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نبذة عن املركز القانوين للحقوق والتنمية

ر�صــــــالة املركز :-

هذه ال�صل�صلة:-

املركز القانوين للحقوق والتنمية منظمة جمتمع مدين ـ مقرها اأمانة العا�صمة ـ بداأ الن�صاط 
يف عام 2014م وح�صل على الرتخي�س يف عام 2015م  ين�صط يف جمايل تنمية املجتمع وتعزيز 
حقوق الن�صان وحمايتها طبقا للمعايري واملواثيق املقرة دوليًا ودعم �صيادة القانون , ور�صد 
وتوثيق النتهاكات لها , وتقدمي العون وامل�صاعدة القانونية ل�صحايا النتهاكات واحلروب,  
ويف هذا الإطار يقوم املركز بالعديد من الأعمال والأن�صطة ذات العالقة بذلك, ومنها القيام 
اأعمال  اإىل  اإ�صافة  بها,  واإ�صدار تقارير يومية  اليومي لالنتهاكات احلا�صلة  الر�صد  باأعمال 
الر�صد والتوثيق لالنتهاكات اجل�صيمة واإ�صدار تقارير نوعية بها, كما ي�صدر املركز وب�صكل 
يف  الأن�صطة  من  وغريها  الإن�صان  حقوق  بانتهاكات  املتعلقة  الإح�صائيات  من  العديد  دوري 

ذلك املجال.

يوؤمن املركز القانوين للحقوق والتنمية باأن رخاء و�صعادة الب�صرية لن يتح�صل اإل بتنمية 
ان�صانية  اإل بجهود  يتاأتى  لن  جمتمعية ترت�صخ خاللها حقوق الن�صان وحرياته وان ذلك 

عظيمة ومتوا�صلة وان املجتمع املدين يتحمل العبء ال�صا�صي يف ذلك.

ال�صعودية وحتالفها يف  ارتكبتها  ال�صل�صلة على 14 تقريرًا يوثق 14 جرمية  حتتوي هذه  
�صت حمافظات من حمافظات اجلمهورية اليمنية يف �صهر 3 و4 و5 من عام 2015م وهي من 
اأبرز الوقائع التي  وثقها املركز القانوين والتي ا�صتهدفت فيها الطائرات احلربية التابعة 
�صنعاء  وحمافظة  العا�صمة  اأمانة  يف  مدنية  ومن�صاآت  �صكنية  اأحياء  وحتالفها  لل�صعودية 
وحمافظة حجة وحمافظة اإب وحمافظة عمران وحمافظة �صعدة , ونتج عن ا�صتهداف تلك 
الأحياء ال�صكنية يف الأربعة ع�صر واقعة مقتل ماليقل عن 368 مدنيًا بينهم 95 طفاًل  و49 
امراأة واإ�صابة ماليقل عن 1160 مدنيًا بينهم ماليقل عن 258 طفاًل وماليقل عن 128 

امراأة ح�صب الر�صد والتوثيق الأويل الذي قام به املركز عقب كل واقعة.
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منهجيتنا يف توثيق الوقائع:

خلفيـــــــــــــــة

التي  املواقع  اإىل  امليدانية  الزيارات  على  التقرير  يف  امل�صمنة  الوقائع  وجمع  توثيق  يف  اعتمدنا 
وال�صهود  واأقاربهم  ال�صحايا  مع  املقابالت  واإجراء  وحتالفها,  ال�صعودية  قبل  من  للق�صف  تعر�صت 
والر�صد امليداين والإعالمي, وتوثيق ال�صحايا والأ�صرار بال�صور ومقاطع الفيديو وتقارير اجلهات 
الر�صمية يف القطاعات املختلفة والتحقق من جميع هذه املعلومات, فاملركز وعرب طواقمه يف خمتلف 
طائرات  ترتكبها  التي  اجلرائم  ذلك  يف  مبا  العدوان  ونتائج  تطورات  يتابع  اجلمهورية  حمافظات 
العامة  املن�صاآت  وتدمري  للمدنيني  وقتل  متعمد  ا�صتهداف  من  ال�صعودية  بقيادة  الع�صكري  التحالف 

واخلا�صة والبنية التحتية.

 , مار�س 2015م   26  , الثانية 1436هـ    ليلة اخلمي�س 5 جمادى  الثانية من منت�صف  ال�صاعة  بعد 
العا�صمـــة  يف  عقده  �صحفي  مبوؤمتر  المريكية  املتحدة  الوليات  لدى  ال�صعودي  ال�صفري  اأعلـــن 
وا�صنطـــن عــــن بدء عملية ع�صكرية �صعودية , مب�صاركة حتالف دويل مكون من ع�صر دول بحجة 
دعم �صرعية الرئي�س اليمني امل�صتقيل هادي �صد من �صماهم البيان جماعة اأن�صار اهلل)احلوثيون( 
والقوات املواليـة لهــــــم وللرئي�س ال�صابق علي عبداهلل �صالح من اجلي�س اليمني , واأُطِلق على العملية 
اخلليجي:»اأنها  التعاون  جمل�س  دول  بيان  يف  اأعلن  الذي  احلرب  مربر  وكان  احلزم(  )عا�صفة  ا�صم  
جاءت بعد متابعتها لتطورات الأحداث  اخلطرية يف اجلمهورية اليمنية والتي زعزعت اأمن اليمن 
ت�صكل  اأ�صبحت  كما   , ال�صرعية  على  احلوثية  امللي�صيات  نفذته  الذي  النقالب  جراء  واإ�صتقراره 
تهديدًا كبريًا لأمن املنطقة وا�صتقرارها وتهديدًا لل�صلم  والأمن الدوليني وقد �صارعت دولنا اإىل بذل 
كافة اجلهود للوقوف اإىل جانب ال�صعب اليمني ال�صقيق يف حماولته ل�صرتجاع اأمنه واإ�صتقراره من 
, وحلماية  التنفيذية  واآليتها  املبادرةاخلليجية  اأطلقتها  التي  ال�صيا�صية  العملية  البناء على  خالل 

املنطقة من تداعيات هذا النقالب«.

الدول التي اأعلنت م�صاركتها يف العملية بقيادةال�صعودية هي)الإمارات العربية املتحدة والبحرين  
وقطر والكويت( , ومب�صاركة كل من الأردن و م�صر واملغرب وال�صودان وباك�صتان الذي قرر برملانها يف  
وقت لحق من العملية رف�س امل�صاركة يف العمليات الربية , كما �صاركت الوليات املتحدة  الأمريكية 

من خالل تقدمي الدعم اللوج�صتي واملخابراتي بح�صب اإعالنها.
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العملية  بدء  عن  ال�صحفي  موؤمتره  يف  اجلبري  ال�صعودي  ال�صفري  فيه  يعلن  كان  الذي  الوقت  يف   -
من  متعددة  مناطق  وتق�صف  غاراتها  ت�صن  وحلفائها  للمملكة  احلربية  الطائرات  كانت  الع�صكرية 
�صكانية  وجتمعات  مناطق  ا�صتهدفته  ما  �صمن  من  وكان  و�صعدة  �صنعاء  ابرزها  اليمنية  اجلمهورية 
مدنية اأول تلك املناطق حي بني حوات بالقرب من  مطار �صنعاء الدويل حيث �صقط على اإثر ق�صف 
هذا احلي الع�صرات من املدنيني بني قتيل وجريح وُدمر 14 منزًل تدمريًاً كليًا وت�صرر 43 منزًل اآخرًا 
يف احلي الذي ا�صتقبل اأول  عملية لطائرات ال�صعودية وحتالفها �صكلت جرمية حرب لق�صف مدنيني 

�صقط فيها �صحايا اأطفال ون�صاء .
لل�صعب  وُم�صتغَربًا وغري متوقع وغري مربر وغري قانوين و�صكل �صدمة  ُمفاجئًا  اإعالن احلرب  - كان 

اليمني الذي خرج بتظاهرات لرف�س هذه احلرب واملطالبة باإيقافها.
و  الب�صر  ا�صتهدفت  �صرو�س  �صر�صة  حرب  اإىل  احلزم  عا�صفة  عملية  اإعالن  منذ  اليمن  يتعر�س   -
لقطاع  التحتية  البنية  تدمري  اإىل  واأدت  متييز,  دون  والياب�س  الأخ�صر  واأحرقت  احلجر  و  ال�صجر 
اخلدمات العامة, حيث �صقط الآلف من القتلى واجلرحى كما مت تدمري العديد من املطارات واملوانئ  
الإت�صالت  �صبكات  و  الكهرباء  حمولت  و  خطوط  و  الطرق  �صبكات  و  ال�صحي  ال�صرف  و�صبكات 
ال�صكنية  واملنازل  العامة  املوؤ�ص�صات  مباين  تدمري  اإىل  واإ�صافة  املياه  واآبار  والهوائية  الأر�صية 
واجلمعيات  واملمتلكات اخلا�صة واملن�صاآت القت�صادية )حمالت جتارية و�صركات وم�صانع و خمازن( 
والأرا�صي الزراعية , بل مل ت�صلم املوؤ�ص�صات ال�صحية و امل�صت�صفيات واملوؤ�ص�صات التعليمية والإعالمية 
والريا�صية و امل�صاجد  واملقابر , وحتولت عدد من املدن اليمنية اإىل اأكوام من الدمار والركام , ونتج 

عن ذلك خ�صائر مادية كبرية.
القت�صادية  احلياة  مقومات  كل  ا�صتهدفت  وانتقام  ب�صراوة  تدور  رحاها  لزالت  التي  احلرب   -

والجتماعية والثقافية ...

وقد وّثقنا البع�س منها بقدر الإمكانيات التي اأُتيحت لنا , مع اأن اخل�صائر والأ�صرار يف الواقع ل ميكن 
والتوثيق تعكف  للح�صر  الأمر ت�صكيل جلان  اأو تقديرها من قبل جهة واحدة بل يتطلب  ح�صرها 

اأ�صهرًا حل�صر وتقدير ما خلفته احلرب والعدوان من اآثار على كافة الأ�صعدة وامل�صتويات .
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العدوان على اليمن والقانون الإن�صاين الدويل: 

- مبنظور قانوين يعترب  التدخل الع�صكري ال�صعودي وحلفائه يف اليمن خرقًا وا�صحًا للقانون الدويل 
يف  القوة  ا�صتخدام  حت�صر  التي  املتحدة  الأمم  ميثاق  من  الثانية  املادة  من   )4( الفقرة  �صيما  ول 

العالقات بني الدول وتن�س على ما يلي:
�صد  ا�صتخدامها  اأو  القوة  باإ�صتعمال  التهديد  عن  الدولية  عالقاتهم  يف  جميعًا  الهيئة  اأع�صاء  ميتنع   «
�صالمة الأرا�صي اأو ال�صتقالل ال�صيا�صي لأية دولة اأو على اأي وجه اآخر ل يتفق ومقا�صد الأمم املتحدة« 

اإن  ميثاق الأمم املتحدة قرر يف نف�س املادة  بالفقرة ال�صابعة؛ اأنه:
» لي�س يف هذا امليثاق ما ي�صوغ )لالأمم املتحدة( اأن تتدخل يف ال�صوؤون التي تكون من �صميم ال�صلطان 
الداخلي لدولة ما, ولي�س فيه ما يقت�صي من الأع�صاء اأن يعر�صوا مثل هذه امل�صائل لأن حتل بحكم 

هذا امليثاق, على اأن هذا املبداأ ل يخل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الف�صل ال�صابع«
وهذا الف�صل خّول جمل�س الأمن وحده  اتخاذ التدابري القمعية. واملجل�س املذكور مل يتخذ مثل هذا 
القرار . ومبا اأن هذا  العتداء على اليمن مت خارج املجل�س وبدون ترخي�س منه , فهو ي�صكل انتهاكًا 

ل�صيادة اليمن و�صالمة اأرا�صيه , ومن  حق ال�صعب اليمني ممار�صة حق الدفاع امل�صروع عن النف�س.
ومبا اأن ال�صيا�صات اخلارجية اليمنية حافظت على اللتزام بهذه املواثيق الدولية حيث ومل يح�صل 
اأي اعتداء ميني على ال�صعودية اأو القيام باأي عمل ي�صكل تهديدًا لها ,  وذلك ما ينفي مربرات العدوان 
من ال�صعودية منها اعادة ال�صرعية للرئي�س امل�صتقيل , اأو الإدعاء بالدفاع عن اأمنها , اأو بحجة اأن 
والت�صريد  القتل  �صوى  وراءها  من  يجد  مل  والذي  اليمني  ال�صعب  م�صالح  حلماية  هو  احلرب  اإعالن 

والتخريب والدمار!!! .

التقت كاًل من اتفاقية جنيف الرابعة املعنية بحماية املدنيني يف زمن العدوان املعقودة عام 1949, 
لعام  لهاي  واتفاقيتي   ,1977 لعام  الدبلوما�صي  املوؤمتر  من  املعتمد  بها  امللحق  الأول  والربوتوكول 
1899م  و 1907, ونظام روما الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية , ومبادئ القانون الدويل املتعلقة 
العام  الدويل  للقانون  اجل�صيمة  النتهاكات  وتعريف  حتديد  على  الدول  بني  الودية  بالعالقات 

والقانون الدويل الإن�صاين وما يت�صل بنف�س املو�صوع يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان كما يلي:- 

العدوان على اليمن والقانون الدويل العام :
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اأو الإ�صرار اخلطري بال�صالمة البدنية اأو ال�صحة  )القتل العمد, والتعذيب اأو املعاملة الالاإن�صانية, 
اأو  ومهاجمة  حجزها,  اأو  املمتلكات  وتدمري  امل�صروع,  غري  واحلجز   , امل�صروع  غري  النقل  اأو  والنفي 
ق�صف املدن والقرى وامل�صاكن واملباين املحمية, والهجوم على اأماكن العبادة والعلوم والفنون واملعامل 
الأثرية, وتدمري واغت�صاب املمتلكات على نحو ل تربره �صرورة حربية وعلى نطاق كبري بطريقة 

غري م�صروعة وتع�صفية, وفر�س العقوبات اجلماعية, املعتقدات وال�صعائر الدينية(. 
 

ر�صده  مت  مما  ال�صعودية  بقيادة  الع�صكري  التحالف  قوات  ارتكبتها  التي  النتهاكات  اإىل  وبالنظر 
لكل  انتهاكات  متثل  باملجمل   فاإنها  اأخرى  وتقارير  الإ�صدار  هذا  ت�صمنها  منها  والبع�س  وتوثيقه 
ب�صاأنها  وتنطبق  الإن�صان  حلقوق  العاملي  والإعالن  لهاي  واتفاقية  الدولية  واملواثيق  الأعراف 
عقوبات اجلرائم املن�صو�س عليها يف نظام روما الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية باعتبارها جرائم �صد 

الإن�صانية وجرائم اإبادة جماعية, وجرائم حرب,  وجرائم عدوان)1(.
كل  �صد  اأو  اليمني  ال�صعب  من  معينة  فئات  �صد  ممنهج  الق�صف  اأن  تثبت  وّثقناها  التي  الأدلة  وكل 
اليمن برًا  ا�صتهداف املدنيني والأعيان املدنية عمدًا مبا�صرة ويتم ح�صار  اأنه يتم  ال�صعب, كما  هذا 
وبحرًا وجوًا , وهي وفقًا للقانون الدويل جرائم يعاقب عليها كل من �صاهم يف ارتكابها, وذلك مبوجب 

التفاقيات الدولية واملعاهدات.

_______________________________
)1(  في 2010/6/14م اتفقت الدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حول ما يمثل جريمة العدوان، والتي كانت مثار خالف حول تعريفها بين الدول ألكثر من 

10 سنوات واتفقت الدول األعضاء على تعديل ميثاق روما  المؤسس للمحكمة، لتعريف جريمة العدوان على أنها "التخطيط واإلعداد والبدء أو التنفيذ من شخص في 

وضع يمكنه من السيطرة أو توجيه اإلجراء السياسي أو العسكري للدولة، لفعل عدواني والذي بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل انتهاكاً لميثاق األمم المتحدة". وبموجب 

القرار المعتمد في نهاية مؤتمر مراجعة ميثاق روما، فإن حصار الموانئ أو سواحل دولة من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى باإلضافة إلى غزو أو اعتداء قوات دولة 

ألراضي دولة أخرى جميعها تعتبر أعمال عدوان بموجب الميثاق.
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 املركــز القانوين للحقـــوق والتنمية  ُيقدم هذه ال�صل�صلة والتقارير كمعلومات للمنظمات والهيئات 
املحليـــــة والإقليمية والدولية, هذه املعلومات ر�صدها املركز القانوين ووثقها كوقائع لعمليات حربية 
منفذة من قبل  حتالف ع�صكري علي اليمن تقوده ال�صعودية ت�صبب يف مقتل واإ�صابة املئات من املدنيني 
الأبرياء ,كما يقدم هذا التقرير و�صفًا معلوماتيًا مدعومًا ببيانات ال�صحايا وال�صور للقتلى واجلرحى 
ممن �صقطوا يف الوقائع املذكورة يف هذه التقارير , وبع�س الأ�صرار والدمار الذي طال املن�صاآت املدنية 

التي مت ا�صتهدافها ب�صكل متعمد اأو ع�صوائي يف خرق وا�صح للقانون الدويل الإن�صاين .

املجتمع  جهود  ح�صد  على  التقارير  �صل�صلة  من  الإ�صدار  هذا  ي�صاعد  باأن  ياأمل  القانوين  املركز   
ومن  ال�صعودي  التحالف  قوات  متار�صها  التي  امل�صروعة  غري  القتل  عمليات  اإنهـــــاء  اأجل  من  الدويل 
اإليها  بحق املدنيني , ومـــــن اأجـــل م�صاعــــــدة املدنييــــن املعر�صيـــن للخطـــــر. كمـــا اأن املعلومات التي 
جمعناهـــا كفيلــــــة مب�صاعدة من ي�صعون اإىل تقدمي اجلناة الذين ارتكبوا هذه اجلرائم اإىل العدالة 

باعتبار هذه الأفعال من جرائم احلرب وميكن اأن ترقى اإىل جرائم اإبادة �صد الإن�صانية)1( .

_______________________________
)1( المركز القانوني للحقوق والتنمية يحتفظ بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات التفصيلية الموثقة لكل الوقائع التي تتضمنها التقارير الواردة في هذه السلسلة.

الهدف من التقرير :
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 يوثق هذا التقرير)14( واقعة قتل للمدنيني بهجوم متعمد على مناطق ماأهولة بال�صكان  والتدمري 
تاريخ  من  ال�صعودية  بقيادة  الع�صكري  التحالف  قوات  قبل  من  املدنيني  ملمتلكات  القانوين  غري 

26مار�س2015م اإىل تاريخ  11 مايو 2015م, وهي الفرتة التي تغطيها هذه ال�صل�صلة. 
قتل املدنيني :

الوقائع التالية تعر�س اأمثلة مما ت�صببت فيه قوات التحالف الع�صكري الذي تقوده ال�صعودية من قتل 
متعمد  ملدنيني وتدمري من�صاآت مدنية  دون اأي دليل على وجود غر�س ع�صكري للهجمات , مع الإ�صارة 
اأن هذه الوقائع جزء ب�صيط من ع�صرات الوقائع التي �صقط فيها اآلف املدنيني جراء الهجمات من 
قوات التحالف الع�صكري والتي قام املركز بر�صد وتوثيق تفا�صيلها و�صيتم ن�صرها ِتباعًا يف اإ�صدارات 

مت�صل�صلة. 
 1- بتاريخ 26 مار�س 2015م ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها حي بني حوات 
اأمانة العا�صمة واأدى الق�صف اإىل مقتل )29( مدنيًا بينهم )15( طفاًل و)5( ن�صاء , واإ�صابة )42( 

مدنيًا بينهم )13( طفاًل و)4( ن�صاء .
2- بتاريخ 30 مار�س 2015م  ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها خميم املزرق 
للنازحني - حر�س - حمافظة حجة مما اأدى اإىل  مقتل )25( نازحًا بينهم  اأطفال ون�صاء , واإ�صابة 
)42( نازحًا باإ�صابات معظمها خطرة وبليغة البع�س منهم فقد بع�س اأع�صائه وبني اجلرحى اأطفال 

ون�صاء.
3- بتاريخ 31 مار�س 2015م  ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها مدينة يرمي 
حمافظة اإب  بلغ عدد املدنيني الذين قتلوا ب�صبب الق�صف )32( مدنيًا بينهم )9( اأطفال و)3( ن�صـاء 
اأطفال   )7( اجلرحى  بني  ويوجد  خطرية  اإ�صابته  منهم  البع�س  مدنيًا   )81( اجلرحى  عدد  وبلـغ 

و)11( امراأة.
حجر  قرية  وحتالفها  لل�صعودية  التابعة  احلربية  الطائرات  ق�صفت  2015م   اأبريل   3 بتاريخ   -4
عكي�س - بني مطر - حمافظة �صنعاء مما اأدى اإىل مقتل )10( مدنيني بينهم )6( اأطفال وامراأتني, 
واأُ�صيب )7( اآخرون بجروح بليغة بينهم امراأتني  وطفلني ور�صيع  مل يتعدى ال�صهر الثاين من عمره.

بيت  قرية  وحتالفها  لل�صعودية  التابعة  احلربية  الطائرات  ق�صفت  2015م   اأبريل   6 بتاريخ    -  5
رجال - بني مطر  - حمافظة �صنعاء مما اأدى اإىل مقتل امراأتني و)3( اأطفال واأكرث من )12( جريح 

بينهم )7( اأطفال وامراأتني .

ملخ�س حمتوى التقرير :
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 6 - بتاريخ 12اأبريل2015م  ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها امللعب الريا�صي  
مدينة اإب مما اأدى اإىل مقتل اأ�صرة باأكملها مكونة من )9( اأفراد بينهم )5( اأطفال وامراأتني واإ�صابة 

مال يقل عن )6( مدنيني بينهم طفلني وامراأة .
7- بتاريخ 15اأبريل2015م ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها حمطة للوقود يف 
مدينة حوث - حمافظة عمران  مما اأدى اإىل مقتل ماليقل عن)45( مدنيًا بينهم اأطفال  , واإ�صابة ما 

ل يقل عن )70( مدنيًا بجروح خمتلفة.
8 - بتاريخ  20اأبريل 2015م  ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها حي فج عطان 
اأمانة العا�صمة ب�صالح حمرم دوليًا مما اأدى اإىل قتل ماليقل عن )84( مدنيًا واإ�صابة اأكرث من )600( 

مدين بينهم اأطفال ون�صاء واإحلاق الدمار والأ�صرار باألآف املنازل واملن�صاآت املدنية .
9 - بتاريخ 21 اأبريل 2015م ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها ج�صر املخادر 
حمافظة اإب –مما اأدى اإىل قتل )18( مدين  بينهم طفلني  , كما اأُ�صيب ما ل يقل عن )26( مدنيًا 

بجروح خمتلفة بينهم )4( اأطفال .
�صعوان   حي  وحتالفها  لل�صعودية  التابعة  احلربية  الطائرات  ق�صفت  1مايو2015م   بتاريخ   -  10
ال�صكني باأمانة العا�صمة مما اأدى اإىل مقتل ) 17 ( مدنيًا بينهم ) 8( اأطفال , و) 5( ن�صاء و)4( رجال 

كما بلغ عدد اجلرحى ) 23 ( مدنيًا  بينهم ) 5 ( اأطفال و) 5 ( ن�صاء و )6( ُم�صنني .
لل�صعودية وحتالفها حي ذمار القرن  التابعة  11-بتاريخ 6مايو2015م  ق�صفت الطائرات احلربية 
مدينة ذمار  مما اأدى اإىل مقتل )10( مدنيني بينهم طفلني واإ�صابة مال يقل عن )10( مدنيًا بينهم  

)5( اأطفال و امراأتني .
12 - بتاريخ 6 مايو 2015م ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها منزل املواطن 
)جنني(  بينهم  مدنيًا   )42( قتل  اإىل   اأدى  مما  �صعدة  مدينة  يف   اأخرى  ومنازل  الإبي(  )عبداهلل 

و)31( طفاًل و)11( امراأة واإ�صابة مال يقل عن )16( مدنيًا بينهم )7( اأطفال .
13 - بتاريخ 7مايو2015م  ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها بكيل املري حمافظة 

حجة مما اأدى اإىل قتل )13( مدنيًا من اأ�صرة واحدة بينهم ثمانية اأطفال وامراأتني .
14 - بتاريخ 11مايو2015م  ق�صفت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها جبل نقم �صنعاء 
مما اأدى اإىل قتل ماليقل عن )26( مدنيًا بينهم )5( اأطفال و)8( ن�صاء واإ�صابة مال يقل عن )214( 

مدنيًا بينهم )38( طفاًل و )24( امراأة.
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خرقت  الع�صكري   التحالف  قوات  فاإن  ال�صل�صلة  هذه  حتتويها  التي  التقارير  يف  املوثقة  الوقائع  يف 
والأعيان  املدنيني  ا�صتهداف  منع  الذي  احلرب(  )قوانني  الدويل  الإن�صاين  القانون  مبوجب  احلظر 

املدنية .
ارتكبتها  واقعة  كل  يف  احلادث  والدمار  املدنيني  مئات  واإ�صابة  مقتل  اأن  املتوفرة  الأدلة  من  ويت�صح 
ال�صعودية لأ�صباب غري قانونية, وقد خل�س املركز القانوين بناًء  قوات التحالف الع�صكري بقيادة 
على زيارات للمواقع ومقابالت مع عدد كبري من �صهود العيان وفح�س الأدلة املادية اإىل اأنه مل تكن 
التقارير . مما  ا�صتهدافها واملوثقة يف هذه  التي مت  املناطق  اأو قوات ع�صكرية يف  اأي مواقع  هنالك 

يوؤكد اأن ال�صعودية وحتالفها قد خرقت القانون الدويل الإن�صاين .
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اجلرمية األوىل

قصــف حـــي بين حــــوات 
 بين احلارث - أمانة العاصمة

بتاريخ 26مارس2015م

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

مدين" �صكني  حي  "ا�صتهداف 
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مكان الواقعة : 
"بني حوات" التابعة ملديرية بني احلارث اإحدى مديريات العا�صمة �صنعاء  منطقة �صكنية ت�صمى 
وتقع بالقرب من مطار �صنعاء اإىل اجلهة ال�صمالية منه , وتبعد عن بوابة املطار كيلومرت واحد وهي 
عبارة عن حي �صكني �صعبي  مكتظ مبنــازل ي�صكــــن فيهــا ع�صـــرات الأ�صـــر مـــن املدنييــن ذوي الدخــــل 

املحـــدود.
زمن االنتهاك :

 عند ال�صاعة 2:30 تقريبًا بعد منت�صف الليل بتوقيت �صنعاء.
تاريخ االنتهاك : اخلمي�س املوافق 2015/3/26م.

نــوع االنتهاك : هجمات جويـة ب�صواريـخ الطيـران احلربــي علـى احلــي ال�صكنـي مبنطقـة بنـي 
حوات نتـج عنها �صقوط مدنييـن قتلى وجرحى وتدميــر منـازل على روؤو�س �صاكنيهـا واإحلــاق اأ�صــرار 

مادية ج�صيمة مبنازل وممتلكات ال�صكان املدنيني. 
جهة االنتهاك:اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي:

)الإمارات , الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان, الأردن, املغرب, الوليات املتحدة الأمريكية(
وصف الواقعة: 

بعد منت�صف ليل اخلمي�س املوافق 2015/3/26م فوجئ �صكان العا�صمة اليمنية �صنعاء باأ�صوات لتحليق 
طريان مكثف بالأجواء تزامن مع �صماع اأ�صوات انفجارات قوية دّوت يف مناطق خمتلفة من العا�صمة 
اأيقظت ال�صكان من نومهم . بعدها تبني من خالل الإعالم اأن ال�صعودية قد تبنت �صن احلرب على اليمن 
وا�صتهدفت طائراتها احلربية بع�س الأحياء ال�صكنية واملن�صاآت املدنية وق�صفت مطار �صنعاء الدويل 
كما ق�صفت حيًا �صكنيًا يف منطقة بني حوات الواقع بالقرب من مطار �صنعاء, و هذا احلي هو عبارة عن 
امل�صاحة اجلغرافية, والتي يقطنها  املتقاربة من حيث  ال�صكنية  املنازل  حي �صعبي يتكون من ع�صرات 
مئات اليمنيني , ونتج عن ق�صف هذا احلي �صقوط )71( مدنيًا مينيًا ما بني قتيل وجريح بينهم جنني يف 
ال�صهر التا�صع . حيث قتل منهم )29( مدنيًا هم )15( طفاًل و) 5( ن�صاء و)9( رجال . كما جرح )42( 
مدنيًا مت انت�صالهم من حتت الأنقا�س واإ�صاباتهم خطرة بينهم )13( طفاًل و)4( ن�صاء. ونتج عنه كذلك 

تدمري )63( منزًل , ُدمر منها كليًا )14( منزًل على روؤو�س �صاكنيها

قصف حي بين حوات – أمانة العاصمة
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�صيارة   )16( بتدمري  الق�صف  ت�صبب  كما  بليغة.  واأ�صرار  جزئي  لدمار  اآخرًا  منزًل   )43( وتعر�س   
مملوكة ملدنيني , بالإ�صافة اإىل ور�صة ل�صمكرة ال�صيارات و العديد من الأ�صرار املادية الأخرى.

 املركز القانوين وثق  هذه النتهاكات بحق املدنيني عن طريق �صهادات ال�صهود العيان واإفادات 
الر�صمية  اجلهات  واإفادات  الفيديو  ومقاطع  الفوتوغرافية  وبال�صور  وامل�صابني  ال�صحايا  اأهايل 

والتقارير الطبية وامل�صتندات الر�صمية.
  املركز القانوين عاين املنطقة التي ا�صتهدفتها �صواريخ طريان التحالف بقيادة ال�صعودية واإطلع 
على الدمار الذي حلق بها. فاملنازل ُدمرت ب�صكل كامل على روؤو�س �صاكنيها, واأهايل احلي م�صدومني 
من هول الفاجعة, واحلالة الإن�صانية �صعبة. من تبقى على قيد احلياة من اأهايل احلي اأكدوا اأنهم 
انت�صلوا ع�صرات ال�صحايا من حتت الأنقا�س , منهم من فارق احلياة ومت انت�صاله جثة هامدة, والبع�س 
الآخر م�صاب باإ�صابات خطرية , اأ�صرتني بجميع اأفرادها قتلوا رجاًل واأطفاًل ون�صاء , واأ�صرة ثالثة 
مل ينجو منها �صوى طفل يف ال�صنة الأوىل من عمره  مت انت�صاله من حتت الأنقا�س وهو م�صاب بجروح 
خطرية , منازل تبعد عن مكان الق�صف )2( كيلومرت ت�صررت ب�صكل كبري, ع�صرات ال�صيارات مدمرة 
�صبب  عن  وال�صتغراب  بالده�صة  م�صابون  املنطقة  يف  والنا�س  خرابًا,  اأ�صبحت  ,املنطقة  وحمطمة 

ا�صتهدافهم بالق�صف ال�صاروخي من قبل طائرات ال�صعودية وحلفائها.
إفادة  شهود من أهالي الضحايا وسكان احلي  :

اأفاد بقوله" بعد منت�صف الليل من يوم اخلمي�س  اأقارب ال�صحايا  علي عبده احلبي�صي 47 عام: من 
املوافق 2015/3/26م فزعت من النوم على �صوت انفجار بالقرب من منزيل فاجتهت مبا�صرة نحو 
النافذة لأ�صاهد ما �صبب النفجار , فاإذا بي اأ�صاهد دخانًا كثيفًا يف احلي الذي يوجد فيه منزل اأخي 
ثم �صاهدت انفجارين اآخرين متتاليني ل يف�صل بينهما �صوى دقيقة واحدة فقط ,  فهرعت اإىل الهاتف 
لأت�صل باأخي فكان هاتفه ل يرد ,  ثم ات�صلت بهاتف زوجته فاأجابت وهي مرعوبة وت�صيح اأنقذونا 
ال�صحايا من حتت  اآخرون لنت�صال  اأنا�س  املكان وهرع  اإىل  , فهرعت  الق�صف  اأولدنا حتت  مات  لقد 
الأنقا�س, ومت انت�صال ع�صرات ال�صحايا ما بني قتيل وجريح , والذين كان من بينهم اأخي وثالثة من 

اأطفاله.
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ح�صلت  حقيقية  ماأ�صاة  عن  حدثنا  ال�صحايا  اأقارب  اأحد  عامًا:   )39( �صليمان  يحيى  يحيى  حمود 
لأ�صرة اأخيه التي اأُبيدت ب�صكل �صبه كامل يف هذا الهجوم, فقد ُقتل الأب والأم وخم�صة من اأطفالهم 
ومل يتبق من الأ�صرة �صوى ولد وبنت مت انت�صالهم من حتت الأنقا�س وهم يعانون من اإ�صابات خطرية .

حيث اأفاد بقوله " مت التوا�صل بي من قبل بع�س جريان منزل اأخي املرحوم حميد واأبلغوين اأن ق�صف 
الطائرات ال�صعودية على املنطقة قد طال منزل اأخي وهدمه على روؤو�س اأ�صرته بكاملها, واأن اجلريان 
قد اإنت�صلوا جثثهم وجرحاهم ونقلوهم اإىل امل�صت�صفى, وقد وجدت اأن اأخي حميد قد قتل على اإثر 
ذلك الق�صف هو وزوجته روؤوفة املرهبي وجنني يف بطنها اأ�صموه حممد حيث كانت حامل يف ال�صهر 
اأ�صامة  اأطفاله  واأ�صيب  واأ�صماء وذكرى,  �صامية و�صمية  اأربع طفالت لأخي هن  اأي�صًا  التا�صع, وقتلت 
اأن  وجدت  كما   , لدفنها  امل�صت�صفيات  من  القتلى  جثامني  باإخراج  قمت  فرتة  وبعد  بجروح.  وابت�صام 

العديد من جريانهم قد �صقطوا �صحايا وتهدمت منازلهم ودمر احلي باأكمله"
وصف عام للهجوم وآثاره حسب رواية الشهود :

ال�صكان  اأ�صاب  واخلوف  الهلع  �صاكنيها,  روؤو�س  على  هدمت  قد  املنازل  ع�صرات   , مدمر  املكان  وجدنا 
الأمل  من  ي�صرخون  خائفون  مرتبكون  وامل�صابون  مالحمها  فقدت  قد  القتلى  من  ال�صحايا  جثث  �صاهدنا 
النا�س يندبون ال�صحايا جراء هذا احلادث ويت�صاءلون عن �صبب ا�صتهدافهم اإىل منازلهم وهم  نيام 
بهذا الهجوم الذي اأحال حياتهم اإىل جحيم  وعر�صهم لألم ج�صدية ونف�صية ومادية كبرية و�صردهم 

وقتل اآبائهم واأمهاتهم وافقدهم اأقربائهم. اأ�صر باأكملها قتلت يف هذا الهجوم منها:
- اأ�صرة اجلرموزي: قتل منها رب الأ�صرة وزوجته واأمها وثالثة من اأطفاله وجرح اإثنان منهم.

- اأ�صرة حميد �صليمان: قتل الأب والأم وجنني ببطنها يف ال�صهر التا�صع واأربع طفالت, ومل يتبق من 
الأ�صرة �صوى طفلني م�صابني بجروح.

اأطفاله واأ�صيبت الأم بنوبات فزع وخوف �صاهدناها  اأربعة من  اأ�صرة احلبي�صي: جرح الأب وقتل   -
اأثناء التوثيق.

إفادات أطباء من املستشفيات: 
 املركز القانوين ح�صل على اإفادات من املخت�صني يف م�صت�صفيات العا�صمة التي و�صل اإليها ال�صحايا, 
من  وعدد  اجلثث  من  عدد  اإليهم  و�صلت  2015/3/26م  اخلمي�س  يوم  فجر  قبل  اأنه  اأكدوا  والذين 
ال�صحايا  حالت  وتنوعت  منازلهم  بق�صف  الطائرات  لقيام  نتيجة  حوات  بني  منطقة  من  امل�صابني 
التي و�صلت اإىل امل�صت�صفيات بني قتلى وجرحى , منهم من اأ�صيب نتيجة تهدم املنازل عليهم ومنهم من 

اأ�صيب ب�صظايا, ومنهم من اأ�صيب بحروق وفقا للتقارير الطبية التي ح�صلنا على ن�صخ منها .
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 القصف ليله  من المدنيين صباح الضحايا انتشال 

أمساء وبيانات وصور بعض الضحايا  القتلى) ضحايا أول هجوم على اليمن(

 

 االنقاض تحت من انتشاله المدنيين اثناء الضحايا احد

أمساء محيد حييى سليماناسم الضحية :
13 سنة )طفلة(العمـــر

قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي على منزلهماالنتهاك
اليمن – صنعاء – بني الحارث – بني حوات مكان االنتهاك
2015/3/26متاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

مسية محيد حييى سليمان اسم الضحية :
7 سنوات  )طفلة (العمـــر

قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي على منزلهماالنتهاك
اليمن – صنعاء – بني الحارث – بني حوات مكان االنتهاك
2015/3/26متاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سامية محيد حييى سليمان اسم الضحية :
12 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي على منزلهماالنتهاك
اليمن – صنعاء – بني الحارث – بني حوات مكان االنتهاك
2015/3/26متاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
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تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلت�صعة ا�صهرجننيحممد حميد �صليمان1. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل1طفلجنم الدين علي حممد اجلرموزي2. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل3طفلحممد علي حممد اجلرموزي3. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل5طفلعز الدين حممد اأحمد دحية 4. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة7طفلة�صمية حميد يحيى �صليمان 5. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل12طفلةمنال حممد ح�صن املعلم 6. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة12طفلة�صامية حميد يحيى �صليمان7. 
2015/3/26حارة بل�س بني حواتالأمانةقتيلة12طفلةعاي�صة يا�صر احلبي�صي 8. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل12طفلجنم الدين يا�صر احلبي�صي9. 

