  ��صتهدف  3�أبريل2015م  �ملو�فق  �جلمعة  ليلة  من   8:30 �ل�صاعة  عند 
بثالث من غار�ته قرية )حجر عكي�ش( �لتي تقع يف �جلهة �ل�صمالية جلبل )�لنبي �صعيب( مديرية 
بني مطر و�لتي تبعد م�صافة تقدر بـ)30 كيلومرت( �إىل �لغرب من �لعا�صمة �صنعاء، و�أ�صفرت �لغار�ت 
�أجيال من عائلة و�حدة )�الأب و�الإبن و�الأحفاد( ما بني قتيل وجريح، حيث  عن �صقوط ثالثة 
قتل )10( مدنيني بينهم )6( �أطفال و�مر�أتني، و�أ�صيب )7( �آخرين بجروح بالغة بينهم �مر�أتني  

وطفلني ور�صيع  مل يتعدى �ل�صهر �لثاين من عمره. 
و�الأ�صر�ر  و�الإ�صابات  للمدنيني   �ملبا�صر  �لقتل  جرمية  �رتكاب  حاالت  وثق  �لقانوين  �ملركز   
و�لتقارير  �لفيديو  ومقاطع  �لفوتوغر�فية  و�ل�صور  �ل�صحايا  �أهايل  و�إفاد�ت  �ل�صهود  باإفاد�ت 

�لطبية.
بها،   �ملحيطة  و�الأماكن  �لقرية  ظروف  و��صتطلع  �لق�صف  وقوع  مكان  عاين  �لقانوين  �ملركز   
ووثق وقائعها، ونتائجها، و�آثارها، و��صتمع �إىل �إفاد�ت �ل�صحايا و�صهاد�ت �ل�صهود من �أهايل �ملنطقة 
�ل�صحايا  �إليها  �أُ�صعف  و�لتي  �ملديرية  م�صت�صفى  يف  �مل�صوؤولني  من  و�لطبية  �لر�صمية  و�الإفاد�ت 
م�صت�صفى  ثالجات  يف  �ل�صحايا  جثث  بتوثيق  وقمنا  �لقتلى  �ل�صحايا  جثث  �إليها  وُنقلت  �جلرحى 

�لثورة و�مل�صت�صفى �جلمهوري  باأمانة �لعا�صمة وخا�صة �الأطفال منهم. 
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إفادات شهود من أقارب الضحايا :
غار�ت  )�صمع  م�صاًء   8:30 �ل�صاعة  عند  �جلمعة  ليلة  يف  باأنه  �أفاد  35عامًا  �-ه(  ع-  �ل�صاهد)   -
لطائر�ت حربية على �ملنطقة يف �لقرية و�صمع بعدها �صوت �صاروخ مير يف �الأجو�ء �أعقبه �نفجار 
، فخرج من �ملنزل و�صاهد نارً� ودخانًا كثيفًا يف منزل �ملو�طن )ح�صني  كبري و�صعر باإهتز�ز �ملنازل 
للبحث  �لنا�ش  وجتمع  �صاكنيه،  روؤو�ش  على   بالكامل  �إنهار  قد  �ملنزل  و�صاهد  �إليه  وهرع  عكي�ش( 
عن ناجني حتت �الأنقا�ش لعدم وجود فرق لالإنقاذ يف �ملديرية و��صتمرو� قر�بة �أربع �صاعات وهم 
�أ�صرة ح�صني  �أن  �صاهدو�  �الأنقا�ش  رفع بع�ش  و�مل�صابني، وبعد  �لقتلى  �الأنقا�ش عن  يبحثون حتت 

عكي�ش باأكملها قد قتلت بالق�صف �ل�صاروخي حتت �الأنقا�ش و�غلبهم �أطفال ون�صاء(.
- م�صوؤول طبي:-

�أ�صرة بيت عكي�ش  �أربع جثث من  �أفادنا باأن �مل�صت�صفى ��صتقبل   يف �مل�صت�صفى �جلمهوري بالعا�صمة 
وهم )�جلد و�البن وطفلني( ، وبقية جثث �الأ�صرة مت نقلها �إىل ثالجة م�صت�صفى �لثورة بالعا�صمة(.

