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مكان االنتهاك : 
يف مديرية )اآزال( املديرية ال�سرقية للعا�سمة �سنعاء، يوجد بها حي ي�سمى حي )ُنقم(، ويعد هذا 
احلي من اأكرث اأحياء العا�سمة كثافة بال�سكان ، حيث يوجد به اآالف املنازل ال�سكنية والعديد من 
املباين احلكومية وال�سركات ومئات املحالت التجارية، كما يوجد به م�ست�سفى الثورة العام ومقر 
اليمن  اأ�سهر واأرقى فنادق  ال�سفارة الربيطانية وال�سفارة القطرية وفندق )موفنبيك( الذي يعد 
وهو الذي ُعقدت فيه جل�سات واأعمال )موؤمتر احلوار الوطني( بني جميع مكونات املجتمع اليمني.

زمـن االنتهاك :يوم االثنني ، ال�ساعة 5.00 م�ساًء
تاريخ االنتهاك : 2015/5/11م

نوع االنتهاك:
االنفجار  �سديدة  و�سواريخ  نيرتونية  قنبلة  اإلقاء 
ال�سعودي  للتحالف  التابعة  احلربية  الطائرات  من 
على  واملطل  ال�سكنية  لالأحياء  املال�سق  نقم  جبل  على 
عنها  اأ�سفر  وقد  ال�سرقية،  اجلهة  من  �سنعاء  العا�سمة 
والفزع  الرعب  وبث  املدنيني  ع�سرات  واإ�سابة  مقتل 
اإىل  باالإ�سافة   ، �سنعاء  العا�سمة  �سكان  يف  والهلع 
خا�سة  املدنية،  واملن�ساآت  املنازل  باأالآف  ال�سرر  اإحلاق 
كما   ، نقم(  )جبل  من  والقريبة  املال�سقة  االأحياء  يف 
العا�سمة للخطر  تعر�ست حياة مئات االآالف من �سكان 

ب�سبب االنفجارات التي تلت اإلقاء القنبلة النيرتونية.

جهة االنتهاك:
 ، )االإمارات  وهي  اليمن  على  احلرب  ل�سن  معها  حتالفت  التي  والدول  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الكويت، قطر، البحرين، م�سر، ال�سودان،  االأردن، املغرب ، والواليات املتحدة االأمريكية(
وصف وقائع االنتهاك :

يف ال�ساعة 5:00 من م�ساء يوم االثنني املوافق 2015/5/11م ق�سفت الطائرات احلربية لل�سعودية 
وحلفائها )جبل نقم( بحجة اأنه يحتوي على خمزن لالأ�سلحة، مع علم تلك الدول اأن اجلبل يقع 
ا�ستخدمت  وقد   ، باملدنيني  مكتظة  املنطقة  تلك  واأن  املدنية،  واملباين  املنازل  اآالف  من  بالقرب 

ال�سعودية يف ق�سفها ملنطقة )نقم( �سواريخ وقنابل حمرمة دوليًا حُتدث انفجارات هائلة جدًا.
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 واأ�سفرت عن تفجري خمزن اأ�سلحة تابع للجي�ض اليمني، وهو ما عر�ض حياة املدنيني للخطر ب�سبب 
التطاير الع�سوائي للقذائف وال�سواريخ ال�سغرية من خمزن ال�سالح على م�ساكن املواطنني يف خمتلف 
ال�سغرية(  )ال�سواريخ  القذائف  تلك  بع�ض  �سنعاء  العا�سمة  �سكان  �ساهد  وقد  العا�سمة،  اأحياء 
تتجه اإىل قمة اجلبل واأجزاء خمتلفة منه، اإال اأن العديد منها اتخذت طريقها ال�ستهداف االآمنني 
يف منازلهم . وبعد حوايل ن�سف �ساعة من االنفجارات التي مت توثيقها عادت الطائرات احلربية 
نعت لتدمري املدن وقتل  لل�سعودية وحتالفها ولكنها يف هذه الغارة عادت حمملة بقنابل و�سواريخ �سُ
االآن  حتى  كنهها  يعرف  ال  التي  االأ�سلحة  تلك  اأحدثت  واملدنيني،  والن�ساء  االأطفال  من  االأبرياء 
انفجارًا �سخمًا هز العا�سمة �سنعاء ، حيث �ساهد �سكان العا�سمة كتلة من النار والدخان والغازات 
انبعثت مع االنفجار، وت�ساعدت تلك الكتلة اإىل م�ستوى اأعلى من قمة جبل نقم الذي ي�سل ارتفاعه 
اإىل اأكرث من كيلو مرت . وقد بداأت الكتلة النارية �سغرية ثم تو�سعت علوًا نحو قمة اجلبل و�ساهدنا 
التي كانت تتطاير يف جميع  النارية هالة مليئة باأحجام �سغرية من املقذوفات  الكتلة  حول تلك 
االجتاهات، وتلى روؤية تلك الكتلة النارية �سماع دوي انفجار هائل دمر كل ما كان بقربه تدمريًا 
كليًا، ملحقًا االأ�سرار على بعد )10 كم( من مركز االنفجار، وقد مت توثيق حلظة وقوع هذا االنفجار 

بال�سور والفيديو.  
 ذلك االنفجار مل ي�ساهد �سكان العا�سمة مثله اإال يوم ا�ستهداف منطقة عطان يف 20-4-2015م 
وقد اأكد لنا �سهود عيان اأنهم �ساهدوا طائرات ال�سعودية وحتالفها حتلق على م�ستوى منخف�ض ثم 
األقت قنبلة �سخمة جدًا يزيد وزنها عن طن ، و�ساهدوا ت�ساعد كتلة نارية انبعث منها قنابل �سغرية 
و�سظايا نارية انت�سرت يف جميع االجتاهات، وكانت تدمر كل �سئء ت�سقط عليه، كما �ساهدوا قنابل 
كثرية يف االأحياء القريبة من مركز االنفجار كانت تنفجر مبجرد �سقوطها على االأر�ض اأو املنازل 
اأو املواطنني، وقد �ساهدوا اأطفااًل ون�ساًء ورجااًل قتلى وجرحى جراء �سقوط تلك االأ�سياء عليهم 

اأو بالقرب منهم.
ونظرًا لهول االنفجار وقوته التدمريية التي ات�سعت رقعته يف جميع االأحياء ال�سرقية للعا�سمة 
اآالف املنازل وع�سرات املدار�ض وامل�ساجد واالأ�سواق واملن�ساآت  اأ�سرارًا ودمارًا يف  �سنعاء فقد وّثقنا 
احلكومية والق�سائية والتعليمية ومئات املحالت التجارية وحتى �سفارات بع�ض الدول امل�ساركة يف 
العدوان على اليمن حلقها الدمار، ف�سفارة قطر كانت قريبة جدًا من مركز االنفجار وال تبعد عنه 
اإال بحوايل )300( مرت تقريبًا، وبجوارها �سفارة بريطانيا، وقد ت�سررت هاتني ال�سفارتني ب�سكل 
كبري، وعلى م�سافة )2 كم( تقع ال�سفارة االمريكية التي نالها جزء من الدمار واخلراب، مع اأن قطر 