2015/3/26حارة بل�س بني حواتالأمانةقتيلة13طفلةاأ�صماء حميد يحيى �صليمان10. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل13طفلجمد الدين حممد علي اجلرموزي11. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل15طفلعمار يا�صر احلبي�صي 12. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة20اأنثىحنان حمود حممد اجلرموزي 13. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل30ذكراأحمد حممد علي اإ�صماعيل احل�صرمي 14. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة35اأنثىرو�صة �صالح علي املرهبي15. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل40ذكرحميد يحيى �صليمان 16. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل40ذكرحممد ح�صن املعلم 17. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلة45اأنثىنعمة حممد ها�صم الباردة 18. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيل50ذكرعلي حممد عبده اجلرموزي 19. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلةاأنثىزوجة بكيل �صالح علي20. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلةاأنثىهدية حمود حممد اجلرموزي21. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرب�صري املخاليف22. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرعبداخلالق �صليمان 23. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرعبداهلل حمرم 24. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرعبداهلل يحيى ال�صيخي 25. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلذكرحممد احمد الزبيدي 26. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلةطفلةبنت بكيل �صالح علي27. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلطفلعالء الدين يا�صر احلبي�صي28. 
2015/3/26بني حواتالأمانةقتيلةطفلةذكرى حميد يحي �صليمان29. 

أمساء القتلى يف حي بين حوات )أمانة العاصمة(

صور لبعض القتلى
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أمساء اجلرحى يف حي بين حوات )أمانة العاصمة(
تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعاالسمم

2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  12طفلةابت�صام حميد �صليمان 1. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  3طفلةابتهال حممد ح�صن املعلم2. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  45ذكراأحمد حممد علي علوه3. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكراأ�صامة حميد يحيى �صليمان4. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  6طفلاأجمد حممد ح�صن املعلم5. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرجميل نا�صر حممد الثاليا6. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  14طفلح�صن خالد احلربي 7. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرخالد مطهر اجلديري8. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  32اأنثىزهراء �صالح عبداهلل دحيه 9. 

2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  7طفلزين العابدين علي حممد اجلرموزي 10. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكر�صلطان علي الآن�صي11. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة 25اأنثى�صيماء حممد ال�صريف 12. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  30ذكر�صدام ح�صني حممد احلو�س13. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  27ذكر�صدام مهدي ح�صن ال�صريف 14. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرطارق اجلعفري15. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  20ذكرطه حممد ناجي العاقل 16. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  5طفلعبدالعزيز حممد اأحمد دحية17. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  32ذكرعبداهلل حممد اأحمد دحية18. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرعبدالهادي عبدالباري اجلنيد19. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرعلي عبداهلل اأحمد �صامل 20. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرعلي عبداهلل حممد احلطوار21. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  34ذكرعي�صى علي حممد احلطامي 22. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرعي�صى جماهد الفاطمي23. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  28ذكرعي�صى حممد ال�صريف 24. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرفا�صل عبدالعزيز الكندحي25. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  45انثىفاطمة جيالن عبده اأحمد 26. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  40انثىفايزة عبدالرحمن ال�صيد 27. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرفواز عبداهلل اأحمد28. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  13طفلجمد الدين علي حممد اجلرموزي29. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  28ذكرحممد اأحمد عبداهلل دحية30. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرحممد �صليمان31. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرمراد اأحمد قا�صم32. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  3طفلةمرام حممد ح�صن املعلم33. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  12طفلةمرمي علي حممد اجلرموزي 34. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  25ذكرم�صطفى عبدالغني اجلماعي 35. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح   ذكرمو�صى حممود اأحمد القا�صمي36. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  22ذكرنبيل عبداهلل ال�صاعر37. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  15طفلنبيل حممد ح�صن املعلم 38. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  17طفلةنبيلة حممد ح�صن املعلم 39. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريحة  9طفلةهدى حممد اأحمد دحية40. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  8طفلةهديل حممد اأحمد دحية41. 
2015/3/26بني حوات الأمانةجريح  40ذكريا�صر علي عبده احلبي�صي 42. 
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نوع الدمار أو الضرراملنشأة املدنيـــة م
تدمري كليمنزل اأحمد احل�صرمي 1. 
تدمري كليمنزل علي  احلبي�صي )امل�صتاأجر/حميد �صليمان املرت(2. 
تدمري كليمنزل/يا�صر املالحني 3. 
تدمري كليمنزل/علي حممد اجلرموزي 4. 
تدمري كليمنزل/حممد ح�صن املعلم 5. 
تدمري كليمنزل طابقني/ عبداهلل عد�س  )امل�صتاأجر مهدي ال�صريف(6. 
تدمري كليمنزل/اأحمد احلب�صي )امل�صتاأجر/ اأحمد الزبيدي , وامل�صتاأجر اأحمد ال�صاعر (7. 
اأ�صرار جزئيةمنزل ح�صن اأحمد علي حممد الزيادي 8. 
اأ�صرار جزئيةمنزل ال�صيد املالحي 9. 

اأ�صرار جزئيةمنزل خالد احلربي10. 
اأ�صرار جزئيةمنزل عبدالقوي احلباري 11. 
تدمري جزئيمنزل علي  ع�صكر ع�صل 12. 
اأ�صرار جزئيةمنزل جنم الدين �صفيان 13. 
اأ�صرار جزئيةمنزل زياد احل�صن14. 
اأ�صرار جزئيةمنزل عبدامللك النقدي 15. 
اأ�صرار جزئيةمنزل حممد عبا�س 16. 
اأ�صرار جزئيةمنزل عبده علي �صالح 17. 
اأ�صرار جزئية�صيارة احلجة مرمي18. 
اأ�صرار جزئيةدكاكني اأحمد علي راوع 19. 
اأ�صرار جزئيةمنزل حمود �صالح يحيى الذيفاين20. 
اأ�صرار جزئيةمنزل حمود �صلمان 21. 
اأ�صرار جزئيةمنزل علي اأحمد حزام 22. 
اأ�صرار جزئيةمنزل علوان حممد �صالح 23. 
اأ�صرار جزئيةمنزلني دورين  وليد العمري 24. 
اأ�صرار جزئيةمنزل ح�صني الرازحي25. 
اأ�صرار جزئيةبيت �صعد الرازحي26. 
اأ�صرار جزئيةمنزل اأمني  مرعي 27. 
اأ�صرار جزئيةمنزل ف�صل احلرازي 28. 
اأ�صرار جزئيةمنزل دورين  علي عبده 29. 
اأ�صرار جزئيةمنزل علي احلرازي30. 
اأ�صرار جزئيةمنزل حزام ال�صوادي 31. 
اأ�صرار جزئيةمنزل عبداهلل عد�س دورين  موؤجر ملهدي ال�صريف32. 
اأ�صرار جزئيةمنزل عبداللطيف العاقل 33. 
اأ�صرار جزئيةمنزل مازن ال�صرعي 34. 
اأ�صرار جزئيةمنزل اإ�صماعيل القادري 35. 
اأ�صرار جزئيةمنزل ن�صر 36. 
اأ�صرار جزئيةمنزل فتيني اأحمد عي�صى 37. 

كشف باملنــازل واملنشآت املدنية اليت دمرها القصف أو أضر بها

قصف حي بين حوات – أمانة العاصمة



23 سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول

تابع املنــازل واملنشآت املدنية اليت دمرها القصف أو أضر بها
نوع الدمار أو الضرراملنشأة املدنيـــة م
اأ�صرار جزئيةمنزل/ علي �صامل الزبيدي38. 
اأ�صرار جزئيةمنزل اإ�صماعيل الزبيدي 39. 
اأ�صرار جزئيةمنزل حم�صن عد�س  مع اأربع �صقق 40. 
اأ�صرار جزئيةمنزل اأحمد ال�صواين41. 
اأ�صرار جزئيةمنزل لطف القاهي42. 
اأ�صرار جزئيةمنزل فايز ال�صواين43. 
اأ�صرار جزئيةمنزل خالد احللحلي44. 
اأ�صرار جزئيةمنزل علي ال�صواين45. 
اأ�صرار جزئيةمنزل العاقل اأحمد لطف 46. 
اأ�صرار جزئيةمنزل اأحمد العزاين47. 
اأ�صرار جزئيةمنزل علي راوع 48. 
اأ�صرار جزئيةمنزل �صعد اأحمد العبد ح�صر ولده حممد 49. 
اأ�صرار جزئيةمنزل/ يحيى هادي عطيفة50. 
اأ�صرار جزئيةمنزل ع�صام احليمي51. 
اأ�صرار جزئيةمنزل النجري من حجة 52. 
اأ�صرار جزئيةمنزل عابد �صبيان  من املحويت53. 
اأ�صرار جزئيةمنزل حممد راوع 54. 
اأ�صرار جزئيةمنزل �صاكر اجلمل 55. 
اأ�صرار جزئيةمنزل عنرت زايد 56. 
اأ�صرار جزئيةمنزل عالو57. 
اأ�صرار جزئيةجامع الن�صر 58. 
اأ�صرار جزئيةمنزل علي عبدالعزيز الغفري 59. 
اأ�صرار جزئيةمنزل خالد اأحمد �صالح الغفري 60. 
اأ�صرار جزئيةمنزل  حممد حممود احلبوبي  �صاحب حمالت )ات�صالت - اإنرتنت - بقالة( 61. 
اأ�صرار جزئيةمنزل حممد دغبي�س62. 
تدمري كليور�صة طالل ل�صمكرة ال�صيارات63. 

قصف حي بين حوات – أمانة العاصمة
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صور ألنقاض املنــازل وبقايا ورشة السيارات اليت استهدفها القصف

قصف حي بين حوات – أمانة العاصمة
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 قصف خميم املزرق للنازحني
حرض –حجة

بتاريخ 30 مارس2015م

اجلرمية الثانية
�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

حممية" مدنية  اأماكن  على  "الهجوم 
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خلفيــــة: 
يف �صباح يوم الثنني املوافق 2015/3/30م قامت اململكة العربية ال�صعودية با�صتهداف خميم 
اإن�صاوؤه يف عام  النازحني الذي يقع يف منطقة املزرق مبديرية حر�س حمافظة حجة والذي مت 

2009م من قبل الأمم املتحدة و�صاهمت دول خليجية يف تكاليف اإن�صائه وتغطية تكاليفه.
الذين نزحوا  اليمنيني  املواطنني  نازح من  معلومات ي�صم قرابة )12,500(  املخيم بح�صب  وهذا 
اأبناء حمافظة �صعدة , حيث قام الطريان  من احلروب ال�صت التي �صنتها احلكومة اليمنية على 
وع�صرين  خم�صة  قتل  الق�صف  عن  ونتج  فيه  من  وترويع  املخيم  هذا  بق�صف  لل�صعودية  احلربي 
اأ�صرار  واإحلاق  ون�صاء  اأطفال  بينهم  نازحًا  حوايل)42(  واأ�صيب  وامراأة  )6(اأطفال  بينهم  نازحًا 

بالوحدة الطبية وبع�س امللحقات والأ�صياء اخلا�صة بالنازحني.

 املركز القانوين فور علمه با�صتهداف املخيم اأر�صل �صتة حماميني من وحدة الر�صد والتوثيق 
اإىل مقر املخيم يف املزرق – حمافظة حجة, كما زار )املركز القانوين( امل�صت�صفيات التي مت اإ�صعاف 

امل�صابني اإليها.
  

 املركز القانوين قام بتوثيق كل حالت القتل التي ح�صلت بفعل الق�صف يف هذا املخيم وتوثيق 
كل حالت امل�صابني, وا�صتمع املركز لإفادات اجلرحى واإفادات اأهايل القتلى ومت توثيق �صهادات 
ويف  الطبية  الوحدة  يف  الأطباء  اإفادات  توثيق  ومت  وامل�صابني,  القتلى  جثث  ت�صوير  ومت  عيان, 

امل�صت�صفيات التي مت اإيداع اجلثث فيها و مت اإ�صعاف اجلرحى اإليها.
 

املخيم  وملحقات  الطبية  بالوحدة  ح�صلت  التي  الأ�صرار  جميع  اأي�صًا  وثق  القانوين  املركز   
واخليام وبع�س ال�صيارات والدراجات النارية.

 املركز القانوين وثق حالت القتل والإ�صابات والأ�صرار ب�صهادات ال�صهود واإفادات ال�صحايا 
وال�صور الفوتوغرافية والفيديو والتقارير الطبية وم�صتندات ر�صمية.

قصف خميم املزرق للنازحني – حرض - حجة
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وصف املخيم:
يف عام 2009م قامت الأمم املتحدة مب�صاعدة من دول اخلليج باإقامة خميم للنازحني لإيواء النازحني 
حمافظة  على  2010م  وحتى  عامي2004م  بني  اليمنية  احلكومة  �صنتها  التي  ال�صت  احلروب  من 
�صعدة, وهذا املخيم يبعد عن مديرية حر�س مب�صافة )30كم( ول يوجد بجواره اأي من�صاأة ع�صكرية 
,وهذا املخيم مق�صم اإىل ثالثة خميمات وي�صم مايقارب )12,500( اإثنى ع�صر الف وخم�صمائة نازح 
ميني معظمهم من الأطفال والن�صاء, وقد مت ا�صتهداف املخيم رقم )1( من الناحية ال�صمالية والذي 
تتمركز فيه الوحدة الطبية الوحيدة يف املخيم التابعة لالأمم املتحدة  )وحدة طبية �صغرية جدًا(

والذي ت�صرر بكل حمتوياته, كما يوجد بهذه الناحية مكتب ت�صجيل النازحني واإدارة املخيم.
نوع االنتهاك:

ق�صف بالطريان احلربي على خميم املزرق للنازحني التابع لالأمم املتحدة. 
جهة االنتهاك:

اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي:
)الإمارات , الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان,  الأردن , املغرب, الوليات املتحدة الأمريكية(

نتائج االنتهاك:
اأطفال ون�صاء, وقد �صاهدنا بع�س اجلثث وخا�صة جثث  نازحًا بينهم   1-مقتل ما ل يقل عن )25( 

الأطفال عليها اآثار احرتاق كامل اجل�صد, كما وجدنا ثمان جثث للنازحني مازالت جمهولة الهوية.
اأع�صائه ومن بني  البع�س منهم فقد بع�س  باإ�صابات معظمها خطرة وبليغة  نازحًا  اإ�صابة )42(   -2

اجلرحى اأطفال ون�صاء.
3- ت�صررت الوحدة الطبية التابعة لالأمم املتحدة وتلفت جميع حمتوياتها من اأدوية ولوازم طبية 

وم�صتلزمات اجلراحة والتطبيب.
4- احرتاق بع�س خيام النازحني وتدمري بع�س امللحقات ال�صكنية التابعة لإدارة املخيم 

5- تدمري بع�س املمتلكات اخلا�صة, وهي عبارة عن �صيارة وثالث دراجات نارية.

 املركز القانوين وثق �صحايا الق�صف الذي ا�صتهدف النازحني والذي راح �صحيتها خم�صة وع�صرون 
اأطفال, و)3( ن�صاء , وكان من �صمن ال�صحايا من متزقت اأج�صادهم وتقطعت اإىل  قتياًل بينهم )6( 

اأ�صالء, ومنهم )8( جثث  متفحمة وجمهولة الهوية.

قصف خميم املزرق للنازحني – حرض - حجة
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أمساء القتلى يف خميم املزرق للنازحني )حرض - حجة(
تاريخ االنتهاك اليوممكان الواقعة احلالةالنوعأمساء القتلىم

2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل طفلحممد عبداهلل علي حيدر1. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيلة اأنثىوادية م�صعود علي نوري2. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكراأحمد �صعيد حا�صر3. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكراأحمد حممد �صعيد الأكوع4. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكراأحمد حممد عبده حدادي5. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكراأحمد م�صعد اإبراهيم قائد الزربقي6. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكرح�صني علي جابر اأبو زيد7. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكر�صفري جربان علي ال�صعدي8. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكرعادل حممد عبداهلل �صطري9. 

2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكرعبداهلل يحيى ردمان م�صعود10. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكرعبده اإبراهيم حممد حدادي11. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكرعلي حممد زمام البكيلي12. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكرعلي حممد عبداهلل الغرا�صي13. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكرحممد اأحمد علي اجلعدبي14. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكرخمتار املرادي15. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكرنا�صر حممد حدادي16. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سقتيل ذكريحيى علي حممد الن�صري17. 
2015/3/30الثننياملزرقحجة قتيل طفلجمهول الهوية 18. 
2015/3/30الثننياملزرقحجة قتيل طفلجمهول الهوية 19. 
2015/3/30الثننياملزرقحجة قتيل  ذكرجمهول الهوية 20. 
2015/3/30الثننياملزرقحجة قتيل ذكر جمهول الهوية 21. 
2015/3/30الثننياملزرقحجة قتيل  ذكرجمهول الهوية 22. 
2015/3/30الثننياملزرقحجة قتيل  ذكرجمهول الهوية 23. 
2015/3/30الثننياملزرقحجة قتيل  ذكرجمهول الهوية 24. 
2015/3/30الثننياملزرقحجة قتيل ذكر جمهول الهوية 25. 

قصف خميم املزرق للنازحني – حرض - حجة
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   املركز القانوين وثق حالت امل�صابني جراء الق�صف والذين بلغ عددهم بح�صب اإفادة مدير 
خطرة  اإ�صابته  منهم  البع�س  امراأة,   )12( و  اأطفال   )7( بينهم  م�صابًا   )42( حر�س  م�صت�صفى 
واآخرين  اليمنى  �صاقه  برتت  اأحدهم  الأولية,  الطبية  للتقارير  ووفقًا  م�صابني,   )7( وعددهم 

فقدوا بع�صًا من اأع�صائهم.

ومواقع  النازحني  خميم  �صاهد  القانوين  املركز   
الق�صف يف هذا املخيم ووجدنا اآثار للق�صف يف البوابة 
العام  الطريق  على  املطلة  النازحني  ملخيم  ال�صمالية 
الرابط بني مديرية حر�س واملالحيط )�صورة رقم3(

اآثار للدمار يف اخليام ويف الوحدة الطبية  ومت توثيق 
وقــــد  املتحــــدة  لالأمـــــم  والتابعـــة  باملخيــم  امللحقــة 
ات�صعــــت م�صاحـــة الدمــــار حلوالــــي كيلو متــر مربـــــع, 
وقــد قمنــــا بالدخول للوحـــدة الطبية ووجدناها �صبه 

مدمــــرة )�صورة رقم4(.

كما وجدنا �صيارة مملوكة لأحد املواطنني مت تدمريها 
كليًا وكذا درجات نارية عدد)3( و�صاهدنا اآثار الدمار 
يف املن�صاآت امللحقة باملخيم ويف اأحد اجل�صور املمتدة يف 
اآخر يربط بني مديرية حر�س  الطريق العام, وج�صر 

واملخني )�صورة رقم6(

  )3( رقم صورة
 

)4 (رقم صورة   

)6 (رقم صورة   

 املركز القانوين ا�صتمع اإىل �صهود عيان من النازحني يف املخيم ومن خارج املخيم ومن الأطباء 
متعلقة  طبية  وتقارير  ر�صمية  وثائق  على  وح�صلنا  اجلرحى  بع�س  واإفادات  اأقوال  بتوثيق  وقمنا 
بال�صحايا واإ�صاباتهم, وقمنا بتوثيق الأ�صرار يف املخيم وامللحق الطبي وال�صيارات والطرق كما قمنا 

بتوثيق وت�صوير جثث ال�صحايا وبياناتهم واإفادات اأ�صرهم واأهاليهم.

قصف خميم املزرق للنازحني – حرض - حجة
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تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحلالةالنوعأمساء اجلرحىم
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرا�صماعيل عبداهلل دروي�س الطلحي1. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكراأحمد اأمني غالب �صامل الرجحي2. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  طفلاأحمد ربوعي3. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكراأحمد مهدي فقيه4. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكراأمني حممد ح�صني راجح5. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة  اأنثىاأني�صة �صوعي خمذيل6. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرثابت �صامل ح�صن الإبي7. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  طفلجابر علي �صالح العماري8. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة  اأنثىجمعة علي عبداهلل9. 

2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة  اأنثىزهراء اإ�صماعيل هبة10. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكر�صاري حممد �صغري خف�صان11. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة  اأنثى�صلوى علي حممد12. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكر�صدام �صايع عطان13. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكر�صيف اهلل مهدي حممد خلوفة14. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرعادل علي حممد 15. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة  اأنثىعاي�صة حممد اأحمد نا�صر16. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرعبا�س كراع علي حمادي17. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرعبداخلالق فرا�س احلطامي18. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  اأنثىعالن ح�صن حممد ن�صري 19. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  طفلعلي اأحمد اإ�صماعيل طامي20. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرحممد حزام علي21. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرحممد �صايع زعطان الن�صريي22. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرحممد �صوعي جميل23. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرحممد �صوعي طيب هبة24. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرحممد علي مطر25. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة  اأنثىمرمي ح�صن يحيى خربان26. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  طفلمو�صى اأحمد �صعيد حا�صر27. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة  طفلةجنيبة عبداهلل حممد علي 28. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة  اأنثىن�صيم �صمري غباج29. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرهاين حيدر حممد عبده30. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكريا�صر اأحمد �صعيد31. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  طفليزيد �صالح �صامل العدين32. 
2015/3/30الأربعاءاملزرقحجةحر�سجريحة  اأنثىن�صيم حممد علي 33. 
2015/3/30اخلمي�ساملزرقحجةحر�سجريحة  طفلةاإنت�صار خالد حممد34. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرعلي اأحمد �صعيد احلويتي35. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرعلي حممد من�صور36. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرعي�س علي مهدي37. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة  اأنثىفاطمة حجاج قا�صم م�صاوى38. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة اأنثىكاتبة �صايع عطان39. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريحة اأنثىحم�صنة علي عطان ن�صري40. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح   ذكرجمهول 41. 
2015/3/30الثننياملزرقحجةحر�سجريح  ذكرجمهول )قطعت يداه(42. 
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1- املصاب: حممد �صوعي جميل عمينة 
احلادية  ال�صاعة  حوايل  يف  اأنه  بقوله  اأفاد 
2015/3/30م  الثنني  يوم  من  �صباحًا  ع�صرة 
بقيادة  للتحالف  التابع  احلربي  الطريان  قام 

ال�صعودية بالق�صف على خميم النازحني الكائن 

2 -املصاب:�صيف اهلل مهدي مهدي خلوفة
العمـــر 16 �صنة )طفل( 
العمــــــــــــــــــــــــل: طالب 

الأمعاء  اإىل  ب�صظية دخلت  اأ�صيب  الإ�صابة:  نوع 
واملثانة ومت اإ�صعافه اإىل م�صت�صفى حر�س واإ�صابته 

خطرية وقد اأُجريت له ثالث عمليات.
الداخلية  الأح�صاء  خروج  مع  ونزيف  )5�صم(  بقطر  دامي  قطعي  جرح  الطبي:  التقرير  م�صمون 

حتت البطن من اجلانبني 
مكان الإ�صابة: اأفادنا والد الطفل باأن ابنه اأ�صيب اأثناء ق�صف طريان التحالف ال�صعودي وهو عائد 

من املدر�صة اإىل املخيم وفور و�صوله اإىل املخيم اأ�صيب ومت اإ�صعافه اإىل م�صت�صفى حر�س.

اإىل جوار  نازحني من املخيم  ,  ثم هرب حممد مع  اأول ق�صف له يف بوابة املخيم  املزرق وكان  يف 
اجل�صر الرابط يف الطريق العام, ثم ح�صل ق�صف مرة ثاأنية وهرب مع الآخرين اإىل جوار الفندق, 
وهناك مت ق�صفهم, واأ�صيب وبرتت رجله اليمنى من فوق الركبة, وتعر�س اإىل اإ�صابات يف اأنحاء 

متفرقة من ج�صمه)�صورة رقم 7(

 املركز القانوين اإنتقل اإىل م�صت�صفى حر�س العام لتوثيق بع�س اأقوال اجلرحى وامل�صابني جراء 
ق�صف خميم النازحني يف املزرق ومت توثيق احلالت املوجودة فيه وبينهم هاتني احلالتني:

 

)7رقم( صورة  

)8رقم( صورة  
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 املركز القانوين ا�صتمع ووثق �صهادات �صهود عيان ومنهم هوؤلء ال�صهود الذين اأفادوا بقولهم  

ع�صرة  احلادية  ال�صاعة  2015/3/31م  الثالثاء  يوم  يف  اأنه  اأفاد  )27عامًا(  النازح:)م.ع.م.ج( 
ظهرًا كان متواجدًا يف اجلانب الأمين من خميم املزرق فجاأة �صاهد انفجارًا قويًا ناجتًا عن ق�صف 
من  الكثري  تواجد  اأثناء  املخيم  بوابة  يف  وذلك  املزرق  ملخيم  ال�صعودي  الطريان  قبل  من  مبا�صر 
النازحني بكثافة, ونتج عن الق�صف مقتل العديد من النازحني واإ�صابة العديد منهم وتناثر اأ�صالء 
اآخرين وتدمري �صامل لل�صيارات والدراجات النارية ومبنى الأمم املتحدة الراعية ملخيم النازحني 
يف حادثة موؤملة وب�صعة وبدون اأي �صبب, مع اأن دول اخلليج واملنظمات الدولية يعلمون باأنه خميم 
للنازحني , وبعد وقوع الق�صف مبا�صرة حتركت اإىل مكان النفجار ملحاولة اإنقاذ اأهلي والآخرين 
وحاولنا بقدر الإ�صتطاعة اإنقاذ واإ�صعاف امل�صابني و�صاهدت جمزرة ب�صعة راح �صحيتها الكثري من 

النازحني ومل يتم التعرف على البع�س منهم نتيجة لتناثر اأ�صالء منهم.

النازح:)م.ع.ن.ق( )50عامًا( اأفاد اأنه اأثناء ما كان يف خيمته مع عائلته واأولده وفجاأة �صمع اأول 
ق�صف وقع يف الطريق ثم بعدها بقليل �صمع انفجارًا �صديدًا ا�صتهدف بوابة املخيم وت�صبب الق�صف 
يف اإفزاعه مع عائلته واأولده واإفزاع كل من يف املخيم و�صاهد جمزرة مروعة قتلى وجرحى وتطاير 

اأ�صالء وتدمري م�صت�صفى املخيم التابع لالأمم املتحدة 

الطائرات  من  ب�صواريخ  ق�صف  وحلفاوؤه  ال�صعودي  الطريان  اأن  اأفاد  )35عامًا(  النازح:)ح.ج.ق( 
احلربية على خميم الالجئني الذين فروا من احلروب ال�صت يف حمافظة �صعدة و�صاهد بعد الق�صف 
اإىل  بالإ�صافة  متامًا  حمرتقة  وجثثًا  قتلى  و�صاهد  املخيمات  من  وهروبهم  والن�صاء  الأولد  �صياح 

م�صاهدته الأ�صرار يف اخليام ويف امل�صت�صفى الوحيد يف خميم النازحني التابع لالأمم املتحدة.

النازح:)اأ.اأ. ( اأفاد بقوله اأنه من العجيب لدول اخلليج وخا�صة دولة الإمارات التي قامت ببناء 
باإ�صعاف اجلرحى  الأحمر يقوم  الهالل  �صاهد  النازحني فيه وقد  اأن تق�صف  لها  املخيم كيف  هذا 

ورفع اجلثث املحرتقة مع الأ�صالء من الأر�س.
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 املركز القانوين للحقوق والتنمية  من خالل �صماع �صهادات �صهود عيان واإفادات اجلرحى واأهايل 
القتلى واإفادات الأطباء واجلهات الر�صمية وما قام به املركز القانوين من توثيق بال�صور والفيديو 
, والتقارير الطبية والوثائق الر�صمية ومعاينة املخيم واجلرحى واجلثث واآثار احلروق فيها, وعدم 
وجود اأي مواقع ع�صكرية قريبة من املخيم, جند اأن الطريان احلربي التابع لل�صعودية وحلفائها 
واإخالًل  املدنيني,  حلقوق  انتهاكًا  الدويل  للقانون  وفقًا  يعد  الذي  الأمر  وهو  مدنيني,  ا�صتهدف  قد 

بالقواعد الدولية واملبادئ واملواثيق والتفاقيات املتعلقة بحماية املدنيني والنازحني.
النازحني يف  الهجوم على خميم  اأدانت  اأطباء بال حدود  اليوني�صف ومنظمة  منظمات دولية منها 

املزرق ودعت اإىل التحقيق يف هذه الوقائع وفق القانون الدويل.

�صادر عن املركز القانوين للحقوق والتنمية بتاريخ 1 اأبريل 2015م

قصف خميم املزرق للنازحني – حرض - حجة



سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول34



35 سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول

اجلرمية الثالثة

قصف مدينة يريم - حمافظة إب

 بتاريخ 31مارس2015م

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

مدنية" �صكنية  اأحياء  على  "الهجوم 
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مكان الواقعة :
مديرية يرمي التابعة ملحافظة اإب والتي تبعد عن العا�صمة �صنعاء مب�صافة )160( كم  , الغارات 

اجلوية ا�صتهدفت اأربعة اأماكن متفرقة اآهلة بال�صكان و املن�صاآت املدنية والتجارية .
1 - املنطقة الأوىل التي ا�صتهدفها طريان التحالف ال�صعودي بغاراته ت�صمى ) باب ال�صورين( وتقع 
�صكنية  منطقة  عن  عبارة  وهي  مربع,  مرت   )500( م�صاحتها  وتبلغ  يرمي,  مدينة  غرب  جنوب  يف 

للمدنيني, وفيها عدد من املن�صاآت اخلدمية املدنية.
2- املنطقة الثانية ت�صمى ) كتاب ( وتقع على الطريق العام الذي يربط مدينة يرمي مبدينة اإب, 
ال�صورين( بثالثة كيلومرتات, وهي مكونة من عدد من  الأوىل )باب  املنطقة  وتبعد )كتاب( عن 

املحالت التجارية وبع�س امل�صاكن املدنية, ويوجد بها حمطة للوقود ت�صمى )حمطة القادري(.
3- املنطقة الثالثة التي تعر�صت للق�صف عبارة عن حمطة لتعبئة الوقود ت�صمى )حمطة ثوابة( 

وتبعد م�صافة )200( مرت فقط عن )حمطة القادري(. 
عن  عبارة  غذائية  مبواد  حمملة  جتارية  ناقلة  ق�صفت  وكتاب  يرمي  بني  الرابط  الطريق  يف   -4

األبان )زبادي( .
زمن االنتهاك : ال�صاعة  الثانية بعد منت�صف الليل .

تاريخ وقوع االنتهاك : الثالثاء املوافق 2015/3/31م
نوع االنتهاك : ق�صف �صاروخي جوي من قبل الطريان احلربي التابع لل�صعودية وحتالفها على 

اأحياء �صكنية وحمطات وقود وناقالت جتارية و�صقوط  �صحايا ودمار باملنطقة .
جهة االنتهاك: اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي:

)الإمارات , الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان,  الأردن, املغرب,  الوليات املتحدة الأمريكية(
وصف الواقعة  :

بعد منت�صف الليل من يوم الثالثاء املوافق 2015/3/31م �صنت طائرات التحالف ال�صعودي عدة 
بني  الواقعة  اإب  ملحافظة  التابعة  يرمي  مديرية  يف  مدنية  مناطق  ب�صواريخها  ا�صتهدفت  غارات 
الطريق املوؤدي من العا�صمة �صنعاء اإىل مدينة تعز, وتبعد يرمي عن العا�صمة �صنعاء )160( كم, 
وقد خلف الق�صف اجلوي عددًا كبريًا من ال�صحايا املدنيني واأ�صرارًا مادية كبرية, حيث طال الق�صف 
املنازل ال�صكنية وحمطات الوقود وناقالت الب�صائع التجارية, الطائرات ق�صفت يف البداية ناقلة 

حمملة باملواد الغذائية )األبان وزبادي( على الطريق العام.
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 ثم ق�صفت ناقلة حمملة بالغاز املنزيل كانت متوقفة و�صط حي �صكني يف مدينة يرمي ي�صمى )باب 
ال�صورين( وقد ت�صبب النفجار الكبري للناقلة الذي �ُصمع �صوته من مناطق بعيدة عن مكان وقوعه 
وانفجار كبري اآخر كان ناجتًا عن احرتاق حمل لبيع اإ�صطوانات الغاز املنزيل كانت الناقلة متوقفة 
اأمامه, اأ�صفرت عن حريق هائل اأدى اإىل �صقوط العديد من ال�صحايا حمروقني , غالبيتهم من �صكان 
املنازل القريبة من مكان الق�صف , وقد احرتقت جثث القتلى وتفحمت , فيما اأ�صيب اآخرون بحروق 
بليغة اأغلبهم حالتهم خطرة, وحلول دمار كبري وحريق ببع�س املنازل وما فيها من اأثاث وممتلكات 

مادية, كذلك اأدى اإىل احرتاق بع�س ال�صيارات واإتالف عدد من املزارع اخلا�صة باأهايل املنطقة.
مل تكتف الطائرات ال�صعودية بتلك الكارثة, حيث ا�صتمرت بالتحليق يف اأجواء يرمي, وبعد اأقل 
من ن�صف �صاعة على النفجارات الأوىل قامت تلك الطائرات بق�صف )حمطة القادري( للم�صتقات 
النفطية اأثناء تواجد ثالث ناقالت للوقود تابعة لها كانت متوقفة بداخلها ما اأدى اإىل احرتاق 

الناقالت وتدمري املحطة.
كما ق�صفت الطائرات )حمطة ثوابة( التي تبعد عن )حمطة القادري( بحوايل )200( مرت, وكانت 
ب�صركة  النفطية  امل�صتقات  توفر  ب�صبب عدم  العمل  متعطلة عن  لها  تابعة  ناقالت وقود  اأربع  بها 
انفجار  ديزل(   - )برتول  الوقود  حمطتي  ا�صتهداف  عن  ونتج  املحطة.  اإىل  بنقلها  لتقوم  النفط 
الناقالت النفطية حمدثة انفجارًا هائاًل هز املنطقة خملفًا �صحايا ب�صرية ما بني قتلى وم�صابني 
واأ�صرارًا مادية ج�صيمة متمثلة يف تدمري املحطتني , وتلف )7( ناقالت نفطية, وتدمري واحرتاق 
العديد من املنازل واإحراق ما فيها من اأثاث وممتلكات, وتلف �صيارات وممتلكات مادية اأخرى خا�صة 
بال�صكان املدنيني. وقد عانى الأهايل ب�صبب عدم قدرتهم على اإ�صعاف ال�صحايا فور اإ�صابتهم لعدم 
وجود وقود لل�صيارات ولأن امل�صت�صفى الوحيد الذي باملنطقة غري موؤهل ل�صتقبال مثل هذا النوع من 
الإ�صابات, اإذ اأن غالبية الإ�صابات كانت )حروق من الدرجة الأوىل( مما ا�صطرهم اإىل اإ�صعافهم 

اإىل �صنعاء . 
ا�صتهدافًا  باعتبارها  والدويل  املحلي  امل�صتويني  على  وا�صعًا  ا�صتنكارًا  النتهاكات  هذه  لقت  وقد   

وا�صحًا للمدنيني ولالأعيان املدنية.
-ال�صعودية بررت قيامها با�صتهدافها حمطات الوقود والناقالت باأن تلك املحطات والناقالت كانت 

تزود املقاتلني بالوقود, وهو ما مل جند له �صاهدًا يف املنطقة وحميطها.
الذي  ب�صبب احل�صار  الوقود  فارغتني من  كانتا  املحطتني  اأن  اأكدوا  املنطقة  اأهايل  من  - مواطنون 
فر�صته ال�صعودية على اليمن, واأن الناقالت التي يف املحطتني كانت متوقفة ب�صبب ذلك, بالإ�صافة 
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اإىل عدم وجود مادة الديزل املخ�ص�صة لت�صغيل الناقالت , واأما الناقلة التي كانت حممله بالغاز 
فقد كانت حمملة بح�صة اأهايل مديرية يرمي من الغاز املنزيل ومل تكن ُت�صتخدم ع�صكريًا, كما اأكد 
ال�صهود عدم وجود اأي مواقع ع�صكرية بالقرب من املناطق التي ق�صفت من قبل الطائرات احلربية.