 ونوه �إىل �أن �مل�صت�صفى يفتقر �إىل �الأدوية و�مل�صتلزمات �لطبية  و�مل�صتقات �لنفطية ومنها �لديزل 
باملولد�ت  �لكهرباء  توليد  على  �لقدرة  عدم  يف  يت�صبب  مما  �ليمن،  على  �ملفرو�ش  للح�صار  نتيجة 
لالإ�صتمر�ر يف ت�صغيل �لثالجات �لتي �صاهدنا جثث �ل�صحايا مودعة فيها ، �إ�صافة �إىل عدم �لقدرة 
على  �مل�صت�صفى  قدرة  وعدم  �ملر�صى  وفاة  يف  يت�صبب  مما  �لطبية  و�الجهزة  �ملعد�ت  ت�صغيل  على 

��صتيعاب �ملزيد من جثث �ل�صحايا �أو ��صتقبال �حلاالت �لتي ت�صاب يوميًا ب�صبب �لق�صف .
ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:

- �ل�صحايا:
 �ملركز �لقانوين وّثق ما نتج عن �لق�صف من ��صتهد�ف �ملدنيني ب�صكل مبا�صر  حيث �أ�صفر �لق�صف 
�ل�صاروخي لطائر�ت �لتحالف �ل�صعودي لقرية حجر عكي�ش عن قتل )10( مدنيني من �أ�صرة و�حدة 
و�صابني  و�مر�أتني  وطفلني  عمره  من  �لثاين  �ل�صهر  يف  ر�صيع  و�أ�صيب  و�مر�أتني  �أطفال   )6( بينهم 

وكلهم من �أ�صرة و�حدة كانت هدفًا للق�صف �ملبا�صر .
-�الأ�صر�ر: 

1- من �الأ�صر�ر �ملادية �لتي نتجت ب�صبب ق�صف منازل �ملدنيني تدمري منزل ح�صني عبد�هلل عكي�ش 
تدمريً� كليًا. 

2- تدمري خز�ن مياه و�صبكة مياه لل�صرب و�صبكة �لكهرباء.
3-قتل �ملو��صي �ململوكة الأهايل �لقرية ولالأ�صرة �لتي ��صتهدف �لق�صف منزلهم . 
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صور وثقها  املركز القانوني يف ثالجة املستشفى اجلمهوري بأمانة العاصمة  لبعض الضحايا
 الذين استهدفتهم صواريخ السعودية وحتالفها  يف حجر ُعكيش ومنهم هذين الطفلني

�لطفل/ �أكرم مر�د ح�صني �لعكي�صي )عام( و�لطفل حممد يحيى ح�صني �لعكي�صي )عامان(
قتال حتت �أنقا�ش منزل جدهما )ح�صني ُعكي�ش(

�لذي دمرته �صو�ريخ �لطائر�ت �حلربية �لتابعة لل�صعودية وحتالفها

تاريخ االنتهاكاملنطقةالعمراجلنسأمساء القتلىم
2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر1طفل�أكرم مر�د ح�صني عبد�هلل �لعكي�صي1. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر2طفلحممد يحيى ح�صني عبد�هلل �لعكي�صي2. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر6طفلمطلق يحيى ح�صني �لعكي�صي3. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر16طفل�صمري ح�صني عبد�هلل �لعكي�صي4. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر12طفل�صامي ح�صني عبد�هلل �لعكي�صي5. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر10طفلطارق يحيى ح�صني عبد�هلل �لعكي�صي6. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر55�أنثىوردة ح�صني قائد �لعكي�صي7. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر25�أنثىقطائف ح�صني حممد يحيى �لعكي�صي8. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر65ذكر ح�صني عبد�هلل حممد �لعكي�صي9. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر23ذكرمر�د ح�صني عبد�هلل �لعكي�صي 10. 
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أمساء اجلرحى يف قرية حجر ُعكيش

صور لبعض الضحايا اجلرحى يف قرية حجر عكيش مديرية - بين مطر – حمافظة صنعاء

�لطفلة/ بتول حميد ح�صني عبد�هلل �لطفل/ يعقوب حميد ح�صني عبد�هلل 

منزل ح�صني عبد�هلل حممد �لعكي�صي
��صتهدفته ودمرته �صو�ريخ �لطائر�ت �حلربية �لتابعة لل�صعودية وحتالفها على روؤو�ش �صاكنيه

تاريخ االنتهاكاملنطقة العمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر�صهرينر�صيعيعقوب حميد ح�صني عبد�هلل 1. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر4طفلو�صام مر�د ح�صني عبد�هلل 2. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر3طفلةبتول حميد ح�صني عبد�هلل 3. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر30ذكريحيى ح�صني عبد�هلل �لعكي�صي4. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر25ذكرحميد ح�صني عبد�هلل �لعكي�صي5. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر24�أنثىلطيفة عبد�هلل  ح�صني �لعكي�صي6. 

2015/4/3م حجر عكي�ش - بني مطر23�أنثىهند ح�صني ح�صني �لعكي�صي7. 
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