واأمريكا هما من �سمن حتالف ال�سعودية يف حربها على اليمن.
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الدمار  واأهاليهم، كما وثق حاالت  ال�سحايا  واأقوال  ال�سهادات  القانوين وثق ع�سرات  املركز    
)خوالن(  و�سارع  ال�سالم(  )باب  حي  مثل  له  املجاورة  واالأحياء  )نقم(  بحي  حلق  الذي  ال�سامل 
و)م�سيك( و)املدينة ال�سكنية(، ووثق املركز �سقوط �سحايا يف حي )مذبح( الذي يقع يف اجلهة 

الغربية للعا�سمة �سنعاء و يبعد عن )نقم( حوايل )10 كم( تقريبًا.
)مأساة إنسانية(

اإحدى احلاالت املاأ�ساوية التي �سببها االنفجار حكاية طفلني �سديقني كانا يلعبان بالقرب من منزل 
كل منهما واللذان ال يبعدا �سوى مائة مرت تقريبًا عن �سفح جبل )نقم( حيث يوجد خمزن ال�سالح 
الذي مت ق�سفه، الطفالن �سمعا االنفجارات االأوىل فحاوال النجاة بنف�سيهما، فهربا من ال�سظايا 
ال�سواريخ  انفجارات  ال�ستمرار  ونتيجة  اجلدران،  اأحد  جوار  اإىل  االأوىل  االنفجارات  دفع  وقوة 
ال�سغرية والقذائف من املخزن الذي ق�سفته الطائرات احلربية التابعة لل�سعودية وحتالفها قرر 

الطفالن اأن يهربا اإىل منزليهما، اأحد الطفلني عمره ثمان �سنوات روى لنا ما ح�سل :
)) كنا خائفني جدًا ومرعوبني وكنا نبكي من �سدة االنفجارات التي ن�سمعها، وبعد اأن حاولنا االإختباء 
منها اأراد كل واحد منا اأن يذهب اإىل منزله، فخرجنا من املكان الذي كنا نختبئ فيه و�ساهدنا اأدخنة 
وغازات كثيفة، وكنا ن�سمع اأ�سوات �سواريخ �سغرية تتطاير ع�سوائيًا يف كل االجتاهات ، واأثناء هروبنا 
اإىل املنزل راأينا نارًا كبريًة جدًا حجمها اأكرب من جبل )نقم(، فاأ�سرعنا يف الهروب ورك�سنا بكل قوانا 
وفجاأة .�سمعنا �سوت انفجار قوي قذف بنا حوايل ع�سرين خطوة ف�سقطنا على االأر�ض.حاولت النهو�ض 
اإال اأين كنت اأ�سعر باختناق و�سيق تنف�ض ناجت عن الدخان الكثيف الذي مالأ االأجواء ، و�ساهدت بقعًا 
من الدماء يف ج�سمي ، فناديت على �سديقي اإال اأنه مل يجبني. م�سيت نحوه ب�سعوبة وعلى ُبعد خطوات 
�ساهدت �سديقي ملقًى على االأر�ض . وما اأرعبني اأن �سديقي اأ�سبح بال راأ�ض والدماء ت�سيل منه، اأغمي 

علّي على الفور ومل اأُفق اإال يف امل�ست�سفى((.
)مأساة اهلروب إىل املوت(

اأحد املدنيني يبلغ من العمر)53( عامًا،وجدناه يف م�ست�سفى الثورة العام حيث حكى لنا فاجعته فقال:
)) يقع منزيل جوار م�سجد الريان الذي يبعد عن مركز االنفجار )كيلو مرت واحد(، كنت حينها يف 
املنزل مع اإثنني من اأطفايل – حممد )4 �سنوات( واأ�سامة )6 �سنوات( - ف�سمعنا اأ�سوات انفجارات على 
اإثرها حتطمت نوافذ املنزل وتطايرت اأبواب الغرف واالأثاث ، وبعد اأن اطماأننت على الطفلني قمت 
الأحاول اأن اأطمئن على ما تبقى من مكونات املنزل فوجدت اأن كل �سئ مل يعد على حاله،  ويف تلك 
االأثناء �ساهدت طفالي م�سطربني ميلوؤهما اخلوف والهلع جراء اأ�سوات انفجار ال�سواريخ ال�سغرية 
والقذائف التي كانت يف جبل نقم الذي مت ق�سفه والتي ا�ستمرت الأكرث من )20( دقيقة، فلم اأجد من

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة



سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول6

و�سراخهما. بكاوؤهما  اأ�سوات  اإرتفعت  اللذان  بطفالي  والهروب  املنزل  من  اخلروج  اإال  حيلة 
واأثناء  املتطايرة،  القذائف  من  ُيوؤينا  اآمن  مكان  عن  اأبحث  راك�سًا  املنزل  من  وخرجت  فح�سنتهما 
اأمرًا ف�سيعًا ..انفجار هائل جدًا بالقرب من خمزن ال�سالح الذي كانت  هروبي من املنزل �ساهدت 
االأ�سفر  باللون  الفظيع  االنفجار  ذلك  نار  اأ�سّعت  ع�سوائيًا.  وتتطاير  تتفجر  الزالت  حمتوياته 
الداكن الذي ي�سبه لون �سوء ال�سم�ض يف وقت غروبها، واإنت�سر �سوءه حتى مالأ االأُفق ، واإ�ستمرت 
كتلته النارية يف االإت�ساع حتى بلغ ن�سف ُقطر دائرتها حوايل )500 مرت( تقريبًا ، وو�سل اإرتفاعها 
كلما  االنفجار  دائرة  اإت�سعت  وكلما  مرت(،   200( بحوايل  نقم(  )جبل  قمة  من  اأعلى  م�ستوى  اإىل 
حتول لون كتلته اإىل اللون االأحمر، وكانت تنت�سر من حول كتلة االنفجار الكبري انفجارات كثرية و 
�سغرية تلمع باللون االأبي�ض ت�سبه الق�سا�سات الالمعة التي ي�ستخدمها النا�ض يف الزينة واالأفراح 
تلك االنفجارات كانت تتطاير من حوله بكثافة. ا�ستمرت كتلة االنفجار النارية يف االإت�ساع حتى 
واأخالط  �سظايا  اإىل  باالإ�سافة  والرمادي،  االأ�سود  والدخان  الغازات  من  هالة  حولها  من  ظهرت 
كثيفة من االأحجار واملعادن واالأتربة. حاولت االإ�سراع يف الهرب لكن االنفجار كان هو االأ�سرع، فلم 
تكن اإال ثواين معدودة حتى و�سل �سوته الفظيع و�سغطه الهائل م�سطحبًا بال�سظايا التي تطايرت 
اإىل كل مكان اإحدى ال�سظايا الطائ�سة مل جتد من �سحية اإال ولده )حممد( ذو االأربعة اأعوام حيث 
اقتطعت راأ�سه وهو يف احل�سن االأمين الأبيه. �سظايا طائ�سة اأخرى اإختارت احل�سن االأي�سر لتخرتق 
ج�سد )اأ�سامة( فُتمزق اأح�سائه وتت�سب يف تلف )الطحال( واإحدى )الكليتني( ليتم اإزالتهما بتدخل 
جراحي عاجل ، االأب هو االآخر مل ي�سلم من طي�سان ال�سظايا وعبثها، ففي ذات الوقت الذي كانت 
فيه ال�سظايا تعبث باأج�ساد طفليه كانت هناك �سظية طائ�سة من ن�سيبه، فقد مزقت رجله اليمنى 
اأن تدخل االأطباء يف  اإثرها مغ�سيا عليه، ومل يفق اإال يف غرفة العناية املركزة بعد  و�سقط على 
اإنعا�سه، ليعود جمددًا اإىل وعيه حاماًل معه اآالم فقده الأحد اأوالده ومرارة معاناة الطفل االآخر 