اأهايل  واإفادات  ال�صهود  ب�صهادات  والأ�صرار  والإ�صابات  القتل  حالت  وثق  القانوين  املركز   
ال�صحايا واإفادات امل�صابني وال�صور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية وامل�صتندات 

الر�صمية.
وامل�صمى  فيه  متوقفة  الغاز  ناقلة  كانت  الذي  باحلي  الق�صف  اأحلقه  الذي  الدمار  املركز  وثق  كما 
)باب ال�صورين( حيث وجدنا الأ�صرار قد حلقت بعدد من  املن�صاآت ال�صكنية والتجارية يف احلي وقد 
اأ�صفر الق�صف عن مقتل العديد من املدنيني واإ�صابة اآخرين , بينهم العديد من الأطفال والن�صاء, 
بالإ�صافة اإىل احرتاق ت�صعة منازل مع من بداخلها من الأهايل وما حتتويه من ممتلكات , كما دمر 
الق�صف اأكرث من ت�صعة حمالت ومن�صاآت جتارية, وت�صبب يف احرتاق ناقلة غاز كبرية )قاطرة غاز( 

اإ�صافة اإىل اأربع �صاحنات نقل متو�صطة و�صغرية .
يف منطقة )كتاب( التي ُق�صفت فيها )حمطة القادري( وجدنا اأن املحطة دمرت بنيتها كليًا , و�صقط 
على اإثر الق�صف العديد من املدنيني بني قتيل وجريح, كما احرتقت ثالث ناقالت للوقود وثالث 
�صاحنات �صغرية كانت واقفه جوار املحطة, كما �صاهدنا احرتاق كافة املحالت التجارية يف املبنى 

املال�صق للمحطة.
)ناجي  ي�صمى  ل�صخ�س  التابعة  الوقود(  لتعبئة  ثوابة  )حمطة  له  تعر�صت  الذي  الق�صف  ويف 
ثوابة( والتي تبعد م�صافة )200( مرت عن املحطة الأول �صاهدناها وقد ُدمرت واإحرتقت بالكامل 
و�صيارات خا�صة  نقل عام  و�صائل  بقايا  و�صاهدنا  للق�صف,  نتيجة  لها  التابعة  واملباين  مع مرافقها 
حمرتقة بداخل وبالقرب من املحطة, وقاطرات نقل وقود عددها )4( �صاهدناها وهي حمرتقة, 
كما اإحرتقت عدد من املحالت التجارية التي تقع يف الطابق الأر�صي للمبنى التابع للمحطة اإحرتق 
�صيارة نقل �صغرية )تويوتا - هايلوك�س(  وتلف كل ما فيها من مواد غذائية وب�صائع, كما وجدنا 
حمرتقة تتبع �صخ�صًا ي�صمى )احلبي�صي( والذي تبني اأنه تفحم بداخلها واأ�صيب كل من كان بجواره.
بداخلها  ما  مع  كليًا  وتالفة  حمرتقة  وزبادي(  األبان  نقل  )ثالجة  غذائية  مواد  ناقلة  ووجدنا 
كانت الطائرات قد ق�صفتها, وعلى بعد اأمتار من هذه الناقلة وجدنا عددًا من احلفر بجوار اخلط 

الرئي�صي يف الأر�س الزراعية املجاورة للطريق هي اآثار ل�صواريخ �صقطت فيها وانفجرت .
 املركز القانوين حتقق من املنطقة التي ا�صتهدفها الطريان ال�صعودي وحميطها للتاأكد ما اذا كانت 
فيها مواقع اأو من�صاآت اأو قوات ع�صكرية فلم جند اأي �صيء من ذلك, واإمنا هي عبارة عن منطقة �صكانية 
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وجتارية اآهلة باملدنيني, المر الذي يوؤكد باأن قوات التحالف قد ا�صتهدفت مدنيني واأعيان مدنية
مبا�صرة دون اأي مربر, وهو ما يعد خرقًا للقانون الدويل واتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول 

ال�صايف الأول ومتثل جرمية حرب �صد املدنيني يعاقب عليها القانون الدويل والإن�صاين.

معظم  وجدنا  والتي  الق�صف  ب�صبب  ُقتلت   التي  احلالت  جميع  بتوثيق  قام  القانوين  املركز   
جثثهم متفحمة, وبلغ عدد املدنيني الذين قتلوا يف مديرية يرمي يف هذا اليوم )32( مدنيًا بينهم 
)9( اأطفال و )3( ن�صاء ,وبلغ عدد اجلرحى )81( مدنيًا البع�س منهم اإ�صابته خطرية ويوجد بني 

اجلرحى )7( اأطفال و)11( امراأة .
كما قمنا بتوثيق اإفادات اأ�صر ال�صحايا, وتوثيق حالت جميع ال�صحايا من اجلرحى امل�صابني واأخذ 
ال�صور الفوتوغرافية لهم, وتوثيق �صهادات �صهود عيان من اأهايل املنطقة, وتوثيق حالت اأغلب 
بالفيديو  املت�صررة  اأو  املدمرة  وال�صيارات  والناقالت  الوقود  وحمطات  التجارية  واملحالت  املنازل 

وال�صور الفوتوغرافية واإفادات مالكها . 

شهود عيان وأهالي الضحايا وجرحى: 
اأفادوا باأن طريان ال�صعودية وحلفائها  قام بق�صف ناقلة حمملة مبادة الغاز املنزيل يف حارة )باب 
ال�صورين( ما اأدى اإىل انفجار الناقلة واحرتاق املنازل املجاورة لها مبن فيها من ال�صكان اأطفاًل ون�صاء 
ورجاًل مع اأثاثهم وممتلكاتهم, كما ت�صبب الق�صف يف انفجار حمل لبيع ا�صطوانات الغاز املنزيل يف 
املنطقة ما اأدى اإىل مقتل العديد من �صكان املنطقة واإ�صابة اآخرين بحروق, كما قامت الطائرات 
)زبادي(  غذائية  مبواد  حمملة  جتارية  ناقلة  بق�صف  منخف�صة  م�صتويات  على  حتلق  كانت  التي 
وق�صف )حمطة القادري( وبجوارها ثالث ناقالت وقود, وق�صف )حمطة ثوابة( للمحروقات التي 
تبعد عنها )200( مرت  ما اأدى اإىل تدمريها واإحراق اأربع ناقالت وقود تابعة لها, وقد ت�صبب ق�صف 

هذه املن�صاآت يف اإحراق جميع املنازل وال�صكان واملحالت التجارية وال�صيارات املحيطة بها .
- اأطباء يف م�صت�صفى ال�صفاء يف مدينة ذمار ويف امل�صت�صفى اجلمهوري ب�صنعاء اأكدوا باأنهم ا�صتقبلوا 
بحروق  امل�صابني  ال�صحايا  ع�صرات  اإىل  بالإ�صافة   , ال�صحايا  لبع�س  كامل  ب�صكل  حمرتقة  جثثًا 

متفاوتة ال�صدة ب�صبب الق�صف اجلوي من طائرات ال�صعودية وحلفائها.
قمنا  وقد  وحرجة  خطرة  حالتها  كانت  ب�صنعاء  اجلمهوري  امل�صت�صفى  اإىل  اأ�صعفت  التي  ال�صحايا 

بتوثيق جميع تلك احلالت يف امل�صت�صفى.
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املركز القانوين عاين بع�س جثث املدنيني القتلى وجمع بياناتهم  ووثقهم ومنهم :-
رجاء  محمد صالح الجحافي اسم الضحية :

12 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سارة ياسر صالح الجحافي اسم الضحية :

14 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سلطان إبراهيم محمد اسم الضحية :

20 سنة )ذكر(العمـــر

قتل  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سمية صالح الجحــافي اسم الضحية :

13 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

شيماء عبدالجبار أحمد عوض اسم الضحية :

21 سنة ) أنثى (العمـــر

قتلت  بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
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صالح راجح علي الجحافياسم الضحية :

65 سنة )مسن (العمـــر:

قتل بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

عبداهلل حسن منصور البعداني اسم الضحية :

36 سنة )ذكر(العمـــر:

قتل بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

عدنان محمد حمود نصارياسم الضحية :

34 سنة )ذكر (العمـــر:

قتل بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

فايز علي ناجي أبو قشة اسم الضحية :

20سنة )ذكر (العمـــر:

قتل بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

 السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

مجهول الهويةاسم الضحية :

طفلالعمـــر:

تفحمت جثته بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
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أمساء وبيانات الضحايا الذين قتلوا بسبب القصف على يريم

تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةاحلالة العمر النوعاالسم م
2015/3/31 يرمياإبقتيل�صنةطفل�صنان علي اأحمد 1. 
2015/3/31 يرمياإبقتيلة�صنةطفلة�صيماء عبده حميد العماري2. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل�صنةطفلعماد  يا�صر عبده العماري3. 
2015/3/31 يرمياإبقتيلة4طفلةحنان حممد عبداحلميد العماري4. 
2015/3/31 يرمياإبقتيلة6طفلةرقية عدنان حممد ن�صاري 5. 
2015/3/31باب ال�صورين-يرمياإبقتيلة11طفلةرجاء حممد �صالح  اجلحايف 6. 
2015/3/31باب ال�صورين-يرمياإبقتيلة13طفلة�صمية �صالح اجلحايف7. 
2015/3/31باب ال�صورين-يرمياإبقتيلة14طفلة�صارة يا�صر اجلحايف8. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل14طفل�صهيل حممد احلكيم9. 

2015/3/31 يرمياإبقتيلة18اأنثى�صيماء عبداجلبارعو�س10. 
2015/3/31باب ال�صورين-يرمياإبقتيل20ذكر�صلطان اإبراهيم حممد11. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل20ذكر�صم�صان زيد الطويل 12. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل20ذكر�صدام عمر علي الأهدل13. 
2015/3/31باب ال�صورين-يرمياإبقتيل20ذكرفايز علي ناجي اأبو ق�صة 14. 
2015/3/31 يرمياإبقتيلة25اأنثىلبنان علي احلاج15. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل25ذكريا�صر عبده اأحمد العماري 16. 
2015/3/31 يرمياإبقتيلة26اأنثىخلود هاجر حممد  الأ�صرم 17. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل26ذكرعبداهلل ح�صن من�صور البعداين18. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل28ذكرعمر حممد حمود ن�صاري 19. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل28ذكرجميب يحيى علي القحم20. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل28ذكرحممد �صعيد حفظ اهلل ال�صماوي 21. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل30ذكراأمني عبده علي احلكيمي22. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل30ذكر�صلطان �صبعان 23. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل30ذكرعبده عثمان املخاليف 24. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل30ذكرعماد خالد احلكيم25. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل30ذكرعماد عثمان �صرحان  املخاليف26. 
2015/3/31باب ال�صورين-يرمياإبقتيل34ذكرعدنان حممد حمود  ن�صاري27. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل65ذكر�صالح راجح اجلحايف28. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل ذكراحلبي�صي29. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل ذكرعلي حمود العماري30. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل ذكرماجد اأمني ثابت 31. 
2015/3/31 يرمياإبقتيل ذكرناجي م�صلح ال�صراب32. 
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دعاء  عبدالملك الدعوساسم الضحية :

6 سنوات )طفلة(العمـــر

 احتراق أجزاء مختلفة من جسمها بسبب القصف الصاروخي من الطيران االنتهاك
الحربي 

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

وسيم محمد عبده العمارياسم الضحية :

6 سنوات )طفلالعمـــر

أصيب بحروق في وجهة ويديه وأجزاء أخرى في جسمه بسبب القصف االنتهاك
الصاروخي من الطيران الحربي

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

عبداهلل صالح راجح الجحافياسم الضحية :

16 سنة )طفل(العمـــر

أصيب بحروق في وجهة ورقبته وأجزاء أخرى في جسمه بسبب القصف االنتهاك
الصاروخي من الطيران الحربي

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

محمد سعد  اللهبياسم الضحية :

40 سنة )ذكر(العمـــر

أصيب بحروق في وجهه ورقبته ويديه وأجزاء أخرى في جسمه بسبب القصف االنتهاك
الصاروخي من الطيران الحربي

اليمن – محافظة إب - يريممكان االنتهاك

2015/3/31تاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

املركز القانوين انتقل اإىل م�صت�صفى يح�صب العام بريمي لتوثيق بع�س اأقوال اجلرحى وامل�صابني 
جراء الق�صف ومت توثيق احلالت املتواجدة فيه ومنها:
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تاريخ االنتهاك املديريةاحملافظةاحلالة العمر النوعأمساء اجلرحىم
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق3طفلاأحمد عبدامللك الدعو�س1. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق6طفلةدعاء عبدامللك الدعو�س2. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق12طفلة�صيناء كهالن3. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق17طفلة�صهرزاد علي �صالح مهدي 4. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق16طفلعبداهلل �صالح اجلحايف 5. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق4طفلعالء عبدامللك دحان  الدعو�س6. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق10طفلمنت�صر قايد علي العفيف7. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق20اأنثىتي�صري �صالح راجح  اجلحايف8. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق19اأنثىحنان �صعد م�صرح9. 

2015/3/31يرمياإبجروح +حروقاأنثىدولة �صالح مهدي10. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقاأنثى�صيناء عبداهلل �صالح 11. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق60اأنثىفاطمة اأحمد غالب12. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق60اأنثىفاطمة اأحمد غالب13. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق45اأنثىفاطمة عبداهلل اأبو را�س14. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقاأنثىفاطمة حممد عبداهلل 15. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق50اأنثىمهدية حممد اأحمد القفر16. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق45اأنثىهدى �صالح عاي�س ال�صخمي17. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق40اأنثىوحده عبداهلل قايد18. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرالعزي دغمر الزايدي19. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق25ذكراإبراهيم عثمان البوت20. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكراإبراهيم عثمان احلمادي21. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكراإبراهيم حممد العماري 22. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكراإبراهيم يحيى ال�صاليل 23. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكراأحمد �صالح الذيباين24. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكراأحمد �صالح بهرز25. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكربدر عبداهلل من�صور اجلماعي 26. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرجابر البح�س 27. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرجعفر املوؤيد28. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق19ذكرحزام حممد29. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرح�صني املاطوري30. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق70ذكرح�صني �صالح ال�صامي31. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرح�صني �صالح العظة 32. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرخالد علوان را�صد �صامل33. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكردار�س �صالح الزايدي34. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكردار�س حممد الزيادي35. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكر�صعيد عبده �صعيد احلكمي 36. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكر�صلطان العرا�صي37. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق35ذكر�صلمان �صالح  حممد اللهبي38. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكر�صادق اأحمد العن�صي39. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق30ذكر�صالح �صامل الو�صابي 40. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكر�صالح عبداهلل �صالح 41. 
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تاريخ االنتهاك املديريةاحملافظةاحلالة العمر النوعأمساء اجلرحىم
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكر�صالح علي عبداهلل اللهبي42. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكر�صالح يو�صف اجلحايف 43. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكر�صيف اهلل احلنك44. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرطارق اأحمد العن�صي45. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرطارق علي اجلحايف 46. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرطالب مهدي املطري 47. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرعبداخلالق اأحمد العياين48. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرعبدالرزاق عبداهلل من�صور 49. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرعبدال�صالم الكحيل50. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرعبدالعزيز حممد م�صعد51. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرعبداهلل دهم�س مانع52. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق37ذكرعبداهلل �صالح حممد اللهبي53. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرعبداهلل من�صور اجلماعي 54. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق29ذكرعبدامللك دحان الدعو�س55. 
2015/3/31باب ال�صورين-يرمياإبجروح +حروق40ذكرعلي حميد العماري56. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرعلي عبداهلل �صالح 57. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق50ذكرعلي حممد ح�صني نا�صر58. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرعمار حممد الدولة59. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرفار�س اأحمد طه60. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرفار�س حممد جماهد غ�صان61. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق35ذكرف�صل ال�صريف62. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق25ذكرماجد امل�صلمي63. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرماجد زوامل64. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرحم�صن العمري65. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق27ذكرحممد �صامل علي �صالح66. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق40ذكرحممد �صعد اللهبي67. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق45ذكرحممد �صم�صان العزعزي68. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرحممد �صالح حممد اللهبي69. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرحممد هادي حممد 70. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق20ذكرم�صلح �صالح ال�صامي71. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرمالطف عبده املقطار72. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرمن�صور عبده العرا�صي73. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق25ذكرمنري عبداحلميد العماري 74. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكرنبيل اأحمد البحري 75. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق37ذكرنبيل حممد �صالح النجار76. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق25ذكروليد العباهي77. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكروليد حممد باكرامة78. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق19ذكروليد حممد عبداهلل ال�صباحي79. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروق23ذكروهيب مده�س 80. 
2015/3/31يرمياإبجروح +حروقذكريا�صر حممد هبة81. 
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بعض املنازل  والناقالت اليت تدمرت و تضررت من القصف

ناقلة للمواد الغذائية حتمل )زبادي (

ق�صفتها طائرات ال�صعودية وحتالفها

يرمي - 2015/3/31م

مــا  كــــل  واإحتــــــرق  تدمــــر  املدنييـــن  اأحــــــد  منــــــزل 

بداخلــــه مـــن ب�صـــــر واأثـــاث بغــــــارة جـــــويـــــة

من قبل الطريان احلربي التابع لل�صعوديةوحتالفها

تاريخ االنتهاكاملكاننوع الضرراسم املالكم
2015/3/31ميرمي - اإباأ�صرار بالغة يف منزله  وحريق اأثات املنزلاأحمد ح�صني �صالح1
2015/3/31ميرمي - اإبتدمري حمطة الوقود + احرتاق 3 قاطراتالقادري2
2015/3/31ميرمي - اإبتدمري  واإحراق ناقلة حمملة مبواد غذائية )زبادي (�صركه جتارية3
2015/3/31ميرمي - اإبتدمري منزله املكون من دورين تدمريًا كليًا�صالح ح�صني غلي�س4
2015/3/31ميرمي - اإبتدمري منزله  بالكامل وحريق الأثاث واحرتاق بع�س اأفراد اأ�صرتهعبداهلل قائد علي رزق5
2015/3/31ميرمي - اإباحرتاق منزل مع حمتوياته من الأثاث + اأ�صرار يف املنزلحممد عبداهلل قائد6

ت�صرر كامل ملنزله من الداخل واخلارج )تدمري + حريق( و تدمري �صالح  اجلحايف7
2015/3/31ميرمي - اإبحمالته التجارية لبيع الغاز املنزيل ,وانفجار اأنابيب الغاز التابعة له

احرتاق حمله التجاري ملواد البناء )احرتاق كلي(+ احرتاق مبالغ عبده اأحمد غفر الهمداين8
2015/3/31ميرمي - اإبمالية  )2.800.000( + احرتاق �صيارة نقل + اأ�صرار بالغة يف عمارته

اأ�صرار يف منزله واحرتاق كل اأثاث املنزل + احرتاق �صيارته + تلف علي �صالح مهدي اللهبي9
2015/3/31ميرمي - اإبخزانات مياه

تدمري حمطة وقود + اإحراق وتدمري 4 ناقالت للوقود + �صيارة حممد علي ثوابة10
2015/3/31ميرمي - اإبهيلوك�س +اأ�صرار بالغة يف خزانات املحطة

وائل نا�صر عبداهلل ح�صن11
احرتاق منزله واحرتاق كل مافيه من اأثاث + احرتاق �صيارة اأجرة  
+احرتاق ور�صة حلام بجميع معداتها + احرتاق حمل بن�صر بجميع  

حمتوياته + احرتاق ور�صة اأملنيوم
2015/3/31ميرمي - اإب
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اجلرمية الرابعة

 قصف قرية حجر عكيش
 بين مطر - حمافظة صنعاء

 بتاريخ 3 أبريل 2015م

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

مدين" �صكني  حي  على  "الهجوم 
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مكان االنتهاك : 
قرية حجر عكي�س من قرى مديرية بني مطر حمافظة �صنعاء, الواقعة غرب العا�صمة �صنعاء 
بالقرب من �صارع املائة الذي يربط بني طريق احلديدة وطريق تعز , وتبعد عن العا�صمة قرابة 

)30( كيلومرت تقريبًا وهي عبارة عن قرية يقطنها املدنيني ول يوجد بها اأي مقر ع�صكري .
زمن االنتهاك : ال�صاعة 8:30 م�صاءًا تقريبًا.

تاريخ االنتهاك: 3 اأبريل 2015م .
نوع االنتهاك: ق�صف بالطريان احلربي على قرية حجر ُعكي�س -  بني مطر - حمافظة �صنعاء 

اأ�صفر عنه �صقوط ع�صرات ال�صحايا بني قتيل وجريح وتدمري منازل املدنيني على روؤو�صهم .
جهة االنتهاك: اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي:

 )الإمارات , الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان,  الأردن , واملغرب , الوليات املتحدة الأمريكية(
وصف وقائع االنتهاك :

ال�صعودي  التحالف  طريان  ا�صتهدف  3اأبريل2015م  املوافق  اجلمعة  ليلة  من   8:30 ال�صاعة  عند 
بثالث من غاراته قرية )حجر عكي�س( التي تقع يف اجلهة ال�صمالية جلبل )النبي �صعيب( مديرية 
بني مطر والتي تبعد م�صافة تقدر بـ)30 كيلومرت( اإىل الغرب من العا�صمة �صنعاء, واأ�صفرت الغارات 
اأجيال من عائلة واحدة )الأب والإبن والأحفاد( ما بني قتيل وجريح, حيث  عن �صقوط ثالثة 
قتل )10( مدنيني بينهم )6( اأطفال وامراأتني, واأ�صيب )7( اآخرين بجروح بالغة بينهم امراأتني  

وطفلني ور�صيع  مل يتعدى ال�صهر الثاين من عمره. 
والأ�صرار  والإ�صابات  للمدنيني   املبا�صر  القتل  جرمية  ارتكاب  حالت  وثق  القانوين  املركز   
والتقارير  الفيديو  ومقاطع  الفوتوغرافية  وال�صور  ال�صحايا  اأهايل  واإفادات  ال�صهود  باإفادات 

الطبية.
بها,   املحيطة  والأماكن  القرية  ظروف  وا�صتطلع  الق�صف  وقوع  مكان  عاين  القانوين  املركز   
ووثق وقائعها, ونتائجها, واآثارها, وا�صتمع اإىل اإفادات ال�صحايا و�صهادات ال�صهود من اأهايل املنطقة 
ال�صحايا  اإليها  اأُ�صعف  والتي  املديرية  م�صت�صفى  يف  امل�صوؤولني  من  والطبية  الر�صمية  والإفادات 
م�صت�صفى  ثالجات  يف  ال�صحايا  جثث  بتوثيق  وقمنا  القتلى  ال�صحايا  جثث  اإليها  وُنقلت  اجلرحى 

الثورة وامل�صت�صفى اجلمهوري  باأمانة العا�صمة وخا�صة الأطفال منهم. 

قصف قرية حجر عكيش - حمافظة صنعاء
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إفادات شهود من أقارب الضحايا :
غارات  )�صمع  م�صاًء   8:30 ال�صاعة  عند  اجلمعة  ليلة  يف  باأنه  اأفاد  35عامًا  ا-ه(  ع-  ال�صاهد)   -
لطائرات حربية على املنطقة يف القرية و�صمع بعدها �صوت �صاروخ مير يف الأجواء اأعقبه انفجار 
, فخرج من املنزل و�صاهد نارًا ودخانًا كثيفًا يف منزل املواطن )ح�صني  كبري و�صعر باإهتزاز املنازل 
للبحث  النا�س  وجتمع  �صاكنيه,  روؤو�س  على   بالكامل  اإنهار  قد  املنزل  و�صاهد  اإليه  وهرع  عكي�س( 
عن ناجني حتت الأنقا�س لعدم وجود فرق لالإنقاذ يف املديرية وا�صتمروا قرابة اأربع �صاعات وهم 
اأ�صرة ح�صني  اأن  �صاهدوا  الأنقا�س  رفع بع�س  وامل�صابني, وبعد  القتلى  الأنقا�س عن  يبحثون حتت 

عكي�س باأكملها قد قتلت بالق�صف ال�صاروخي حتت الأنقا�س واغلبهم اأطفال ون�صاء(.
- م�صوؤول طبي:-

اأ�صرة بيت عكي�س   يف امل�صت�صفى اجلمهوري بالعا�صمة اأفادنا باأن امل�صت�صفى ا�صتقبل اأربع جثث من 
وهم )اجلد والبن وطفلني( , وبقية جثث الأ�صرة مت نقلها اإىل ثالجة م�صت�صفى الثورة بالعا�صمة(.

 ونوه اإىل اأن امل�صت�صفى يفتقر اإىل الأدوية وامل�صتلزمات الطبية  وامل�صتقات النفطية ومنها الديزل 
باملولدات  الكهرباء  توليد  على  القدرة  عدم  يف  يت�صبب  مما  اليمن,  على  املفرو�س  للح�صار  نتيجة 
لالإ�صتمرار يف ت�صغيل الثالجات التي �صاهدنا جثث ال�صحايا مودعة فيها , اإ�صافة اإىل عدم القدرة 
على  امل�صت�صفى  قدرة  وعدم  املر�صى  وفاة  يف  يت�صبب  مما  الطبية  والجهزة  املعدات  ت�صغيل  على 

ا�صتيعاب املزيد من جثث ال�صحايا اأو ا�صتقبال احلالت التي ت�صاب يوميًا ب�صبب الق�صف .
ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:

- ال�صحايا:
 املركز القانوين وّثق ما نتج عن الق�صف من ا�صتهداف املدنيني ب�صكل مبا�صر  حيث اأ�صفر الق�صف 
ال�صاروخي لطائرات التحالف ال�صعودي لقرية حجر عكي�س عن قتل )10( مدنيني من اأ�صرة واحدة 
و�صابني  وامراأتني  وطفلني  عمره  من  الثاين  ال�صهر  يف  ر�صيع  واأ�صيب  وامراأتني  اأطفال   )6( بينهم 

وكلهم من اأ�صرة واحدة كانت هدفًا للق�صف املبا�صر .
-الأ�صرار: 

1- من الأ�صرار املادية التي نتجت ب�صبب ق�صف منازل املدنيني تدمري منزل ح�صني عبداهلل عكي�س 
تدمريًا كليًا. 

2- تدمري خزان مياه و�صبكة مياه لل�صرب و�صبكة الكهرباء.
3-قتل املوا�صي اململوكة لأهايل القرية ولالأ�صرة التي ا�صتهدف الق�صف منزلهم . 

قصف قرية حجر عكيش - حمافظة صنعاء
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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

الطفل/ اأكرم مراد ح�صني العكي�صي )عام( والطفل حممد يحيى ح�صني العكي�صي )عامان(
قتال حتت اأنقا�س منزل جدهما )ح�صني ُعكي�س(

الذي دمرته �صواريخ الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها

تاريخ االنتهاكاملنطقةالعمراجلنسأمساء القتلىم
2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر1طفلاأكرم مراد ح�صني عبداهلل العكي�صي1. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر2طفلحممد يحيى ح�صني عبداهلل العكي�صي2. 

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

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر16طفل�صمري ح�صني عبداهلل العكي�صي4. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر12طفل�صامي ح�صني عبداهلل العكي�صي5. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر10طفلطارق يحيى ح�صني عبداهلل العكي�صي6. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر55اأنثىوردة ح�صني قائد العكي�صي7. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر25اأنثىقطائف ح�صني حممد يحيى العكي�صي8. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر65ذكر ح�صني عبداهلل حممد العكي�صي9. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر23ذكرمراد ح�صني عبداهلل العكي�صي 10. 

قصف قرية حجر عكيش - حمافظة صنعاء
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أمساء اجلرحى يف قرية حجر ُعكيش

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

الطفلة/ بتول حميد ح�صني عبداهلل الطفل/ يعقوب حميد ح�صني عبداهلل 

منزل ح�صني عبداهلل حممد العكي�صي
ا�صتهدفته ودمرته �صواريخ الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها على روؤو�س �صاكنيه

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

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر4طفلو�صام مراد ح�صني عبداهلل 2. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر3طفلةبتول حميد ح�صني عبداهلل 3. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر30ذكريحيى ح�صني عبداهلل العكي�صي4. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر25ذكرحميد ح�صني عبداهلل العكي�صي5. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر24اأنثىلطيفة عبداهلل  ح�صني العكي�صي6. 

2015/4/3م حجر عكي�س - بني مطر23اأنثىهند ح�صني ح�صني العكي�صي7. 

قصف قرية حجر عكيش - حمافظة صنعاء
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اجلرمية اخلامسة

قصـــف قريـــة بيـت رجال
بين مطر– صنعاء

بتاريخ 6 أبريل 2015م

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

مدين" �صكني  حي  على  "الهجوم 
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مكان االنتهاك : قرية بيت رجال  من قرى مديرية بني مطر حمافظة �صنعاء, الواقعة باجتاه 
غرب العا�صمة �صنعاء بالقرب من �صارع املائة الذي يربط بني طريق احلديدة وطريق تعز, وتبعد 

عن العا�صمة قرابة )30( كيلومرت تقريبًا.
زمن االنتهاك : ال�صاعة  12:00  ظهرا 

تاريخ االنتهاك: 6 اأبريل 2015م 
نوع االنتهاك: ق�صف وا�صتهداف املدنيني ومنازلهم يف قرية بيت رجال .

جهة االنتهاك:اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي:
)الإمارات , الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان,  الأردن ,املغرب , الوليات املتحدة الأمريكية(

املوافق 6اأبريل2015م  ال�صاعة  12:00 ظهرًا من يوم الثنني  :عند   وصف وقائع االنتهاك 
اأثناء تواجد املواطنني يف منازلهم يف قرية )بيت رجال( قامت طائرات ال�صعودية وحلفائها بق�صف 
قرية بيت رجال الكائنة يف مديرية بني مطر حمافظة �صنعاء وقد ا�صتهدف الق�صف احد املنازل 
يف القرية وهو منزل املواطن )�صالح يحي �صعالن( ما اأدى اإىل تدمري املنزل على من كان بداخلة من 
الأطفال والن�صاء والذين قتلوا حتت اأنقا�س هذا املنزل الذي كان هدفا ل�صواريخ الطائرات احلربية 
لل�صعودية وحتالفها وقد فجع اأهايل هذه القرية بهذا الق�صف الذي ا�صتهدف اأمنهم وا�صتقرارهم 

ومنازلهم , واأ�صفر عن �صقوط �صحايا من الأطفال والن�صاء قتلى وجرحى.
 املركز القانوين وثق حالت ال�صحايا القتلى الذين كانوا هدفًا مبا�صرًا للق�صف  وكذلك وّثق 
حالت اجلرحى وامل�صابني جراء الق�صف باإفادات ال�صهود ,واإفادات اأهايل القتلى , واأهايل القرية  

واأقوال اجلرحى , وبال�صور الفوتوغرافية والفيديو والتقارير الطبية.
إفادات شهود من أقارب الضحايا :

الثنني  يوم  من  ظهرًا   12:00 ال�صاعة  عند   " بقوله  عامًا:اأفاد   55 �س(   –ي-  )�س  ال�صاهد   -
املوافق 6اأبريل2015م �صمع �صوت طائرات يف �صماء املنطقة, وما هي اإل حلظات حتى �صمع �صوت
انفجار �صديد يف القرية املجاورة لقريتهم ليتبني له لحقًا اأن ذلك ال�صوت كان ناجتًا عن ا�صتهداف 
القرية بغارة جوية من قبل الطائرات ال�صعودية , وبعدها بلحظات قامت تلك الطائرات با�صتهداف  
قريتهم )قرية بيت رجال( بغارتني جويتني , الأوىل ق�صفت جوار منزله, والثانية دمرت منزله 
بالكامل واأ�صابت كل من بداخله من الن�صاء والأطفال واملوا�صي , وقد ت�صبب الق�صف يف قتل )5( من 
اأ�صرته وهم زوجته واإبنته وطفليه وطفل ثالث من اأقاربه, واإ�صابة )12(  فردًا من اأ�صرته واأقاربه

بينهم ثمانية اأطفال وامراأتني ومعظم الإ�صابات خطرة. 

قصف قرية بيت رجال - حمافظة صنعاء
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-ال�صاهد )ي-ع-ا – ع ( 42 عامًا: اأفاد باأنه " عند ال�صاعة 12:30  ظهرًا من يوم الثنني املوافق 
6اأبريل2015م ق�صفت الطائرات ال�صعودية القرية املجاورة لبيت رجال )قرية ك�صر( اإل اأنها مل 
حتدث اأي اإ�صابات, واأثناء ما كان ما�صيا �صاهد الطائرة وهي ت�صتهدف للمرة الثانية قرية )بيت 
اأ�صفل القرية ودمرته بالكامل على  رجال( بغارتني ا�صتهدفتا منزل )�صالح �صعالن( الذي يقع يف 

روؤو�س �صاكنيه واأ�صرت باملنازل الأخرى املجاورة له ب�صكل كبري.
منهم   )6( جرحى   )10( من  واأكرث  اأطفال  و)3(  امراأتني  ا�صت�صهاد  عن  القرية  ق�صف  اأ�صفر  وقد 

اأ�صيبوا بجروح خطرية.

إفادات رمسية:
 م�صوؤول الطوارئ يف هيئة م�صت�صفى 26 �صبتمرب مبنطقة )متنة(  بني مطر اأكد على اأن امل�صت�صفى 
ا�صتقبل عدد من احلالت التي ا�صتهدفها الق�صف وهي )5(  جثث للقتلى )3( اأطفال وامراأتني و�صلوا 

اإىل امل�صت�صفى جثثًا هامدة واأ�صالء ب�صرية متناثرة.
كما ا�صتقبل امل�صت�صفى اأي�صًا )6(من ال�صحايا م�صابني بجروح خطرة  بينهم اأطفال ون�صاء ترتاوح 
اأ�صيب ب�صظايا يف اجلمجمة  , واإ�صاباتهم متفاوتة  والبع�س منهم  اأعمارهم بني �صنتني و45 عامًا 

والوجه والعينني.

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
ا�صتهدافها  مت  التي  القرية  على  ميدانيًا  م�صحًا  واأجرى  الواقعة  على  اإطلع  القانوين  املركز    
وخا�صة املنزل الذي مت ق�صفه  ووجدنا اأن القرية واملنزل هي مناطق مدنية �صكنية , واأن ا�صتهدافها 
عليها  اأجمعت  التي  والقيم  للمبادئ  وخرقًا  الدويل,  القانون  عليها  يعاقب  جرمية  يعد  املدنيني 
املجتمعات املتح�صرة, واأن ا�صتمرار ال�صعودية وحتالفها يف قتل وا�صتهداف الأطفال والن�صاء واملدنيني 
وم�صمع  مراأى  اأمام  ال�صعودية ترتكبها  زالت  ما  التي   اإىل اجلرائم  ت�صاف  ب�صعة  اإلجرمية  ما هو 
املجتمع الدويل الذي ما زال �صامتًا اإزاء هذه اجلرائم التي يندى لها جبني الإن�صانية والتي �صت�صكل 
يف امل�صتقبل القريب عقبة اأمام تكاتف املجتمع الدويل ودفاعه عن احلقوق واحلريات بل �صتكون 

هذه اجلرائم �صوابق دولية يف العدوان على املجتمعات والدول.

قصف قرية بيت رجال - حمافظة صنعاء
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القتلى يف قرية بيت رجال

صور لبعض الضحايا القتلى يف قرية بيت رجال مديرية - بين مطر – حمافظة صنعاء

الطفل/ �صعالن  �صالح يحيى �صعالن
مرميًا على الأر�س عقب الق�صف

جثة اإنت�صار �صالح يحيى �صعالن

جثة الطفل/ حازم حممد اأحمد الهيلمة

جثة �صمية �صالح يحيى �صعالن

تاريخ االنتهاكاملنطقة العمرالنوعأمساء القتلىم
2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر15طفلةاإنت�صار �صالح يحيى �صعالن1. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر7طفــل حازم حممد اأحمد الهيلمة 2. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر3طفــل �صعالن  �صالح يحيى �صعالن3. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر50اأنثىلطيفة علي حممد الرميم 4. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر20اأنثى�صمية �صالح يحيى �صعالن5. 

قصف قرية بيت رجال - حمافظة صنعاء
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اجلرحى يف قرية بيت رجال

طفلني من اجلرحى
منزل صاحل حييى شعالن

دمره القصف على رؤوس ساكنيه

تاريخ االنتهاكاملنطقة العمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر2طفــل حممد اأحمد حممد الهيلمة1. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر5طفلةدليلة نا�صر اأحمد عطية2. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر10طفلةاإميان يحيى نا�صر عبداهلل عطية3. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر7طفلعبداهلل حممد يحيى عطية4. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر4طفليحيى حممد يحيى عطية5. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر4طفلةرهف اإبراهيم  حممد عطية 6. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر14طفلن�صر من�صور احلا�صدي7. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر18اأنثى�صفاء �صالح يحيى �صعالن8. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر22ذكرحممد �صالح يحيى �صعالن9. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر20ذكرجماهد �صالح يحيى �صعالن10. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر25اأنثى�صماح �صالح يحيى �صعالن11. 

2015/4/6م قرية بيت رجال - بني مطر20اأنثىجميلة حممد  علي قائد12. 