الذي فقد بع�ض اأع�ساء ج�سمه احليوية والذي �سيم�سي بقية حياته يعاين من هذه العاهة .
بعد الق�سف االأول الذي تعر�ض له جبل نقم يف ال�ساعة 5:00م هرع امل�سعفون اإىل مكان الق�سف 
اإن و�سلت �سيارات االإ�سعاف اإىل  ، وما  الذي كان يوجد بالقرب منه طريق عام متر منه ال�سيارات 
موقع الق�سف حتى �ساهدوا الطائرات احلربية ال�سعودية تفاجئهم بق�سف املكان جمددًا، وهو ما 
اأحدهم   ، خطرية  بجروح  االآخر  البع�ض  واإ�سابة  اأ�سالئهم  وتناثر  امل�سعفني  بع�ض  مقتل  اإىل  اأدى 

برتت رجاله ، واآخر فقد ذراعيه، واآخر اأ�سيب بحروق من الدرجة االأوىل.
مدنيون اآخرون كانوا �سحية لنريان هذا ال�سالح الفتاك، ومل يكن لهم من ذنب اإال اأن االأقدار �ساءت 

اأن ميروا ب�سياراتهم من الطريق العام الذي يقع بالقرب من موقع الق�سف .
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والأن االنفجار وّلد كتلة �سخمة وكبرية جدًا من النار احلارقة من ال�سظايا فقد ا�ستطاعت هذه الكتلة 
اأن حترق كل من كان يف هذه ال�سيارات بينهم ثالثة مدنيني تفحمت جثثهم ، وكل من كان قريبًا من 
العام  الثورة  م�ست�سفى  �ساهدنا جثثًا متفحمة موجودة يف  نريان االنفجار قتل وتفحمت جثته، وقد 

وم�ست�سفيات اأخرى 
اأفادنا بقوله : ))كنت يف منزيل وبعد �سماع االنفجارات �ساهدت �ساروخًا  اأحد �سحايا هذا الق�سف 

دخل اإىل منزلنا وانفجر بداخله وت�سبب يف قتل �ستة من اأفراد اأ�سرتي((.
مل تكتف النار بقتل وجرح الب�سر يف مكان الق�سف فح�سب، بل كان لها هدف اآخر هو مالحقة القتلى 
اإليها، ومنها م�ست�سفى الثورة الذي يقع على بعد)2 كم( من  اأ�سعفوا  واجلرحى اإىل امل�ست�سفيات التي 

مركز االنفجار.
م�ست�سفى الثورة يقع يف حي نقم، وهذا امل�ست�سفى يعترب امل�ست�سفى االأول يف اليمن من حيث االأجهزة 
الطبية واالأق�سام اجلراحية والعالجية املوجودة فيه، وقد تعر�ض هذا امل�ست�سفى لتدمري �سبه كامل 
نتيجة لالنفجارات التي ا�ستهدفت �سفح جبل نقم القريب من امل�ست�سفى، حيث ُدمرت العيادات اخلارجية 
يف  الوحيدة  الطبية  االأجهزة  تلف  ب�سبب  العمليات  وغرف  الكلى  ق�سم  تعطل  كما  كليًا،  الدم  وبنك 

اجلمهورية اليمنية ومنها جهاز فح�ض الغدة الدرقية .
 املركز القانوين وثق حاالت اأ�سيبت داخل امل�ست�سفى ومنها حاالت كانت يف ق�سم الوالدة حيث 
الق�سم  نف�ض  يف  حالتني  وّثقنا  كما  نقم،  جبل  على  الق�سف  اآثار  من  ب�سظايا  الن�ساء  بع�ض  اأ�سيبت 
المراأتني ح�سل لهما اإجها�ض ب�سبب �سدة اخلوف والذعر الناجت عن قوة االنفجار، كما وّثقنا  حاالت 
اأخرى اأ�سيبت ب�سظايا الزجاج الذي تطاير على اأج�سام املر�سى واالأطباء ب�سبب قوة �سغط االنفجار ، 
كما اأ�سيب مر�سى اآخرون بحاالت اإغماء جراء الق�سف ، واآخرون ت�ساقطت عليهم ديكورات امل�ست�سفى 

اأو ا�سطدموا باالأجهزة واملعدات الطبية التي كانت تتطاير يف العيادات والغرف الطبية .
على بعد )3 كم( من مركز االنفجار وّثقنا حاالت الأطفال ون�ساء اأغمي عليهم ب�سبب االنفجار، و�سابات 
اإثر  الذات  على  وال�سيطرة  الوعي  وفقدان  الت�سنج  من  حاالت  اإنتابهن  اأعمارهن  من  الع�سرينيات  يف 
�سماعهن لالنفجارات ، مما ت�سبب يف �سقوطهن على االأر�ض يف حالة اإغماء وتعر�سهن الإ�سابات وجروح.
 املركز القانوين قام بعملية م�سح لالأحياء القريبة من مركز االنفجار وقد �ساهدنا جميع تلك 
نوافذها  حتطمت  املنازل  واآالف   ، جزئيًا  واأخرى  كليًا  تهدمت  منازل  للدمار،  تعر�ست  قد  االأحياء 
واأبوابها، كما �ساهدنا �سيارات خا�سة تدمرت كليًا ب�سبب ت�ساقط اأحجار �سخمة عليها و�ساهدنا اأ�سرارًا 
يف املدار�ض وامل�ساجد ومئات املحالت التجارية حتطمت على بعد ثالثة كيلو مرتات من مركز االنفجار
كم(.   10( بحوايل  نقم  يف  االنفجار  مركز  عن  يبعد  الذي  مذبح  حي  يف  اإ�سابة  حاالت  وّثقنا  كما 
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اإحدى تلك احلاالت لطفلة عمرها )7( �سنوات مت اإ�سعافها اإىل م�ست�سفى الثورة اإثر اإ�سابتها ب�سظايا �ساروخية .
 املركز القانوين كان له دور يف توثيق حلظات الق�سف حيث وّثق اآثار االنفجار االأول يف ال�ساعة 

اخلام�سة، ووثق الق�سف الذي اأحدث دمارًا �ساماًل على م�ستوى وا�سع من اأحياء العا�سمة �سنعاء .
و�سل  النار  من  كبرية  كتلة  عنه  تولدت  التي  النيرتونية  للقنبلة  الكبري  االنفجار  حلظة  وّثق  كما 
اإرتفاعها اأكرث مـن كيلومرت و �سّكلت هالة نارية �سخمة انبعثت منها �سظايا وقنابل و�ساحبها اإنبعاث 

غازات واأدخنة اأدت اإىل اختناق �سكان املنازل التي كانت قريبة من مركز االنفجار .
الق�سف من دمار  ما خلفه  ب�سبب  االأحياء  للحياة ونزوح جماعي يف تلك  �سبه كامل  كما وثق تعطاًل 