قصف قرية بيت رجال - حمافظة صنعاء
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اجلرمية السادسة

قصف امللعب الرياضي واحلي اجملاور له
مــدينة إب

بتاريخ 12 ابريل 2015م

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

مدنية" ومن�صاآت  �صكنية  اأحياء  على  "الهجوم 
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مكان االنتهاك : يف مدينة اإب مركز املحافظة الواقعة جنوب العا�صمة �صنعاء والتي تبعد عنها 
حوايل م�صافة )200كم( ا�صتهدفت الطائرات امللعب الريا�صي ومن�صاآت اأخرى ومنازل بجواره تقع 

يف قلب مدينة اإب عا�صمة املحافظة. 
زمن االنتهاك : قرابة ال�صاعة 3:30 ع�صرًا

تاريخ االنتهاك: 12اأبريل2015م
الريا�صي  امللعب  بق�صف  وحتالفها  لل�صعودية  التابعة  احلربية  الطائرات  قيام  االنتهاك:  نوع 

واملنازل املجاورة له مما اأدى اإىل مقتل اأ�صرة وتدمري منازل ومن�صاآت مدنية.
جهة االنتهاك:اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي:-

)الإمارات , الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان, املغرب , الأردن, الوليات املتحدة الأمريكية(
وصف وقائع االنتهاك :

يف ال�صاعة 3:30 ع�صرًا من يوم  الأحد املوافق 12اأبريل2015م �صن طريان التحالف ال�صعودي اأكرث 
امللحقة  الريا�صي يف قلب املدينة وال�صالة  امللعب  اإب م�صتهدفًا  من ت�صع غارات جوية على مدينة 
به وعددًا من املنازل املجاورة له, ما اأدى اإىل تدمري منزل املواطن )عبده علي البعي�صي( املكون من 
ثالثة اأدوار على روؤو�س �صاكنيه وت�صويته بالأر�س واأ�صفر عن مقتل كافة اأفراد الأ�صرة عدا �صخ�س 
اأ�صيب بجروح خطرية, كما ُدمر امللعب الريا�صي وال�صالة التابعة له ب�صكل كلي, وتعر�صت  واحد 

عدد من املنازل املحيطة بامللعب واملحالت التجارية لأ�صرار متفاوتة.
  املركز القانوين وثق وقائع ارتكاب جرمية القتل املبا�صر للمدنيني وجرمية ا�صتهداف املن�صاآت 
املدنية والإ�صابات والأ�صرار ب�صهادات ال�صهود واإفادات ال�صحايا وال�صور الفوتوغرافية والفيديو 
ونتائجها  ووقائعها  جمرياتها  وا�صتطلع  احلادث  مكان  وعاين  املنطقة  وزار   , الطبية  والتقارير 
واآثارها, وا�صتمع لإفادات بع�س ال�صحايا و�صهادات ال�صهود من اأهايل املنطقة, وانتقل اإىل م�صت�صفى 

املدينة الذي اأ�صعف اإليه ال�صحايا ووثق كل ذلك.
إفادات الشهود :

امللعب  اإىل  اإنتقل  اأنه  باملحافظة  العام  الثورة  م�صت�صفى  هيئة  يف  يعمل  اإ�صعاف  �صيارة  �صائق  اأفاد 
الريا�صي بعد الق�صف مبدة ي�صرية ونقل ت�صع جثث من املدنيني بينهم اأطفال ون�صاء مت اإخراجهم 

من حتت اأنقا�س منزل اأحد املواطنني  يدعى )الُبعي�صي( ومت اإدخالهم ثالجة امل�صت�صفى. 
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إفادات طبـــــية :
اأفاد مدير الطوارئ  مب�صت�صفى الثورة باملحافظة اأن امل�صت�صفى ا�صتقبل ت�صع جثث من عائلة واحدة 
وقد   , اأخرى  اأ�صرة  من  وطفلة  و�صاب  الأ�صرة  ورب  وامراأتني  اأطفال   4 بينهم  البعي�صي(  )بيت  من 

وافانا ب�صورة من �صهادات الوفاة  لل�صحايا مت توثيقها. 

نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:
-ال�صحايا:

 املركز القانوين وّثق ما نتج عن الق�صف من �صحايا واأ�صرار , فقد اأ�صفر الق�صف عن مقتل اأ�صرة 
كاملة مكونةمن 7 اأفراد بينهم )4( اأطفال وامراأة ورجلني كما ُقتلت طفلة وامراأة من اأ�صرة اأخرى 

يف املنزل املجاور وبلغ عدد القتلى 9 واأُ�صيب �صتة مدنيني بينهم طفلني واأنثى . 
-الأ�صرار: 

- تدمري امللعب الريا�صي يف املدينة.
- تدمري ال�صالة الريا�صية التابعة للملعب.

- تدمري منزل املواطن )عبده على البعي�صي( جوار امللعب ومقتل ت�صعة من اأ�صرته واإ�صابة اآخرين .
- ت�صرر  )14( منزل باأ�صرار متفاوتة , وعدد )6( حمالت جتارية و�صيارة واحدة.  

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
 املركز القانوين من خالل الإطالع على الواقعة ومعاينة مكان ال�صتهداف الذي ل يوجد فيه 
اأن  كما  ريا�صية,  من�صاأة مدنية  فهو  مقاتلني,  اأو  نقاط ع�صكرية  اأو  من�صاآت  اأو  مواقع  اأي  بقربه  اأو 
ال�صاكنني بالقرب من امللعب هم اأ�صخا�س مدنيون. وقد �صن الطريان احلربي غارة اأخرى م�صتهدفًا 
امل�صعفني الذين هرعوا وجتمعوا لإنقاذ من �صقط بعد الغارة الأوىل , وهو ما اأدى اإىل ح�صول جمزرة  
ال�صعودي قد  التحالف  اأن قوات  يوؤكد  , وكل ذلك  الع�صرات بني قتيل وجريح  فيها  �صقط  مروعة 

ارتكبت جرائم حرب وجرائم �صد الإن�صانية ت�صتوجب معاقبة مرتكبيها .
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الضحايا القتلى

صور حصل عليها املركز القانوني من املشاركني يف اإلنقاذ لبعض الضحايا القتلى

جثة الطفل/ �صليم عبده علي البعي�صي
 يف ثالجة م�صت�صفى اإب

جثة لإحدى الن�صاء حتت ركام منزلها
الذي ق�صفته طائرات ال�صعودية وحتالفها

تاريخ االنتهاكاملكاناحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/4/12جوار امللعباإب5طفلةرهف حممد علي عبد اهلل مغني1. 

2015/4/12جوار امللعباإب5طفل�صليم عبده علي البعي�صي2. 

2015/4/12جوار امللعباإب7طفلةرمي عبده علي البعي�صي3. 

2015/4/12جوار امللعباإب8طفلعبدالرحمن عبده علي البعي�صي4. 

2015/4/12جوار امللعباإب18طفلعنرت عبده علي حممد البعي�صي5. 

2015/4/12جوار امللعباإب40اأنثىملوك حممد علي عبداهلل املغني6. 

2015/4/12جوار امللعباإب30اأنثىاإفتكار عبده علي حممد البعي�صي7. 

2015/4/12جوار امللعباإب60ذكرعبده علي حممد حزام البعي�صي8. 

2015/4/12جوار امللعباإب20ذكرحمزة عبده علي البعي�صي9. 
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الضحايا اجلرحى

صور وثقها املركز القانوني للدمار يف امللعب الرياضي
واملنشآت املدنية

تاريخ االنتهاكاملكاناحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/12جوار امللعباإبم�صاب6طفلةفاتن يحيى حممد عبداهلل املغني1. 

2015/4/12جوار امللعباإبم�صاب5طفلةرحيل عبده علي حممد البعي�صي2. 

2015/4/12جوار امللعباإبم�صاب30ذكراأكرم عبداهلل حممد ثابت3. 

2015/4/12جوار امللعباإبم�صاب30ذكرحكيم علي البعي�صي4. 

2015/4/12جوار امللعباإبم�صاب20اأنثىنهام نا�صر عبداهلل �صاعطة5. 

2015/4/12جوار امللعباإبم�صابذكرطزان امل�صنف )اأحد امل�صعفني(6. 
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منازل وحمالت جتارية ُدمرت بسبب القصف

منزل مدمرلأحد املدنيني بعد ا�صتهدافه من قبل الطريان احلربي لل�صعودية وحتالفها

منازل تدمرت كليًا ب�صبب ق�صفها من قبل طريان ال�صعودية وحتالفها

حمالت جتارية تدمرت واأخرى ت�صررت ب�صبب الق�صف
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اجلرمية السابعة

قصــــف ســــوق حوث 
 وحمطة الوقود جبـــواره
مديرية حوث - حمافظة عمران

15 أبريل 2015 م

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

مدنية" �صكنية  اأحياء  على  "الهجوم 
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مكان االنتهاك : مديرية حوث حمافظة عمران تقع �صمال غرب حمافظة �صنعاء وتبعد عن 
العا�صمة �صنعاء حوايل )50( كيلو مرت. 

زمن االنتهاك:  بني ال�صاعة 7:00 م�صاًء و ال�صاعة 9:00 �صباحًا.
تاريخ االنتهاك: 15اأبريل2015م  من م�صاء الأربعاء حتى �صباح اخلمي�س.

نوع االنتهاك: ق�صف بالطريان احلربي على  حمطة وقود وناقلة اأعالف وقاطرة وقود ومنازل 
واإ�صابة ماليقل عن 115 مدنيًا  اإىل مقتل  اأدى  للمدنيني يف مدينة حوث - حمافظة عمران مما 

وتدمري من�صاآت مدنية.
جهة االنتهاك:اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي:

 )الإمارات , الكويت , قطر , البحرين , م�صر , ال�صودان,  الأردن, املغرب ,الوليات املتحدة الأمريكية(.
وصف وقائع االنتهاك :

اخلمي�س  �صباح  وحتى  15اأبريل2015م  املوافق  الأربعاء  يوم  م�صاء  من  ال�صابعة  ال�صاعة  من 
ب�صياراتهم  النفطية  امل�صتقات  حمطة  واأمام  منازلهم  يف  املواطنني  تواجد  اأثناء  16اأبريل2015م 
�صقوط  اإىل  اأدى  مما  الغارات  من  بعدد  املدينة  با�صتهداف  وحلفائها  ال�صعودية  طائرات  قامت 
حمملة  و)ناقلة(  وقود  حمطة  وتدمري  وجريح  قتيل  بني  ون�صاء  اأطفال  بينهم  ال�صحايا  ع�صرات 
بالغاز و�صاحنة نوع )دينة( حتمل اأعالف للدواجن وع�صرات ال�صيارات اخلا�صة والنقل والأجرة 
التي كانت يف اإنتظار التزود بالغاز وتدمري ج�صري عبور ومبنى اإدارة امن املديرية ومنازل املواطنني 

املجاورة. 
املن�صاآت  وا�صتهداف  للمدنيني  املبا�صر  القتل  جرمية  ارتكاب  حالت  وثق  القانوين  املركز   
املدنية  والإ�صابات والأ�صرار ب�صهادات ال�صهود واإفادات ال�صحايا وال�صور الفوتوغرافية والفيديو 

والتقارير الطبية .
إفادات شهود من أقارب الضحايا :

ال�صاهد )  ع- م –ب (: اأفاد  باأنه كان يبعد عن النفجار حلظة وقوعه مب�صافة 2كيلو مرت وهو مالك 
اأطنان من علف الدواجن وبداخلها  �صاحنة النقل التي مت ا�صتهدافها ب�صاروخ وهي حتمل ع�صرة 
اأن  الثالثة الأ�صخا�س تفحمت اأج�صادهم وهم �صرمي وازع ومربوك عاي�س  اأفاد  اأ�صخا�س  ثالثة 
اإنقطعت ال�صاحنة  ا�صتهداف  بعد  اأنه  قائاًل  ال�صاهد  واأفاد   , بطحان  نا�صر  �صالح   , احللحلي  حزام 
الطريق وجتمعت ال�صيارات املارة يف الطريق العام ومت ا�صتهداف ال�صيارات مرة اأخرى ومن �صمن 

ال�صيارات امل�صتهدفة �صاحنة متو�صطة نوع )هايلوك�س( حتمل ت�صعة اأ�صخا�س تفحمت اأج�صادهم
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يف ال�صيارة التي مت ا�صتهدافها كما مت ا�صتهداف قاطرة حتمل مواطنني وتدمرت املحالت التجارية 
القريبة من مكان ا�صتهداف هذه القاطرة و ُقتل العديد من املواطنني بداخل حمالتهم التجارية 

منهم )حممد عبداهلل احل�صوري و حممد علي احل�صوري و عبدالعظيم عبداهلل احل�صوري (.
كما ُدمرت العديد من منازل املواطنني واأغلب الذين قتلوا هم من الأ�صخا�س الذين يح�صرون يوميًا 

اإىل مدينة حوث لبيع القات وهم من مدن اأخرى. 
�صاهد اآخر قال:

اأ�صيب  �صنوات  اأربع  العمر  من  يبلغ  اأقربائه  من  طفاًل  �صاهد  حوث  مدينة  على  الق�صف  اأثناء  اأنه 
اأن يعود اإىل منزله  بحالة هلع وخوف وذعر �صديد , وكان يف تلك اللحظة يلعب يف ال�صارع واأراد 
ليختبئ فيه من �صواريخ الق�صف , وعندما و�صل الطفل اإىل جوار منزلهم راأى املنزل قد ُدمر كليًا 
على روؤو�س اأ�صرته , وهذا املنزل كان مبنيًا على �صفا ُجرف , و�صاهد الطفل وهو ي�صقط من اجُلرف 
واأ�صيب بجروح بالغة يف الراأ�س وعدة ك�صور يف يديه ورجليه وهو الآن م�صاب بغيبوبة يف العناية 

املركزة يف امل�صت�صفى.
إفادات طبـــــية :

القتلى  امل�صت�صفيات   طوارئ  اإىل  و�صلت  وجريح  قتيل  بني  احلالت  ع�صرات  عن  طبي  م�صدر  اأكد   
كانت  والبع�س  متناثرة  ب�صرية  واأ�صالء  وقطعًا  هامدة   جثثًا  و�صلوا  اأطفال  بينهم  منهم)45( 
وحروق  خطرية  بجروح  م�صابًا  عدد)70(   اأي�صًا  امل�صت�صفيات  ا�صتقبلت  كما  متفحمة,  اأج�صادهم 
وك�صور وترتاوح اأعمارهم بني )4 اإىل  55( �صنة, واأفاد امل�صدر الطبي اأن امل�صت�صفيات نتيجة للح�صار 
املفرو�س على اليمن تفتقر اإىل الأدوية وامل�صتلزمات الطبية الأمر الذي يت�صبب يف تدهور احلالة 

ال�صحية للم�صابني واملر�صى.
نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:

- ال�صحايا:
بلغ عددالقتلى كح�صيلة  فقد   , واأ�صرار  الق�صف من �صحايا  نتج عن  ما  وّثق  القانوين  املركز   
اأولية ما ل يقل عن )45( قتياًل بينهم اأطفال تفحمت جثث البع�س منهم ومل يتم التعرف عليهم 

كما اأ�صيب ما ل يقل عن )70( مدنيًا بجروح خمتلفة.
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نتائج ماخلفه القصف من أضرار مادية: 
1- تدمري حمطة وقود وقاطرة بجوارها حمملة مبادة الغاز.

2 - اإتالف ع�صرات ال�صيارات والبا�صات التي كانت يف املحطة باإنتظار تزويدها مبادة الغاز. 
3- اإحراق ع�صرات ال�صيارات والناقالت منها ناقلة حمملة باأعالف للدواجن اأثناء مرورها يف الطريق العام.

4- تدمري عدد من املحالت التجارية  بالإ�صافة اإىل تدمري �صوق جتاري بالكامل مبا فيها من ب�صائع.
5- اإنهيار عدد من منازل املواطنني على �صاكنيها و�صقوط العديد منهم بني قتيل وجريح  ونزوح من جنى منهم .

6- اإحلاق الأ�صرار اجل�صيمة مبنازل اأخرى . 
7- تدمري ج�صرين للعبور يف الطريق العام الذي يربط بني مدينة حوث وحمافظة �صعدة , اأحدهما 
تقريبًا  مرت  كيلو  ع�صرة  م�صافة  عنه  ويبعد  حواري  ج�صر  ي�صمى  والآخر  حوث  مدينة  و�صط  يقع 

باجتاه مدينة �صعدة. 
8 - تدمري من�صاآت حكومية .

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
ل  اأنه  وجدنا  ال�صتهداف  مواقع  ومعاينة  الواقعة  على  الإطالع  خالل  من  القانوين  املركز   
يوجد فيها اأو بقربها اأي مواقع اأو من�صاآت اأو نقاط  ع�صكرية اأو مقاتلني فهي مناطق �صكنية مدنية 
اأ�صخا�س  العام  هم  ال�صاكنني باملنطقة واملارين بالطريق  اأن  النا�س وم�صاحلهم  كما  تتعلق بحياة 
مدينة  بني  الرابط  العام  الطريق  على  ال�صيارات  لعبور  ج�صرين  الق�صف  ا�صتهدف  وقد   , مدنيون 
النازحني من �صعدة عند ق�صف اجل�صر الأول الذي يقع يف مدينة  �صنعاء و�صعدة وقد �صقط من 
حوث اأربعة مدنيني قتلى واأُ�صيب اآخرين كانوا مارين فوق اجل�صر بينهم اأطفال ون�صاء , وعند ق�صف 
�صعدة  حمافظة  من  ينزحون  كانوا  الذين  املدنيني  من  وجرحى  قتلى  كذلك  �صقط  الآخر  اجل�صر 
الناطق با�صم قوات  املكثف على مدينة �صعدة بعد ت�صريح  الق�صف  باجتاه مدينة عمران ب�صبب 
ت�صكل  الوقائع  وهذه   , بكاملها  م�صتهدفة  ع�صكرية  منطقة  اأ�صبحت  �صعدة  حمافظة  اأن  التحالف 
جرائم حرب وجرائم �صد الإن�صانية يعاقب عليها القانون الدويل ويجب تقدمي جميع امل�صوؤولني 

عن هذه اجلرائم للمحاكمة ومتكني ال�صحايا واأهاليهم من �صبل اإنت�صاف عادلة.
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أمساء بعض الضحايا )القتلى(

صور حصل عليها  املركز لبعض ضحايا قصف مدينة حوث جثثهم متفحمة

االسمماالسمم
�صالح �صغري ثابت2. عامر خالد احلجري 1. 
علي �صامل حجوري 4. حممد علي احل�صوري 3. 
نبيل في�صل الغرابي 6. عبد العظيم عبداهلل احل�صوري 5. 
عبد الفتاح ح�صني املغربي 8. حممد عبداهلل احل�صوري 7. 
عباد ح�صني املغربي 10. �صرمي اأحمد وازع9. 

فا�صل �صغري حجوري 12. �صالح نا�صر بطحان 11. 
نبيل الأهنومي 14. م�صطفى طالب مطر 13. 
ه�صام يحيى املغربي 16. ح�صام املغربي 15. 
عمر ح�صني املغربي 18. عبد الوا�صع املوؤيد17. 
عبد اهلل علي ال�صقاقي 20. حممد من�صور علي املغربي 19. 
�صالح جابر العوامي 22. هادي القا�صي 21. 
مربوك عاي�س حزام احللحلي 24. عبد الرحمن هادي القا�صي 23. 
اأمني زيد احللحلي26. عبد الباقي هادي القا�صي 25. 
حممد يحيى كعيبة القا�صي28. عبد املجيد حجبور القا�صي 27. 

�صت ع�صرة جثة متفحمة جمهولة مل يتم التعرف على اأ�صحابها لأنهم من مدن اأخرى 29. 
يح�صرون اإىل �صوق حوث لبيع القات
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أمساء وصور بعض اجلرحى

 الطفل امل�صاب/ و�صيم ربا�سالطفل امل�صاب/ حممد ال�صهاري

العمراالسمم
5�صهام ح�صني اأحمد حطروم1. 
7ولء اأحمد ح�صني حطروم2. 
8حممد زايد زياد3. 
10هدى ح�صني اأحمد حطروم4. 
12حممد ح�صني اأحمد حطروم5. 
8و�صيم ربا�س6. 
12حممد ال�صهاري7. 
14اأني�صة ح�صني اأحمد حطروم8. 
14علي ح�صني اأحمد حطروم 9. 

14حممد علي دميود10. 
15وائل حممد اإ�صماعيل الوادعي 11. 
35اأمينة ح�صني حطروم12. 
21عارف حممد علي فارع 13. 
25ح�صني اأحمد حطروم14. 
35ح�صن اأحمد حطروم15. 
35باليل عبد اهلل م�صعد اليمني 16. 
27خالد عبد اهلل نا�صر �صليم17. 
22ح�صني عبد اهلل اأحمد الق�صمة18. 
17عبد املجيد علي �صاري 19. 
17فار�س عبده علي ح�صني20. 

العمراالسمم
35�صالح يحيى العتبي 21. 
40يحيى اأحمد الأبرقي 22. 
35حم�صن ح�صني اأبو قم�صة 23. 
27جمال خالد البحريي 24. 
35فارع اأبو �صالح25. 
55اأحمد علي اإ�صماعيل 26. 
45حممد احل�صوري 27. 
25حممد عبده الكويل 28. 
35عماد مبخوت جربان29. 
23جمهول الهوية30. 
35الزبريي 31. 
20عبد القادر اأحمد عبد اهلل الوادعي 32. 
32اأمني زايد زياد33. 
جمال الأهنومي 34. 
�صفوان �صرحان فارع35. 
35ن�صيم �صادق القا�صي 36. 
عنرت �صيلة 37. 
د/ عبد اهلل فارع38. 
عبداهلل ال�صقاقي39. 
طارق مهدي احلجوري 40. 
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بيانات املمتلكات اخلاصة اليت استهدفها القصف:-
1- تدمري حمطة وقود و)ناقلة( حمملة مبادة الغاز واإحراق العديد من با�صات الغاز ب�صكل كامل 

وهي التي كانت اأمام املحطة يف  انتظار تزويدها بالغاز.
2- تدمري حمالت جتارية ب�صوق حوث وهي كالتايل:

              اأ - دكان ال�صقاقي – مبيدات.
              ب - دكان حممد احل�صوري – مبيدات.

              ج - دكان الأبرقي – معدات زراعية ومواطري واأنابيب ماء. 
              د - حمالت ال�صرعبي – �صرافة.

              هـ - حمالت الذيب – مبيدات ح�صرية.
3- اإتالف واإحراق العديد من ال�صيارات والناقالت وهي كالتايل :

              اأ- �صاحنة ) ديّنة( تابعة لعبد اهلل م�صلح بطحان حمملة بـ 200 كي�س علف دجاج. 
              ب- �صاحنة )هايلوك�س( غمارتني تابعة للحجوري. 

              ج- �صيارة فيتارا دفع رباعي تابعة لالأبرقي. 
              د- �صيارة تابعة لوليد ي�صيعي. 
              هـ - قاطرة تابعة لعلي �صعالن.

              و- ع�صر دراجات نارية تابعة لعدة اأ�صخا�س.
4- كما مت تدمري منازل املواطنني على روؤو�س �صاكنيها ول يزال الأطفال والن�صاء حتت الأنقا�س 

حتى كتابة هذا التقرير , وقد ت�صررت العديد من املنازل املجاورة ملواقع الق�صف وهي كالتايل :
              اأ- عمارة تابعة للمحطة. 

              ب- عمارة ح�صني الربو�صي. 
              ج- عمارة اإبراهيم �صعالن.
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صور بعض املنشآت املدنية والتجارية اليت استهدفها القصف يف مدينة حوث 

حمالت جتارية ُدمرت بالكامل

حمالت جتارية وم�صاكن مدنية تهدمت فوق �صاكنيها
ب�صبب ا�صتهدافها من قبل طائرات ال�صعودية وحتالفها

قصف حمطة وقود - مديرية حوث - حمافظة عمران



73 سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول

اجلرمية الثامنة

 قنبلة الدمار 
استهداف حي فج عطان السكين

 أمانة العاصمة  بتاريخ 20 ابريل 2015م

 �صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

دوليًا" حمرمة  اأ�صلحة  "ا�صتخدام 
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مقدمـــــة :
منذ بداية �صن اململكة ال�صعودية وحلفائها احلرب على اليمن يف 2015/3/26م ا�صتهدفت طائراتها 
عدة مناطق متفرقة يف العا�صمة �صنعاء ب�صكل يومي ومن تلك املناطق منطقة ت�صمى حي عطان 
احد احياء مديرية ال�صبعني التي تعترب من اأكرب املديريات يف اأمانة العا�صمة �صنعاء والتي تقع 
يف اجلزء اجلنوبي الغربي من العا�صمة ويف هذا احلي جبل ي�صمى عطان وعلى امتداد منحدراته 

و�صفحه وعلى جوانبه تقع منطقة ت�صمى فج عطان وهي منطقة �صكنية وجتارية راقية.

مكان االنتهاك :حي فج عطان احد احياء مديرية ال�صبعني التي تعترب من اكرب املديريات يف 
اأمانة العا�صمة �صنعاء ويقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من العا�صمة ويف هذا احلي جبل ي�صمى عطان 
ت�صمى فج عطان وهي منطقة مكتظة  واأ�صفله تقع منطقة  امتداد منحدراته وعلى جوانبه  وعلى 
بالوحدات ال�صكانية وال�صفارات وال�صركات التجارية وامل�صت�صفيات اخلا�صة واملدار�س واجلامعات .
زمن االنتهاك: يوم  الثنني املوافق 20اأبريل2015م قرابة ال�صاعة العا�صرة والن�صف �صباحًا.

نوع االنتهاك: ق�صف بالطريان احلربي ال�صعودي ب�صالح حمرم دوليًا على جبل منطقة عطان 
ت�صبب بانفجار هائل نتج عنه �صقوط قتلى وجرحى ودمار �صامل ملنطقة فج عطان واإحلاق اأ�صرار 
 7 امتداد  على  �صكنية  وحدة  الف  ثالثة  من  لأكرث  وحكومية  وجتارية  �صكنية  بوحدات  كبرية 

كيلومرت من املوقع الذي ح�صل فيه النفجار.

جهة االنتهاك: اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي )الإمارات , الكويت, 
قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان, الأردن, املغرب, اأمريكا(

يف  احلرب  �صن  بداية  منذ  بلغت  احلي  هذا  ا�صتهدفت  غارات  عدة  ر�صد  القانوين  املركز   
2015/3/26م اإىل 17اأبريل2015م  قرابة ) 130( غارة على احلي معظمها كانت بعد منت�صف الليل 
, وكان �صدى النفجارات الناجتة عن الق�صف ت�صل اإىل م�صامع �صكان العا�صمة �صنعاء وتثري اخلوف 
خمتلفة  مادية  اأ�صرار  يف  تتمثل  الفرتة  تلك  خالل  الأ�صرار  وكانت   , والأطفال  الن�صاء  لدى  والفزع 
حلقت بامل�صاكن واملن�صئات املدنية, وخالل ر�صد الغارات اليومية لحظنا تزايد وتريتها وقوة انفجار 
الأ�صلحة امل�صتخدمة يف ق�صف هذه املنطقة ,ويف  منت�صف ليل 18/ابريل/2015م ح�صل انفجار عنيف 
ا�صتهدف احلي كان قويًا لدرجة اأن �صكان العا�صمة ا�صتيقظوا على دوي �صوته وو�صل اإىل املركز الكثري 

من البالغات عن �صحايا ب�صرية و ح�صول اأ�صرار مادية كبرية .
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وبعد الق�صف بن�صف �صاعة تقريبًا ر�صد الفريق يف مواقع التوا�صل الإجتماعي  دعوات ا�صتغاثة من 
اأهايل املنطقة وعرب نا�صطني حقوقيني مفادها انت�صار غاز كثيف يف املنطقة بعد الق�صف رائحته ت�صبه 
الكلور وقد ت�صبب يف اإ�صابة بع�س �صكان حي عطان بحالت اختناق و�صعوبة يف التنف�س المر الذي 

يحتاج اإىل �صرعة اإ�صعافهم.
 املركز القانوين  توا�صل تلفونيًا يف ال�صاعة الثانية والن�صف اأي بعد �صاعة تقريبًا من النفجار 
الناجت عن الق�صف مع مراكز الطوارئ يف امل�صت�صفيات –لعدم قدرة فريق الر�صد على الإنتقال يف نف�س 
الوقت لتوثيق احلالت يف احلي اأو اإىل امل�صت�صفيات التي اأ�صعف امل�صابني اإليها نظرًا لإ�صتمرار حتليق 
اإليهم العديد من  اأنه و�صلت  اأفاد الطبيب املتواجد يف طوارئ امل�صت�صفى اجلمهوري  الطائرات -  وقد 

احلالت التي تعاين من اختناق احدهم يف العناية املركزة حالته حرجه جدا .
يف �صباح اليوم التايل  19اأبريل2015م ال�صاعة التا�صعة حترك فريق الر�صد والتوثيق للم�صت�صفى 
اجلمهوري احلكومي الواقع يف �صارع الزبريي بالعا�صمة �صنعاء لتوثيق احلالت التي مت ابالغه لياًل 
بوجودها .وعند اخذ اإفادات املخت�صني اأفاد دكتور الطوارئ واملندوب الأمني يف امل�صت�صفى اأن ال�صخ�س 
الذي كانت حالته حرجة لياًل قد فارق احلياة ب�صبب الختناق ومل يتمكنوا من اأنقاذه وا�صمه اكرم 

الب�صاري 20 عاما وجثته يف ثالجة امل�صت�صفى.
كما اأفاد دكتور الطوارئ اأن هناك �صخ�س ممن مت اإ�صعافهم لياًل لإ�صابتهم بالختناق يف منطقة عطان 
كان قد غادر امل�صت�صفى بعد اأن مت معاجلته لياًل عاد يف ال�صباح وحالته حرجه ويعاين من �صعوبة يف 
التنف�س ومت اإدخاله غرفة العناية املركزة وقد قام الفريق باأخذ بياناته وت�صويرة من خارج الغرفة 

لحرتازات طبية ح�صب طلب املخت�صني وطلبنا تقرير طبي عن حالته  .
اأفاد الدكتور املخت�س يف امل�صت�صفى للفريق اأن هناك اأربع حالت من عائلة واحدة وهن اأربع ن�صاء  مت 
اإ�صعافهن للم�صت�صفى وعند اجراء الفحو�صات وعمل ك�صافة اأ�صعة )XR( اأظهرت النتائج عن وجود 
ثقوب يف رئتي الأربع احلالت وهو اأي�صًا ما وجدوه يف بقية احلالت ومنهم املتويف اكرم الب�صاري وهي حالة 

اأثارت �صكوك وريبة الأطباء يف امل�صت�صفى يف نوعية الغازات التي ا�صتن�صقها ال�صحايا جراء الق�صف .
امل�صابني  اإفادات  وّثقنا  كما  والق�صف  الواقعة  عن  �صهود  �صهادات  اإىل  ا�صتمع  القانوين  املركز   

واأهاليهم.  
األقته  دوليا  حمرمًا  �صالحا  يكون  قد  ذلك  يف  ت�صبب  الذي  الغاز  اأن  اأكدوا  واأطباء  حمليون  خرباء 
الطائرات احلربية ال�صعودية  يف مناطق ماأهولة بال�صكان املدنيني اأودى بحياة البع�س منهم والبع�س 
الذي بات  العالج يف اخلارج  اإىل  واأن حالتهم خطرة وحتتاج  التقرير  زال يعاين حتى كتابة هذا  ما 

م�صتحياًل ب�صبب احلظر اجلوي والبحري والربي الذي فر�صته ال�صعودية على ابناء اليمن .

قصف فج عطان السكين -مديرية السبعني - أمانة العاصمة



سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول76

واقعة القصف ملنطقة عطان )جمزرة عطان الكربى( يوم االثنني 20أبريل2015م:

اإىل  باحثات  وثالث  باحثني  اأربعة  من  -املكون  والتوثيق  الر�صد  فريق  اإنتقل  اليوم  هذا  �صباح  يف 
مكان الق�صف لر�صد النتهاكات وتوثيق الأ�صرار املادية واآثار الق�صف الذي ت�صبب ح�صول اختناق 
يوم  يف  حدثت  التي  الواقعة  تلك  عن  وال�صهود  ال�صحايا  اإفادات  واأخذ  اآنفًا,  املذكورة  احلالت 

18اأبريل2015م والتي طالت املدنيني والوحدات ال�صكنية.
واأثناء ما كان الباحثون يقومون بالتوثيق �صمعوا يف ال�صاعة 10:35 �س حتليق طائرات ال�صعودية 
وحتالفها فوق املكان وفجاأة قامت تلك الطائرات بق�صف املنطقة التي ق�صفتها املرة الأوىل بتاريخ 
18اأبريل2015م, وا�صتخدمت هذه املرة يف ق�صف جبل عطان �صالحًا فتاكًا ذو قدرة تدمريية عالية 
و�صوت انفجاره كان هائاًل جدًا, فاأ�صابت حافة جبل عطان لًتحدث انفجارا هائاًل وقويًا مل ي�صبق 
لنا اأن �صاهدنا  اأو �صمعنا مبثله طوال حياتنا, ونتيجة لل�صغط الهائل الذي �صاحب النفجار �صعرنا 
بقوة انتزعتنا من الأر�س واألقت بنا اإىل م�صافة عن مكان متركزنا. و�صاَحب النفجار ت�صاعد كتل 
نارية ملتهبة وكثيفة جدًا يبلغ قطرها حوايل)500( مرت تقريبًا. لت�صكل بعد ذلك دخانًا كثيفًا 
ت�صاعد عموديًا نحو ال�صماء على �صكل ال�صجرة, واإرتفع الدخان اإىل م�صافة عالية تقدر بكيلو مرت 
تقريبًا. وخّلف النفجار دمارًا �صاماًل لكل الأحياء املحيطة مبركز وقوعه, و�صاهدنا  كميات كبرية 
من �صخور اجلبل باأحجام كبرية ي�صل حجم بع�صها اإىل حجم ال�صيارة, وكانت تلك ال�صخور تت�صاقط 
على ُبعد م�صافات واجتاهات خمتلفة يف املنطقة, كما �صاهدنا تطاير اأحجار خمتلفة الإحجام بني 
املتو�صطة وال�صغرية يعادل حجم بع�صها حجم جمجمة الإن�صان, و�صاهدنا الأدخنة والغبار الكثيف 
املختلط بالغازات يزحف على الأحياء ال�صكنية مدمرًا كل �صئٍء اعرت�س طريقه من بيوت املدنيني 
والفلل والعمارات ال�صكنية واملدار�س ورو�صات الأطفال واجلامعات وامل�صاجد وال�صركات التجارية 
واملحالت واملعار�س التجارية وامل�صت�صفيات والعيادات الطبية وال�صواق والطرق و�صبكات الكهرباء 
والإت�صالت وع�صرات املن�صاآت اخلدمية احلكومية والتجارية وع�صرات ال�صيارات اخلا�صة, بل مل 
الدبلوما�صية  البعثات  ومقرات  ال�صفراء  وبيوت  القن�صلية  وامللحقيات  ال�صفارات  حتى  منه  ت�صلم 
باملئات  وجرحى  قتلى  خملفًا  الب�صر  مد  على  �صاماًل  دمارًا  النفجار  ذلك  دمرها  املتحدة  والأمم 

واأ�صرار مادية كبرية.

ونظرًا لتواجدنا يف تلك املنطقة وقت هذه الكارثة فقد تعر�صت اإحدى الباحثات )�س. م(  لإ�صابة 
بليغة نتيجة لإرتطام اأحد الأحجار املتطايرة من النفجار  بحو�صها  , اأماالآخرون  من فريق الر�صد
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اأ�صيبوا بر�صو�س وخدو�س نتيجة �صغط وقوة النفجار الذي دفعهم للخلف وت�صبب ب�صقوطهم لالأر�س. 
ليفيقوا بعد هول ال�صدمة على م�صهد ماأ�صاأوي ي�صعب و�صفه ,اأنا�س م�صدومني من هول النفجار منهم 

من ي�صرخ والبع�س يهرب واآخرين يهرعون اإىل مكان تواجد اأطفالهم ون�صائهم واأقربائهم ((.

هرع الفريق لإ�صعاف زميلتهم : ويف الطريق اإىل امل�صت�صفى �صاهدوا  املزيد من الدمار واخلراب الذي 
امل�صت�صفى  اإىل  بها  مروا  التي   وال�صوارع  الأحياء  اإمتداد  على  ال�صعودي   الطريان  �صواريخ  خلفته 
اجلمهوري الذ يقع على بعد 7 كيلو من منطقة النفجار , �صيارات الإ�صعاف وفرق الإنقاذ تهرع اإىل 
يف  اأج�صادهم   املتناثرة  امل�صابني  واإ�صعاف  الأنقا�س  حتت  من  ال�صحايا  لنت�صال  واملنازل  الأحياء 
ال�صوارع واملنازل واملحالت التجارية , ال�صخور متناثرة يف كل اأرجاء حي عطان والأحياء املجاورة 
فوق ال�صيارات واملنازل ويف املحالت التجارية , عمارات ومنازل تدمرت كليًا واأخرى �صاعت مالحمها 
كل �صئء يف املنطقة �صار غريبًا وموح�صًا وكلما  ابتعدنا عن مركز النفجار وجدنا  الدمار واخلراب 
اأو�صلنا زميلتنا الباحثة اإىل امل�صت�صفى وتركنا اأحدنا لرعايتها عدنا اإىل تلك الأحياء التي حل عليها 

الدمار واخلراب لنوثق كل ما �صاهدناه وراأيناه .

املركز القانوني وثق بعض الضحايا املدنيني:
بعد اأن ا�صتطاع الفريق اإ�صعاف زميلتهم توا�صلوا مع بقية اأع�صاء فرق الر�صد والتوثيق املتواجدة يف 
�صنعاء لتوثيق تلك اجلرائم نظرًا لت�صاع رقعة الإحياء التي طالها الدمار, وبكل �صجاعة عادوا اإىل 
اأُ�صعف  حي عطان ووثقوا ذلك الدمار واخلراب, جزء من فريق الر�صد انتقل اإىل امل�صت�صفيات التي 
اأو ا�صتقبلت جثث القتلى, ووّثقنا حالت كثري من القتلى واجلرحى الذين وجدناهم  اإليها امل�صابون 
يف اأربعة ع�صر م�صت�صفى بالعا�صمة �صنعاء امتالأت بهم ثالجاتها ومرافقها الطبية, حتى اأن الأعداد 

الكبرية للجثث دفعت بامل�صت�صفيات اإىل ال�صتعانة بثالجات جتارية اأخرى حلفظ اجلثث . 
اأعلنت  كما  بالدم,  والتربع  امل�صت�صفيات   جميع  نحو  للتوجه  ا�صتغاثة  نداء  اأطلقت  ال�صحة:  وزارة 
امل�صت�صفيات حالة الطوارئ الق�صوى واإ�صتدعاء جميع كوادرها من الأطباء وال�صت�صاريني والعاملني.