�سامل يف تلك املناطق التي يبلغ تعداد �سكانها قرابة )70،000( ن�سمة .
كما وّثقنا مئات حاالت االإ�سابة باخلوف والُذعر نتيجة لهول النريان وقوة االنفجار واالأ�سلحة التي 
ا�ستخدمتها اململكة ال�سعودية وحتالفها يف اإبادة املدنيني اأطفااًل ون�ساء ومن خمتلف االأعمار، ونتيجة 
لتظافر االأدلة وال�سواهد اأ�سبح من املمكن القول باأن ال�سعودية وحتالفها قد ا�ستخدمت قنابل فراغية 
حرارية ونيرتونية وعنقودية و�سواريخ حمرمة دوليًا ا�ستهدفت بها املدنيني واالأعيان املدنية وقتلت 
االأطفال والن�ساء وال�سيوخ ، ومل تتخذ اأي اإجراءات وقائية اأثناء ا�ستخدامها. كما اأن هناك اأدلة ذات 
م�سداقية توؤكد باأن االأ�سلحة التي ا�ستخدمتها ال�سعودية وحتالفها لها اآثار م�ستقبلية ت�سكل خطرًا 

على حياة املدنيني وكل اأ�سكال احلياة .
املتحدة واملفو�سية  اإىل هيئة االأمم  القانوين نوجه نداء عاجاًل  املركز  فاإننا يف  واإزاء تلك اجلرائم 
ال�سامية حلقوق االإن�سان ب�سرعة وقف انتهاكات ال�سعودية وحتالفها التي تعر�ض حياة اآالف املدنيني 
مبن فيهم االأطفال والن�ساء للخطر يف الوقت احلايل ويف امل�ستقبل  ، واإيقاف هذه احلرب التي ت�ستهدف 
واالأعراف  والقوانني  القواعد  لكل  ووا�سحًا  �سريحًا  خرقًا  تعد  والتي  الب�سرية،  احلياة  مقومات  كل 
اأن ال�سعودية  واملعاهدات واالتفاقيات الدولية وانتهاكًا لكل مواثيق االأمم املتحدة،  ونوؤكد باالأدلة 
�سد  وجرائم  جماعية  اإبادة  وجرائم  حرب  جرائم  اليمني  ال�سعب  حق  يف  ارتكبت  قد  وحتالفها 

االإن�سانية واعتداءات يعاقب عليها القانون الدويل واملحلي .
ومثل هذه اجلرائم يجب اأن يخ�سع كل مرتكبيها وكل من �ساهم فيها للعقاب ، وال ت�سقط بتقادم ال�سنني 
بل اإن القوانني الدولية تعطي احلق يف حماكمة كل الدول التي وقفت مع هذا العدوان و�ساندته وكل 
اأن  �سك  وال   ، وحتالفها  ال�سعودية  للمملكة  قدمته  اأو  وباعته  ال�سالح  �سنعت  التي  والدول  ال�سركات 
الواليات املتحدة االأمريكية لها الدور االأكرب بعد اململكة ال�سعودية وحتالفها يف قتل املدنيني اليمنيني 
هذه  ل�سن  وحتالفها  لل�سعودية  اللوج�ستي  والدعم  امل�ساعدات  وقدمت  ال�سالح  باعت  التي  هي  اأنها  اإذ 
احلرب ، وت�سريحات الرئي�ض االأمريكي باراك اأوباما ووزير خارجيته جون كريي وم�سوؤولني اأمريكيني
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تعد اعرتافات واأدلة كافية ملحاكمتهم عن تلك اجلرائم التي لن تن�ساها الب�سرية .
الرئي�ض  اإىل  2015/5/5م  تاريخ  يف  بر�سالة  بعثت  اأن  ووت�ض(  رايت�ض  )هيومن  ملنظمة  �سبق  وقد 
االأمريكي باراك اأوباما حتثه فيها على اإيقاف احلرب �سد اليمنيني، واأثبتت يف الر�سالة وقوع ا�ستهداف 
للمدنيني اليمنيني بالقنابل العنقودية، ولذلك دعت املنظمة الواليات املتحدة اإىل وقف بيع القنابل 

العنقودية لل�سعودية .
 واأما ال�سعودية فقد �سرح الناطق با�سم حتالفها )اأحمد ع�سريي( باأن ال�سعودية ت�ستخدم يف حربها 
�سد اليمن قنابل عنقودية ، مربرًا ذلك باأن الواليات املتحدة االأمريكية هي التي تبيع تلك القنابل 
لل�سعودية، وذلك يعني اأن الواليات املتحدة االمريكية قامت بخرق احلظر الدويل املفرو�ض على بيع 

هذه القنابل اإن كانت فعاًل حمظورة على حد قوله.
 املركز القانوين وّثق حلظات الق�سف واالآثار املروعة الناجمة عن االنفجار الكبري الذي دمر جزء 
كبريًا من العا�سمة �سنعاء. كما وثق عددًا كبريًا من ال�سحايا املدنيني القتلى وامل�سابني. ووثق جزءًا من 
االأ�سرار يف املنازل واملن�ساآت املدنية ، كما وثق االأ�سرار اجل�سيمة التي حلقت مب�ست�سفى الثورة جراء 
ا�ستهداف طريان التحالف ال�سعودي ملنطقة نقم، فقد اأ�سيب امل�ست�سفى بال�سلل يف اأكرث اأق�سامه ب�سبب 
تعطل االأجهزة الطبية التي تعد الوحيدة يف اجلمهورية اليمنية ، كما وثق بال�سور الفوتوغرافية 
ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية وامل�ستندات الر�سمية اإفادات االأطباء وامل�سوؤولني وحاالت امل�سابني 

وكثريًا من املت�سررين. 
إفادات شهود من أقارب الضحايا :

– ع - ج (  28 عامًا:اأفاد بقوله" عند ال�ساعة  5:30 من م�ساء يوم االثنني املوافق  - ال�ساهد ) �ض 
بغاراتها  ال�سعودي  التحالف  طائرات  األقتها  التي  االأ�سلحة  انفجارات  اأ�سوات  �سمعت  2015/5/11م 
هائلة  انفجارات  اأحدثت  والتي  له  املجاورة  واالأحياء  نقم(  لـ)جبل  الغربي  ال�سفح  على  املتعددة 
جدًا، وهو ما اأدى اإىل اأ�سرار ج�سيمة يف البنيان واالإن�سان، فقد دمرت االأحياء املجاورة واأ�سفرت عن 
�سقوط الكثري من املواطنني ما بني �سهيد وجريح بينهم اأطفال ون�ساء، وكان من بني ال�سهداء �سخ�سان 
من اأ�سرتي، كما اأ�سيب اأخي بجروح خطرية وحروق يف الوجه وك�سور يف يده ورجله الي�سرى، ومزقت 
ال�سظايا اأحد �سرايينه واأوردته الدموية الرئي�سية. باالإ�سافة اإىل الع�سرات من ال�سهداء واجلرحى 
والدمار الكبري الذي حلق باالأحياء ال�سكنية، اإىل جانب ما اأثاره االنفجار من الرعب والذعر والهلع  

بني اأطفال ون�ساء العا�سمة.
-ال�ساهد)  ن – ع-( 42 عامًا : اأفاد باأنه " قبل غروب �سم�ض  يوم االثنني املوافق 11/ 5/ 2015م ق�سف 
طريان التحالف ال�سعودي )جبل نقم( الكائن �سرق العا�سمة �سنعاء بعدة غارات ، وكانت انفجارات 
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ت�ساقط  اإىل  واأدت  �سنعاء  العا�سمة  هزت  جدًا  قوية  الغارات  تلك  يف  ا�ستخدمت  التي  االأ�سلحة 
القذائف وال�سخور اجلبلية على اأحياء العا�سمة واإىل تدمري منازل املواطنني على روؤو�ض �ساكنيها 
ومنها تدمري منزل قريبتي الكائن يف حي )م�سيك( الذي يبعد عن جبل نقم بحوايل )5 كم( واأ�سفر 

تدمري املنزل عن قتل وجرح )3( ن�ساء و)3( اأطفال كانوا بداخله.
إفادات طبـية :

اأفاد م�سدر طبي يف هيئة م�ست�سفى الثورة بالعا�سمة �سنعاء اأن طوارئ امل�ست�سفى ا�ستقبلت ع�سرات 
احلاالت من القتلى ح�سب الك�سف الذي زودنا بن�سخة منه، وبينهم اأطفال ون�ساء وجثث متفحمة 

واأ�سالء ب�سرية.
اإ�سابات  بينهم  خطرية  بجروح  اأ�سيبوا  الذين  املواطنني  من  حاالت  اأي�سًا  امل�ست�سفى  ا�ستقبل  كما   
بحروق من الدرجة االأوىل وك�سور وم�سابني ب�سظايا خمتلفة يف الراأ�ض والوجه والعني واالأمعاء 

وال�سدر والبطن وبني اجلرحى اأطفال ون�ساء.
 كما اأفاد اأن م�ست�سفى الثورة  تعر�ض لقذائف �ساروخية و�سظايا و�سخور واأحجار من اجلبل نتيجة 
ل�سدة االنفجار الهائل الذي هز العا�سمة، و�ساحب االنفجار �سغط كبري حطم نوافذ امل�ست�سفى واأدى 
اأدى اإىل تعر�ض بع�سهم الإ�سابات بالغة  اإىل ت�ساقط الديكورات على روؤو�ض املر�سى واالأطباء ما 
العمل  عن  كليًا  تعطلت  االأق�سام  وبع�ض  جزئيًا،  تدمريًاً  االأق�سام  بع�ض  لتدمري  امل�ست�سفى  وتعر�ض 
ومل تتمكن من ا�ستقبال املر�سى ، كما اأن امل�ست�سفى يفتقر اإىل االأدوية وامل�ستلزمات الطبية نتيجة 

للح�سار املفرو�ض على اليمن ، االأمر الذي يت�سبب يف تدهور احلالة ال�سحية للم�سابني واملر�سى.
نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:

 املركز القانوين وثق ما نتج عن الق�سف من �سحايا واأ�سرار :
اأواًل ال�سحايا:

1- �سقوط اأكرث من 26 قتيال من املواطنني املدنيني بينهم )4( اأطفال و)8( ن�ساء. 
2-  اأ�سيب مئات املواطنني بجروح متفاوتة اأغلب االإ�سابات نتج عنها برت اأو ا�ستئ�سال اأع�ساء حيوية 

من اجل�سم وعاهات م�ستدمية، وقد وّثقنا )212( بينهم )36( طفاًل و)25(  امراأة .
ثاأنيًا االأ�سرار: 

1-تدمري ع�سرات املنازل تدمريًاً كليًا على روؤو�ض �ساكنيها ما اأدى اإىل �سقوط العديد من ال�سحايا بني 
قتيل وجريح، واإىل ت�سريد بقية االأ�سر.

والتعليمية  والفنية  واملهنية  الرتبوية  احلكومية  واملن�ساآت  واملدار�ض  امل�ساجد  ع�سرات  تدمري   -2
والق�سائية، ومن بينها املحكمة التجارية .

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة



11 سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول

3- تدمري املئات من املحالت التجارية.
4- تدمري العيادات اخلارجية مل�ست�سفى الثورة العام وت�سرر بقية االأق�سام وتعطيل االأق�سام االأخرى 

وحتطيم نوافذ وديكورات امل�ست�سفى ب�سكل �سبه كلي.
5- حتطيم نوافذ اآالف املنازل يف االأحياء القريبة والبعيدة من جبل نقم. 

6- تدمري خزان مياة و�سبكة رئي�سية ملياة ال�سرب، وتدمري �سبكات الكهرباء يف تلك االأحياء.
7- ت�سرر الكثري من املن�ساآت احليوية واخلدمية يف العا�سمة �سنعاء .

8- اإتالف املمتلكات اخلا�سة واأثاث املنازل وال�سيارات اململوكة للمدنيني .

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
 املركز القانوين اإطلع على الواقعة وعاين مكان اال�ستهداف ، وهو مكان يوجد فيه وبقربه من�ساآت 
حيوية واأحياء �سكنية مدنية تتعلق بها حياة النا�ض وم�ساحلهم ،  كما اأن �سكان احلارات واالأحياء هم 
اأ�سخا�ض مدنيون من النا�ض الب�سطاء واملهم�سني ، وقد اأ�سفر ا�ستهداف )جبل نقم( عن ح�سول جمزرة 
مروعة �سقط فيها املواطنني قتلى وجرحى ومن بينهم اأطفال ون�ساء، واأدى اإىل تدمري وت�سرر ع�سرات 
املن�ساآت املدنية وامل�ست�سفيات والعيادات الطبية التي اأوجب القانون الدويل جتنبها وعدم ا�ستهدافها 
ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، واأوجب حتا�سيها يف احلروب ملا تقدمه من خدمات وما تقوم به من عمل 
اإن�ساين يف اإنقاذ ومعاجلة اجلرحى. وكل ذلك يوؤكد اأن قوات التحالف ال�سعودي قد ارتكبت جرائم 

حرب وجرائم �سد االإن�سانية ت�ستوجب معاقبة مرتكبيها.

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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احلربي  الطريان  استهدفهم  الذين  القتلى  الضحايا   بعض  صور  و  وبيانات  أمساء 
للسعودية  وحتالفها بتاريخ 2015/5/11 على حي نقم  - مديرية ازال -  أمانة العاصمة

محمد عبده سيف سعيد )تهشم في جزء من  الرأس(اسم الضحية :

4 سنوات )طفل(العمـــر

قصف صاروخي  على جبل نقم واألحياء المجاورةاالنتهاك

نقم – مديرية ازال – أمانة العاصمةمكان االنتهاك

11/ 2015/5متاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفهاجهة االنتهاك

صفية محمد قاسماسم الضحية :

40 سنة  )أنثى(العمـــر

قصف صاروخي  على جبل نقم واألحياء المجاورةاالنتهاك

نقم  - مديرية ازال – أمانة العاصمةمكان االنتهاك

11/ 2015/5تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفهاجهة االنتهاك

أحمد علي  حمود ريباناسم الضحية :

ذكرالعمـــر

قصف صاروخي  على جبل نقم واألحياء المجاورةاالنتهاك

نقم  - مديرية ازال – أمانة العاصمةمكان االنتهاك

11/ 2015/5تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفهاجهة االنتهاك

مجهول الهوية   ) بُـتر  رأسه (اسم الضحية :