 املركز القانوين : وثق حالت القتل والإ�صابات والأ�صرار ب�صهادات )100( �صاهد واإفادات اأهايل 
القتلى واإفادات اأغلب امل�صابني واإفادات )500( مدين من اأ�صحاب املنازل وال�صركات وال�صيارات التي 
بالفيديو,  لل�صحايا وتوثيق حالتهم  الفوتوغرافية  ال�صور  اأخذ  الق�صف, ومت  الدمار ب�صبب  حلقها 

كما تابعنا امل�صت�صفيات واجلهات املخت�صة من اأجل احل�صول على التقارير الطبية )التي بالفعل
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ح�صلنا على عدد منها وما زلنا نتابع البقية(  كما وّثقنا اإفادات الأطباء وامل�صوؤولني واجلهات الأمنية, 
القتلى  من  ال�صحايا  مبئات  تكتظ  كانت  التي  امل�صت�صفيات  و�صالت  واملمرات  الطوارئ  غرف  ووّثقنا 

واجلرحى مع ا�صتمرار توافد املزيد منهم فوق �صيارات الإ�صعاف.

اأو  للمواطنني  اململوكة  العقارية واملنقولة   املدنية  املن�صاآت  املادية يف  الكثري من الأ�صرار  كما وّثقنا 
لل�صركات اأو للحكومة اأو لالأجانب.

وصف االنفجار ونوع السالح املستخدم:

وثق املركز اأنه على ُبعد م�صافات قد ت�صل اإىل كيلو ون�صف وحتى اثنني كيلو تطايرت ال�صخور من 
للجبل  ذوبان  حدث  اأنه  يبدو  حيث  لالنفجار,  الهائلة  القوة  نتيجة  وكبرية  �صغرية  باأحجام  اجلبل 

امتالأت به �صوارع العا�صمة يف فج عطان ب�صكل اأحجار �صغرية وتراب ناعم.

وبح�صب خرباء خمت�صني اأفادوا املركز باأن هذا النهيار املتطاير للجبل بهذا ال�صكل وُبعد امل�صافات 
وكثافته  اإىل 6(  ما بني )4  ملعادن اجلبل تقريبا  ال�صالبة  اأن مقدار  اأحجاره ومبا  اإليه  التي و�صلت 
عالية ت�صل يف املتو�صط )2 اإىل 2.4 كجم/م3( وكما �صاهدنا تفتت هذا اجلبل بذلك ال�صكل الهائل 
وحتوله اإىل اأحجار �صغرية واأي�صا كلما اقرتبنا من مركز  انفجار القنبلة يبدو اجلبل كاأنه حتول اإىل 
اأن مقدار ال�صالبة  ملعادن اجلبل واأي�صًا  اأولية وعلمية  )كري وني�س وتراب(؛ وهذا ما يعطي نتائج 
الكثافة وما هو ناجت عن النفجار ومدى تفتته وحتوله اإىل اأحجار �صغرية وتراب يقودنا اأن ال�صالح 
امل�صتخدم قد وّلد طاقة حرارية عالية هائلة تتجاوز درجة اإن�صهار املعادن املكونة للجبل قد ت�صل 

اإىل اأكرث من 4000 درجة مئوية.

مشاهد االنفجار: من خالل ال�صور التي وثقت حلظة الق�صف بوا�صطة كامريات املراقبة املتواجدة 
م�صافة  اإرتفع  كبري  انفجار  حدوث  و�صحت  للمكان  املجاورة  والإعالمية  املدنية  املوؤ�ص�صات  بع�س  يف 
حتليل  وباإمكان  كثيف.  بدخان  م�صحوبة  الأمتار  مئات  باإرتفاع  ونار  متموج  دخان  اأعقبه  طويلة 
الطيف من خالل ال�صورة وحتديد العنا�صر املكونة لالنفجار ميكن من خاللها ا�صتنتاج نوعية ال�صالح 

امل�صتخدم من قبل خرباء.
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إنبعاثات مشعة يف منطقة االنفجار:
  املركز القانوين ح�صل على التقرير ال�صادر عن املركز الوطني لعالج الأورام الذي قام بالنزول 
لقيا�س  املخ�ص�صة  بالأجهزة  املنطقة  مل�صح  النفجار  مكان  اإىل  22اأبريل2015م  بتاريخ  امليداين 
 "survey meter" اإىل التايل )تدرج زيادة القراءة جلهاز  النبعاثات الإ�صعاعية, والذي خل�س 
)املا�صح الإ�صعاعي املكاين( كلما اجتهنا �صوب مركز النفجار, وذلك ي�صري اإىل اأن هناك ن�صاط اإ�صعاعي 

كبري ن�صبيًا, وهذا يعطينا موؤ�صرات علمية اأولية اأن النفجار اإنبعثت عنه اأ�صعة( .
 كما ا�صتمع املركز  اإىل ت�صريحات عدد من اخلرباء املحليني واإفادات اأطباء و�صهود عيان واأطلع على 
مقاطع الفيديو التي وثقت الق�صف وحلظة النفجار , بالإ�صافة اإىل توثيقه ات�صاع رقعة الدمار الذي 
خلفه النفجار لعدة كيلو مرتات, و�صرعة ونوع الدمار وقوة النفجار وقوة �صوته وكميات الغازات 
املنبعثة عنه وتزايد الأدلة عن وجود اإ�صعاعات م�صرطنة يف بوؤرة النفجار واملناطق املحيطة به, كل 
ذلك يوؤكد اأن ق�صف الطريان ال�صعودي حلي عطان بتاريخ 20اأبريل2015م كان با�صتخدام �صالح فتاك 
وقد يكون حمرم دوليًا كما ا�صار اإليه خرباء, واآثار ذلك النفجار التي مازالت ماثلة وت�صهد على هذه 
اجلرمية التي تخ�صع للقوانني الدولية جترميًا وعقوبًة , وكل هذا ي�صتدعي من الأمم املتحدة اإر�صال 

جلنة حتقيق يف هذا الواقعة كونها تعد من جرائم احلرب .
نتائج االنتهاك:

اأطفال ون�صاء  الب�صرية : بلغت ح�صيلة الق�صف بح�صب ما مت توثيقه )84( قتياًل بينهم  ال�صحايا 
وبلغ عدد اجلرحى اأكرث من )600( جريح  بينهم اأطفال ون�صاء. 

كما ت�صبب الق�صف يف نزوح كل �صكان حي عطان والأحياء املجاورة له اإىل مناطق متفرقة يف العا�صمة 
واملحافظات الأخرى, ويقدر عددهم مبا ل يقل عن )ثالثني الف( نازح , وبع�س ال�صكان الذين دمرت 

منازلهم مل يجدوا لهم ماأوى اإل يف عّبارات الطريق واأنابيب ت�صريف مياه ال�صيول والمطار.
حاالت إنسانية مأساوية :  

ر�صد املركز حالت ماأ�صاوية لإ�صرتني ممن تدمرت منازلهم جراء ق�صف منطقة عطان فلم يجدوا 
لهم ماأوى اإل يف عّبارات ال�صيول حتت الأر�س, الأ�صرتان مكونتان من )15( فردًا معظمهم من الن�صاء 
منا�صدة  القانوين يف حينها  املركز  اأ�صدر  وبينهم م�صابون ومر�صى ومعاقون عقليًا. وقد  والأطفال, 

للمنظمات الإغاثية واجلهات الر�صمية لإغاثة هذه الأ�صر.
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اأنهما  اإل  اإىل )84( قتياًل و)364( جريحًا  القتلى و�صل  اأن عدد  وزارة الداخلية وال�صحة �صرحتا 
قالتا اأن عدد )45( جثة ما زالت جمهولة الهوية.

ن�صتطع ح�صر كامل  التي ح�صلت نتيجة لالنفجار حيث مل  املادية : وّثقنا بع�س الأ�صرار  الأ�صرار 
الأ�صرار نظرًا لكرثة املنازل واملن�صاآت املدنية التي تعر�صــت للدمـــار واخلراب والإتـالف على امتداد

التجارية  واملحال  واملكاتب  وال�صركات  املنازل  من  املئات  دمرت  حيث   , الق�صف  مركز  من  كم(   7(
الطاقة  نقل  وخطوط  وامل�صاجد  واجلامعات  الأطفال  ورو�صات  وامل�صت�صفيات  واملدار�س  واخلدمية 
وال�صوارع وو�صائل النقل املختلفة, ولزالت اجلهات الر�صمية املخت�صة تقوم باحل�صر, و�صيعمل املركز 
التي  الوحدات  عدد   تقدير  وميكن  ح�صرها,  من  النتهاء  فور  عنها  مف�صلة  تقارير  على  للح�صول 

ت�صررت بحوايل )7( اآلف  مبنى )منازل - عمائر - مدار�س - حمالت جتارية-و و و و..... الخ(.

ل�صفارات  التابعة  املن�صاآت  وبع�س  تدمرت  التي  التجارية  ال�صركات  بع�س  وّثق  القانوين  املركز   
اأجنبية وهيئات ومنظمات دولية.

ال�صورة تتكلم عن حجم ال�صالح الذي ا�صتخدمته ال�صعودية وحتالفها
يف ق�صفها جلبل عطان و�صط الأحياء ال�صكنية
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2015/4/20فج عطان اأمانة العا�صمةقتلىذكورعدد 48 جثة جمهولة37. 

أمساء الضحايا القتلى

قصف فج عطان السكين -مديرية السبعني - أمانة العاصمة



سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول82

يبلــغ  اجلايفي  حممد  �صيف  حممد  الطفل 
علــى  منزله  ويقــع  �صنوات  �صبع  العمر  مـن 
ُبعــــــد 3 كيلو مــن منطقة الق�صف كان ذاهبًا 
اإىل البقالة لي�صرتي ماًء ملنزلهم واأ�صابتـــه 
اإحدى �صظايا النفجار يف فـــج عطان والتي 

على اإثرها فارق احلياة

صور  بعض الضحايا من القتلى نتيجة قصف السعودية وحتالفها على منطقة فج عطان 

اأ�صرة اأحد ال�صحايا عند و�صولهم اإىل 
امل�صت�صفى لروؤية اأحد اأقاربهم الذي قتل 

ب�صبب ق�صف جبل عطان

اأحد ال�صحايا الذين قتلوا ب�صبب الق�صف 
على منطقة فج عطان 

جثة هامدة مت ت�صويرها يف امل�صت�صفى 
وتعود لأحد �صحايا الق�صف

على منطقة فج عطان 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب2طفلنا�صر�صرف الدين1. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة5طفلةهندية حمزة علي عبد اهلل2. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب6طفلحممد اإبراهيم قايد3. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب7طفليو�صف  حممد حممد ن�صيح4. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة8طفلةزينب عبد اهلل ح�صني العلواين5. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب8طفلمنري حمزة علي عبد اهلل6. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب9طفلجنم الدين فهد العمراين7. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب10طفلذي يزن حممد اأحمد علي خ�صرف8. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة10طفلة�صدراء عبد اهلل با�صهيب9. 

2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب11طفلعبد العزيز اأحمد حممد عامر10. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب13طفلاأ�صيل اأحمد �صالح عطرو�س11. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة13طفلة�صمية عبد الرحيم ال�صيباين12. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب13طفلعبد الوهاب جميب اخلولين13. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب13طفلحممد عمر �صالح �صامل14. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة14طفلةفاطمة نا�صر �صالح ال�صاملي15. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة14طفلةمروة نبيل عبد ال�صمد16. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة15طفلةاآية حارث العمري17. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب15طفلبالل عبد اهلل ح�صني ال�صحب18. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة16طفلةن�صيم حممد اخلالدي19. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة17طفلةاأمل اأحمد �صالح عطرو�س20. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب17طفل�صلطان عبد احلميد م�صاعد21. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب17طفلفرج اأنور ربعة22. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب17طفلحممد ماجد عامر23. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب17طفليو�صف ها�صم البعداين24. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب18طفلبالل علي �صالح العبديل25. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب18طفلعبد اهلل �صالح الديلمي26. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب18طفلعلي �صعيد اإ�صماعيل الزيلعي27. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب18طفلفوؤاد �صيف اهلل حممد الوادعي28. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب18طفلحممد عبد اهلل حممد املختفي29. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب18طفلحممد علي  اخلولين30. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب18طفلحممد حممد عبا�س ال�صمريي31. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب18طفلها�صم هائل اأحمد عبده ال�صلوي32. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة10ا�صهرطفلةبتول حممد ح�صن ح�صني33. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب6 ا�صهرطفلعيان حمزة علي34. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة20اأنثىفاطمة حممد دميا 35. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب22اأنثى�صهاي قمت�صو 36. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة25اأنثىحورية حم�صن علي معي�س37. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة30اأنثىاآمنة عادل اإبراهيم38. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة30اأنثىاآمنة اآدم اإبراهيم39. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة30اأنثىتغريد خالد حممد40. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة30اأنثى�صعادة ح�صني اأميون41. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة30اأنثىفرحة اأحمد ح�صني جرعون42. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة30اأنثىلقاء عبد الرحمن قا�صم اإبراهيم43. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة35اأنثىاأفراح حممد عبد اهلل احليفي44. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة40اأنثىهاللة جنني �صالح �صعالن45. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة41اأنثىملياء عبد العزيز �صكري46. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة45اأنثىاآمنة يحي هادي ريا�س47. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة45اأنثىفاطمة عثمان ادم48. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة45اأنثىماجدة �صجاع الدين49. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة65اأنثىعتيقة �صالح الزبريي50. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة90اأنثىحورية علي قايد الطم�صي51. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة-اأنثىمنرية قمر عبا�س52. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة-اأنثىاأخت/عبد الوهاب  اجلحدري 53. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صابة-اأنثىزوجة عبد الوهاب اجلحدري54. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب19ذكراأحمد حممد اأحمد العطاين55. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب19ذكرح�صن ناجي حم�صن56. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب19ذكرحممد طاهر اأحمد عبده57. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرجهاد �صالح اأحمد ال�صعبي58. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرزيد اأحمد ح�صني التوعري59. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرعبد الغني عبد اللطيف ال�صجاع60. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرع�صام اأحمد عبده النهاري61. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرع�صام عبد اهلل امل�صوري62. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرعلي حممد اأحمد العطاين63. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرعمرو نبيل ح�صني جاللة64. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرفاروق علي عبد اهلل النوعة65. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرفيجي العطاء اأحمد يحي66. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب20ذكرن�صوان ح�صني علي البدري67. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب21ذكراأنور علي فرحان68. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب21ذكرزكريا يحي حممد يو�صف69. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب21ذكرعبد الكرمي حممد �صريف70. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب21ذكرعبد اهلل �صالح احلماطي71. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب21ذكرحممد اأحمد احلمريي72. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب12ذكرحممد اأحمد العطاين 73. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب12ذكرحممد ح�صني علي البدري74. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب21ذكرمنري نا�صر جمعان75. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب21ذكريو�صف اأحمد عبد اهلل  العزعزي 76. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب22ذكرخلدون خالد راجح77. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب22ذكر�صدام اأحمد اأحمد الطل78. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب22ذكرعبد اهلل علي حممد املحاقري79. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب22ذكرحممد قي�س عبد الواحد ثابت80. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب22ذكرحممد حممد اأحمد العطاين81. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب22ذكرمهدي حممد �صعيد احلمادي82. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب23ذكراإبراهيم عبده ح�صن معاذ83. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب23ذكرحزام علي حممد زيد84. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب23ذكر�صالح �صالح عبد اهلل حممد85. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب23ذكرعبد الرحمن حممد الهمداين86. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب23ذكرعبد اهلل ها�صم العدومي87. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب23ذكرحممود حممد ثابت ال�صلوي88. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب24ذكر جهاد علي اجلديبي 89. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب24ذكرعابد نا�صر الزاجي90. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب24ذكرعدنان ح�صني علي حممد البدري91. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب24ذكرعلي م�صلح اأحمد �صالح الريميي92. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب24ذكرعمر م�صلح اأحمد �صالح الريميي93. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب24ذكرفواز �صالح املليكي94. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب24ذكرحممد اأمني عبده حم�صن95. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب24ذكروائل عبد اهلل نا�صر التميم96. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكر حممد  عبده �صعد اهلل احلكيمي 97. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكراأحمد رجب العقبي98. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكراأحمد علي ح�صن خمار�س99. 

2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكراإميانو بوكو 100. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكراأحمد علي ح�صني خمار�س 101. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكرخلدون خالد وازع ال�صوايف 102. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكرزيد عبد اهلل �صالح العودبي103. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكر�صليم حممد اأح�صن الن�صاري104. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكر�صمري حممد جباري105. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكر�صالح ح�صني حممد106. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكرعبد الإله حممد يحيى107. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكرعبد اهلل �صالح علي الب�صريي108. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكرعبد اهلل عبد اهلل ال�صريف109. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكرعبد اهلل حممد يعيف110. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكرعلي حممد عبدالرب الدباين111. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكرعماد عادل عبد العزيز العزعزي112. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب52ذكرميك الطوتي 113. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب52ذكرهاين  علي حممد عبد اهلل العلوي114. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكروائل عبد الرقيب عبد الرحمن اأحمد115. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكروجدي عبده حممد116. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب25ذكروليد عبد ربه ال�صارقة117. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب26ذكربالل علي حممد ثابت118. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكر اإبراهيم اأحمد ال�صواري 119. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكراأحمد علي فرج120. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكراأ�صرف قايد  العريقي121. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكرب�صام قا�صم لهويدي122. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكرخالد عبد العزيز اأحمد عماد123. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكرعمر حممد �صمال124. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكرماجد حممد حممد الر�صا�س125. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكرحممد اأحمد قا�صم126. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكرحممد قايد عالو127. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكرحممود يحي احلجازي128. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكرجنم عبد الوهاب اخلولين129. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب27ذكريا�صر ثابت اأحمد عو�س 130. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب28ذكرحزام اأحمد حزام ال�صاحذي131. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب28ذكرحممد عبدالقادر الدهم�صي132. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب28ذكرمهدي حممد اإ�صماعيل مغل�س133. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب28ذكروحيد علي مهدي الرميي134. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب28ذكريحي حممد ح�صن حزمان135. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب29ذكراأمني حمدي حممد ال�صماع136. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب29ذكرجمال م�صطفى العزعزي137. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب29ذكر�صمري يحي يحي  احلبابي138. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب29ذكرفتحي حممد اأحمد القد�صي139. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب29ذكرحمفوظ �صالح اأحمد عبده140. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكراأحمد علي حممد عويدان141. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكراأكرم عبده النعماين142. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرحمري اأحمد حممد العبا�صي143. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرراجح حممد �صالح اجلربي144. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكر�صامل اأحمد القيفي145. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكر�صهاب علي �صالح العاقل146. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرطارق اأحمد حممد حامت147. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرطارق عمر العريقي148. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرطه اأحمد عبد اهلل149. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرعبد الرحمن امليثايل150. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرعبد الغني قا�صم رجب151. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرعدنان حممد قا�صم ال�صمريي152. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرعلي نا�صر حمود الغرباين153. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرعمار عبد اهلل حممد املخاليف154. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرجماهد �صالح عبد اهلل �صعد155. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرحممد اأحمد القوطاري156. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرحممد يحي النقيب157. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرمنري �صالح قا�صم املقرمي158. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرمنري عبد الإله �صم�صان159. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرمنري ناجي علي احلن�صلي160. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرنبيل علي الراعي161. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكرواثق �صلطان حممد قا�صم162. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكريحي اأحمد عامر163. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب30ذكريحي جنيب مربوك164. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب31ذكرعبد الرووؤف حيدرة احل�صن165. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب31ذكرفتح حممد �صالم احلمادي166. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب31ذكرماجد عبد الرحمن حم�صن اإ�صماعيل167. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب31ذكرحممد عبده الرتكي168. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب32ذكربندر �صالح القدمي169. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب32ذكرحممد مهدي حممد املختاري170. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب33ذكرعبد ال�صالم غامن171. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب33ذكرحم�صن علي فارع172. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب33ذكرمراد �صامل جحزة173. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب34ذكرعبد اهلل غالب املبدي174. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب34ذكرلطف اأحمد علي �صاكر175. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب34ذكرحممد من�صور علي الرازحي176. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكراأحمد علي اأحمد عربة177. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكرب�صام علي �صالح العطاب178. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكرجميل نا�صر اأحمد جراد179. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكرحكيم باجل ال�صمريي180. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكرحميد يحيى احلبابي181. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكررامي علي يحي املطري182. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكرر�صوان عبد اهلل القدميي183. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكررمزي ف�صل �صالح النقيب184. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكر�صامي اأحمد م�صعد الفاقو�س185. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكر�صدام ح�صني راجح186. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكرعبد العزيز اأحمد البق�س187. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكرعبد الغني علي عبد اهلل اجلرادي188. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب35ذكرعلي عبد احلميد ن�صر العمراين189. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب36ذكراأحمد غالب علي الفقيه190. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب37ذكر�صالح ح�صن علي القر�صي191. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب37ذكرعبد اهلل علي احليف192. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب73ذكرن�صر �صالح زواية193. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب83ذكر علي عبده احلكيمي 194. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب38ذكراإبراهيم علي حمود احلملي195. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب38ذكرع�صام حممد �صرف الدين196. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب39ذكرعبد اجلليل عبداهلل مر�صد قطران197. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب40ذكرح�صني لطف اخلولين198. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب40ذكرخالد علي قيفان الزيادي199. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب40ذكر�صالح اأحمد جميل اجلابري200. 
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تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب40ذكرعبد اهلل حممد املختفي201. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب40ذكرحم�صن علي زيد اجلرادي202. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب40ذكرجنيب علي حمود م�صلح203. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكراإبراهيم ها�صم الديلمي204. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكراأحمد �صوقي �صايف الأغربي205. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكراأحمد علي عبد اهلل �صعالن206. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكرجمال قا�صم الظاهري 207. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكر�صعيد عبده العريفي208. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكر�صالح حزام النيني209. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكرعبد اخلالق عبد اهلل احلجازي210. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكرعلي حممد �صالح العريقي211. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكرعلي م�صعد الهمداين212. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب45ذكرنبيل عبد احلبيب النقيب213. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب47ذكرعبد اهلل اأحمد �صويد214. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب50ذكرحمري حممد علي �صالح215. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب50ذكرعبد الرحمن اإ�صماعيل ال�صديق216. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب50ذكرعبد الروؤوف بن بريك217. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب50ذكرعلي اأحمد عبد اهلل عامر218. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب50ذكرحممد اأحمد �صالح الأ�صول219. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب50ذكرحممد عمر �صالح عبده220. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب52ذكريحي عبد اهلل بكري وهبان 221. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب55ذكر عز الدين ال�صروري222. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب58ذكرعبد الكرمي يحي الب�صريي223. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب58ذكرنور الدين علي عبد اهلل املقبويل224. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب60ذكرعبد اهلل راجح حممد ال�صباح225. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب60ذكرفوؤاد املطري226. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب60ذكرحممد حممد �صالح عبده227. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب60ذكرحممد يحي غوبر 228. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب65ذكرفرا�س حمود الهجري229. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكراأمين عبد اهلل الهمداين230. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرجمال �صو�صاجاليا231. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرجندي يف احلر�س مل تعرف بياناته232. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرع�صام �صيف فارع233. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعلي حممد عبد الرب234. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعبد الوهاب اجلحدري235. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكر نبيل �صالح ح�صني الكوكباين236. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكراإبراهيم الوادعي237. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكراأحمد عبد الرقيب العزعزي238. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكراأجمد عبد اخلالق املعدين239. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكراأني�س حممد عبده الطويل240. 
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جريحان يف غرفة العناية املركزة 
اأحدهما برتت قدميه

اأحد اجلرحى مبنطقة عطان
اإ�صابته خطرية

اأحد ال�صحايا يدعـى الو�صابي الذي 
ت�صمم ب�صبب الغازات والذي اأكد 
الأطباء بوجود ثقوب يف رئتيه

بعض جرحى حي فج عطان الذي استهدفته السعودية وحتالفها على منطقة فج عطان

تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةاحلالةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرجمال عبد اهلل النهاري241. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرجهاد علي اجلديري242. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرخالد يحي الرميي243. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكر�صاكور244. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكر�صكري مو�صى اأحمد245. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكر�صالح �صالح حمود امل�صاجدي246. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكر�صالح عبد اهلل اأحمد غالب247. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعبد احلكيم عبد الكرمي العمري248. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعبد القادر اأحمد249. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعبد اهلل ح�صن غالب250. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعبد الوهاب القا�صي251. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعبده حمود اأحمد احل�صباين252. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعثمان اأحمد احللحلي253. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعلي اأحمد �صالح ن�صوان254. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرعمار حممد قائد عامر 255. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرغالب العامري256. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرمالك خالد يحي الرميي257. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرمامون عبد الوهاب اجلحدري258. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرحممد اأحمد الآن�صي259. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرمهدي حممد �صعد260. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرنا�صر �صريف 261. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرنا�صر حممد خالد262. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرن�صر يحي ح�صني راجح263. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرهاين حممد عمر264. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكره�صام حمود فرحان265. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكرهيثم احلجزي266. 
2015/4/20فج عطاناأمانة العا�صمةم�صاب-ذكريحي اأحمد ال�صماحي267. 
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صور  بعض املنازل واملنشآت املدنية املدمرة بسبب القصف ملنطقة فج عطان

قرية عطان الأثرية التي دمرتها �صواريخ الطريان ال�صعودي وحتالفه والتي تبعد عن منطقة الق�صف 300 مرت تقريبًا مما يثبت اأن منطقة الق�صف منطقة اآهلة بال�صكان

الآهلة  املنطقة  هذه  على  وحتالفها  ال�صعودية  ق�صف  ب�صبب  واجلزئي  الكلي  الدمار  حلقها  كليو  بحوايل 3  الق�صف  منطقة  عن  تبعد  مدنية  منازل 
بال�صكان املدنيني وتثبت هذه ال�صور اأن ال�صعودية والتحالف مل تتخذ الإجراءات الوقائية وفقًا للمبادئ الدولية لتجنب املدنيني والأعيان املدنية

اجلبل  وهو  ق�صفت  التي  املنطقة  عن  تبعد  مدنية  منازل 
الذي يظهر خلف املنازل م�صافة 10 مرت وبعد هذه املنازل 

يوجد املئات من املنازل التي تدمرت كليًا اأو جزئيًا 

منازل حتيــط باجلبــــل الـــذي تــم ق�صفــه ممــا يثبـــت اأن 
ال�صعودية وحتالفها ق�صفت اأحياء �صكنية اآهلة باملدنيني

قصف فج عطان السكين -مديرية السبعني - أمانة العاصمة



91 سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول

جامعات خا�صة تبعد حوايل 1.5 كيلومرت عن جبل عطان الذي مت ق�صفه من قبل ال�صعودية وحتالفها وتعترب هذه اجلامعة وغريها 
�صمن حي عطان املاأهول بال�صكان ت�صررت ب�صبب ق�صف جبل عطان

منازل �صعبية كانت عر�صة للدمار ومنها هذين املنزلني الذي يظهر اأحدهما اأنه ُدمر كليًا والآخر جزئيًا وجوار املنزل الذي تدمر قتل الطفل 
حممد �صيف اجلايفي وتقع هذه املنازل يف حي يبعد عن مركز الق�صف حوايل 4 كيلو مرت والدمار يف هذا احلي ُيعد �صاهدًا حيًا على القوة 

النفجارية للقنابل وال�صواريخ التي ا�صتخدمتها ال�صعودية وحتالفها يف ق�صف جبل عطان املاأهول باملدنيني.

اخلا�س  للقطاع  التابعة  اأو  احلكومية  املدار�س  من  كثري 
تبعد  التي  املدر�صة  هذه  ومنها  الق�صف  ب�صبب  كليًا  ت�صررت 

عن مركز الق�صف حوايل 1 كيلو مرت. 

عطان  حي  يف  للدمار  عر�صة  كانت  جتارية  �صركات 
وال�صفارات  التجارية  املحالت  مئات  فيه  تتواجد  الذي 
تبعد  والتي  ذلك  على  مثاًل  ال�صركة  هذه  الدبلوما�صية, 
حوايل 1 كيلو مرت عن مركز الق�صف وقد �صاهدنا يف �صقف 
هذه ال�صركة وجود ثقوب كبرية ناجتة عن �صقوط خملفات 
الق�صف مع اأن املبنى من املباين احلديثة املعمورة باخلر�صاأنة

قصف جسر املخادر - حمافظة إب
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اجلرمية التاسعة

 قصــــف جســــر املخادر
حمافظة إب

بتاريخ 21 أبريل 2015م

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

املدنيني" قتل  وتعمد  التحتية  البنى  "ا�صتهداف 
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مكان االنتهاك : 
تبعد حمافظة اإب 193 كليو مرت عن العا�صمة �صنعاء  
, وهذه املحافظة تتكون من  من الناحية اجلنوبية 
اإحدى هذه املديريات ت�صمى املخادر  )20(مديرية 
,ويف هذه املديرية  يوجد ج�صر يربط بني حمافظة 
التي  الأخرى  واملحافظات   , اإب  وحمافظة  �صنعاء 
بني  حيويًا  رابطًا  اجل�صر   هذا  ويعترب    , باجتاهها 
املحافظات , ويف عام 2014م قامت احلكومة اليمنية 

باأعمال ال�صيانة واعادة تاأهيل اجل�صر ,باإعتبار اأن اجل�صر اأُن�صئ  يف منطقة كثرية ال�صيول , ول يوجد 
اجل�صر  هذا  طول   .ويبلغ  اأمنية  نقاط  حتى  ,اأو  ع�صكرية  من�صاأة  اأو  مع�صكر  اأي  اجل�صر  هذا  بجوار 
)200( مرت ,ويقع هذا اجل�صر يف منطقة ت�صمى الدليل وي�صمى اجل�صر عادة ج�صر الدليل اأو ج�صر 
, وهذا هو اجل�صر الذي  , ويبعد هذا اجل�صر عن مركز املحافظة بحوايل ع�صرين كيلو مرت  املخادر 
مت ا�صتهدافه من قبل الطريان احلربي لل�صعودية وحتالفها ,وبالقرب من هذا اجل�صر توجد منطقة 
�صكنية لفئات مهم�صة , مل جتد  ما يكفي لبناء منازل من الطوب وما اإىل ذلك , فعملت لها منازل من 

الق�س وال�صفيح وبع�س اأجزاء من الأقم�صة التي ت�صتخدم يف اخليام .
وقت االنتهاك :  ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحًا بتوقيت اليمن .

تاريخ االنتهاك:  يوم الثالثاء  املوافق 21اأبريل2015م.
نوع االنتهاك:

قيام الطريان احلربي بالق�صف على ج�صر املخادر )الدليل( نتج عنه قتل وا�صابه مدنيني ,وتدمري 
اجل�صر ,وقطع الطريق الرابطة بني حمافظة �صنعاء واإب  .

جهة االنتهاك:
اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها)احلرب �صد اليمن ( وهي )الإمارات , الكويت, 

قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان, املغرب, الأردن, اأمريكا(
وصف وقائع االنتهاك :

يف �صباح يوم 21اأبريل2015م قامت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها بق�صف ج�صر 
املخادر والذي كان مكتظًا بال�صيارات والدراجات النارية واإحدى ناقالت الوقود ,وقد نتج عن ق�صف هذا 
اجل�صر �صقوط )4( قتلى واإ�صابة اآخرين , وبعد اأن �صاهد املارة هذه املجزرة هرعوا لإ�صعاف اجلرحى

قصف جسر املخادر - حمافظة إب
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الذين كانوا  فوق اجل�صر , فقامت الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها بق�صف امل�صعفني من املدنيني 
مما اأدى اإىل تناثر اأ�صالء العديد من املدنيني واإ�صابة اخرين  وتدمري كلي للج�صر من اإحدى اجلهتني .

ال�صهود  ب�صهادات  والأ�صرار  والإ�صابات  للمدنيني   املبا�صر  القتل  حالت  وثق  القانوين  املركز   
واإفادات اأهايل القتلى واإفادات امل�صابني وبال�صور الفوتوغرافية والفيديو والتقارير الطبية .

إفادات شهود من أقارب الضحايا :
يوم  من  �صباحًا  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة  عند  بقوله:  اأفاد  30عامًا   ) ث   – �س  اأ-   ( ال�صاهد   •
الثالثاء املوافق 21اأبريل2015م  �صاهدنا الطائرات ت�صتهدف ج�صر الدليل مبنطقة املخادر بغارتني 
وكان عليه عدد من املارة ودراجة نارية �صقط على اإثر ال�صاروخ الأول اأربعة اأ�صخا�س فهرع النا�س 
لإ�صعافهم وعندما جتمع النا�س فوق اجل�صر لإنقاذ ال�صحايا و�صلت طائرة اأخرى و ق�صفتهم ف�صقط 
الع�صرات منهم وكان من �صمنهم اأحد اأقاربي وقد حتول بع�صهم اإىل اأ�صالء �صغرية " وخفنا من اإ�صعافهم 

حتى ل يحدث ق�صف اآخر حتى و�صلت �صيارات الإ�صعاف.
: اأفاد باأنه يف �صباح يوم الثالثاء عند ال�صاعة التا�صعة والن�صف ق�صفت  25عامًا  • ال�صاهد)اأ-م( 
الطائرات ال�صعودية اجل�صر الذي يقع اأ�صفل نقيل �صمارة واأدى اإىل ا�صت�صهاد بع�س من كان يف اجل�صر 
ومنهم �صخ�صني كانا على منت دراجة نارية على هذا اجل�صر, وقد جتمع  املواطنني والباعة واأ�صحاب 
ال�صعودية  طائرات  لُتفاجئهم  امل�صابني  باإ�صعاف  للقيام  العام  الطريق  على  وامل�صافرين  الب�صطات 
وحتالفها ب�صربة اأخرى اأدت اإىل �صقوط الع�صرات منهم بني قتيل وجريح وتناثرت اأ�صالئهم , ف�صال 

عن تدمري اجل�صر تدمريًا كليًا .
إفادات طبــــــــــــــية :

نباأ ا�صتهداف الغارات  اأفاد عن  تلقيه  اإب  م�صوؤول الطوارئ يف هيئة م�صت�صفى الثورة العام  مبدينة 
جل�صر الدليل , وبعدها ذهبت القليل من �صيارات الإ�صعاف ل�صحة امل�صتقات النفطية فاأو�صلت ع�صرات 
احلالت امل�صابة للم�صت�صفى كان منهم عدد )20( حالة و�صلت جثث هامدة ومتفحمة واأ�صالء ب�صرية  
,ومن �صمنهم اأطفال حيث ترتاوح اعمار القتلى ما بني 12�صنة اإىل 30 �صنة , كما ا�صتقبل امل�صت�صفى 
اأي�صًا عدد )30( م�صابني بجروح  بع�صها خطرية وترتاوح اأعمارهم بني 11 �صنة اإىل 40 �صنة , كما 
تفاوتت اإ�صابتهم فمنهم من احرتق ومنهم من اأ�صيب ب�صظايا ومنهم من برتت اأحد اأع�صاوؤه ومنهم من 

تويف متاأثرًا باإ�صابته.
امل�صت�صفى  اأن  واأفاد  امل�صابة  بالدم لكرث احلالت  للتربع  ا�صتغاثة  نداء  اأطلق  امل�صت�صفى  اأن  اأفاد  كما 
يت�صبب  الذي  المر  الطبية  وامل�صتلزمات  الدوية  اإىل  يفتقر  اليمن  على  املفرو�س  للح�صار  نتيجة 

بتدهور احلالة ال�صحية للم�صابني واملر�صى.

قصف جسر املخادر - حمافظة إب
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نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:
- ال�صحايا:

 املركز القانوين وثق ما نتج عن الق�صف من �صحايا واأ�صرار حيث �صقط على اإثره )18( قتياًل 
بينهم اأطفال, كما اأ�صيب )26( بجروح خمتلفة.

-الأ�صرار: 
1-تدمري ج�صر الدليل الواقع يف بداية نقيل �صماره مديرية املخادر ذات الهمية الكبريه باعتباره 
ا�صتهدافه  عملية  ومتثل  �صنعاء  بالعا�صمة  وتعز   اب  حمافظتي  يربط  ووحيد  عام  طريق  يف   يقع 
تعطيل مل�صلحه عامه له تاأثري مبا�صر ومانع من حركة وتنقل املواطنني بني املديريات وكذا  من واإىل املحافظة.
2-تدمري منازل تقع بجانب اجل�صر من اأ�صفل عبارة عن �صفيح وخميمات ي�صكنها قرابة خم�صون اأ�صرة 

من الفقراء املهم�صني الذين �صقط العديد منهم بني قتيل وجريح  و�صردت بقية الأ�صر.
3-تدمري �صبكة مياه لل�صرب والري ملنطقة  املخادر املارة من جانب اجل�صر.

4-تعطيل عدد من ال�صيارات والدراجات النارية كانت على اجل�صر.

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
اأو  فيه  جند  مل  ال�صتهداف  مكان  ومعاينة  الواقعة  على  الإطالع  خالل  من  القانوين  املركز   
اأو مقاتلني فهو من�صاأة خدمية مدنية تتعلق بحياة  اأو نقاط  ع�صكرية  اأو من�صاآت  اأي مواقع  بقربه 
النا�س وم�صاحلهم , كما اأن ال�صاكنني حتت اجل�صر هم اأ�صخا�س مدنيون من الفقراء املهم�صني وقد �صن 
الطريان غارة اأخرى ا�صتهدف امل�صعفني الذين هرعوا وجتمعوا لإنقاذ �صحايا الغارة الأوىل مما اأدى 
اإىل ح�صول جمزرة اأخرى �صقط فيها الع�صرات بني قتيل وجريح , وكل ذلك يوؤكد اأن قوات التحالف 
ال�صعودي قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم �صد الإن�صانية ت�صتوجب معاقبة مرتكبيها وهذه اجلرائم 

لت�صقط بالتقادم. 

قصف جسر املخادر - حمافظة إب
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الضحايا )القتلى( من املدنيني
الذين استهدفهم طريان السعودية وحتالفها  يف جسر املخادر  حمافظة إب

صور بعض الضحايا املدنيني
الذين قتلتهم صواريخ طريان السعودية وحتالفها اليت استهدفت جسر املخادر

تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب11طفلجثة طفل جمهول 1
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب12طفل�صالح اأحمد درهم �صليم2
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب22ذكروليد عبد ال�صالم علي هتافة  3
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب22ذكرحممد يحيى حم�صن حيدر 4
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب22ذكراإبراهيم علي غالب الوجيه 5
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب25ذكرغازي قايد حممد �صايع 6
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب25ذكر�صالح اأحمد ناجي العماري 7
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب25ذكرعي�صى حممد قا�صم الأهدل 8
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب25ذكراحل�صني علي �صليم 9

2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب30ذكرعي�صى اأحمد م�صلح �صويلح10
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب30ذكراأ�صيل �صادق اجلمعة11
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب32ذكريحيى حممد علي عبد اهلل ال�صلولة 12
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب33ذكرب�صام عبد الرحمن اجلمعة 13
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب35ذكراأحمد حممد علي نا�صر �صليم14
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب35ذكراأحمد درهم �صليم15
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب35ذكرثابت اأحمد علي قايد العمري 16
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب26ذكرجثة جمهول 17
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب28ذكرجثة جمهول 18

قصف جسر املخادر - حمافظة إب
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الضحايا من اجلرحى الذين ُأصيبوا  يف جسر املخادر

تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب5طفلعاطف حممد عبد الكرمي1
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب11طفلغويزي ح�صان ال�صماغ2
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب15طفلجمال املروعي 3
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب17طفلاأكرم اأحمد اأحمد اجلبلي 4
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب18طفلوليد عبد اهلل فا�صل 5
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب18طفلعبد الفتاح ح�صن علي حميي الدين6
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب20ذكر�صديق عبد اهلل الدحامي 7
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب20ذكرمعاذ ناجي املحني 8
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب25ذكربالل ح�صن حميي الدين9

2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب25ذكر�صوقي عبده حممد ثابت الغب�صي 10
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب25ذكرحممد اأحمد قر�صي معو�صة 11
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب27ذكرو�صاح اأحمد ناجي العماري 12
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب30ذكر�صنان عاي�س حميي الدين13
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب30ذكرحممد الذماري 14
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب35ذكرظافر حم�صن علي �صم�صان 15
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب35ذكرحممد علي عبد اجلليل 16
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب35ذكرحمود عبد الرب علوي 17
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب38ذكرعبد اهلل قايد �صالح العياين 18
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب40ذكرح�صان علي نا�صر ال�صماغ 19
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب40ذكرعبد اهلل �صالح اأحمد ع�صكر 20
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب ذكراأبو راغب النواري 21
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب ذكرحممد علي �صالح22
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب ذكرنايف عبد اهلل اأحمد ال�صعوري 23
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب ذكرحممد ح�صن امل�صاوى24
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب ذكرعبد ال�صالم احلمريي 25
2015/4/21الثالثاءج�صر املخادر اإب ذكرحممد �صالح ال�صبواين 26

�صورة ج�صر املخادر الذي دمرته ال�صعودية وحتالفها وقتلت واأ�صابت من كانوا ميرون منه

قصف جسر املخادر - حمافظة إب
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اجلرمية العاشرة

قصف حي سعوان - أمانة العاصمة
1مايو 2015م

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

مدين" �صكني  حي  على  "الهجوم 
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مكان االنتهاك : 
منطقة �صعوان - حي �صعب احلافة - مديرية اآزال يف اجلزء ال�صرقي من العا�صمة �صنعاء عبارة 

عن جتمع �صكني "حارة" حيث امل�صاكن متال�صقة ومكتظة بال�صكان , قرابة 54 منزل على م�صاحة 
300مرت مربع فقط. 

تاريخ االنتهاك :1مايو2015م.
زمن االنتهاك : يف حوايل الدقيقة الأربعون بعد منت�صف الليل.

نوع االنتهاك: ق�صف �صاروخي بالطريان احلربي على احلي ال�صكني اأدى اإىل �صقوط �صحايا 
واأحلق دمارًا باملنطقة.

 جهة االنتهاك:
اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها يف احلرب على اليمن, وهي )الإمارات , 

الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان, املغرب , الأردن, اأمريكا(
وصف االنتهاك :

يف الدقيقة الأربعون بعد منت�صف الليل �صمع كل من يف العا�صمة �صنعاء دوى �صوت انفجاٍر كبرٍي 
متزامنًا مع حتليق الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحلفائها, �صمن �صل�صلة الغارات امل�صتمرة 
على اليمن التي د�صنتها ال�صعودية وحتالفها يف 2015/3/26م حتت م�صمى "عا�صفة احلزم", وكان 
�صوت النفجار باجتاه اجلزء ال�صرقي من العا�صمة �صنعاء , وبعد التحري تبني اأن الق�صف ا�صتهدف 
منطقة �صكنية مكونة من عدة منازل �صعبية ماأهولة بال�صكان يف منطقة  ت�صمى "�صعوان" يف حي 

ي�صمى "�صِعب املراون" يتبع مديرية �صعوب اإحدى مديريات اأمانة العا�صمة �صنعاء.
 املركز القانوين  انتقل  يف ال�صباح الباكر اإىل موقع الق�صف واطلع على الدمار الذي �صببته 
ببع�س يف حي  بع�صها  �صعبية متال�صقة  منازل  ا�صتهدف عدة  الق�صف  اأن  و تبني   , الغارة عن كثب 
اأحلقه  الذي  الدمار  �صاهدنا   وقد   , املدنيني  من  الأ�صر  ع�صرات  فيه  تعي�س  بال�صكان  مكتظ  �صعبي 
الق�صف اجلوي باملنطقة, لقد دمر ت�صعة منازل تدمريًاً كليًا على  روؤو�س �صاكنيها وهم نيام ح�صب 
اإفادات ال�صهود من اأهايل احلارة كما ت�صرر عدد )44( منزل باأ�صرار خمتلفة اأدناها تك�صر جميع 

النوافذ والأبواب.
عند و�صولنا اإىل هذه املنطقة �صاهدنا ووّثقنا الأهايل  وهم ل يزالون يرفعون الأنقا�س بحثًا عن 
ذويهم وجريانهم العالقني حتت الركام, ووّثقنا انت�صال الأهايل "اأ�صالء ب�صرية"  هي عبارة عن بقايا 
راأ�ٍس ويدين واأع�صاٍء داخلية , وقد مت انت�صالها من حتت اأنقا�س منزل عائلة "احليمي" وقد اأفادنا 

�صهود اأن تلك الأ�صالء هي اأ�صالء �صخ�س يدعى "علي احليمي" البالغ من العمر حوايل )70( عامًا .

قصف حي سعوان - أمانة العاصمة
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 املركز القانوين وثق حالت القتل والإ�صابات والأ�صرار ب�صهادات ال�صهود واإفادات ال�صحايا 
وال�صور الفوتوغرافية والفيديو والتقارير الطبية وم�صتندات ر�صمية.

إفادة بعض أهالي الضحايا:
بعد  الواحدة  ال�صاعة  يف  اأنه  اأفاد  منزل  و�صاحب  ال�صحايا  اأقارب  :اأحد  عامًا   21 ك(  ع.   . -)ع 
منت�صف الليل تقريبًا اأثناء ما كان يف منطقة اأخرى �صمع �صوت انفجار يف اجتاه منطقتهم , وبعدها 
بدقائق اإت�صل به اأحد اأقاربه ليخربه باأن الق�صف قد ا�صتهدف منزلهم واملنازل املجاورة لهم , فاأ�صرع 
اأُ�صرته  اإىل حارته و�صارك مع الأهايل  يف انت�صال ال�صحايا من حتت الأنقا�س , وقد قتل من اأفراد 

خم�صة اأ�صخا�س وهم )والده, وجدته اأم اأبيه, و�صقيقاته الثالث( كما اأ�صيب اأخوه بجروح .
لياًل  الواحدة  ال�صاعة  يف  للنوم  غرفته  اإىل  متوجهًا  كان  عندما  اأنه  اأفاد  23عامًا:   ) �س   . -)م 
اأ�صرته, ليجدوا  راأ�صه وروؤو�س  تقريبًا تفاجئ ب�صوت �صاروخ من اجلو ي�صرب منزله ويدمره فوق 
اأنف�صهم بعدها مدفونني حتت الأنقا�س , اإىل اأن و�صل اأ�صخا�س قاموا بانت�صالهم , اأما هو فقد جنى 
باأعجوبة, لكن بقية اأ�صرته مل يكونوا حمظوظني مثله, حيث اأن �صتة منهم قد قتلوا ,وهم )اأربع 
ن�صاء وطفلني( واأ�صيب )اأربعة( اآخرون بجروح خمتلفة, البع�س منهم يف العناية املركزة وحالتهم 

لزالت حرجة.  
شهود عيان:

املجاور  الأربعني  ل�صارع  احلربي  الطريان  ق�صف  بعد  اأنه  اأفاد  عامًا:   22 ا(  �س.   . )ب  -ال�صاهد: 
ملنطقتهم بدقائق, �صاهد حيهم يق�صف اأي�صًا بوا�صطة الطريان احلربي ال�صعودي وحلفائه, م�صتهدفًا 
ممن  وكان  ال�صحايا,  وانت�صال  الإنقاذ  يف  للم�صاهمة  الق�صف  مكان  اإىل  ف�صارع   , لهم  جماورة  منازل  عدة 
الن�صاء  من  معظمهم  جثث(  )ع�صر  هو  اآخرين  اأ�صخا�س  مب�صاعدة  الأنقا�س  حتت  من  بنف�صه  اإنت�صلهم 
والأطفال, اأما اجلرحى فقد كانوا بالع�صرات , كما اأفاد اأنه ل يوجد يف منطقتهم اأي موقع ع�صكري اأو اأي 

من�صاأة ع�صكرية اأو مقاتلني اأو حتى ع�صكريني, فاحلي �صكني يقطنه الع�صرات من املدنيني .
-ال�صاهد)ع.اأ.ع( 20عامًا: اأفاد بقوله اأنه يف حوايل ال�صاعة الواحدة لياًل تقريبًا كان عائدًا اإىل 
منزله , وفجاأة �صاهد �صاروخًا نازًل �صرب احلي ال�صكني الذي ي�صكن فيه, ف�صارع اإىل مكان النفجار مهروًل 
ليجد اأكرث من �صبعة منازل قد تدمرت كليًا على روؤو�س �صاكنيها, وت�صررت ع�صرات املنازل الأخرى , وقد 
�صارك مع اأهايل الأحياء املجاورة يف انت�صال ال�صحايا من حتت الأنقا�س , حيث اأخرجوا )ثالثة ع�صر 
جثة( معظمهم من الن�صاء والأطفال , كما قاموا باإ�صعاف العديد من اجلرحى , وقد وجدوا �صعوبة يف 

نقلهم وتاأخروا يف اإ�صعافهم نتيجة لإنعدام امل�صتقات النفطية وعدم وجود بنزين لل�صيارات. 

قصف حي سعوان - أمانة العاصمة
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إفادات من املستشفيات : 
مستشفى الثورة العام بصنعاء:

امل�صوؤول الأمني يف م�صت�صفى الثورة اأفاد املركز القانوين باأن امل�صت�صفى ا�صتقبل )اثنتا ع�صر جثة( 
واأ�صالء, الكثري منهم ن�صاء واأطفال, كما ا�صتقبل )اأربعة وع�صرين( حالة اأ�صيبت جراء ق�صف حي 

�صكني يف �صعوان, الكثري منهم حالته حرجة ومنهم اأطفال ون�صاء.
مستشفى الرأفة: 

  اأفاد الطبيب املناوب يف م�صت�صفى الراأفة بحي �صعوان اأنه وبعد منت�صف الليل ا�صتقبل امل�صت�صفى 
ال�صعب جراء ق�صف الطريان  اأ�صيبوا يف حي  اأطفال ون�صاء ورجل  اأكرث من ع�صرين م�صابًا ما بني 
بالق�صف  قتلتا  لمراأتني  جثتني  امل�صت�صفى  اإىل  و�صلت  كما  خطرة,  اإ�صابته  منهم  الكثري  احلربي, 

اإنت�صلتا من حتت الأنقا�س ومت احالتهما اإىل م�صت�صفى الثورة.
نتائج االنتهاك: 

بلغت ح�صيلة �صحايا الق�صف بالطريان ال�صعودي وحتالفه على حي باب ال�ِصعب  يف �صعوان  نحو 
)17( قتياًل بينهم ) 8( اأطفال, و) 5( ن�صاء و)4( رجال, كما بلغ عدد اجلرحى )23(  بينهم )5( 

اأطفال و)5( ن�صاء و )6( م�صنني .

�صورة لدمار ت�صعة منازل يف احلي تدمرت كليًا بالق�صف

قصف حي سعوان - أمانة العاصمة
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أمساء وبيانات وصور  بعض الضحايا )القتلى(

ريماس فؤاد أحمد الحرازياسم الضحية :
4 سنوات )طفلة (العمـــر

قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك
اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
أمينة حسين الحرازياسم الضحية :

20 سنة )أنثى( العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
أشواق محمد صالح شرية اسم الضحية :

22 سنة )أنثى (العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
أماني عبدالحكيم عبدالكريم الوصابياسم الضحية :

17 سنة )طفلة(العمـــر
قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربياالنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفهاجهة االنتهاك
نوال محمد صالح شرية اسم الضحية :

20 سنة )أنثى  (العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

قصف حي سعوان - أمانة العاصمة
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حنان محمد صالح شرية اسم الضحية :
16 سنة )طفلة (العمـــر

قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك
اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
جمعة محمد خريف اسم الضحية :

60 سنة  )مسنة(العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
سيدة عبدالقادر محمد  الكبسي اسم الضحية :

85 سنة  )مسنة(العمـــر
قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
رجاء عبداهلل أحمد  الكبسي اسم الضحية :

13 سنة )طفلة (العمـــر
قتلت  تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك
يسرى عبداهلل أحمد الكبسياسم الضحية :

20 سنة )أنثى  (العمـــر
قتلت تحت األنقاض بسبب القصف الصاروخي من الطيران الحربي االنتهاك

اليمن – صنعاء – سعوان – حي باب الشعبمكان االنتهاك
2015/5/1تاريخ االنتهاك
السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

تابع أمساء وبيانات وصور  بعض الضحايا )القتلى(

قصف حي سعوان - أمانة العاصمة



105 سلسلة جرائم السعودية وتحالفها في اليمن                                                 الجزء األول

الضحايا  القتلى

صور بعض القتلى

تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة55ذكرعبداهلل اأحمد عبدالكرمي الكب�صي1. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة13طفلةرجاء عبداهلل  اأحمد الكب�صي2. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة23اأنثىجنوى عبداهلل اأحمد الكب�صي 3. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة14طفلةي�صرى عبداهلل اأحمد الكب�صي4. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة85اأنثى�صيدة عبدالقادر حممد الكب�صي5. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة4طفلةرميا�س فوؤاد اأحمد احلرازي6. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة60اأنثىجمعة حممد خديف7. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة17طفلةاأماين عبداحلكيم عبدالكرمي الو�صابي8. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة16طفلةحنان حممد �صالح �صرية 9. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة18اأنثىاأمينة ح�صني احلرازي10. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة22اأنثىاأ�صواق حممد �صالح �صرية 11. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة20اأنثىنوال حممد �صالح �صرية 12. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة70ذكرعلي علي احليمي 13. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة7طفلحممد فوؤاد اأحمد ال�صعفاين14. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة30ذكرح�صني علي خديف15. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة35ذكرعلي مهدي الرميي16. 
2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعواناأمانة العا�صمة18طفلةدلل حممد �صالح �صرية 17. 

جنوى عبداهلل اأحمد الكب�صي
قتلت  حتت الأنقا�س يف حي �صعوان

عبداهلل اأحمد عبدالكرمي الكب�صي 
قتل  حتت الأنقا�س يف حي �صعوان

قصف حي سعوان - أمانة العاصمة
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الضحايا اجلرحى 

تاريخ االنتهاكمكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 70اأنثىاأمينة اأحمد عباد 1. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 20ذكر مو�صى عبداحلكيم الو�صابي2. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 40اأنثىاإنت�صار حممد �صالح ال�صعفاين3. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 50اأنثىفاطمة اأحمد علي احلرازي 4. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 45اأنثى�صيدة ناجي احليمي5. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 9طفلفوؤاد اأحمد اأحمد احلرازي6. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 70ذكر حممد �صالح علي �صرية 7. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 4طفل�صياء �صالح العوبلي 8. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 40ذكر �صالح علي مطهر 9. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 80ذكر حممد علي جربان الهادي10. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 5طفلعبدالرزاق قائد رب�صان11. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 17طفل عبدالقادر اأحمد الكب�صي12. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 32ذكر �صالح اأحمد العوبلي13. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 28ذكر معاذ اأحمد اأحمد احلرابي14. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 50ذكر اأحمد ناجي علي احليمي15. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة  ذكر ابو بكر عبداهلل عامر 16. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 50ذكر حم�صن احلداد17. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 4طفلاإبراهيم الديب 18. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 55اأنثىاآمنة اأحمد اأحمد �صرية ال�صعفاين19. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 22ذكرمن�صور  حممد ال�صعفاين20. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 23ذكراأحمد اأحمد �صالح ال�صعفاين21. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة  ذكرح�صني �صريف22. 

2015/5/1حارة باب ال�صعب -�صعوان اأمانة العا�صمة 23ذكرمنيف حممد  احليمي 23. 

قصف حي سعوان - أمانة العاصمة
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املنازل اليت تدمرت أو تضررت  جراء القصف 

نوع الضررالوصفنوع  املنشاة اسم مالك املنشأةم
ت�صرر بليغدورينمنزل عبداهلل علي �صالح 1
ت�صرر النوافذ  والأبواب وت�صققاتدور واحدمنزلعلي اأحمد غالب راجح2
تدمري كليدور واحدمنزل حبيبة علي احليمي3
تدمري كليدور واحدمنزل من�صور حممد �صالح4
تدمري كليدور واحدمنزل اأحمد عبده القلعي 5
تدمري كليدور واحد �صعبيمنزل نعمان املفلحي6
ت�صرر كبريدورين �صعبيمنزل عبداحلكيم الو�صابي7
تدمري كليثالثة ادوار �صعبيمنزل حممد الرميي8
تدمري كليدورين �صعبيمنزل ح�صني الذماري 9

تدمري كليدور �صعبيمنزل عبداهلل اأحمد الكب�صي10
تدمري كليدور �صعبيمنزل حممد علي حممد ال�صياغي11
تدمري كليدورين �صعبيمنزل د/ عارف ال�صامي12
تدمري جزئيدور �صعبيمنزل اأحمد طمران13
تدمري جزئيدورين �صعبيمنزل علي الن�صاري 14
تدمري جزئيدورين �صعبيمنزل كاذية علي اخلولين15
تدمري جزئيدور �صعبيمنزل عبداهلل غوبة16
تدمري جزئيدور �صعبيمنزل علي الآن�صي17
تدمري جزئيمنزل قائد احلبي�صي18
تدمري جزئيدور م�صلحمنزل حممد الأهجري19
تدمري جزئيمنزل حممد الهمداين20
تدمري جزئيدورين �صعبيمنزل غالب العزي21
تدمري جزئيدورين �صعبيمنزل فائق هبة 22
تدمري جزئيدورين م�صلحمنزل حممد غبالن23
تدمري جزئيدورين م�صلحمنزل �صالح  مظهر24
تدمري جزئيدور �صعبيمنزل حفظ اهلل اجلدري 25
تدمري جزئيثالثة اأدوار �صعبيمنزل ح�صن �صائع 26
تدمري جزئيدور �صعبيمنزل �صوعي الزيادي27
ت�صرر كاملدور �صعبيمنزل حممد علي الو�صابي28
ت�صرر جزئيدور م�صلحمنزل زياد عبده �صعيد29
ت�صرر جزئيدور �صعبيمنزل يعقوب الو�صابي30
ت�صرر جزئيدور �صعبيمنزل خالد الرديني 31
ت�صرر جزئيدورين �صعبيمنزل عادل ال�صعيدي 32
ت�صرر جزئيدور �صعبيمنزل غالب الو�صابي33
ت�صرر جزئيدورين م�صلحمنزل عبدالرقيب ال�صامعي34
ت�صرر جزئيمنزل عبده البعداين 35
ت�صرر جزئيدورين �صعبيمنزل عبده �صعيد احلميدي 36
ت�صرر كاأملدورين �صعبيمنزل ناجي احليمي 37
ت�صرر جزئيدور �صعبيمنزل عبدالودود اأحمد ال�صربي 38
ت�صرر جزئيدور �صعبيمنزل عبدالقاهر ال�صربي 39
ت�صرر جزئيدور �صعبيمنزل حم�صن حممد احلداء 40
ت�صرر جزئيدورين �صعبيمنزل منيف حممد اجلهمي41

قصف حي سعوان - أمانة العاصمة
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اجلرمية احلادية عشر

قصف حي ذمار القرن - مدينة ذمار
بتاريخ 6 مايو 2015م 

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

مدنية" �صكنية  اأحياء  على  "الهجوم 
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مكان االنتهاك : 
حمافظة  ذمار الواقعة جنوب �صنعاء وتبعد عنها 100كم – والتي يقع يف جنوبها حي �صكني ي�صمى )ذمار القرن(. 

زمن االنتهاك  : يوم الأربعاء ال�صاعة 8:15 �صباحًا تقريبًا.
تاريخ االنتهاك : 2015/5/6م.

نوع االنتهاك:
ق�صف ب�صواريخ الطريان احلربي على منازل مدنية وتدمريها على روؤو�س �صاكنيها وقتل من فيها وتدمري من�صاآت 

مدنية وجتارية.
جهة االنتهاك:

اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي:-
)الإمارات , الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان, الأردن, املغرب, اأمريكا(

وصف وقائع االنتهاك :
يف �صباح يوم الأربعاء املوافق 2015/5/6م ا�صتيقظ ال�صكان يف منطقة ذمار على اأ�صوات غارات الطائرات احلربية 
ا�صتهدفت  الغارات  ال�صهود, بع�س  اإفادات  ا�صتهدفت عدة مناطق يف املدنية ح�صب  التي  لل�صعودية وحتالفها,  التابعة 
منازل يف حي )ذمار القرن( مما اأدى اإىل تدمري عدد منها وت�صرر منازل اأخرى باأ�صرار متفاوتة , كما ا�صتهدف الق�صف 
ال�صارع الرئي�صي العام يف املدينة الرابط بني مدينتي )�صنعاء وتعز( اأثناء مرور ال�صيارات واملواطنني منه , واأ�صفر 
بكافة  )الُبلك(  للطوب  اإىل  تدمري م�صنع  بالإ�صافة  املجاورة  املنازل  العديد من  �صقوط �صحايا مدنيني وتدمري  عن 

حمتوياته وتدمري �صاحنة نوع )دايهات�صو( و�صيارة ودراجة نارية .
والأ�صرار  الإ�صابات  يف  والت�صبب  واملدنيني   املدنية  للمن�صاآت  املبا�صر  ال�صتهداف  حالت  وّثق  القانوين  املركز   
املادية والنف�صية باإفادات ال�صهود واإفادات  اأهايل ال�صحايا وال�صور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية.

شهود عيان :
تطابقت �صهاداتهم التي تفيد  ))اأنه  يف ال�صاعة  8:15 �س من يوم الأربعاء  �صمعوا عددًا من النفجارات املتتابعة 
التي كان لها �صوت هائل يف اأرجاء احلي , على اإثرها �صارعوا اإىل مكان النفجارات و�صاهدوا م�صنع الطوب قد ق�صف 
و�صقط �صاحبه قتياًل, وكانت بجواره ابنته التي ل يتجاوز عمرها العامني  وقد جنت باأعجوبة, كما �صاهدوا اأج�صاد 
وقاموا  روؤو�صهم,  على  ُدمرت  التي  منازلهم  اأنقا�س  حتت  من  انت�صالهم  مت  بع�صهم  ال�صارع,  يف  ملقاة  ال�صحايا  من  عدد 

باإ�صعاف الع�صرات منهم ممن مل يتعرفوا على مالحمهم اإىل م�صت�صفى ذمار العام(( .
إفادات طبية:

اأفاد مدير مكتب ال�صحة باملحافظة د/ حممد اجلماحي اأن ح�صيلة القتلى واجلرحى بلغت )10( قتلى بينهم طفالن, 
و)10( جرحى, لفتًا اإىل اأن القتلى واجلرحى مت توزيعهم على م�صت�صفيات اأخرى يف املدينة , واأن امل�صت�صفيات

قصف حي ذمار القرن - مدينة ذمار
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تعاين من نق�س حاد يف الدواء والكهرباء  والديزل, واأن احلالة ال�صحية ماأ�صاوية نتيجة احل�صار, وقد هب ع�صرات 
املواطنني اإىل تلك امل�صت�صفيات من تلقاء اأنف�صهم للتربع بالدم.   

نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:
- ال�صحايا:

 املركز القانوين وثق ما خّلفه الق�صف من �صحايا ب�صرية واأ�صرار حيث كانت ح�صيلته )10( قتلى بينهم طفلني 
و)10( جرحى مدنيني اأ�صيبوا بجروح متفاوتة وبع�صها حرجة. بياناتهم مف�صلة يف امللحقني رقم)1( و)2( املرفق 

بهذا التقرير.
-الأ�صرار: 

 اأ�صفرت غارات الق�صف عن تدمري )6( منازل ُدمرت ب�صكل كامل,  بالإ�صافة اإىل ت�صرر نحو )11( منزًل اأخرًا باأ�صرار 
متفاوتة, و تدمري م�صنع "الطوب الأ�صمنتي" بكامل حمتوياته,  وحتطم �صاحنة و �صيارة ودراجة نارية.

االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
ا�صتهداف املدنيني والأحياء ال�صكنية املدنية يعترب من جرائم احلرب كونها من احلالت والأعيان املحمية باتفاقية 
جنيف الرابعة والربوتوكول امللحق بها, كما اأن وقائع النتهاك الذي قامت به قوات التحالف ال�صعودي ت�صري اإىل اأن 

تلك الأعمال متثل جرمية �صد الإن�صانية .

قصف حي ذمار القرن - مدينة ذمار
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تاريخ االنتهاكاليوممكان الواقعةاحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار  طفلرميان ح�صني عمر ال�صدي�س 1
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار 17طفلعمر مانع علي ال�صياين  2
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار 22ذكرربيع عبده حممد الرميي 3
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار 25ذكرفي�صل عبداهلل حممد اخللقي4
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار 25ذكراأحمد اأحمد علي القرين 5
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار 26ذكرفرحان علي حممد احلبي�صي6
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار 27ذكرجالل عبداهلل حممد العمدي 7
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار 28ذكرجميل حممد حفظ اهلل جعفر 8
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار   ذكرخالد حممد اأحمد بومة 9

2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار   ذكرجمهول 10

 الضحايا الذين ُقتلوا  يف حي ذمار القرن  بسبب قصف الطريان السعودي وحتالفه

 صور لبعض الضحايا القتلى

قصف حي ذمار القرن - مدينة ذمار
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رغد احلبي�صي  هذه الطفلة اأ�صيبت بجوار والدها 
الذي  تويف ب�صبب ا�صتهداف الق�صف ملنزلهم

طفلة ووالدها م�صابني جراء الق�صف

 صور لبعض الضحايا اجلرحى

 الضحايا اجلرحى الذين أصيبوا  يف حي ذمار القرن  بسبب قصف الطريان السعودي وحتالفه

تاريخ االنتهاك اليوم مكان الواقعةاحملافظةاحلالة العمر النوعأمساء اجلرحى م
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صابة �صتة اأ�صهر طفلةنور الإميان حممد �صعد احلداء1
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صابة 2طفلةرغد فرحان علي احلبي�صي2
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صاب 4طفلمراد حممد �صعد احلداء 3
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صاب 14طفلحممد عبدالعظيم ال�صغدري 4
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صاب 18ذكرعبداهلل حممد العرامي 5
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صاب 20اأنثىقبول �صعد احلداء 6
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صاب 25ذكرحممد �صعد احلداء 7
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صابة 30اأنثىفاطمة �صعد احلداء 8
2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صاب 35ذكريحيى حممد ال�صريف 9

2015/5/06الأربعاء ذمار القرنذمار م�صاب 35ذكرعبدالعظيم حممد ال�صغدري 10

قصف حي ذمار القرن - مدينة ذمار
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بيانات بعض املنازل اليت تدمرت وتضررت بسبب القصف

مكان النتهاكنوع  النتهاكال�صمم
ذمار القرن  -ذماراإ�صابة بع�س اأفراد ال�صرة بجروح خفيفة  وتدمري نوافذ وقمريات املنزلعلى ح�صني احلاج1
ذمار القرن  -ذمارتدمري نوافذ وقمريات  ثالثة منازل اإ�صابةاحد اأفراد ال�صرةعلي قايد املريدي2
ذمار القرن  -ذمارتك�صر زجاج �صيارته البيجو و�صقفهام�صعد اأحمد القرين3

ذمار القرن  -ذمارتدمري نوافذ وقمريات منزلهاحاكمة حممد نا�صر يحيى4

ذمار القرن  -ذمارت�صقق بع�س جدران املنزل وتدمري النوافذ والقمريات وت�صرر �صقف املنزلعتيق يحيى اأحمد عبداهلل اليمني5

حممد حممد عاي�س اجلعدبي6

تدمري قمريات ونوافذ املنزل والأبواب

تدمري جزئي لنوبة احلرا�صة يف حو�س املنزل

ت�صررغر�س القات

ذمار القرن  -ذمار

عبد اهلل الزراري7

اإ�صابة اأفراد اأ�صرته بجروح خفيفة

ت�صقق جدار املنزل املكون من دورين

حتطيم زجاج ال�صيارة ال�صالون

ك�صر اأبواب املنزل

ذمار القرن  -ذمار

ذمار القرن  -ذمارتدمري كلي لأربعة  اأبواب يف املبنى التابع لهعبد اهلل على يحيى الذهب8

حممد �صعد احلداء9
تدمري منزله ب�صكل كامل و تلف جميع ممتلكاته والأثاث الذي كان باملنزل  

تدمري �صيارة كر�صيدا 

 اإ�صابة اأفراد ال�صرة اإ�صابات بالغة
ذمار القرن  -ذمار

10
ذمار القرن  -ذمارتدمري جزئي ملنزله واملكون من دورين معظمه يف دور البناءاأحمد بن اأحمد علي م�صعد

علي احلبي�صي11

تدمري كلي مل�صنع البلك

تدمري غرف ا�صرتاحة العمال

قتل العمال

تدمري القالب ديهات�صو برقم 19/3045

تدمري املنزل جزئيًا

ذمار القرن  -ذمار

ذمار القرن  -ذمارتدمري جزئي للديوان وت�صقق كامل ملنزله املكون من دورينعزية حممد �صالح الرحمي12

قصف حي ذمار القرن - مدينة ذمار
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اجلرمية الثانية عشر

قصف جتمعات سكنية 

حمافظة صعدة - بتاريخ 6 مايو 2015م

�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

مدنية" �صكنية  اأحياء  على  "الهجوم 
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مكان االنتهاك : 
1- منزل �صكني مدين جوار املركز الثقايف مبدينة �صعدة ومن�صاآت خدمية.

2- منزل �صكني يف مديرية  �صحيان- منطقة ال�صميد -  حمافظة �صعدة.
3- منزل  �صكني  يف مديرية البقع -  حمافظة �صعدة
الوقت :  اأوقات خمتلفة جميعها بعد منت�صف الليل

التاريخ: يوم الأربعاء املوافق  2015/5/6م
نوع االنتهاك: ق�صف بالطريان احلربي على منازل مواطنني مدنيني وتدمريها على روؤو�س 

�صاكنيها ومقتل  ثالث اأُ�صر وا�صتهداف من�صاآت مدنية وخدمية.
جهة االنتهاك: اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي )الإمارات , الكويت, 

قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان , الأردن, املغرب, اأمريكا(
وصف وقائع االنتهاك :

يف �صاعات الفجر الأوىل من يوم الأربعاء قامت الطائرات التابعة لل�صعودية وحتالفها ب�صن عدة 
الأطفال  من  �صاكنيها  ُجل  �صعدة  حمافظة  يف  متفرقة  �صكنية  ومناطق  اأحياء  عدة  على  غارات 
والن�صاء نتج عنه قتل و)32( طفاًل و)12( امراأة اإثنتان منهن حوامل و)8( رجال واإ�صابة ع�صرات 
املواطنني ومن �صمن القتلى اأ�صرة مكونة من �صبعة وع�صرين �صخ�صًا وتدمري عدد من املنازل ال�صكنية 

واملباين احلكومية وتفا�صيلها كالتايل:  
1- الواقعة الأوىل: 

يف ال�صاعة الثالثة قبل الفجر يوم الإربعاء قامت الطائرات التابعة لل�صعودية وحلفائها با�صتهداف 
يدعى  املدنيني  اأحد  منزل  ودمرت  وق�صفت  املحافظة  مركز  يف  �صعدة  مدينة  يف  مدنية  مناطق 
)عبداهلل الإبي( على روؤو�س �صاكنيه, وهو منزل مكّون من ثالثة اأدوار, يقع بجوار املركز الثقايف 
مبدينة �صعدة -الذي تعر�س بدوره للق�صف يف نف�س اليوم - وهو ما اأدى اإىل قتل جميع من فيه 
حتت الأنقا�س وهم )36( مدنيًا بينهم )ر�صيعة( و)23( طفاًل و)6( ن�صاء , واإ�صابة )5( اآخرين 

بجروح خمتلفة , كما مت تدمري املركز الثقايف وحمكمة ال�صتئناف ومبنى البحث اجلنائي.
2-الواقعة الثانية:

ق�صفت الطائرات ال�صعودية منطقة مدنية ماأهولة بال�صكان املدنيني يف منطقة ال�صميد مبديرية �صحيان يف حمافظة 
�صعدة ما اأدى اإىل تدمري منزل املواطن )حممد يحيى اللهبي( على روؤو�س �صاكنيه واأ�صفر عن مقتل جميع اأفراد الأ�صرة 

وهم )8( اأفراد بينهم  )4( اأطفال و)3( ن�صاء ورب الأ�صرة, كما اأ�صيب )7( اأطفال اآخرون يف نف�س الواقعة.

إبادة أسرة بيت اإلبي - مدينة صعدة
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3-الواقعة الثالثة :
اأحد املدنيني يدعى )حممد  ق�صفت الطائرات التابعة لل�صعودية وحتالفها مديرية كتاف منطقه البقع على م�صكن 
مانع اأبو را�س ( مما اأدى اإىل تدمريه على روؤو�س �صاكنيه واأ�صفر الق�صف عن مقتل )8( اأ�صخا�س من اأفراد الأ�صرة وهم 

رب الأ�صرة و )4( اأطفال و)3( ن�صاء.
4- ا�صتمرار احل�صار اخلانق على حمافظة �صعدة ومنع دخول الدواء والغذاء وامل�صتقات النفطية .

 املركز القانوين وثق حالت ارتكاب جرمية القتل املبا�صر للمدنيني  والإ�صابات والأ�صرار وال�صتهداف املبا�صر 
للمن�صاآت املدنية باإفادات ال�صهود واملخت�صني يف م�صت�صفى املدينة .