30 سنة  )ذكر(العمـــر

قصف صاروخي  على جبل نقم واألحياء المجاورةاالنتهاك

نقم  - مديرية ازال – أمانة العاصمةمكان االنتهاك

11/ 2015/5تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفهاجهة االنتهاك

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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بعض الضحايا  القتلى

ثالث جثث حمرتقة ومتفحمة ملدنيني استهدفهم  قصف السعودية وحتالفها 

احلــيمكان الواقعة العمر النوع أمساء القتلىم
الريان/ نقماالأمانة4طفــلحممد عبده حممد �سيف �سعيد 1. 
املحاريق/ م�سيكاالأمانة طفلةغديرعبدالغني البحري 2. 
املحاريق/ م�سيكاالأمانة طفلعبدالعزيز عبدالغني البحري 3. 
نقماالأمانة18ذكرح�سني اأحمد طه الو�سلي4. 
نقماالأمانة20اأنثىحاكمة اجلبلي5. 
نقماالأمانة20ذكراأحمد علي ريبان6. 
نقماالأمانة25ذكرطه حممد علي زيد7. 
نقماالأمانة30ذكرجمهول الهوية8. 
نقم/عزلة الباملياالأمانة30ذكرعلي عبد اهلل الثالياء9. 

 االأمانة40اأنثى�سفية حممد قا�سم10. 
نقماالأمانة40ذكرنبيل اأحمد نا�سر جحاف11. 
نقماالأمانة اأنثى�سلوى حمود البحري12. 
نقماالأمانة اأنثىراأفة حمود البحري13. 
نقماالأمانة اأنثىمهدية يحي البحري14. 
قاعدة االإ�سالحاالأمانة اأنثىغفران الظفري15. 
احلي ال�سيا�سياالأمانة اأنثىغدير اأمني من�سور اجلرباين 16. 
املحاريق/ م�سيكاالأمانة اأنثى�سلوى ح�سني الوتاري 17. 
نقماالأمانة 11طفلعبداهلل من�سور اأحمد ريبان18. 
نقماالأمانة ذكراأحمد �سالح ريبان19. 
نقماالأمانة ذكرعبده اأحمد حمود عبده20. 
�سوفان االأمانة ذكرزايد حممد زايد حممد 21. 
مذبحاالأمانة ذكرخمتار علي يحيى القحطاين 22. 
نقماالأمانة ذكراأدهم على جميل املوؤيد23. 
نقماالأمانة ذكرجابر�سعد علي ال�سريف24. 
نقماالأمانة ذكرعلي اإبراهيم علي جحاف 25. 
نقماالأمانة ذكرعبدالكرمي مهيوب م�سلح النجار26. 

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقماالأمانة2طفلعز الدين خالد علي1. 
2015/5/11م�سيكاالأمانة3طفلحممد ع�سام2. 
2015/5/11م�سيكاالأمانة3طفلاإياد من�سور �سامل قايد3. 
2015/5/11نقماالأمانة3طفلاإياد من�سور �سلمان4. 
2015/5/11نقماالأمانة3طفلعبده يحي عليان5. 
2015/5/11م�سيكاالأمانة3طفلمعت�سم حممود �سيف6. 
2015/5/11م�سيكاالأمانة4طفلالبحري7. 
2015/5/11نقماالأمانة4طفلجمهول8. 
2015/5/11نقماالأمانة5طفلةاأفنان حم�سن �سامي9. 

2015/5/11نقماالأمانة7طفلحممد خالد ال�سبامي10. 
2015/5/11م�سيكاالأمانة9طفلحممد اأحمد االهدل11. 
2015/5/11نقماالأمانة12طفلاأجمد عادل علي ال�سباحي12. 
2015/5/11�سارع/45االأمانة12طفلةخولة �سعد حممد ال�سورة13. 
2015/5/11نقماالأمانة13طفلاأ�سامة علي املطري14. 
2015/5/11نقماالأمانة13طفلعبده حممد �سيف15. 
2015/5/11نقماالأمانة13طفلهيثم حممد اال�سطي16. 
2015/5/11نقماالأمانة14طفلعبد الرحيم اأحمد القباطي17. 
2015/5/11نقماالأمانة14طفلعزام مبارك اللعجم18. 
2015/5/11�سعواناالأمانة15طفلةاأمرية �سعد حممد19. 
2015/5/11�سعواناالأمانة15طفلبالل �سيد حممد عبده20. 
2015/5/11نقماالأمانة15طفلةذكرى ح�سني علي الذاهبي21. 
2015/5/11نقماالأمانة16طفلاأ�سامة فواز العن�سي22. 
2015/5/11نقماالأمانة16طفلعبد الرحمن علي حم�سن  ال�سالعي23. 
2015/5/11نقماالأمانة16طفلعبد الغني اأحمد مهيوب24. 
2015/5/11نقماالأمانة16طفلةغيدا ناجي ح�سني حمي الدين25. 
2015/5/11نقماالأمانة16طفلةنهى عبدال�سالم املعيني26. 
2015/5/11�سيتي مرتاالأمانة16طفلوائل عبده �سيف ال�ساطر27. 
2015/5/11نقماالأمانة17طفلاآدم علي املوؤيد28. 
2015/5/11نقماالأمانة17طفلاأ�سامة الغياين29. 
2015/5/11م�سيكاالأمانة17طفلاأ�سامة حممد الهمام30. 
2015/5/11نقماالأمانة17طفلعبد يحي عليان31. 
2015/5/11نقماالأمانة17طفلعلي علي ريبان32. 
2015/5/11نقماالأمانة17طفلحممد جهاد احلمادي33. 
2015/5/11نقماالأمانة17طفلحممد زياد احلمادي34. 
2015/5/11نقماالأمانة10ا�سهرطفلةجوري يو�سف اأحمد ال�سعيدي35. 
2015/5/11نقماالأمانةطفــلحممد عبداهلل ال�سعفاين36. 
2015/5/11نقماالأمانة18اأنثى�سمرية عبدالغني اليتيم37. 
2015/5/11�سرياتوناالأمانة22اأنثىاآمنة حممد ح�سني الرميي38. 
2015/5/11نقماالأمانة23اأنثى�سمرية حممد يحي39. 
2015/5/11نقماالأمانة24اأنثىحنان ح�سني حمبل40. 

بعض الضحايا  اجلرحى

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقماالأمانة25اأنثىفاطمة ح�سن عبداهلل هاجر41. 
2015/5/11هايلاالأمانة29اأنثىاأروى اأحمد عبدالرحمن42. 
2015/5/11نقماالأمانة30اأنثىرانة عبد احلميد الثالياء43. 
2015/5/11نقماالأمانة33اأنثىزينب ثابت يو�سف ال�سعيدي44. 
2015/5/11نقماالأمانة35اأنثى�سعادة حممد املطري45. 
2015/5/11نقماالأمانة40اأنثىاأني�سة حم�سن القهايل46. 
2015/5/11نقماالأمانة40اأنثىحورية ح�سن ال�سماوي47. 
2015/5/11نقماالأمانة50اأنثىاآمنة علي �سعيد الذاهبي48. 
2015/5/11نقم جوار جامع الرياناالأمانة50اأنثىاأني�سة حم�سن ح�سني الغزايل49. 
2015/5/11نقماالأمانة70اأنثىاآمنة يو�سف50. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىاأفراح عبداهلل البحري51. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىاأفنان عبد الرحمن احل�سني52. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىخديجة اأحمد القيز53. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىرحمة ح�سني االأرحبي54. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىرهف اأحمد االهدل55. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثى�سماح عبداهلل �سعد مثنى56. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثى�سروق حممد اأحمد احلديد57. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىعايدة عبد الرحمن احل�سني58. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىعائلة حممد احلدمة59. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىكرامة حمود البحري60. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىوالدة عبداهلل البحري61. 
2015/5/11نقماالأمانةاأنثىوديع ح�سن اأحمد املويد62. 
2015/5/11�سعوان مدينة العمالاالأمانة18ذكربالل �سعد عبده الظهرة63. 
2015/5/11القاعاالأمانة18ذكر�سهيب علي حممد غدر64. 
2015/5/11نقماالأمانة19ذكراأمين نبيل الثالياء65. 
2015/5/11حارة غمداناالأمانة19ذكرحممد عبداهلل العداين66. 
2015/5/11حارة ال�سد نقماالأمانة19ذكرم�سطفى حممود عاي�ض كامل67. 
2015/5/11نقماالأمانة19ذكرها�سم حممد علي ها�سم68. 
2015/5/11نقماالأمانة20ذكراأحمد يو�سف ال�سعيدي69. 
2015/5/11نقماالأمانة20ذكررهيب �سالح البحري70. 
2015/5/11نقماالأمانة20ذكرعبداملطلب الهادي71. 
2015/5/11خلف م�ست�سفى الثورةاالأمانة20ذكرعلي مهدي البدري72. 
2015/5/11�سارع خوالناالأمانة20ذكرحممد عبداهلل نور73. 
2015/5/11�سارع خوالناالأمانة20ذكرحممد نور )اأثيوبي(74. 
2015/5/11نقماالأمانة20ذكرم�سطفى حممود كامل75. 
2015/5/11نقماالأمانة20ذكرنوح ال�سياغي حممد ال�سياغي76. 
2015/5/11نقماالأمانة21ذكراأحمد العمري77. 
2015/5/11نقماالأمانة21ذكرزيد هادي �سالح هلب�ض78. 
2015/5/11خلف م�ست�سفى الثورةاالأمانة21ذكرحممد عاطف املري79. 
2015/5/11نقماالأمانة22ذكراأحمد عبد الرحيم املداين80. 

بعض الضحايا  اجلرحى
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11القاعاالأمانة22ذكرح�سن عبد اخلالق غدر81. 
2015/5/11نقماالأمانة22ذكرريان حممد احلبي�سي82. 
2015/5/11نقماالأمانة22ذكرعمار في�سل الدنيني83. 
2015/5/11نقماالأمانة22ذكرحممد اأحمد الفرا�ض84. 
2015/5/11القاعاالأمانة22ذكرحممد علي جربان غدر85. 
2015/5/11نقماالأمانة22ذكرم�سطفى حممد القوامي86. 
2015/5/11نقماالأمانة23ذكررائد حممد زبيبة87. 
2015/5/11�سعواناالأمانة23ذكرجماهد نا�سر علي حممد88. 
2015/5/11نقماالأمانة23ذكرحممد اأحمد الليداين89. 
2015/5/11نقماالأمانة24ذكرها�سم درهم العماري90. 
2015/5/11نقماالأمانة24ذكريح�سب اأحمد ال�سكري91. 
2015/5/11نقماالأمانة24ذكريو�سف علي اأحمد ح�سن92. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكراأحمد علي هاوي جلي�ض93. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكرتوفيق يحي الرعيم94. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكر�سرف عبده اأحمد حلبوب95. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكرعبداهلل حممد القر�ض96. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكرفهد حممد علي جحاف97. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكرماجد علي اخلامدي98. 
2015/5/11�سارع االربعني �سعواناالأمانة25ذكرجماهد نا�سر علي حممد99. 

2015/5/11نقماالأمانة25ذكرجمد الدين احلوثي100. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكرحممد اأحمد حمي الدين101. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكرحممد حممد احليمي102. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكرمطهر عبداهلل جحان103. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكرنبيل �سالح ح�سني ال�سلطان104. 
2015/5/11نقماالأمانة25ذكريا�سر حممد الذرحاين105. 
2015/5/11نقماالأمانة26ذكراأحمد �سالح املعدين106. 
2015/5/11نقماالأمانة27ذكرخالد حممد املولد107. 
2015/5/11نقماالأمانة28ذكرتاديكوجرب �سال�سو )اأثيوبي(108. 
2015/5/11نقماالأمانة28ذكرعارف عبد العزيز القريي109. 
2015/5/11نقماالأمانة28ذكرعبداهلل ح�سني الن�سيف110. 
2015/5/11نقماالأمانة28ذكرعبداهلل علي حفظ اهلل111. 
2015/5/11نقماالأمانة28ذكرعلي عبد الرزاق املداين112. 
2015/5/11نقماالأمانة28ذكرفتحي يحي م�سعود�سنهوب113. 
2015/5/11نقماالأمانة28ذكرحممد عادل عقالن114. 
2015/5/11نقماالأمانة28ذكرحممد علي علوان115. 
2015/5/11�سارع الرقا�ضاالأمانة28ذكرنبيل �سالح �سعيد ال�سماوي116. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكراأ�سرف اأحمد ال�سريف117. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكراأكرم �سالح ال�سباحي118. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكربالل عبد القادر النزيلي119. 
2015/5/11�سارع الرقا�ضاالأمانة30ذكرر�سوان ال�سماوي120. 

بعض الضحايا  اجلرحى
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقماالأمانة30ذكر�سامي حم�سن علي ال�سيباين121. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكرعبداهلل ح�سني قايد122. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكرعلي علي احلملي123. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكرفهد حممد علي124. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكرلطف اأحمد �سالح مريط125. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكرحممد اأحمد املعدين126. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكرحممد الو�سلي127. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكرحممد حممد العطاب128. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكرحممداأحمد الطرحي129. 
2015/5/11نقماالأمانة30ذكرنبيل البيلي130. 
2015/5/11نقماالأمانة32ذكراأحمد حممد العرا�سي131. 
2015/5/11نقماالأمانة32ذكرجمال �سوقي اأحمد احلكمي132. 
2015/5/11نقماالأمانة32ذكرجمال عبداهلل الفوري133. 
2015/5/11نقماالأمانة33ذكرغالب حممد ال�سوري134. 
2015/5/11نقماالأمانة33ذكرجماهد اأحمد غالب135. 
2015/5/11نقماالأمانة35ذكراأحمد الفائق136. 
2015/5/11نقماالأمانة35ذكريحي حممد القحوم137. 
2015/5/11نقماالأمانة37ذكرحممدعلي ها�سم138. 
2015/5/11نقماالأمانة38ذكرعلي حممد العذري139. 
2015/5/11نقماالأمانة40ذكرتامر حيدر علي مهدي140. 
2015/5/11�سوق امللحاالأمانة40ذكرطه �سالح الهمام141. 
2015/5/11نقماالأمانة40ذكرعبداللطيف االهجري142. 
2015/5/11�سارع تعزاالأمانة40ذكرعبده حممد اأبو علي143. 
2015/5/11نقماالأمانة40ذكرحممد على احلداء144. 
2015/5/11نقماالأمانة41ذكراأحمد حممد علي الدعي�ض145. 
2015/5/11نقماالأمانة42ذكراأبو بكر عبد اهلل عبد احلق146. 
2015/5/11نقماالأمانة45ذكراأحمد علي العلفي147. 
2015/5/11نقماالأمانة45ذكراأحمد حممد العلفي148. 
2015/5/11نقماالأمانة45ذكرعبد الغني اأحمد نفي�ض149. 
2015/5/11نقماالأمانة45ذكرعبداهلل حممد احلبي�سي150. 
2015/5/11نقماالأمانة45ذكرعبداهلل حممد املطري151. 
2015/5/11نقماالأمانة45ذكرقحطان حممد فرا�ض152. 
2015/5/11نقماالأمانة50ذكر�سامل زيد احلطامي153. 
2015/5/11نقماالأمانة50ذكرعبده حممد �سيف �سعيد154. 
2015/5/11نقم50ذكرعمر يو�سف اأحمد ال�سعيدي155. 
2015/5/11نقماالأمانة50ذكريو�سف اأحمد علي ال�سعيدي156. 
2015/5/11نقماالأمانة53ذكرعبده علي ال�سامي157. 
2015/5/11�سارع خوالناالأمانة55ذكرعبد اهلل حممد علي158. 
2015/5/11نقماالأمانة55ذكرعلي حممد فارع الوجيه159.
2015/5/11نقماالأمانة60ذكرعبد اللطيف االأهجري160.