نظرًا لالأزمة اخلانقة يف م�صتقات الوقود ب�صبب احل�صار ال�صعودي لليمن برًا وبحرًا وجوًا وا�صتهداف ناقالت امل�صتقات 
النفطية من قبل الطريان , ونتيجة لتدهور الو�صع الأمني يف املحافظة نتيجة لتعر�صها املتوا�صل للق�صف اجلوي من 
طائرات التحالف ال�صعودي الأمريكي على مدار ال�صاعة, مل يتمكن فريق الر�صد من التنقل يف املحافظة ومديرياتها 
�صئ  والذي يطال كل  املتوا�صل  الطائرات  ا�صتمرار ق�صف  ي�صببها  التي  للمخاطر  نتيجة  املنطقة  التنقل يف  ل�صعوبة 
يتحرك يف املدينة تقريبًا , وقد اإنقطع التوا�صل مع فريق الر�صد يف �صعدة قبل يومني من اإ�صدار هذا التقرير نتيجة 
لتعطل �صبكات الهاتف املختلفة ومنظومة الكهرباء يف مدينة �صعدة ب�صبب الق�صف الذي طالها, وقد واجهنا �صعوبة 
امل�صت�صفى اجلمهوري  واملخت�صني يف  ال�صهود  بع�س  مع  املركز  , وقد توا�صل  املدينة  بالغة يف توثيق اجلرائم يف هذه 
مبدينة �صعدة الذي ا�صتقبل احلالت من القتلى واجلرحى فاأفادونا باأن الو�صع كارثي ول ميكن و�صف املعاناة التي 
يكابدها املدنيون يف املدينة نتيجة للنق�س احلاد يف كل امل�صتلزمات ال�صرورية من دواء وغذاء, وافتقارهم اإىل اأدنى 
مقومات احلياة, واأن احلالة تنذر بهالك جماعي ل�صكان املحافظة الذين يقدر عددهم مبئات اآلف املدنيني معظمهم 
ن�صاء واأطفال, كما اأن امل�صت�صفى ي�صتقبل على مدار 24 �صاعة ال�صحايا من املدنيني جراء ق�صف الطريان, البع�س منهم 
ي�صل جثة هامدة, وبع�س اجلرحى ميوتون نتيجة لنعدام الدواء واخلدمات الأ�صا�صية من كهرباء واأك�صجني وغريها.

اأما بالن�صبة للحالت التي و�صلت اإليهم يف يوم الأربعاء 2015/5/6م فقد اأفاد املخت�س بامل�صت�صفى عن و�صول عدد من 
القتلى جراء ق�صف مبنى املواطن )الإبي( خلف املركز الثقايف وهم )36( مدنيًا بينهم )6( ن�صاء و)24( طفاًل, و)5( 

اآخرون م�صابون بجروح خطرية ويحتاجون للرعاية. 
كما و�صلت اإليهم حالت من �صحايا الق�صف على منطقة �صحيان وهم عائلة اللهبي وعددهم)8( بينهم اأطفال ون�صاء.

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
 املركز القانوين يعترب اجلرائم املرتكبة بحق املدنيني وا�صتهداف املن�صئات املدنية جرائم �صد الإن�صانية وجرائم 

حرب يجب مالحقة امل�صوؤولني عن ارتكابها.

إبادة أسرة بيت اإلبي - مدينة صعدة
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الضحايا القتلى
تاريخ االنتهاكاملنطقةاحملافظةالعمرالنوعأمساء القتلىم

2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة�صهرطفلةاأمة الرحيم  يون�س عبداهلل الإبي1.

2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة2طفلةدعاء يون�س 2.

2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة2طفليحي يون�س عبداهلل الإبي3.

2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة3طفلاإبراهيم عبداهلل علي الإبي4.

2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة3طفلاإبراهيم حممد عبداهلل البي5.

2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة3طفليو�صف عبداهلل الإبي6.

2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة4طفلاإ�صماعيل عبداهلل علي الإبي7.

2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة4طفلةبغداد حممد جمعة8.

2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة4طفلةرهف حممد عبداهلل الإبي9.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة4طفلةهاجر وليد عبداهلل الإبي10.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة6طفليعقوب حممد عبداهلل الإبي11.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة7طفلةهند عبداهلل البي 12.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة8طفلةاإميان وليد عبداهلل الإبي13.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة13طفلةخلود وليد عبداهلل الإبي14.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة13طفلريا�س عبداهلل علي الإبي15.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة13طفلعلي عبداهلل علي الإبي16.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة13طفلةيا�صمني عبداهلل علي الإبي17.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة14طفلة�صمر عبداهلل على  حممد الإبي18.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة14طفلماهر عبده عوباهي 19.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة15طفلاإ�صحاق حممد عبداهلل الإبي20.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة15طفلةزينب عادل العباهي21.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة15طفلةمنى وليد عبداهلل الإبي22.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة16طفلةاأماين عبداهلل على الإبي23.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة17طفلةدينا عادل العوباهي24.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة20ذكرريا�س حممد البي 25.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة20ذكريا�صني حممد على الإبي26.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة22اأنثىهنادي عبداهلل علي الإبي )حــامل(27.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة25ذكرفهد علي عكوان28.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة25ذكرحممد عبداهلل علي الإبي29.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة25اأنثىيا�صمني حممد غالب 30.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة30اأنثى�صم�صية علي ع�صي�س31.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة30ذكرجمهول 32.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة35اأنثىوهبية علي اأحمد العوباهي 33.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة45اأنثىجولة غالب اجلع�صني34.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة50ذكرح�صن حجر35.
2015/5/6مجوار املركز الثقايفمدينة �صعدة50اأنثىدولة غالب �صعيد اجلعفري 36.

إبادة أسرة بيت اإلبي - مدينة صعدة
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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 اأ�صرة الإبي مت انت�صاله من حتت الأنقا�س ميتًا ب�صبب 
ق�صف ال�صعودية وحتالفها على منزلهم

ثالثة اأطفال قتلى من اأ�صرة الإبي الذين ا�صتهدفهم ق�صف 
ال�صعودية وحتالفها

تاريخ االنتهاكاملديريةاحملافظةالنوعأمساء القتلىم
2015/5/6مالبقع�صعدةذكرحممد مانع اأبو را�س1
2015/5/6مالبقع�صعدةاأطفال4اأطفال من اأبناء حممد اأبو را�س 2
2015/5/6مالبقع�صعدةن�صاء3 ن�صاء من اأ�صرة حممد اأبو را�س3

االنتهاكتاريخ املديريةاحملافظةالنوعأمساء القتلىم
2015/5/6م�صحيان -ال�صميد�صعدةذكرحممد يحي اللهبي 1
2015/5/6م�صحيان -ال�صميد�صعدةن�صاء 3 ن�صاء من اأ�صرة حممد يحيى اللهبي2
2015/5/6م�صحيان -ال�صميد�صعدةاأطفال 4 اطفال من اأ�صرة حممد اللهبي 3

إبادة أسرة بيت اإلبي - مدينة صعدة
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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

إبادة أسرة بيت اإلبي - مدينة صعدة
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اجلرمية الثالثة عشر
�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

 حمرقة أسرة زقاد 
قرية بكيل املري - حمافظة حجة  

بتاريخ 7 مايو 2015م 

مدنية" �صكنية  اأحياء  على  "الهجوم 
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مكان االنتهاك : 
�صرق  �صمال  يف  تقع  اليمن  يف  حجة  حمافظة  مديريات  اإحدى  املري  بكيل  مبديرية  �صمنة  منطقة  يف  ريفية  قرية 

املحافظة  .
الزمان : قرابة ال�صاعة 6:10 م�صاًء

التاريخ: اخلمي�س 2015/5/7م
نوع االنتهاك:

ق�صف بالطريان احلربي على منازل مواطنني مدنيني اأ�صفر عن قتل وتفحم واحرتاق اأ�صرة بكاملها تدعى اأ�صرة )حممد 
نا�صر( ب�صورة ب�صعة ووح�صية.

جهة االنتهاك:
اململكة العربية ال�صعودية والدول التي حتالفت معها وهي )الإمارات , الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان, املغرب, 

الأردن, اأمريكا(
وصف وقائع االنتهاك :

يف ال�صاعة ال�صاد�صة قبل مغرب يوم اخلمي�س املوافق 2015/5/7م �صنت الطائرات احلربية التابعة للملكة ال�صعودية 
وحلفائها غارات جوية على اإحدى قرى مديرية بكيل املري التابعة ملحافظة حجة احلدودية مع اململكة وا�صتهدفت 
اأ�صرة  اأفراد  اإثرها  على  لي�صقط  فقراء,  مدنيني  ملواطنني  تابعة  وال�صفيح  الق�س  من  مكونة  ب�صيطة  منازًل  غاراتها 
بكاملها مكونة من )13( فردًا معظمهم من الن�صاء والأطفال, وقد اأ�صفر الق�صف عن تفحم جثث ال�صحايا وحتويلها 
اإىل اأ�صالء متناثرة, ومل ينجوا منهم اإل طفلني اإحرتقت اأج�صادهم اأحدهما تويف يف نف�س اليوم يف امل�صت�صفى والأ�صغر 
منه تويف يف العناية املركزة يف �صنعاء ,  ومت توثيقهما وهما يف العراء ل يجدون اأدنى مقومات احلياة من رعاية 
وعالج وطعام و�صراب ب�صبب حالتهم القت�صادية املتدهورة التي اأ�صاف لها احل�صار اخلانق املفرو�س من ال�صعودية 
على اليمن املزيد واملزيد من املعاناة, فقد اأدى اإىل انعدام �صبه تام لالأدوية ال�صرورية وامل�صتلزمات الإ�صعافية الطبية 
العاجلة, ولي�صت هذه احلالة املاأ�صاوية اإل منوذجًا للو�صع الذي تكابده مئات اآلف الأ�صر يف خمتلف املناطق اليمنية 
والتي تتعر�س يوميًا ملخاطر املوت اإما بق�صف الطائرات اأو جراء نق�س الغذاء والدواء واحلاجيات ال�صا�صية , الأمر 
الذي يجعل من املمار�صات التي تقوم بها اململكة ال�صعودية وحلفائها بحق املدنيني اليمنيني جرائم اإبادة جماعية 

وجرائم حرب وجرائم �صد الإن�صانية.
نتائج االنتهاك:

نتج عن ا�صتهداف املدنيني يف بكيل املري اإىل قتل 13 مدنيًا من اأ�صرة واحدة بينهم ثمانية اأطفال 
وامراأتني ,كما اأ�صيب طفلني بحروق من الدرجة الأوىل اأحدهما تويف يف اليوم الثالث من الواقعة 
يف امل�صت�صفى والخر تويف يف  العناية املركزة يف امل�صت�صفى اجلمهوري ب�صنعاء, كما نتج عن الق�صف 

تدمري منزلهم وهالك 100 ما�صية من الأغنام. 

حمرقة أسرة زقاد - قرية بكيل املري - حمافظة حجة
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 املركز القانوين قام بتوثيق العديد من جرائم القتل املبا�صر والإ�صابات والأ�صرار التي طالت املدنيني عن طريق 
اإفادات ال�صهود واملخت�صني يف م�صت�صفى املدينة .

حمافظة حجة  مثلها مثل بقية حمافظات اجلمهورية تعاين من اأزمة وقود خانقة ب�صبب احل�صار ال�صعودي على اليمن 
برًا وبحرًا وجوًا وا�صتهداف ناقالت الوقود من قبل الطريان, وي�صهد الو�صع الأمني يف املحافظة تدهورًا كبريًا �صيما يف 
مديريات حر�س وعب�س وبكيل املري التي مت اإعالنها موؤخرًا مناطق منكوبة ب�صبب ا�صتهدافها امل�صتمر بغارات الطريان 
وبالق�صف املدفعي وال�صاروخي, وقد قام املركز بتوثيق احلالة املاأ�صاوية يف مديريات املحافظة التي نتجت عن اإنعدام 
اأ�صا�صيات احلياة من غذاء ودواء وماء وكهرباء, ووثق احلالة ال�صعبة التي يواجهها )م�صت�صفى حر�س( الذي ي�صتقبل 
على مدار ال�صاعة حالت ال�صحايا من القتلى واجلرحى من اأبناء تلك املناطق والذي يو�صك على النهيار التام ب�صبب 
الذي ل ميكن و�صفه يف تلك  الكارثي  الو�صع  املركز بتوثيق  الق�صف, وقد قام  انعدام اخلدمات والأدوية وا�صتمرار 
املناطق املنكوبة وما يكابده املدنيون من نق�س حاد يف كل م�صتلزمات احلياة ال�صرورية, والو�صع الذي ينذر بهالك 

جماعي ل�صكان املحافظة الذين تقدر اأعدادهم مبئات الآلف من املدنيني معظمهم ن�صاء واأطفال. 

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
 املركز القانوين يعترب اجلرائم املرتكبة بحق املدنيني وا�صتهداف املن�صاآت املدنية واحل�صار اخلانق الذي تفر�صه 
العام  الدويل  للقانون  وفقًا  يعد  ذلك  كل  الأبرياء,  هالك  يف  يت�صبب  الذي  اليمني  ال�صعب  على  وحتالفها  ال�صعودية 

والقانون الإن�صاين جرائم �صد الإن�صانية وجرائم حرب يجب مالحقة امل�صوؤولني عن ارتكابها.

حمرقة أسرة زقاد - قرية بكيل املري - حمافظة حجة
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`أمساء وبيانات وصور بعض الضحايا من القتلى نتيجة القصف

مغنية محمد ناصر زقاد اسم الضحية :

سنتان )طفلة (العمـــر

تم قصف سكنهم مما أدى إلى قتلهااالنتهاك

منطقة بكيل المير – محافظة حجة مكان االنتهاك

2015/5/7متاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

سميرة محمد ناصر زقاد )وبجوارها والدتها (اسم الضحية :

6سنوات )طفلة(العمـــر

تم قصف سكنهم مما أدى إلى قتلهااالنتهاك

منطقة بكيل المير – محافظة حجة مكان االنتهاك

2015/5/7متاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

أميرة  محمد ناصر زقاد اسم الضحية :

5 سنوات )طفلة(العمـــر

تم قصف سكنهم مما أدى إلى قتلهااالنتهاك

منطقة بكيل المير – محافظة حجة مكان االنتهاك

 2015/5/7متاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

مريم محمد ناصر زقاد اسم الضحية :

14 سنة )طفلة(العمـــر

تم قصف سكنهم مما أدى إلى قتلهااالنتهاك

منطقة بكيل المير – محافظة حجة مكان االنتهاك

2015/5/7متاريخ االنتهاك

السعودية وتحالفها جهة االنتهاك

حمرقة أسرة زقاد - قرية بكيل املري - حمافظة حجة
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أمساء وبيانات وصور بعض الضحايا من القتلى نتيجة القصف

أمساء وبيانات الطفلني الذين أصيبا يف نفس الواقعة وماتا بعد إسعافهما إىل املستشفى
 

الطفلني ناجي واأمني )تويف ناجي بعد و�صوله اإىل امل�صت�صفى اجلمهوري ب�صنعاء واأمني ال�صغر �صنًا 
تويف بعده باأيام وهو يف العناية املركزة( ال�صورة تو�صح احلروق وهي منت�صرة يف جميع اأجزاء 
اأج�صامهم )حروق من الدرجة الأوىل( والتي اأ�صيبا بها وتوفيا ب�صببها يف امل�صت�صفى اجلمهوري 
باأمانة العا�صمة بعد اأن اأُ�صعفا اإليه ب�صبب ق�صف الطريان احلربي  لل�صعودية وحتالفها والذي 
نتج عنه  قتل اأ�صرة كاملة مل يبقى منها اإل �صاب  يف الع�صرينات من عمره )يدعى عاي�س( والذي 
قابلناه يف امل�صت�صفى وذكر لنا باأنه ذهب اإىل ال�صوق لي�صرتي لالأ�صرة طعامًا وعاد من ال�صوق على 
هول هذا املنظر بحق اأ�صرته حيث وجد اأبويه وجميع اإخوانه واأخواته قتلى واأ�صالء اأما اأخويه 

اللذين مت اإ�صعافهما فقد ُفجع بوفاتهما وهو مرافق لهما يف امل�صت�صفى .

تاريخ االنتهاكاليوماملديريةاحملافظةالعمرالنوعاالسمم
2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة2طفلةمغنية حممد نا�صر زقاد1. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة5طفلةاأمرية حممد نا�صر زقاد2. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة6طفلة�صمرية حممد نا�صر زقاد3. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة7طفلاأمني حممد نا�صر زقاد4. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة8طفلة�صارية حممد نا�صر زقاد5. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة11طفلغالب حممد نا�صر زقاد6. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة14طفلةمرمي حممد نا�صر زقاد7. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة10طفلناجي حممد نا�صر زقاد8. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة40اأنثىعذبة علي �صغري الرا�صدي9. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة40ذكرعلي �صالح ال�صويف10. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة45اأنثىفاطمة حممد القا�صي11. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجة50ذكرحممد نا�صر زقاد12. 

2015/5/07اخلمي�سبكيل املريحجةذكراإبراهيم الرا�صدي13. 

حمرقة أسرة زقاد - قرية بكيل املري - حمافظة حجة
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اجلرمية الرابعة عشر
�صل�صلة جرائم ال�صعودية وحتالفها يف اليمن

قصف جبل نقم واألحياء السكنية احمليطة به
أمانة العاصمة - صنعاء

11مايو 2015م

دوليًا" حمرمة  اأ�صلحة  "ا�صتخدام 
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مكان االنتهاك : 
يف مديرية )اآزال( املديرية ال�صرقية للعا�صمة �صنعاء, يوجد بها حي ي�صمى حي )ُنقم(, ويعد هذا 
احلي من اأكرث اأحياء العا�صمة كثافة بال�صكان , حيث يوجد به اآلف املنازل ال�صكنية والعديد من 
املباين احلكومية وال�صركات ومئات املحالت التجارية, كما يوجد به م�صت�صفى الثورة العام ومقر 
اليمن  اأ�صهر واأرقى فنادق  ال�صفارة الربيطانية وال�صفارة القطرية وفندق )موفنبيك( الذي يعد 
وهو الذي ُعقدت فيه جل�صات واأعمال )موؤمتر احلوار الوطني( بني جميع مكونات املجتمع اليمني.

زمـن االنتهاك :يوم الثنني , ال�صاعة 5.00 م�صاًء
تاريخ االنتهاك : 2015/5/11م

نوع االنتهاك:
النفجار  �صديدة  و�صواريخ  نيرتونية  قنبلة  اإلقاء 
ال�صعودي  للتحالف  التابعة  احلربية  الطائرات  من 
على  واملطل  ال�صكنية  لالأحياء  املال�صق  نقم  جبل  على 
عنها  اأ�صفر  وقد  ال�صرقية,  اجلهة  من  �صنعاء  العا�صمة 
والفزع  الرعب  وبث  املدنيني  ع�صرات  واإ�صابة  مقتل 
اإىل  بالإ�صافة   , �صنعاء  العا�صمة  �صكان  يف  والهلع 
خا�صة  املدنية,  واملن�صاآت  املنازل  باألآف  ال�صرر  اإحلاق 
كما   , نقم(  )جبل  من  والقريبة  املال�صقة  الأحياء  يف 
العا�صمة للخطر  تعر�صت حياة مئات الآلف من �صكان 

ب�صبب النفجارات التي تلت اإلقاء القنبلة النيرتونية.

جهة االنتهاك:
 , )الإمارات  وهي  اليمن  على  احلرب  ل�صن  معها  حتالفت  التي  والدول  ال�صعودية  العربية  اململكة 

الكويت, قطر, البحرين, م�صر, ال�صودان,  الأردن, املغرب , والوليات املتحدة الأمريكية(
وصف وقائع االنتهاك :

يف ال�صاعة 5:00 من م�صاء يوم الثنني املوافق 2015/5/11م ق�صفت الطائرات احلربية لل�صعودية 
وحلفائها )جبل نقم( بحجة اأنه يحتوي على خمزن لالأ�صلحة, مع علم تلك الدول اأن اجلبل يقع 
ا�صتخدمت  وقد   , باملدنيني  مكتظة  املنطقة  تلك  واأن  املدنية,  واملباين  املنازل  اآلف  من  بالقرب 

ال�صعودية يف ق�صفها ملنطقة )نقم( �صواريخ وقنابل حمرمة دوليًا حُتدث انفجارات هائلة جدًا.

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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 واأ�صفرت عن تفجري خمزن اأ�صلحة تابع للجي�س اليمني, وهو ما عر�س حياة املدنيني للخطر ب�صبب 
التطاير الع�صوائي للقذائف وال�صواريخ ال�صغرية من خمزن ال�صالح على م�صاكن املواطنني يف خمتلف 
ال�صغرية(  )ال�صواريخ  القذائف  تلك  بع�س  �صنعاء  العا�صمة  �صكان  �صاهد  وقد  العا�صمة,  اأحياء 
تتجه اإىل قمة اجلبل واأجزاء خمتلفة منه, اإل اأن العديد منها اتخذت طريقها ل�صتهداف الآمنني 
يف منازلهم . وبعد حوايل ن�صف �صاعة من النفجارات التي مت توثيقها عادت الطائرات احلربية 
نعت لتدمري املدن وقتل  لل�صعودية وحتالفها ولكنها يف هذه الغارة عادت حمملة بقنابل و�صواريخ �صُ
الآن  حتى  كنهها  يعرف  ل  التي  الأ�صلحة  تلك  اأحدثت  واملدنيني,  والن�صاء  الأطفال  من  الأبرياء 
انفجارًا �صخمًا هز العا�صمة �صنعاء , حيث �صاهد �صكان العا�صمة كتلة من النار والدخان والغازات 
انبعثت مع النفجار, وت�صاعدت تلك الكتلة اإىل م�صتوى اأعلى من قمة جبل نقم الذي ي�صل ارتفاعه 
اإىل اأكرث من كيلو مرت . وقد بداأت الكتلة النارية �صغرية ثم تو�صعت علوًا نحو قمة اجلبل و�صاهدنا 
التي كانت تتطاير يف جميع  النارية هالة مليئة باأحجام �صغرية من املقذوفات  الكتلة  حول تلك 
الجتاهات, وتلى روؤية تلك الكتلة النارية �صماع دوي انفجار هائل دمر كل ما كان بقربه تدمريًا 
كليًا, ملحقًا الأ�صرار على بعد )10 كم( من مركز النفجار, وقد مت توثيق حلظة وقوع هذا النفجار 

بال�صور والفيديو.  
 ذلك النفجار مل ي�صاهد �صكان العا�صمة مثله اإل يوم ا�صتهداف منطقة عطان يف 20-4-2015م 
وقد اأكد لنا �صهود عيان اأنهم �صاهدوا طائرات ال�صعودية وحتالفها حتلق على م�صتوى منخف�س ثم 
األقت قنبلة �صخمة جدًا يزيد وزنها عن طن , و�صاهدوا ت�صاعد كتلة نارية انبعث منها قنابل �صغرية 
و�صظايا نارية انت�صرت يف جميع الجتاهات, وكانت تدمر كل �صئء ت�صقط عليه, كما �صاهدوا قنابل 
كثرية يف الأحياء القريبة من مركز النفجار كانت تنفجر مبجرد �صقوطها على الأر�س اأو املنازل 
اأو املواطنني, وقد �صاهدوا اأطفاًل ون�صاًء ورجاًل قتلى وجرحى جراء �صقوط تلك الأ�صياء عليهم 

اأو بالقرب منهم.
ونظرًا لهول النفجار وقوته التدمريية التي ات�صعت رقعته يف جميع الأحياء ال�صرقية للعا�صمة 
اآلف املنازل وع�صرات املدار�س وامل�صاجد والأ�صواق واملن�صاآت  اأ�صرارًا ودمارًا يف  �صنعاء فقد وّثقنا 
احلكومية والق�صائية والتعليمية ومئات املحالت التجارية وحتى �صفارات بع�س الدول امل�صاركة يف 
العدوان على اليمن حلقها الدمار, ف�صفارة قطر كانت قريبة جدًا من مركز النفجار ول تبعد عنه 
اإل بحوايل )300( مرت تقريبًا, وبجوارها �صفارة بريطانيا, وقد ت�صررت هاتني ال�صفارتني ب�صكل 
كبري, وعلى م�صافة )2 كم( تقع ال�صفارة المريكية التي نالها جزء من الدمار واخلراب, مع اأن قطر 

واأمريكا هما من �صمن حتالف ال�صعودية يف حربها على اليمن.
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الدمار  واأهاليهم, كما وثق حالت  ال�صحايا  واأقوال  ال�صهادات  القانوين وثق ع�صرات  املركز    
)خولن(  و�صارع  ال�صالم(  )باب  حي  مثل  له  املجاورة  والأحياء  )نقم(  بحي  حلق  الذي  ال�صامل 
و)م�صيك( و)املدينة ال�صكنية(, ووثق املركز �صقوط �صحايا يف حي )مذبح( الذي يقع يف اجلهة 

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

اإحدى احلالت املاأ�صاوية التي �صببها النفجار حكاية طفلني �صديقني كانا يلعبان بالقرب من منزل 
كل منهما واللذان ل يبعدا �صوى مائة مرت تقريبًا عن �صفح جبل )نقم( حيث يوجد خمزن ال�صالح 
الذي مت ق�صفه, الطفالن �صمعا النفجارات الأوىل فحاول النجاة بنف�صيهما, فهربا من ال�صظايا 
ال�صواريخ  انفجارات  ل�صتمرار  ونتيجة  اجلدران,  اأحد  جوار  اإىل  الأوىل  النفجارات  دفع  وقوة 
ال�صغرية والقذائف من املخزن الذي ق�صفته الطائرات احلربية التابعة لل�صعودية وحتالفها قرر 

الطفالن اأن يهربا اإىل منزليهما, اأحد الطفلني عمره ثمان �صنوات روى لنا ما ح�صل :
)) كنا خائفني جدًا ومرعوبني وكنا نبكي من �صدة النفجارات التي ن�صمعها, وبعد اأن حاولنا الإختباء 
منها اأراد كل واحد منا اأن يذهب اإىل منزله, فخرجنا من املكان الذي كنا نختبئ فيه و�صاهدنا اأدخنة 
وغازات كثيفة, وكنا ن�صمع اأ�صوات �صواريخ �صغرية تتطاير ع�صوائيًا يف كل الجتاهات , واأثناء هروبنا 
اإىل املنزل راأينا نارًا كبريًة جدًا حجمها اأكرب من جبل )نقم(, فاأ�صرعنا يف الهروب ورك�صنا بكل قوانا 
وفجاأة .�صمعنا �صوت انفجار قوي قذف بنا حوايل ع�صرين خطوة ف�صقطنا على الأر�س.حاولت النهو�س 
اإل اأين كنت اأ�صعر باختناق و�صيق تنف�س ناجت عن الدخان الكثيف الذي مالأ الأجواء , و�صاهدت بقعًا 
من الدماء يف ج�صمي , فناديت على �صديقي اإل اأنه مل يجبني. م�صيت نحوه ب�صعوبة وعلى ُبعد خطوات 
�صاهدت �صديقي ملقًى على الأر�س . وما اأرعبني اأن �صديقي اأ�صبح بال راأ�س والدماء ت�صيل منه, اأغمي 

علّي على الفور ومل اأُفق اإل يف امل�صت�صفى((.
)مأساة اهلروب إىل املوت(

اأحد املدنيني يبلغ من العمر)53( عامًا,وجدناه يف م�صت�صفى الثورة العام حيث حكى لنا فاجعته فقال:
)) يقع منزيل جوار م�صجد الريان الذي يبعد عن مركز النفجار )كيلو مرت واحد(, كنت حينها يف 
املنزل مع اإثنني من اأطفايل – حممد )4 �صنوات( واأ�صامة )6 �صنوات( - ف�صمعنا اأ�صوات انفجارات على 
اإثرها حتطمت نوافذ املنزل وتطايرت اأبواب الغرف والأثاث , وبعد اأن اطماأننت على الطفلني قمت 
لأحاول اأن اأطمئن على ما تبقى من مكونات املنزل فوجدت اأن كل �صئ مل يعد على حاله,  ويف تلك 
الأثناء �صاهدت طفالي م�صطربني ميلوؤهما اخلوف والهلع جراء اأ�صوات انفجار ال�صواريخ ال�صغرية 
والقذائف التي كانت يف جبل نقم الذي مت ق�صفه والتي ا�صتمرت لأكرث من )20( دقيقة, فلم اأجد من
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و�صراخهما. بكاوؤهما  اأ�صوات  اإرتفعت  اللذان  بطفالي  والهروب  املنزل  من  اخلروج  اإل  حيلة 
واأثناء  املتطايرة,  القذائف  من  ُيوؤينا  اآمن  مكان  عن  اأبحث  راك�صًا  املنزل  من  وخرجت  فح�صنتهما 
اأمرًا ف�صيعًا ..انفجار هائل جدًا بالقرب من خمزن ال�صالح الذي كانت  هروبي من املنزل �صاهدت 
الأ�صفر  باللون  الفظيع  النفجار  ذلك  نار  اأ�صّعت  ع�صوائيًا.  وتتطاير  تتفجر  لزالت  حمتوياته 
الداكن الذي ي�صبه لون �صوء ال�صم�س يف وقت غروبها, واإنت�صر �صوءه حتى مالأ الأُفق , واإ�صتمرت 
كتلته النارية يف الإت�صاع حتى بلغ ن�صف ُقطر دائرتها حوايل )500 مرت( تقريبًا , وو�صل اإرتفاعها 
كلما  النفجار  دائرة  اإت�صعت  وكلما  مرت(,   200( بحوايل  نقم(  )جبل  قمة  من  اأعلى  م�صتوى  اإىل 
حتول لون كتلته اإىل اللون الأحمر, وكانت تنت�صر من حول كتلة النفجار الكبري انفجارات كثرية و 
�صغرية تلمع باللون الأبي�س ت�صبه الق�صا�صات الالمعة التي ي�صتخدمها النا�س يف الزينة والأفراح 
تلك النفجارات كانت تتطاير من حوله بكثافة. ا�صتمرت كتلة النفجار النارية يف الإت�صاع حتى 
واأخالط  �صظايا  اإىل  بالإ�صافة  والرمادي,  الأ�صود  والدخان  الغازات  من  هالة  حولها  من  ظهرت 
كثيفة من الأحجار واملعادن والأتربة. حاولت الإ�صراع يف الهرب لكن النفجار كان هو الأ�صرع, فلم 
تكن اإل ثواين معدودة حتى و�صل �صوته الفظيع و�صغطه الهائل م�صطحبًا بال�صظايا التي تطايرت 
اإىل كل مكان اإحدى ال�صظايا الطائ�صة مل جتد من �صحية اإل ولده )حممد( ذو الأربعة اأعوام حيث 
اقتطعت راأ�صه وهو يف احل�صن الأمين لأبيه. �صظايا طائ�صة اأخرى اإختارت احل�صن الأي�صر لتخرتق 
ج�صد )اأ�صامة( فُتمزق اأح�صائه وتت�صب يف تلف )الطحال( واإحدى )الكليتني( ليتم اإزالتهما بتدخل 
جراحي عاجل , الأب هو الآخر مل ي�صلم من طي�صان ال�صظايا وعبثها, ففي ذات الوقت الذي كانت 
فيه ال�صظايا تعبث باأج�صاد طفليه كانت هناك �صظية طائ�صة من ن�صيبه, فقد مزقت رجله اليمنى 
اأن تدخل الأطباء يف  اإثرها مغ�صيا عليه, ومل يفق اإل يف غرفة العناية املركزة بعد  و�صقط على 
اإنعا�صه, ليعود جمددًا اإىل وعيه حاماًل معه اآلم فقده لأحد اأولده ومرارة معاناة الطفل الآخر 

الذي فقد بع�س اأع�صاء ج�صمه احليوية والذي �صيم�صي بقية حياته يعاين من هذه العاهة .
بعد الق�صف الأول الذي تعر�س له جبل نقم يف ال�صاعة 5:00م هرع امل�صعفون اإىل مكان الق�صف 
اإن و�صلت �صيارات الإ�صعاف اإىل  , وما  الذي كان يوجد بالقرب منه طريق عام متر منه ال�صيارات 
موقع الق�صف حتى �صاهدوا الطائرات احلربية ال�صعودية تفاجئهم بق�صف املكان جمددًا, وهو ما 
اأحدهم   , خطرية  بجروح  الآخر  البع�س  واإ�صابة  اأ�صالئهم  وتناثر  امل�صعفني  بع�س  مقتل  اإىل  اأدى 

برتت رجاله , واآخر فقد ذراعيه, واآخر اأ�صيب بحروق من الدرجة الأوىل.
مدنيون اآخرون كانوا �صحية لنريان هذا ال�صالح الفتاك, ومل يكن لهم من ذنب اإل اأن الأقدار �صاءت 

اأن ميروا ب�صياراتهم من الطريق العام الذي يقع بالقرب من موقع الق�صف .
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ولأن النفجار وّلد كتلة �صخمة وكبرية جدًا من النار احلارقة من ال�صظايا فقد ا�صتطاعت هذه الكتلة 
اأن حترق كل من كان يف هذه ال�صيارات بينهم ثالثة مدنيني تفحمت جثثهم , وكل من كان قريبًا من 
العام  الثورة  م�صت�صفى  �صاهدنا جثثًا متفحمة موجودة يف  نريان النفجار قتل وتفحمت جثته, وقد 

وم�صت�صفيات اأخرى 
اأفادنا بقوله : ))كنت يف منزيل وبعد �صماع النفجارات �صاهدت �صاروخًا  اأحد �صحايا هذا الق�صف 

دخل اإىل منزلنا وانفجر بداخله وت�صبب يف قتل �صتة من اأفراد اأ�صرتي((.
مل تكتف النار بقتل وجرح الب�صر يف مكان الق�صف فح�صب, بل كان لها هدف اآخر هو مالحقة القتلى 
اإليها, ومنها م�صت�صفى الثورة الذي يقع على بعد)2 كم( من  اأ�صعفوا  واجلرحى اإىل امل�صت�صفيات التي 

مركز النفجار.
م�صت�صفى الثورة يقع يف حي نقم, وهذا امل�صت�صفى يعترب امل�صت�صفى الأول يف اليمن من حيث الأجهزة 
الطبية والأق�صام اجلراحية والعالجية املوجودة فيه, وقد تعر�س هذا امل�صت�صفى لتدمري �صبه كامل 
نتيجة لالنفجارات التي ا�صتهدفت �صفح جبل نقم القريب من امل�صت�صفى, حيث ُدمرت العيادات اخلارجية 
يف  الوحيدة  الطبية  الأجهزة  تلف  ب�صبب  العمليات  وغرف  الكلى  ق�صم  تعطل  كما  كليًا,  الدم  وبنك 

اجلمهورية اليمنية ومنها جهاز فح�س الغدة الدرقية .
 املركز القانوين وثق حالت اأ�صيبت داخل امل�صت�صفى ومنها حالت كانت يف ق�صم الولدة حيث 
الق�صم  نف�س  يف  حالتني  وّثقنا  كما  نقم,  جبل  على  الق�صف  اآثار  من  ب�صظايا  الن�صاء  بع�س  اأ�صيبت 
لمراأتني ح�صل لهما اإجها�س ب�صبب �صدة اخلوف والذعر الناجت عن قوة النفجار, كما وّثقنا  حالت 
اأخرى اأ�صيبت ب�صظايا الزجاج الذي تطاير على اأج�صام املر�صى والأطباء ب�صبب قوة �صغط النفجار , 
كما اأ�صيب مر�صى اآخرون بحالت اإغماء جراء الق�صف , واآخرون ت�صاقطت عليهم ديكورات امل�صت�صفى 

اأو ا�صطدموا بالأجهزة واملعدات الطبية التي كانت تتطاير يف العيادات والغرف الطبية .
على بعد )3 كم( من مركز النفجار وّثقنا حالت لأطفال ون�صاء اأغمي عليهم ب�صبب النفجار, و�صابات 
اإثر  الذات  على  وال�صيطرة  الوعي  وفقدان  الت�صنج  من  حالت  اإنتابهن  اأعمارهن  من  الع�صرينيات  يف 
�صماعهن لالنفجارات , مما ت�صبب يف �صقوطهن على الأر�س يف حالة اإغماء وتعر�صهن لإ�صابات وجروح.
 املركز القانوين قام بعملية م�صح لالأحياء القريبة من مركز النفجار وقد �صاهدنا جميع تلك 
نوافذها  حتطمت  املنازل  واآلف   , جزئيًا  واأخرى  كليًا  تهدمت  منازل  للدمار,  تعر�صت  قد  الأحياء 
واأبوابها, كما �صاهدنا �صيارات خا�صة تدمرت كليًا ب�صبب ت�صاقط اأحجار �صخمة عليها و�صاهدنا اأ�صرارًا 
يف املدار�س وامل�صاجد ومئات املحالت التجارية حتطمت على بعد ثالثة كيلو مرتات من مركز النفجار
كم(.   10( بحوايل  نقم  يف  النفجار  مركز  عن  يبعد  الذي  مذبح  حي  يف  اإ�صابة  حالت  وّثقنا  كما 
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اإحدى تلك احلالت لطفلة عمرها )7( �صنوات مت اإ�صعافها اإىل م�صت�صفى الثورة اإثر اإ�صابتها ب�صظايا �صاروخية .
 املركز القانوين كان له دور يف توثيق حلظات الق�صف حيث وّثق اآثار النفجار الأول يف ال�صاعة 

اخلام�صة, ووثق الق�صف الذي اأحدث دمارًا �صاماًل على م�صتوى وا�صع من اأحياء العا�صمة �صنعاء .
و�صل  النار  من  كبرية  كتلة  عنه  تولدت  التي  النيرتونية  للقنبلة  الكبري  النفجار  حلظة  وّثق  كما 
اإرتفاعها اأكرث مـن كيلومرت و �صّكلت هالة نارية �صخمة انبعثت منها �صظايا وقنابل و�صاحبها اإنبعاث 

غازات واأدخنة اأدت اإىل اختناق �صكان املنازل التي كانت قريبة من مركز النفجار .
الق�صف من دمار  ما خلفه  ب�صبب  الأحياء  للحياة ونزوح جماعي يف تلك  �صبه كامل  كما وثق تعطاًل 

�صامل يف تلك املناطق التي يبلغ تعداد �صكانها قرابة )70,000( ن�صمة .
كما وّثقنا مئات حالت الإ�صابة باخلوف والُذعر نتيجة لهول النريان وقوة النفجار والأ�صلحة التي 
ا�صتخدمتها اململكة ال�صعودية وحتالفها يف اإبادة املدنيني اأطفاًل ون�صاء ومن خمتلف الأعمار, ونتيجة 
لتظافر الأدلة وال�صواهد اأ�صبح من املمكن القول باأن ال�صعودية وحتالفها قد ا�صتخدمت قنابل فراغية 
حرارية ونيرتونية وعنقودية و�صواريخ حمرمة دوليًا ا�صتهدفت بها املدنيني والأعيان املدنية وقتلت 
الأطفال والن�صاء وال�صيوخ , ومل تتخذ اأي اإجراءات وقائية اأثناء ا�صتخدامها. كما اأن هناك اأدلة ذات 
م�صداقية توؤكد باأن الأ�صلحة التي ا�صتخدمتها ال�صعودية وحتالفها لها اآثار م�صتقبلية ت�صكل خطرًا 

على حياة املدنيني وكل اأ�صكال احلياة .
املتحدة واملفو�صية  اإىل هيئة الأمم  القانوين نوجه نداء عاجاًل  املركز  فاإننا يف  واإزاء تلك اجلرائم 
ال�صامية حلقوق الإن�صان ب�صرعة وقف انتهاكات ال�صعودية وحتالفها التي تعر�س حياة اآلف املدنيني 
مبن فيهم الأطفال والن�صاء للخطر يف الوقت احلايل ويف امل�صتقبل  , واإيقاف هذه احلرب التي ت�صتهدف 
والأعراف  والقوانني  القواعد  لكل  ووا�صحًا  �صريحًا  خرقًا  تعد  والتي  الب�صرية,  احلياة  مقومات  كل 
اأن ال�صعودية  واملعاهدات والتفاقيات الدولية وانتهاكًا لكل مواثيق الأمم املتحدة,  ونوؤكد بالأدلة 
�صد  وجرائم  جماعية  اإبادة  وجرائم  حرب  جرائم  اليمني  ال�صعب  حق  يف  ارتكبت  قد  وحتالفها 

الإن�صانية واعتداءات يعاقب عليها القانون الدويل واملحلي .
ومثل هذه اجلرائم يجب اأن يخ�صع كل مرتكبيها وكل من �صاهم فيها للعقاب , ول ت�صقط بتقادم ال�صنني 
بل اإن القوانني الدولية تعطي احلق يف حماكمة كل الدول التي وقفت مع هذا العدوان و�صاندته وكل 
اأن  �صك  ول   , وحتالفها  ال�صعودية  للمملكة  قدمته  اأو  وباعته  ال�صالح  �صنعت  التي  والدول  ال�صركات 
الوليات املتحدة الأمريكية لها الدور الأكرب بعد اململكة ال�صعودية وحتالفها يف قتل املدنيني اليمنيني 
هذه  ل�صن  وحتالفها  لل�صعودية  اللوج�صتي  والدعم  امل�صاعدات  وقدمت  ال�صالح  باعت  التي  هي  اأنها  اإذ 
احلرب , وت�صريحات الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما ووزير خارجيته جون كريي وم�صوؤولني اأمريكيني
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تعد اعرتافات واأدلة كافية ملحاكمتهم عن تلك اجلرائم التي لن تن�صاها الب�صرية .
الرئي�س  اإىل  2015/5/5م  تاريخ  يف  بر�صالة  بعثت  اأن  ووت�س(  رايت�س  )هيومن  ملنظمة  �صبق  وقد 
الأمريكي باراك اأوباما حتثه فيها على اإيقاف احلرب �صد اليمنيني, واأثبتت يف الر�صالة وقوع ا�صتهداف 
للمدنيني اليمنيني بالقنابل العنقودية, ولذلك دعت املنظمة الوليات املتحدة اإىل وقف بيع القنابل 

العنقودية لل�صعودية .
 واأما ال�صعودية فقد �صرح الناطق با�صم حتالفها )اأحمد ع�صريي( باأن ال�صعودية ت�صتخدم يف حربها 
�صد اليمن قنابل عنقودية , مربرًا ذلك باأن الوليات املتحدة الأمريكية هي التي تبيع تلك القنابل 
لل�صعودية, وذلك يعني اأن الوليات املتحدة المريكية قامت بخرق احلظر الدويل املفرو�س على بيع 

هذه القنابل اإن كانت فعاًل حمظورة على حد قوله.
 املركز القانوين وّثق حلظات الق�صف والآثار املروعة الناجمة عن النفجار الكبري الذي دمر جزء 
كبريًا من العا�صمة �صنعاء. كما وثق عددًا كبريًا من ال�صحايا املدنيني القتلى وامل�صابني. ووثق جزءًا من 
الأ�صرار يف املنازل واملن�صاآت املدنية , كما وثق الأ�صرار اجل�صيمة التي حلقت مب�صت�صفى الثورة جراء 
ا�صتهداف طريان التحالف ال�صعودي ملنطقة نقم, فقد اأ�صيب امل�صت�صفى بال�صلل يف اأكرث اأق�صامه ب�صبب 
تعطل الأجهزة الطبية التي تعد الوحيدة يف اجلمهورية اليمنية , كما وثق بال�صور الفوتوغرافية 
ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية وامل�صتندات الر�صمية اإفادات الأطباء وامل�صوؤولني وحالت امل�صابني 

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

– ع - ج (  28 عامًا:اأفاد بقوله" عند ال�صاعة  5:30 من م�صاء يوم الثنني املوافق  - ال�صاهد ) �س 
بغاراتها  ال�صعودي  التحالف  طائرات  األقتها  التي  الأ�صلحة  انفجارات  اأ�صوات  �صمعت  2015/5/11م 
هائلة  انفجارات  اأحدثت  والتي  له  املجاورة  والأحياء  نقم(  لـ)جبل  الغربي  ال�صفح  على  املتعددة 
جدًا, وهو ما اأدى اإىل اأ�صرار ج�صيمة يف البنيان والإن�صان, فقد دمرت الأحياء املجاورة واأ�صفرت عن 
�صقوط الكثري من املواطنني ما بني �صهيد وجريح بينهم اأطفال ون�صاء, وكان من بني ال�صهداء �صخ�صان 
من اأ�صرتي, كما اأ�صيب اأخي بجروح خطرية وحروق يف الوجه وك�صور يف يده ورجله الي�صرى, ومزقت 
ال�صظايا اأحد �صرايينه واأوردته الدموية الرئي�صية. بالإ�صافة اإىل الع�صرات من ال�صهداء واجلرحى 
والدمار الكبري الذي حلق بالأحياء ال�صكنية, اإىل جانب ما اأثاره النفجار من الرعب والذعر والهلع  

بني اأطفال ون�صاء العا�صمة.
-ال�صاهد)  ن – ع-( 42 عامًا : اأفاد باأنه " قبل غروب �صم�س  يوم الثنني املوافق 11/ 5/ 2015م ق�صف 
طريان التحالف ال�صعودي )جبل نقم( الكائن �صرق العا�صمة �صنعاء بعدة غارات , وكانت انفجارات 
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ت�صاقط  اإىل  واأدت  �صنعاء  العا�صمة  هزت  جدًا  قوية  الغارات  تلك  يف  ا�صتخدمت  التي  الأ�صلحة 
القذائف وال�صخور اجلبلية على اأحياء العا�صمة واإىل تدمري منازل املواطنني على روؤو�س �صاكنيها 
ومنها تدمري منزل قريبتي الكائن يف حي )م�صيك( الذي يبعد عن جبل نقم بحوايل )5 كم( واأ�صفر 

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

اأفاد م�صدر طبي يف هيئة م�صت�صفى الثورة بالعا�صمة �صنعاء اأن طوارئ امل�صت�صفى ا�صتقبلت ع�صرات 
احلالت من القتلى ح�صب الك�صف الذي زودنا بن�صخة منه, وبينهم اأطفال ون�صاء وجثث متفحمة 

واأ�صالء ب�صرية.
اإ�صابات  بينهم  خطرية  بجروح  اأ�صيبوا  الذين  املواطنني  من  حالت  اأي�صًا  امل�صت�صفى  ا�صتقبل  كما   
بحروق من الدرجة الأوىل وك�صور وم�صابني ب�صظايا خمتلفة يف الراأ�س والوجه والعني والأمعاء 

وال�صدر والبطن وبني اجلرحى اأطفال ون�صاء.
 كما اأفاد اأن م�صت�صفى الثورة  تعر�س لقذائف �صاروخية و�صظايا و�صخور واأحجار من اجلبل نتيجة 
ل�صدة النفجار الهائل الذي هز العا�صمة, و�صاحب النفجار �صغط كبري حطم نوافذ امل�صت�صفى واأدى 
اأدى اإىل تعر�س بع�صهم لإ�صابات بالغة  اإىل ت�صاقط الديكورات على روؤو�س املر�صى والأطباء ما 
العمل  عن  كليًا  تعطلت  الأق�صام  وبع�س  جزئيًا,  تدمريًاً  الأق�صام  بع�س  لتدمري  امل�صت�صفى  وتعر�س 
ومل تتمكن من ا�صتقبال املر�صى , كما اأن امل�صت�صفى يفتقر اإىل الأدوية وامل�صتلزمات الطبية نتيجة 

للح�صار املفرو�س على اليمن , الأمر الذي يت�صبب يف تدهور احلالة ال�صحية للم�صابني واملر�صى.
نتائج ما خلفه القصف من ضحايا وأضرار:

 املركز القانوين وثق ما نتج عن الق�صف من �صحايا واأ�صرار :
اأوًل ال�صحايا:

1- �صقوط اأكرث من 26 قتيال من املواطنني املدنيني بينهم )4( اأطفال و)8( ن�صاء. 
2-  اأ�صيب مئات املواطنني بجروح متفاوتة اأغلب الإ�صابات نتج عنها برت اأو ا�صتئ�صال اأع�صاء حيوية 

من اجل�صم وعاهات م�صتدمية, وقد وّثقنا )212( بينهم )36( طفاًل و)25(  امراأة .
ثاأنيًا الأ�صرار: 

1-تدمري ع�صرات املنازل تدمريًاً كليًا على روؤو�س �صاكنيها ما اأدى اإىل �صقوط العديد من ال�صحايا بني 
قتيل وجريح, واإىل ت�صريد بقية الأ�صر.

والتعليمية  والفنية  واملهنية  الرتبوية  احلكومية  واملن�صاآت  واملدار�س  امل�صاجد  ع�صرات  تدمري   -2
والق�صائية, ومن بينها املحكمة التجارية .
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3- تدمري املئات من املحالت التجارية.
4- تدمري العيادات اخلارجية مل�صت�صفى الثورة العام وت�صرر بقية الأق�صام وتعطيل الأق�صام الأخرى 

وحتطيم نوافذ وديكورات امل�صت�صفى ب�صكل �صبه كلي.
5- حتطيم نوافذ اآلف املنازل يف الأحياء القريبة والبعيدة من جبل نقم. 

6- تدمري خزان مياة و�صبكة رئي�صية ملياة ال�صرب, وتدمري �صبكات الكهرباء يف تلك الأحياء.
7- ت�صرر الكثري من املن�صاآت احليوية واخلدمية يف العا�صمة �صنعاء .

8- اإتالف املمتلكات اخلا�صة واأثاث املنازل وال�صيارات اململوكة للمدنيني .

وصف االنتهاك وفقاً للقانون الدولي العام والقانون اإلنساني الدولي:
 املركز القانوين اإطلع على الواقعة وعاين مكان ال�صتهداف , وهو مكان يوجد فيه وبقربه من�صاآت 
حيوية واأحياء �صكنية مدنية تتعلق بها حياة النا�س وم�صاحلهم ,  كما اأن �صكان احلارات والأحياء هم 
اأ�صخا�س مدنيون من النا�س الب�صطاء واملهم�صني , وقد اأ�صفر ا�صتهداف )جبل نقم( عن ح�صول جمزرة 
مروعة �صقط فيها املواطنني قتلى وجرحى ومن بينهم اأطفال ون�صاء, واأدى اإىل تدمري وت�صرر ع�صرات 
املن�صاآت املدنية وامل�صت�صفيات والعيادات الطبية التي اأوجب القانون الدويل جتنبها وعدم ا�صتهدافها 
ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر, واأوجب حتا�صيها يف احلروب ملا تقدمه من خدمات وما تقوم به من عمل 
اإن�صاين يف اإنقاذ ومعاجلة اجلرحى. وكل ذلك يوؤكد اأن قوات التحالف ال�صعودي قد ارتكبت جرائم 

حرب وجرائم �صد الإن�صانية ت�صتوجب معاقبة مرتكبيها.
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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
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بعض الضحايا  القتلى

ثالث جثث حمرتقة ومتفحمة ملدنيني استهدفهم  قصف السعودية وحتالفها 

احلــيمكان الواقعة العمر النوع أمساء القتلىم
الريان/ نقمالأمانة4طفــلحممد عبده حممد �صيف �صعيد 1. 
املحاريق/ م�صيكالأمانة طفلةغديرعبدالغني البحري 2. 
املحاريق/ م�صيكالأمانة طفلعبدالعزيز عبدالغني البحري 3. 
نقمالأمانة18ذكرح�صني اأحمد طه الو�صلي4. 
نقمالأمانة20اأنثىحاكمة اجلبلي5. 
نقمالأمانة20ذكراأحمد علي ريبان6. 
نقمالأمانة25ذكرطه حممد علي زيد7. 
نقمالأمانة30ذكرجمهول الهوية8. 
نقم/عزلة البامليالأمانة30ذكرعلي عبد اهلل الثالياء9. 

 الأمانة40اأنثى�صفية حممد قا�صم10. 
نقمالأمانة40ذكرنبيل اأحمد نا�صر جحاف11. 
نقمالأمانة اأنثى�صلوى حمود البحري12. 
نقمالأمانة اأنثىراأفة حمود البحري13. 
نقمالأمانة اأنثىمهدية يحي البحري14. 
قاعدة الإ�صالحالأمانة اأنثىغفران الظفري15. 
احلي ال�صيا�صيالأمانة اأنثىغدير اأمني من�صور اجلرباين 16. 
املحاريق/ م�صيكالأمانة اأنثى�صلوى ح�صني الوتاري 17. 
نقمالأمانة 11طفلعبداهلل من�صور اأحمد ريبان18. 
نقمالأمانة ذكراأحمد �صالح ريبان19. 
نقمالأمانة ذكرعبده اأحمد حمود عبده20. 
�صوفان الأمانة ذكرزايد حممد زايد حممد 21. 
مذبحالأمانة ذكرخمتار علي يحيى القحطاين 22. 
نقمالأمانة ذكراأدهم على جميل املوؤيد23. 
نقمالأمانة ذكرجابر�صعد علي ال�صريف24. 
نقمالأمانة ذكرعلي اإبراهيم علي جحاف 25. 
نقمالأمانة ذكرعبدالكرمي مهيوب م�صلح النجار26. 
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقمالأمانة2طفلعز الدين خالد علي1. 
2015/5/11م�صيكالأمانة3طفلحممد ع�صام2. 
2015/5/11م�صيكالأمانة3طفلاإياد من�صور �صامل قايد3. 
2015/5/11نقمالأمانة3طفلاإياد من�صور �صلمان4. 
2015/5/11نقمالأمانة3طفلعبده يحي عليان5. 
2015/5/11م�صيكالأمانة3طفلمعت�صم حممود �صيف6. 
2015/5/11م�صيكالأمانة4طفلالبحري7. 
2015/5/11نقمالأمانة4طفلجمهول8. 
2015/5/11نقمالأمانة5طفلةاأفنان حم�صن �صامي9. 

2015/5/11نقمالأمانة7طفلحممد خالد ال�صبامي10. 
2015/5/11م�صيكالأمانة9طفلحممد اأحمد الهدل11. 
2015/5/11نقمالأمانة12طفلاأجمد عادل علي ال�صباحي12. 
2015/5/11�صارع/45الأمانة12طفلةخولة �صعد حممد ال�صورة13. 
2015/5/11نقمالأمانة13طفلاأ�صامة علي املطري14. 
2015/5/11نقمالأمانة13طفلعبده حممد �صيف15. 
2015/5/11نقمالأمانة13طفلهيثم حممد ال�صطي16. 
2015/5/11نقمالأمانة14طفلعبد الرحيم اأحمد القباطي17. 
2015/5/11نقمالأمانة14طفلعزام مبارك اللعجم18. 
2015/5/11�صعوانالأمانة15طفلةاأمرية �صعد حممد19. 
2015/5/11�صعوانالأمانة15طفلبالل �صيد حممد عبده20. 
2015/5/11نقمالأمانة15طفلةذكرى ح�صني علي الذاهبي21. 
2015/5/11نقمالأمانة16طفلاأ�صامة فواز العن�صي22. 
2015/5/11نقمالأمانة16طفلعبد الرحمن علي حم�صن  ال�صالعي23. 
2015/5/11نقمالأمانة16طفلعبد الغني اأحمد مهيوب24. 
2015/5/11نقمالأمانة16طفلةغيدا ناجي ح�صني حمي الدين25. 
2015/5/11نقمالأمانة16طفلةنهى عبدال�صالم املعيني26. 
2015/5/11�صيتي مرتالأمانة16طفلوائل عبده �صيف ال�صاطر27. 
2015/5/11نقمالأمانة17طفلاآدم علي املوؤيد28. 
2015/5/11نقمالأمانة17طفلاأ�صامة الغياين29. 
2015/5/11م�صيكالأمانة17طفلاأ�صامة حممد الهمام30. 
2015/5/11نقمالأمانة17طفلعبد يحي عليان31. 
2015/5/11نقمالأمانة17طفلعلي علي ريبان32. 
2015/5/11نقمالأمانة17طفلحممد جهاد احلمادي33. 
2015/5/11نقمالأمانة17طفلحممد زياد احلمادي34. 
2015/5/11نقمالأمانة10ا�صهرطفلةجوري يو�صف اأحمد ال�صعيدي35. 
2015/5/11نقمالأمانةطفــلحممد عبداهلل ال�صعفاين36. 
2015/5/11نقمالأمانة18اأنثى�صمرية عبدالغني اليتيم37. 
2015/5/11�صرياتونالأمانة22اأنثىاآمنة حممد ح�صني الرميي38. 
2015/5/11نقمالأمانة23اأنثى�صمرية حممد يحي39. 
2015/5/11نقمالأمانة24اأنثىحنان ح�صني حمبل40. 
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقمالأمانة25اأنثىفاطمة ح�صن عبداهلل هاجر41. 
2015/5/11هايلالأمانة29اأنثىاأروى اأحمد عبدالرحمن42. 
2015/5/11نقمالأمانة30اأنثىرانة عبد احلميد الثالياء43. 
2015/5/11نقمالأمانة33اأنثىزينب ثابت يو�صف ال�صعيدي44. 
2015/5/11نقمالأمانة35اأنثى�صعادة حممد املطري45. 
2015/5/11نقمالأمانة40اأنثىاأني�صة حم�صن القهايل46. 
2015/5/11نقمالأمانة40اأنثىحورية ح�صن ال�صماوي47. 
2015/5/11نقمالأمانة50اأنثىاآمنة علي �صعيد الذاهبي48. 
2015/5/11نقم جوار جامع الريانالأمانة50اأنثىاأني�صة حم�صن ح�صني الغزايل49. 
2015/5/11نقمالأمانة70اأنثىاآمنة يو�صف50. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىاأفراح عبداهلل البحري51. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىاأفنان عبد الرحمن احل�صني52. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىخديجة اأحمد القيز53. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىرحمة ح�صني الأرحبي54. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىرهف اأحمد الهدل55. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثى�صماح عبداهلل �صعد مثنى56. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثى�صروق حممد اأحمد احلديد57. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىعايدة عبد الرحمن احل�صني58. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىعائلة حممد احلدمة59. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىكرامة حمود البحري60. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىوالدة عبداهلل البحري61. 
2015/5/11نقمالأمانةاأنثىوديع ح�صن اأحمد املويد62. 
2015/5/11�صعوان مدينة العمالالأمانة18ذكربالل �صعد عبده الظهرة63. 
2015/5/11القاعالأمانة18ذكر�صهيب علي حممد غدر64. 
2015/5/11نقمالأمانة19ذكراأمين نبيل الثالياء65. 
2015/5/11حارة غمدانالأمانة19ذكرحممد عبداهلل العداين66. 
2015/5/11حارة ال�صد نقمالأمانة19ذكرم�صطفى حممود عاي�س كامل67. 
2015/5/11نقمالأمانة19ذكرها�صم حممد علي ها�صم68. 
2015/5/11نقمالأمانة20ذكراأحمد يو�صف ال�صعيدي69. 
2015/5/11نقمالأمانة20ذكررهيب �صالح البحري70. 
2015/5/11نقمالأمانة20ذكرعبداملطلب الهادي71. 
2015/5/11خلف م�صت�صفى الثورةالأمانة20ذكرعلي مهدي البدري72. 
2015/5/11�صارع خولنالأمانة20ذكرحممد عبداهلل نور73. 
2015/5/11�صارع خولنالأمانة20ذكرحممد نور )اأثيوبي(74. 
2015/5/11نقمالأمانة20ذكرم�صطفى حممود كامل75. 
2015/5/11نقمالأمانة20ذكرنوح ال�صياغي حممد ال�صياغي76. 
2015/5/11نقمالأمانة21ذكراأحمد العمري77. 
2015/5/11نقمالأمانة21ذكرزيد هادي �صالح هلب�س78. 
2015/5/11خلف م�صت�صفى الثورةالأمانة21ذكرحممد عاطف املري79. 
2015/5/11نقمالأمانة22ذكراأحمد عبد الرحيم املداين80. 

بعض الضحايا  اجلرحى
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11القاعالأمانة22ذكرح�صن عبد اخلالق غدر81. 
2015/5/11نقمالأمانة22ذكرريان حممد احلبي�صي82. 
2015/5/11نقمالأمانة22ذكرعمار في�صل الدنيني83. 
2015/5/11نقمالأمانة22ذكرحممد اأحمد الفرا�س84. 
2015/5/11القاعالأمانة22ذكرحممد علي جربان غدر85. 
2015/5/11نقمالأمانة22ذكرم�صطفى حممد القوامي86. 
2015/5/11نقمالأمانة23ذكررائد حممد زبيبة87. 
2015/5/11�صعوانالأمانة23ذكرجماهد نا�صر علي حممد88. 
2015/5/11نقمالأمانة23ذكرحممد اأحمد الليداين89. 
2015/5/11نقمالأمانة24ذكرها�صم درهم العماري90. 
2015/5/11نقمالأمانة24ذكريح�صب اأحمد ال�صكري91. 
2015/5/11نقمالأمانة24ذكريو�صف علي اأحمد ح�صن92. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكراأحمد علي هاوي جلي�س93. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكرتوفيق يحي الرعيم94. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكر�صرف عبده اأحمد حلبوب95. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكرعبداهلل حممد القر�س96. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكرفهد حممد علي جحاف97. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكرماجد علي اخلامدي98. 
2015/5/11�صارع الربعني �صعوانالأمانة25ذكرجماهد نا�صر علي حممد99. 

2015/5/11نقمالأمانة25ذكرجمد الدين احلوثي100. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكرحممد اأحمد حمي الدين101. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكرحممد حممد احليمي102. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكرمطهر عبداهلل جحان103. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكرنبيل �صالح ح�صني ال�صلطان104. 
2015/5/11نقمالأمانة25ذكريا�صر حممد الذرحاين105. 
2015/5/11نقمالأمانة26ذكراأحمد �صالح املعدين106. 
2015/5/11نقمالأمانة27ذكرخالد حممد املولد107. 
2015/5/11نقمالأمانة28ذكرتاديكوجرب �صال�صو )اأثيوبي(108. 
2015/5/11نقمالأمانة28ذكرعارف عبد العزيز القريي109. 
2015/5/11نقمالأمانة28ذكرعبداهلل ح�صني الن�صيف110. 
2015/5/11نقمالأمانة28ذكرعبداهلل علي حفظ اهلل111. 
2015/5/11نقمالأمانة28ذكرعلي عبد الرزاق املداين112. 
2015/5/11نقمالأمانة28ذكرفتحي يحي م�صعود�صنهوب113. 
2015/5/11نقمالأمانة28ذكرحممد عادل عقالن114. 
2015/5/11نقمالأمانة28ذكرحممد علي علوان115. 
2015/5/11�صارع الرقا�سالأمانة28ذكرنبيل �صالح �صعيد ال�صماوي116. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكراأ�صرف اأحمد ال�صريف117. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكراأكرم �صالح ال�صباحي118. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكربالل عبد القادر النزيلي119. 
2015/5/11�صارع الرقا�سالأمانة30ذكرر�صوان ال�صماوي120. 

بعض الضحايا  اجلرحى
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقمالأمانة30ذكر�صامي حم�صن علي ال�صيباين121. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكرعبداهلل ح�صني قايد122. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكرعلي علي احلملي123. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكرفهد حممد علي124. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكرلطف اأحمد �صالح مريط125. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكرحممد اأحمد املعدين126. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكرحممد الو�صلي127. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكرحممد حممد العطاب128. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكرحممداأحمد الطرحي129. 
2015/5/11نقمالأمانة30ذكرنبيل البيلي130. 
2015/5/11نقمالأمانة32ذكراأحمد حممد العرا�صي131. 
2015/5/11نقمالأمانة32ذكرجمال �صوقي اأحمد احلكمي132. 
2015/5/11نقمالأمانة32ذكرجمال عبداهلل الفوري133. 
2015/5/11نقمالأمانة33ذكرغالب حممد ال�صوري134. 
2015/5/11نقمالأمانة33ذكرجماهد اأحمد غالب135. 
2015/5/11نقمالأمانة35ذكراأحمد الفائق136. 
2015/5/11نقمالأمانة35ذكريحي حممد القحوم137. 
2015/5/11نقمالأمانة37ذكرحممدعلي ها�صم138. 
2015/5/11نقمالأمانة38ذكرعلي حممد العذري139. 
2015/5/11نقمالأمانة40ذكرتامر حيدر علي مهدي140. 
2015/5/11�صوق امللحالأمانة40ذكرطه �صالح الهمام141. 
2015/5/11نقمالأمانة40ذكرعبداللطيف الهجري142. 
2015/5/11�صارع تعزالأمانة40ذكرعبده حممد اأبو علي143. 
2015/5/11نقمالأمانة40ذكرحممد على احلداء144. 
2015/5/11نقمالأمانة41ذكراأحمد حممد علي الدعي�س145. 
2015/5/11نقمالأمانة42ذكراأبو بكر عبد اهلل عبد احلق146. 
2015/5/11نقمالأمانة45ذكراأحمد علي العلفي147. 
2015/5/11نقمالأمانة45ذكراأحمد حممد العلفي148. 
2015/5/11نقمالأمانة45ذكرعبد الغني اأحمد نفي�س149. 
2015/5/11نقمالأمانة45ذكرعبداهلل حممد احلبي�صي150. 
2015/5/11نقمالأمانة45ذكرعبداهلل حممد املطري151. 
2015/5/11نقمالأمانة45ذكرقحطان حممد فرا�س152. 
2015/5/11نقمالأمانة50ذكر�صامل زيد احلطامي153. 
2015/5/11نقمالأمانة50ذكرعبده حممد �صيف �صعيد154. 
2015/5/11نقم50ذكرعمر يو�صف اأحمد ال�صعيدي155. 
2015/5/11نقمالأمانة50ذكريو�صف اأحمد علي ال�صعيدي156. 
2015/5/11نقمالأمانة53ذكرعبده علي ال�صامي157. 
2015/5/11�صارع خولنالأمانة55ذكرعبد اهلل حممد علي158. 
2015/5/11نقمالأمانة55ذكرعلي حممد فارع الوجيه159.
2015/5/11نقمالأمانة60ذكرعبد اللطيف الأهجري160.
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقمالأمانة60ذكرحممد علي الغ�صم161. 
2015/5/11نقمالأمانة60ذكرحممد علي مقبل162. 
2015/5/11نقمالأمانة60ذكريحي عبد الرب163. 
2015/5/11نقمالأمانة70ذكر�صامي يو�صف اأحمد ال�صعيدي164. 
2015/5/11نقمالأمانةذكراإبراهيم علي حزام املنت�صر165. 
2015/5/11نقمالأمانةذكراأحمد حمود اأحمد كليب166. 
2015/5/11نقمالأمانةذكراأحمد طارق الأبي�س167. 
2015/5/11نقمالأمانةذكراأحمد عبده علي الو�صابي168. 
2015/5/11نقمالأمانةذكراأحمد علي هادي حلي�س169. 
2015/5/11نقمالأمانةذكراأحمد حممد غالب الع�صيمي170. 
2015/5/11نقمالأمانةذكراأحمد يحي مريط171. 
2015/5/11نقمالأمانةذكراأجمد حممد �صعد حبي�س172. 
2015/5/11نقمالأمانةذكراأيهم من�صور �صلمان جملي173. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرب�صري يحي نا�صر احلاكم174. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرجميل حممد هادي175. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرجميل نا�صر جعفر176. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرحا�صد �صليمان البكاري177. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرح�صن ح�صن الروين178. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرخالد عبدامللك الغرباين179. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرد.اأكرم القا�صي180. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرراجح علي راجح العذري181. 
2015/5/11نقمالأمانةذكررفيق من�صور �صلمان182. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرزيد يحي نا�صر �صلمان183. 
2015/5/11نقمالأمانةذكر�صليم علي ال�صراجي184. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرطه ح�صني حممد العب�صي185. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعبد احلميد عبداهلل الري�صاين186. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعبد العزيز �صالح اأحمد �صاحي187. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعبد العزيز عبد الغني املطري188. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعبدالغني اأحمد العوا�صي189. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعبدالغني اأحمد عبداهلل190. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعلي جابر جربان جابر191. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعلي حامد املدعي192. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعلي ح�صن الروين193. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعلي عبد اهلل جحاف194. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعلي عبداهلل احلب�صي195. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعلي عبده راجح املقداد196. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعلي علي حممد ريبان197. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعلي يحي العليي198. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعمر �صالح حممد النمراين199. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرعيدرو�س اأحمد قايد جمعان200. 
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تاريخ االنتهاكاحليمكان الواقعةالعمرالنوعأمساء اجلرحىم
2015/5/11نقمالأمانةذكرفواز علي �صعد201. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرجماهد اأحمد غالب202. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرجمدي طارق البي�س203. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرحممد عبد اهلل احلوري204. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرحممد يا�صني اأحمد الذماري205. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرم�صطفى عبدالرحمن ال�صاطبي206. 
2015/5/11نقمالأمانةذكرها�صم علي ح�صني ال�صراجي207. 
2015/5/11نقمالأمانةذكره�صام �صليم �صم�صان208. 
2015/5/11نقمالأمانةذكريا�صر مهدي عبداهلل احلوري209. 
2015/5/11نقمالأمانةذكريحي ح�صني اأحمد210. 
2015/5/11نقمالأمانةذكريحي حممد علي ال�صبيبي211. 
2015/5/11نقمالأمانةذكريو�صف عبد اهلل ال�صياغي212. 

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

�صورة لطفل جريـح  يف م�صت�صفى 
الثـــــورة  العـــــــام – اأمانة العا�صمة  

ا�صتهدفتـــــه  طائرات ال�صعودية 
وحتالفها يف حي نقــم  بتاريخ 

11/5/2015

�صورة  لحد ال�صحايا من املدنيني   
يف م�صت�صفى الثورة  العام  اأ�صبته 

طائرات ال�صعودية وحتالفها  اأثناء 
ق�صفها حي نقم – اأمانة العا�صمة 

بتاريخ 11 /2015/5

�صورة لرجل يف م�صت�صفى الثورة 
العام -  برتت رجله  ب�صبب اجلراح 
التي اأ�صيب بها من ق�صف ال�صعودية 

وحتالفها ل�صفح جبل نقم  - 
مديرية ازال اأمانة العا�صمة

بعض الضحايا  اجلرحى

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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صور لبعض املنازل اليت تضررت جراء القصف على حي نقم
الألآف من املنازل ت�صررت , وبينها منازل تدمرت كليًا ,كما اأن املركز القانوين قام بتوثيق املدار�س وامل�صاجد وال�صواق واملحالت 
التجارية ,والفنادق وحمطات البرتول ومن�صاآت حكومية وق�صائية وتربوية وتعليمية وال�صفارات التي حلقها �صرر كبري جراء 

ذلك الق�صف ومنها �صفارة  بريطاأنيا وال�صفارة المريكية والقطرية.

�صورة بع�س الأ�صرار التي تاأثر بها فندق  موفمبيك  
جراء ق�صف الطريان ال�صعودي وحتالفه على جبل نقم 

�صورة تو�صح تاأثر مبنى املعهد  الرتكي باأ�صرار  جراء ق�صف  الطريان احلربي لل�صعودية وحتالفها على  جبل نقم

�صور تو�صح تاأثر منازل املواطنني جراء ق�صف الطريان احلربي  لل�صعودية وحتالفها  على حي نقم – مديرية ازال – اأمانة العا�صمة 
وهذا املنزل يبعد 2 كيلو عن منطقة الق�صف

�صورة الأ�صرار يف  مبنى املحكمة التجارية باأمانة العا�صمة 
ب�صبب ق�صف الطريان احلربي لل�صعودية وحتالفها على جبل نقم 

قصف جبل نقم - صنعاء - أمانة العاصمة
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توصيــــــــــات:
املتحدة. لالأمم  العام  الأمني  • اإىل 

 املركز القانوين يدعو منظمة الأمم املتحدة واملجتمع الدويل العمل على الوقف الفوري للعمليات احلربية من 
قبل اململكة ال�صعودية وحلفائها جتاه ال�صعب اليمني ومقدراته باعتبار ذلك عدوانًا غري مربر ويخالف كل املواثيق 
والأعراف الدولية وميثل جرائم �صد الإن�صانية وجرائم عدوان وجرائم  حرب وجرائم اإبادة ,وندعو الهيئة حتمل 
والغري  املفرو�س  احل�صار  جراء  من  كاماًل  اليمني  ال�صعب  يواجهها  التي  الإن�صانية  املعاناة  جتاه  الكاملة  م�صوؤوليتها 
قانوين الذي يواجه ال�صعب اليمني فيه املوت افتقارًا للغذاء والدواء ويفر�س ظروفًا قا�صية يف حياة النا�س ومعاناة 

لاإن�صانية ودمار وخراب ملمتلكاتهم العامة واخلا�صة.
الإن�صان. حقوق  وجمل�س  الدولية  اجلنايات  ملحكمة  العام  املدعي  • اإىل 

نطالب بتكليف جلنة حتقيق دولية حمايدة وم�صتقله للتحقيق ب�صاأن اجلرائم التي يرتكبها التحالف بقيادة ال�صعودية 
واإحالة  التقارير  املوثقة يف هذه  ومنها هذه اجلرائم  دوليًا  اأ�صلحة حمرمة  وا�صتخدام  املدنية  والأعيان  املدنيني  بحق 

مرتكبيها اإىل حمكمة اجلنايات الدولية .
واحلقوقية. الإن�صانية  الدولية  املنظمات  • اإىل 

   املركز القانوين يدعو اإىل تفعيل دور اأجهزة الأمم املتحدة وكذا املنظمات الدولية الأخرى للقيام باأعمالها 
جتاه الكارثة الإن�صانية التي يعاين منها اليمنيون منذ بدء العدوان بتاريخ 26 مار�س 2015م , وك�صر احل�صار الغري 
قانوين املفرو�س على اليمنيني, وعمل تدابري عاجلة لو�صول امل�صاعدات الغذائية والطبية والإن�صانية لليمن واإدخال 

امل�صاعدات الإن�صانية والطواقم الطبية لإنقاذ اآلف املهددين باملوت يف اليمن .
كما ينا�صد كل الأحرار يف العامل للنظر اإىل احلالة الإن�صانية املاأ�صاوية التي تعانيها اآلف  من الأ�صر املنكوبة والنازحة 

وتقدمي يد العون لهم واإنقاذ حياتهم املهددة مبخاطر اجلوع واملر�س والت�صرد جراء العدوان .
املختلفة. اليمنية  الطراف  • اإىل 

  املركز القانوين يجدد دعواته لكافة الأطراف يف اليمن مل�صاعفة اجلهود الداخلية لإي�صال الإغاثة الإن�صانية 
اليمنية من  املدن  اأي مواجهات يف  اإيجاد احللول لوقف  , والعمل على  املواجهات  املت�صررة جراء  املدن واملناطق  اإىل 

خالل العملية ال�صيا�صية التي تكفل بناء عملية �صيا�صية وقيام موؤ�ص�صات الدولة مبهامها جتاه كافة اليمنيني.
الإن�صان. حقوق  عن  • للمدافعني 

   املركز القانوين يحث كل موؤ�ص�صات املجتمع املدين على ر�صد وتوثيق جرائم العدوان وتوحيد اجلهود يف �صبيل اإعداد 
الدعاوى الق�صائية ب�صاأن اجلرائم التي ترتكبها قوات التحالف ال�صعودي لتقدمي مرتكبيها للمحاكم الدولية اجلنائية 

باإعتبارها جرائم عدوان وجرائم �صد الإن�صانية وجرائم حرب وجرائم اإبادة جماعية وفقًا للقانون الدويل الإن�صاين.

سلسلة جرائم السعودية وحتالفها يف اليمن
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انتهى اجلزء األول من
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