بعض الضحايا  اجلرحى

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقماالأمانة60ذكرحممد علي الغ�سم161. 
2015/5/11نقماالأمانة60ذكرحممد علي مقبل162. 
2015/5/11نقماالأمانة60ذكريحي عبد الرب163. 
2015/5/11نقماالأمانة70ذكر�سامي يو�سف اأحمد ال�سعيدي164. 
2015/5/11نقماالأمانةذكراإبراهيم علي حزام املنت�سر165. 
2015/5/11نقماالأمانةذكراأحمد حمود اأحمد كليب166. 
2015/5/11نقماالأمانةذكراأحمد طارق االأبي�ض167. 
2015/5/11نقماالأمانةذكراأحمد عبده علي الو�سابي168. 
2015/5/11نقماالأمانةذكراأحمد علي هادي حلي�ض169. 
2015/5/11نقماالأمانةذكراأحمد حممد غالب الع�سيمي170. 
2015/5/11نقماالأمانةذكراأحمد يحي مريط171. 
2015/5/11نقماالأمانةذكراأجمد حممد �سعد حبي�ض172. 
2015/5/11نقماالأمانةذكراأيهم من�سور �سلمان جملي173. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرب�سري يحي نا�سر احلاكم174. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرجميل حممد هادي175. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرجميل نا�سر جعفر176. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرحا�سد �سليمان البكاري177. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرح�سن ح�سن الروين178. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرخالد عبدامللك الغرباين179. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرد.اأكرم القا�سي180. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرراجح علي راجح العذري181. 
2015/5/11نقماالأمانةذكررفيق من�سور �سلمان182. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرزيد يحي نا�سر �سلمان183. 
2015/5/11نقماالأمانةذكر�سليم علي ال�سراجي184. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرطه ح�سني حممد العب�سي185. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعبد احلميد عبداهلل الري�ساين186. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعبد العزيز �سالح اأحمد �ساحي187. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعبد العزيز عبد الغني املطري188. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعبدالغني اأحمد العوا�سي189. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعبدالغني اأحمد عبداهلل190. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعلي جابر جربان جابر191. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعلي حامد املدعي192. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعلي ح�سن الروين193. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعلي عبد اهلل جحاف194. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعلي عبداهلل احلب�سي195. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعلي عبده راجح املقداد196. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعلي علي حممد ريبان197. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعلي يحي العليي198. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعمر �سالح حممد النمراين199. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرعيدرو�ض اأحمد قايد جمعان200. 

بعض الضحايا  اجلرحى

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقماالأمانةذكرفواز علي �سعد201. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرجماهد اأحمد غالب202. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرجمدي طارق االبي�ض203. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرحممد عبد اهلل احلوري204. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرحممد يا�سني اأحمد الذماري205. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرم�سطفى عبدالرحمن ال�ساطبي206. 
2015/5/11نقماالأمانةذكرها�سم علي ح�سني ال�سراجي207. 
2015/5/11نقماالأمانةذكره�سام �سليم �سم�سان208. 
2015/5/11نقماالأمانةذكريا�سر مهدي عبداهلل احلوري209. 
2015/5/11نقماالأمانةذكريحي ح�سني اأحمد210. 
2015/5/11نقماالأمانةذكريحي حممد علي ال�سبيبي211. 
2015/5/11نقماالأمانةذكريو�سف عبد اهلل ال�سياغي212. 

صور  اجلرحى من املدنيني  - حي نقم - مديرية  آزال - أمانة العاصمة

�سورة لطفل جريـح  يف م�ست�سفى 
الثـــــورة  العـــــــام – اأمانة العا�سمة  

ا�ستهدفتـــــه  طائرات ال�سعودية 
وحتالفها يف حي نقــم  بتاريخ 

11/5/2015

�سورة  الحد ال�سحايا من املدنيني   
يف م�ست�سفى الثورة  العام  اأ�سبته 

طائرات ال�سعودية وحتالفها  اأثناء 
ق�سفها حي نقم – اأمانة العا�سمة 

بتاريخ 11 /2015/5

�سورة لرجل يف م�ست�سفى الثورة 
العام -  برتت رجله  ب�سبب اجلراح 
التي اأ�سيب بها من ق�سف ال�سعودية 

وحتالفها ل�سفح جبل نقم  - 
مديرية ازال اأمانة العا�سمة

بعض الضحايا  اجلرحى

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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صور لبعض املنازل اليت تضررت جراء القصف على حي نقم
االأالآف من املنازل ت�سررت ، وبينها منازل تدمرت كليًا ،كما اأن املركز القانوين قام بتوثيق املدار�ض وامل�ساجد واال�سواق واملحالت 
التجارية ،والفنادق وحمطات البرتول ومن�ساآت حكومية وق�سائية وتربوية وتعليمية وال�سفارات التي حلقها �سرر كبري جراء 

ذلك الق�سف ومنها �سفارة  بريطاأنيا وال�سفارة االمريكية والقطرية.

�سورة بع�ض االأ�سرار التي تاأثر بها فندق  موفمبيك  
جراء ق�سف الطريان ال�سعودي وحتالفه على جبل نقم 

�سورة تو�سح تاأثر مبنى املعهد  الرتكي باأ�سرار  جراء ق�سف  الطريان احلربي لل�سعودية وحتالفها على  جبل نقم

�سور تو�سح تاأثر منازل املواطنني جراء ق�سف الطريان احلربي  لل�سعودية وحتالفها  على حي نقم – مديرية ازال – اأمانة العا�سمة 
وهذا املنزل يبعد 2 كيلو عن منطقة الق�سف

�سورة االأ�سرار يف  مبنى املحكمة التجارية باأمانة العا�سمة 
ب�سبب ق�سف الطريان احلربي لل�سعودية وحتالفها على جبل نقم 

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة


