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استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

1
مقــــــــــــدمة

فــي 26 مــارس مــن العــام 2015م، شــن تحالــف العــدوان األمريكــي مــن خــال أدواتــه اإلقليميــة الســعودية واإلمــارات ومــن ورائهمــا 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكيــان الصهاينــة  عدوانــًا عســكريًا واســعًا علــى امتــداد جغرافيــا الجمهوريــة اليمنيــة.

 وفــي ســياق عدوانهــا الوحشــي علــى الشــعب اليمنــي، لــم تــأل دول تحالــف العــدوان جهــدًا فــي ســوق األســانيد الملفقــة وترويــج 

ســويغ تدخلهــا  الرامــي فــي أهدافــه إلــى ضمــان اســتدامة نفــوذ سياســات دول العــدوان 
ُ
المســوغات المزيفــة لتبريــر عدوانهــا الغاشــم وت

التدخليــة فــي شــؤون اليمــن وكــذا ضمــان اســتمرار ســيطرتها االســتحواذية علــى القــرار السياســي، حتــى انتهــت بهــا سياســة االســتكبار 

المقيــت، حيــن تبخــرت آمالهــا التآمريــة فــي إطــار المبــادرة الخليجيــة، وحيــن تســاقطت أدواتهــا اإلجراميــة بفعــل الثــورة الشــعبية 

ــى ســيادة  ــداء عل ــًا؛ لاعت ــوة العســكرية المحظــورة دولي ــى اللجــوء الهمجــي الســتخدام الق ــي 21- ســبتمبر- 2014م، إل ــة ف العارم

الجمهوريــة اليمنيــة وقتــل شــعبها المســالم والمســاس بســامة إقليمهــا الوطنــي واســتقالها السياســي. بــل تجــاوز إجــرام دول العــدوان 

الوحشــي حــد البربريــة الهمجيــة مــن خــال اســتهداف وقتــل المدنييــن األبريــاء مــن األطفــال والنســاء؛  لفــرض سياســات دول العــدوان 

األمريكــي الســعودي ولتحقيــق أطماعهــا الامشــرروعة، ولتعزيــز وحمايــة تدخاتهــا المســتمرة وأهدافهــا اإلســتعمارية فــي اليمــن. 

 وهــي بهــذا الســلوك اإلجرامــي ونهجهــا الوحشــي مــن خــال عدوانهــا الجائــر علــى الشــعب اليمنــي، ال تكشــف عــن حقيقــة أهدافهــا  

المقنعــة وعــن أبعــاد تدخاتهــا الفعليــة فــي الشــأن الداخلــي اليمنــي فحســب، بــل تكشــف كذلــك عــن واقــع أغــراض عــدوان الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة المتكــرر فــي شــؤون البلــدان، وعــن توظيفهــا الدائــم لتنظيمــات اإلرهــاب، وتلفيقهــا المســتمر للمســوغات 

  إلــى  إســقاط الحكومــات المناوئــة واســتهداف الشــعوب الحــرة المقاومــة لسياســات الواليــات المتحــدة 
ً
الملفقــة، وهــي تعمــد جاهــدة

ــة.  ــان الصهاين األمريكيــة وكي

ــع العــدوان األمريكــي الســعودي  لتســويغ  ــى غــرار ذرائ ــة المفبركــة والحجــج الملفقــة عل ــع األمريكي ــك اإلجــرام تقنعــه الذرائ كل ذل

عدوانهــا علــى اليمــن وشــعبه مــن جهــة،  وعلــى ســائر البلــدان المناهضــة لسياســات الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكيــان الصهاينــة مــن 

جهــة ثانيــة، وال ســيما حيــن تســعى تلــك الــدول الهمجيــة والكيانــات الوظيفيــة والمحتلــة إلــى مســاندة الحكومــات والكيانــات العميلــة 

الخانعــة لسياســة أمريــكا االســتعائية، علــى منــوال ســلوك األنظمــة الخليجيــة المطبعــة التــي تســبح اليــوم فــي فلــك سياســة الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة كأدوات وظيفيــة لتحقيــق أهدافهــا اإلمبرياليــة. 

 إن مزاعــم مســاندة الشــعب اليمنــي الــذي أوغلــت غــارات تحالــف العــدوان الهمجــي فــي اســتهدافه والتنكيــل الوحشــي بأطفالــه، وكــذا 

ذريعــة الدفــاع المزعــوم التــي ُيــروج لهــا تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي لتبريــر العــدوان العســكري الغاشــم علــى اليمــن وغيرهــا 

مــن الذرائــع الملفقــة، ليســت ســوى مزاعــم وأكاذيــب دأبــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأدواتهــا اإلقليميــة علــى نســجها؛ لتســويغ 

تدخاتهــا الامشــروعة فــي شــؤون الــدول الوطنيــة، ولشــرعنة االعتــداء العســكري الســافر علــى ســيادة البلــدان واســتقالها السياســي، 

ناهيــك عــن  قتــل شــعوبها الصامــدة ونهــب ثرواتهــا الطبيعيــة ومحاولــة إخضاعهــا لسياســات الواليــات المتحــدة األمريكيــة الخارجيــة 

وتطويعهــا  للتطبيــع مــع كيــان االحتــال الصهيونــي. 

كمــا أن ذريعــة دعــم الشــرعية الملفقــة لدميــة العــدوان الغاشــم ليســت ســوى ســتار لتبريــر شــن العــدوان الســافر علــى اليمــن وإلخفــاء 



واقــع األطمــاع االســتعمارية لــدول العــدوان األمريكــي الســعودي. وهــي علــى منــوال زعــم تحالــف العــدوان كذلــك حمايــة الشــعب اليمنــي 

التــي يــروج لهــا؛ بغــرض التســتر علــى حقيقــة األهــداف غيــر المشــروعة لــدول العــدوان األمريكــي الســعودي ولتبريــر شــن عدوانهــا 

الغاشــم علــى ســيادة الجمهوريــة اليمنيــة وشــعبها المســالم.

جســد نموذجــًا واقعيــًا لشــناعة  سياســة 
ُ
 إن فضائــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة الوحشــية وجرائــم دول العــدوان الهمجــي علــى اليمــن ت

الهيمنــة واالســتبداد األمريكــي المقيــت فــي غيــر بلــٍد مــن بلــدان  العالــم، ال ســيما تلــك البلــدان المناهضــة لسياســات الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة اإلســتعمارية وألهــداف كيــان الصهاينة الشــيطانية. 

ــات المتحــدة  ــة للوالي ــة عميل ــا أدوات وظيفي ــع كونهم ــا الخسيســة واق ــان بأفعالهم ــارات  يترجم ــراء اإلم ــي آل ســعود وأم  وإن نظام

األمريكيــة التــي دأبــت دومــًا علــى  امتهــان كرامــة بعــض األنظمــة العربيــة واســتغال طاقــات شــعوبها ونهــب مواردهــا الوطنيــة؛ فــي 

إطــار حمايــة مصالحهــا الامشــروعة وضمــان نفوذهــا االســتحواذي وتحقيــق أطماعهــا االســتعمارية. 

ــع نهــج الواليــات المتحــدة األمريكيــة  ــة كتلــك األنظمــة الخليجيــة التــي تحاكــي بســلوكها الخان ــى أنظمــة عميل وليــس بمســتغرٍب عل

وتواطــئ بتآمراتهــا الدنيئــة سياســات التطبيــع مــع كيــان الصهاينــة، أن تتناقــض ذرائعهــا الملفقــة وأن تتكشــف مزاعمهــا المفبركــة 

وأن تتجلــى حقيقــة أطماعهــا غيــر المشــروعة علــى أرض الواقــع حيــن تدعــي مســاندة الشــرعية المزعومــة فــي اليمــن وهــي فــي ذات 

جــرم دعــم الحــركات  الوطنيــة التحرريــة، وهــي فــي 
ُ
الوقــت تســعى إلســقاط الحكومــات الوطنيــة المنتخبــة فــي دوٍل أخــرى،  وحيــن ت

ســاند تخطيطــًا وتمويــًا جماعــات التطــرف وتنظيمــات اإلرهــاب. 
ُ
ذات الوقــت ت

لقــد أوغلــت أيــادي دول العــدوان األمريكــي الســعودي فــي ارتــكاب جرائــم حــرب شــنيعة وفضائــع عــدوان وحشــية مــن خــال توجيــه 

الهجمــات الجويــة عــن عمــد الســتهداف األحيــاء الســكنية واألعيــان المدنيــة والمناطــق اآلهلــة بالســكان منــذ الســاعات األولــى لبــدء شــن 

غــارات العــدوان الســافر علــى اليمــن. 

ــات المتحــدة األمريكيــة وأدواتهــا اإلقليميــة اإلمــارات والســعودية فــي اســتهداف  ــم تتــردد الوالي ــة عــن قصــد، ل فبهجماتهــا الجوي

األســواق الشــعبية والمــدن الســكنية وتجمعــات النســاء ومــدارس األطفــال ومحافــل األعــراس ومجالــس العــزاء ومقابــر الشــهداء ومســاجد 

العبــادة ومخيمــات النازحيــن ومستشــفيات المرضــى وســيارات المســعفين ومســتودعات األدويــة وقــوارب صيــد األســماك ومخــازن 

الغــذاء والوحــدات االقتصاديــة والمنتجــات الزراعيــة وخزانــات الميــاه ومحطــات الطاقــة والمولــدات الكهربائيــة والمحــات التجاريــة 

ووســائل المواصــات ومؤسســات التعليــم ومحاكــم القضــاء والمطــارات المدنيــة والماعــب الرياضيــة وســاحات الحدائــق  ومعامــل 

ــة، وقائمــة اســتهداف  ــة واألماكــن التأريخيــة والمنشــات الخدمي الخياطــة ومحطــات التلفــزة وحمامــات االســتجمام والمناطــق األثري

نســى، تســتمر فــي ارتكابهــا غــارات دول العــدوان األمريكــي بحــق المدنييــن 
ُ
يطــول ســردها ويصُعــب تفصيلهــا مــن جرائــم وحشــية ال ت

واألماكــن المدنيــة فــي اليمــن. 

وبأســلحة طائراتهــا الحربيــة تقتــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن قصــد عشــرات اآلالف مــن المدنييــن فــي ســبيل بســط تســلطها 

االســتبدادي وفــرض ســيطرتها الهمجيــة ولتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة وأغــراض مقاصدهــا االســتعمارية. 
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فمــا أكثــر أعــداد األطفــال ومــا أكثــر أعــداد النســاء مــن الســكان المدنييــن األبريــاء الذيــن أوغلــت فــي ســفك دمائهــم طائــرات العــدوان 

األمريكيــة، وتمــادت فــي قتلهــم غــارات نظــام الســعودية وصواريــخ طائــرات اإلمــارات الجويــة، ومــا أكثــر أعــداد األطفــال الجرحــى 

والنســاء الثكلــى بفعــل غــارات العــدوان الوحشــي وصواريــخ التحالــف الهمجــي. 

وكــم مــن المنــازل المدنيــة اآلهلــة بالســكان قــد تطايــرت أعمدتهــا الســميكة فــي الهــواء،  وتســاقطت هيــاكل بنائهــا المتماســكة مــن 

ء، فامتزجــت دمــاء الجرحــى النازفــة وأشــاء أجســاد القتلــى المتناثــرة بأكــوام أجــزاء البنــاء، بفعــل تلــك 
ْ
أعلــى علــى رؤوس ســاكنيها األبريــا

الغــارات الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

حتــى ماجــئ الســاكنين فــي العــراء مــن النازحيــن البؤســاء، لــم تســلم مــن قصــف الغــارات الجويــة، إذ ســارعت  طائــرات تحالــف العــدوان 

فــي اســتهدفها والتنكيــل الجائــر بســاكنيها. فخلفــت بفعــل غاراتهــا الوحشــية مجــازر بشــرية بشــعة، وفاقمــت بصواريخهــا اإلجراميــة 

مآســي إنســانية بيــن أوســاط النازحيــن. 

وكــم هــي حزينــة مشــاهد مجالــس العــزاء التــي اســتهدفتها غــارات التحالــف الجويــة،  فســاحت علــى امتــداد مســاحتها الواســعة دمــاء 

النســاء بفعــل قصــف طائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة وصواريــخ الــدول األوربيــة المســاندة بصفقــات األســلحة للســعودية. 

ــات المتحــدة  ــرات الوالي ــة غــارات طائ ــة، نســجت نصــوص فصولهــا الحزين ــات دامي ــات مؤلمــة وحكاي ــان رواي ــال بضحي ــل األطف ولقت

األمريكيــة بصواريخهــا الوحشــية وبإجــرام األعــراب الصهاينــة. 

أمــا اســتهداف الغــارات األمريكيــة ألمــكان األســواق الشــعبية، فيصعــب علــى لســان اإلنســان وصفهــا، وعلــى الناظــم باأللفــاظ التعبيــر 

عنهــا؛ لفضاعــة هــول تناثــر األشــاء المتبعثــرة، وفداحــة روع تكــدس األجســاد المحترقــة والوجــوه المتفحمــة واألطــراف المتقطعــة 

غــرق بحمرتهــا الداكنــة أرجــاء ســاحات األســواق المقصوفــة. 
ُ
والدمــاء المســفوكة ظلمــا، وهــي ت

نســى، إذ اســتحال حينهــا ضــوء العــرس إلــى ظــام، وأفــراح النــاس إلــى أحــزان، واألحيــاء إلــى أمــوات 
ُ
ولقصــف العــرس بســنبان أوجــاع ال ت

بفعــل تلــك الغــارات الجويــة لطائــرات العــدوان األمريكيــة.

لقــد أوغلــت دول العــدوان األمريكــي الغاشــم فــي ســفك دمــاء المدنييــن، وأفرطــت أيمــا إفــراط فــي تدميــر المســاكن واألعيــان المدنيــة 

فــي مخالفــة صارخــة للقواعــد واألعــراف الدوليــة . 

ــم  ــم العــدوان األمريكــي الســعودي الهمجــي بحــق المدنييــن فــي اليمــن ليكشــف للعال ــر غيضــًا مــن فيــض جرائ يعــرض هــذا التقري

فضاعــة جرائــم دول تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي بحــق المدنييــن األبريــاء. فمــن خــال القســم األول مــن هــذا  التقريــر، تــم 

تســليط األضــواء علــى ذرائــع دول العــدوان المختلفــة، فضــًا عــن األبعــاد القانونيــة ذات الصلــة بالعــدوان علــى اليمــن. وأمــا القســم الثانــي 

مــن التقريــر، فيعــرض جــزء يســيرا مــن مجمــوع هائــل  مــن الجرائــم الوحشــية التــي ارتكبتهــا دول العــدوان األمريكــي الســعودي  بحــق 

المدنييــن فــي اليمــن. باإلضافــة إلــى ملحــق تــم إضافتــه إلــى نهايــة التقريــر ويتضمــن قائمــة باســتهداف دول تحالــف العــدوان  للمدنييــن 

واألعيــان المدنيــة  فــي اليمــن منــذ  مــارس مــن العــام 2015م وحتــى ينايــر مــن العــام 2020م.
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اإلطـــــار القانوني الــــدولي



حظر استخدام القوة العسكرية في العالقات الدولية 
تتجســد أبــرز إضافــات ميثــاق األمــم المتحــدة علــى الصعيــد القانونــي فــي حظــر اللجــوء الســتخدام القــوة 

ــدول  ــة ال ــن، ولتقييــد حري ــك لضمــان اســتتباب األمــن والســلم الدوليي ــة، وذل ــات الدولي العســكرية فــي العاق

فــي اســتعمال القــوة العســكرية كوســيلة لتحقيــق سياســاتها الخارجيــة أو مــن أجــل تســوية نزاعاتهــا الدوليــة؛  

وذلــك مــن أجــل صــون ســيادة الــدول المســتقلة مــن االنتهــاك المســلح بــأي شــكٍل يتنافــى ومقاصــد وأغــراض 

األمــم المتحــدة. وهــذا علــى خــاف  مــا كان ســائدًا علــى الصعيــد الدولــي مــن حريــة للــدول فــي اللجــوء الســتخدام 

القــوة المســلحة قبــل إقــرار ميثــاق األمــم المتحــدة. 

بيــد أن إضافــة كهــذه علــى المســتوى الدولــي لــم يكتــب لتنفيــذه النجــاح المنشــود علــى أرض الواقــع، إذ تمــادت 

ــادئ األساســية المنصــوص عليهــا  ــك المب ــي انتهــاك تل ــة ف ــن خــال ممارســاتها الهمجي ــة م ــدول اإلمبريالي ال

فــي إطــار ميثــاق األمــم المتحــدة بيــن الفينــة واألخــرى، متذرعــة - فــي ســبيل تســويغ خروقاتهــا الجســيمة 

لقواعــد القانــون الدولــي - بأســانيد واهيــة تعــد فــي جوهرهــا تعبيــرا عــن الميــول العــام الراســخ لــدى تلــك الــدول 

االســتعمارية، وعــن تشــبثها الشــديد بتحقيــق مصالحهــا الخاصــة وإن علــى حســاب تعريــض المصالــح األساســية 

والقيــم المشــتركة ألعضــاء الجماعــة الدوليــة للخطــر. 

وُيعــد مبــدأ منــع اســتخدام القــوة العســكرية أو التهديــد بهــا فــي تفاعــات الــدول مــع بعضهــا مــن المبــادئ 

القانونيــة الجوهريــة التــي يســتند علــى أساســها تنظيــم العاقــات الدوليــة المعاصــرة فــي إطــار نظــام األمــم 

المتحــدة. ومــع هــذا التغييــر تمكــن واضعــو ميثــاق األمــم المتحــدة مــن إحــداث تعديــل جــذري فــي النظــام 

ــذي كان يســود واقــع الحيــاة الدوليــة قبــل  ــدول ال ــي الخــاص باســتخدام القــوة المســلحة فــي عاقــات ال القانون

انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــدول االمتنــاع عــن اســتخدام القــوة المســلحة أو التهديــد بهــا فــي عاقاتهــا الدوليــة،  ــى ال ويفــرض المبــدأ عل

ويحظــر علــى الصعيــد الدولــي المســاس بســيادة الــدول أو المســاس بســامة أراضيهــا أو اســتقالها السياســي، 

حيــث تنــص المــادة )2(، الفقــرة )4( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة علــى أن: »يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــا فــي 

عاقاتهــم الدوليــة عــن التهديــد  باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســامة األراضــي أو االســتقال السياســي 

ألي دولــة أو علــى أي وجــه آخــر ال يتفــق و مقاصــد األمــم المتحــدة«.

ومــن الواضــح كــون المعنــى المقصــود مــن لفــظ القــوة  المســتعمل فــي إطــار نــص المــادة )2(، الفقــرة )4( مــن 

الميثــاق هــو القــوة العســكرية دون ســواها مــن أشــكال القــوة  التــي قــد تلجــأ إلــى اســتعمالها الــدول فــي ســياق 
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تســوية عاقاتهــا الدوليــة. ومــن الواضــح أيضــًا عــدم جــواز اســتخدام القــوة المســلحة علــى الصعيــد الدولــي، ولــو 

لــم يكــن الغــرض المقصــود مــن اللجــوء إليهــا اســتهداف ســامة إقليــم دولــة مــا أو اســتقالها السياســي. 

ــى اســتخدام القــوة العســكرية بذريعــة أغــراض قــد تتســق فــي ظاهرهــا وأهــداف  ــك اللجــوء إل وال يجــوز كذل

ومقاصــد األمــم المتحــدة، كمــا قــد ُيفهــم مــن نــص المــادة )2(، الفقرة)4(مــن الميثــاق. وذلــك للتأكيــد علــى 

عموميــة قاعــدة منــع اللجــوء الســتخدام القــوة العســكرية وعلــى شــمولية نطــاق حقــوق الدولــة ذات الســيادة، 

ولضمــان عــدم المســاس بهــا، ال أن  المــراد مــن نــص المــادة )2(، الفقــرة )4( مــن الميثــاق هــو تضييــق حــدود 

الحظــر المفــروض أو تجويــز اســتخدام القــوة المســلحة إذا مــا انتفــى قصــد المســاس بســيادة دولــة مــا أو اتســق 

الغــرض المقصــود مــن اللجــوء الســتخدامها وأهــداف وأغــراض ميثــاق األمــم المتحــدة. 

ــة  ــات الدولي ــي العاق ــد بهــا ف ــوة المســلحة أو التهدي ــى أن قاعــدة حظــر اســتخدام الق ــن اإلشــارة إل ــد م وال ب

ــة ذات الطبيعــة  ــة الدولي ــن القواعــد القانوني ــم المتحــدة  أضحــت م ــاق األم ــي إطــار ميث المنصــوص عليهــا ف

ــي.  ــي مــن شــأن المســاس بهــا تقويــض اســتتباب النظــام العــام الدول ــرة الت اآلم

وال يعــد انتهــاك الــدول لهــذه القاعــدة القانونيــة الدوليــة بمثابــة تعديــل أو تغييــر ألحكامهــا؛ لكــون هــذا النــوع 

ــة. ولهــذا فــإن  ــي - قواعــد ذات طبيعــة مماثل ــى الصعيــد الدول ــه عل مــن القواعــد القانونيــة يتطلــب - لتعديل

الســلوك الدولــي غيــر المراعــي ألحــكام هــذا المبــدأ األساســي يعــد بمثابــة انتهــاك صريــح لقاعــدة حظــر اللجــوء 

الســتخدام القــوة المســلحة أو التهديــد بهــا فــي عاقــات الــدول مــع بعضهــا.

غيــر أن مــراد واضعــي ميثــاق األمــم المتحــدة مــن عموميــة الحظــر المفــروض علــى الــدول ليــس المنــع الشــامل 

علــى ســبيل اإلطــاق الســتخدام القــوة المســلحة أو التهديــد بهــا فــي العاقــات الدوليــة. وبعبــارة أخــرى، لــم يكــن 

المقصــود عــدم تــرك مجــال - فــي حــدود ضيقــة لوجــود اســتثناء مشــروع قــد ُيبــرر لدولــٍة مــا أو لمجموعــة مــن 

الــدول فــي إطــار الدفــاع المشــترك أو للجماعــة الدوليــة ككل ممثلــة بمجلــس األمــن الدولــي اللجــوء - الســتخدام 

القــوة العســكرية فــي حالــة الدفــاع المشــروع عــن النفــس أو ألغــراض صــون األمــن والســلم الدولييــن. 

ات المنصــوص عليهــا فــي إطــار الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، والتــي  وهــذا مــا تؤكــده االســتثناء

يمكــن إيجــاز مضامينهــا فــي التالــي:
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1. الدفاع عن النفس

ُيعــد ســلوك دولــة مــا فــي الدفــاع عــن النفــس إذا مــا تعرضــت لهجــوم مســلح بمثابــة حــق طبيعــي مشــروع فــي 

مواجهــة أي هجــوم مســلح قــد يطــال أو يهــدد اســتمرار بقــاء الدولــة أو ينــال مــن مصالحهــا الحيويــة. ويجــوز 

للدولــة فــي حالــة الدفــاع المشــروع عــن النفــس اللجــوء الســتخدام القــوة العســكرية فــي ســبيل حمايــة شــعبها 

واســتدامة بقائهــا. وهــذا مــا تؤكــده القواعــد واألعــراف الدوليــة الســائدة علــى منــوال مبــادئ ميثــاق األمــم 

المتحــدة.

وقــد أقــر ميثــاق األمــم المتحــدة هــذا الحــق المشــروع للــدول فــرادى أو جماعــات إذا مــا تعرضــت لهجمــة 

ــى: »ليــس فــي  ــذي تنــص عليــه المــادة )51( مــن الميثــاق  حيــث تنــص عل ــى النحــو ال عســكرية محققــة، عل

عــف أو ُينقــص الحــق الطبيعــي للــدول، فــرادى أو جماعــات، فــي الدفــاع عــن أنفســهم إذا 
ُ

هــذا الميثــاق مــا يض

اعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء االمــم المتحــدة،  و ذلــك إلــى أن يتخــذ مجلــس األمــن التدابيــر الازمــة 

لحفــظ الســلم و األمــن الدولــي، والتدابيــر التــي اتخذهــا األعضــاء اســتعمااًل لحــق الدفــاع عــن النفــس تبلــغ إلــى 

المجلــس فــورا، و ال تؤثــر تلــك التدابيــر بــأي حــال فيمــا للمجلــس – بمقتضــى ســلطته و مســؤولياته المســتمدة 

مــن أحــكام هــذا الميثــاق- مــن الحــق فــي أن يتخــذ فــي أي وقــت مــا يــرى ضــرورة التخــاذه مــن األعمــال لحفــظ  

الســلم و األمــن الدولــي أو إعادتــه إلــى نصابــه«.

ــى  ــي هــو الخشــية المســتمرة مــن اللجــوء إل ــى المســتوى الدول ــق بشــأن الدفــاع المشــروع عل ومــن مــا يثيــر القل

اســتخدام القــوة المســلحة بذريعــة ممارســة حــق الدفــاع عــن النفــس فــي غيــر الحــاالت التــي تســتوجب فعــًا 

ة  ذلــك. لهــذا حــاول القانــون الدولــي أن يحــدد الضوابــط القانونيــة التــي مــن شــأن مراعاتهــا الحيلولــة دون إســاء

الــدول الســتعمال هــذا الحــق المشــروع إذا مــا تحققــت شــروط ممارســته. 

ــر الرســمية  ــات غي ــات الكيان ــة المســلحة وصحــة نســبة تصرف ــر الضــرورة والتناســب ومســتوى الهجم وتعتب

لدولــٍة مــا فــي حالــة االعتــداء غيــر المباشــر مــن أبــرز المعاييــر القانونيــة الازمــة لســريان ممارســة حــق الدفــاع 

المشــروع عــن النفــس علــى الصعيــد الدولــي، علــى النحــو الــذي أشــارت إليــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة 

نيكاراجــوا والواليــات المتحــدة األمريكيــة.

 ويعنــي مبــدأ الضــرورة فوريــة اســتعمال القــوة العســكرية فــي حالــة الدفــاع عــن النفــس بالقيــاس إلــى اســتخدام 

القــوة المســلحة الهجوميــة ابتــداًء مــن جهــة، واســتنفاد كافــة الخيــارات والوســائل الســلمية المتاحــة لحــل النــزاع 

القائــم قبــل لجــوء دولــة مــا الســتعمال القــوة العســكرية كخيــار أخيــر ال منــاص منــه. فيمــا يعنــي شــرط التناســب 
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انســجام أدوات ووســائل وحجــم القــوة العســكرية المســتخدمة دفاعــًا عــن النفــس مــع الغــرض المشــروع للدفــاع، 

ال مــع حجــم ومقــدار القــوة المســلحة المســتخدمة ابتــداًء، أي القــوة الهجوميــة التــي تعطــي الدولــة حــق اللجــوء 

الســتعمال القــوة العســكرية  بغــرض الدفــاع المشــروع عــن النفــس. 

ولتقييــم مــدى االلتــزام بمراعــاة شــرط التناســب يتعيــن تقييــم شــامل لعمليــات الدفــاع المســلح بالقيــاس إلــى 

الهــدف المشــروع للدفــاع عــن النفــس.

ويعنــي مســتوى الهجمــة المســلحة شــدة وحجــم الهجمــة العســكرية بالقيــاس إلــى اآلثــار التدميريــة الناجمــة 

ــى المقصــود  ــة هجمــة مســلحة بالمعن ــد بهــا بمثاب ــوة المســلحة أو التهدي ــر كل اســتخدام للق عنهــا. وال يعتب

لســريان ممارســة حــق الدفــاع المشــروع عــن النفــس المنصــوص عليــه فــي إطــار ميثــاق األمــم المتحــدة؛ لكــون 

االســتخدام الفعلــي للقــوة العســكرية قــد ال يرقــى الــى مســتوى الهجمــة المســلحة بالمعنــى المقصــود ألغــراض 

الدفــاع عــن النفــس، فضــًا عــن التهديــد بهــا.

ويقصــد بنســبة ســلوك الكيانــات غيــر الرســمية فــي ســياق توجيــه هجمــة مســلحة مــن قبــل الجماعــات مــن غيــر 

الــدول إمكانيــة إثــارة المســؤولية القانونيــة لدولــة مــا ينســب إليهــا ســلوك تلــك الجماعــات، بحيــث يرقــى دعــم 

ومســاندة الدولــة للكيانــات غيــر الرســمية إلــى المســتوى الــذي يصــح معــه اعتبــار دور الدولــة المســاندة بمثابــة 

العقــل المســير والموجــه لســلوك الكيانــات غيــر الرســمية، بحيــث تمــارس الدولــة المســاندة للكيانــات ســيطرة 

فاعلــة عليهــا، فضــًا عــن التنظيــم واإلرســال لعناصــر تلــك الجماعــات غيــر الرســمية مــن قبــل الدولــة المســاندة 

لتوجيــه هجــوم مســلح ضــد الدولــة ضحيــة الهجمــة العســكرية الموجهــة مــن قبــل الفاعليــن مــن غيــر الــدول.  

وفــي حالــة الدفــاع المشــترك عــن النفــس يتوجــب مراعــاة شــروط ســريان ممارســة حــق الدفــاع الفــردي عــن 

النفــس إذا مــا تعرضــت دولــة مــا  لهجمــة عســكرية، طبقــًا للشــروط المشــار إليهــا.؛ علــى أن تصــرح  الدولــة عــن 

وقوعهــا ضحيــة لهجمــة مســلحة، وأن تتقــدم بطلــب المســاعدة عبــر مــن يملــك صاحيــة تمثيلهــا والتحــدث 

نيابــة عنهــا علــى الصعيــد الدولــي، قبــل الشــروع فــي تقديــم المســاندة العســكرية لهــا.

وفــي حالــة الدفــاع االســتباقي علــى فــرض صحــة دعــوى مناصــري هــذا االتجــاه الدولــي الــذي يتوســع فــي تفســير 

المــادة )51( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، إذ يدعــي امتــداد حــق الدولــة فــي الدفــاع المشــروع عــن النفــس عنــد 

وجــود تهديــد يرقــى إلــى مســتوى هجمــة مســلحة، ُيشــترط تحقــق الوجــود الفعلــي لتهديــد وشــيك الوقــوع، 

ــى ضــرورة مراعــاة توافــر الشــروط األخــرى  ــة مــا. باإلضافــة إل ــى دول وتوافــر قصــد توجيــه هجمــة مســلحة عل

الســابق إيجازهــا. ويقــع علــى عاتــق الدولــة التــي وقعــت ضحيــة لهجمــة مســلحة مســؤولية إخطــار مجلــس األمــن 
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الدولــي بكافــة التدابيــر المتخــذة دفاعــًا عــن النفــس، وتقديــم جميــع األدلــة التــي تؤيــد صحــة دعواهــا. ولمجلــس 

ــزم  ــاع عــن النفــس، واتخــاذ مايل ــة بممارســة حــق الدف ــة المعني ــررات الدول ــن التأكــد مــن مــدى صحــة مب األم

ات الضروريــة، طبقــًا لســلطاته المســتمدة مــن ميثــاق األمــم المتحــدة.  وُيعــد التوســع  مــن التدابيــر واإلجــراء

فــي تفســير المــادة )51( مــن ميثــاق األمــم ذات الطبيعــة االســتثنائية تقويضــًا لنطــاق عمــوم أهــم القواعــد 

الميثاقيــة التــي اســتندت علــى أساســها منظومــة األمــم المتحــدة والمتمثلــة بمنــع اســتخدام القــوة العســكرية 

فــي العاقــات الدوليــة، بــل قــد يصبــح هــذا المبــدأ األساســي عرضــة لإللغــاء إذا مــا اســتمرت الــدول فــي نهجهــا 

الهمجــي غيــر المراعــي لقواعــد وأعــراف القانــون الدولــي التــي علــى أساســها يتعيــن تنظيــم واســتقرار العاقــات 

علــى الصعيــد الدولــي.

2. األمن الجماعي

ــه مســؤولية  ــة الجهــاز التنفيــذي لمنظمــة األمــم المتحــدة، وُينــاط ب ــي بمثاب يعتبــر مجلــس األمــن الدول

حفــظ األمــن والســلم الدولييــن وقمــع أعمــال العــدوان. وقــد منحــه ميثــاق األمــم المتحــدة أولويــة واضحــة 

ات  لمعالجــة الشــؤون السياســية، وخولــه ســلطة تقديريــة واســعة التخــاذ مــا يــراه مناســبًا مــن إجــراء

ــن والســلم  ــد أو يمكــن أن تهــدد األم ــن شــأنها تهدي ــي م ــف واألوضــاع الت ــي مواجهــة المواق ــر ف وتدابي

الدولييــن والتصــدي ألعمــال العــدوان، حيــث تنــص المــادة )24( مــن الميثــاق علــى: »رغبــة فــي أن 

ــس  ــى مجل ــة إل ــك الهيئ ــه األمــم المتحــدة ســريعًا وفعــااًل، يعهــد أعضــاء تل ــذي تقــوم ب يكــون العمــل ال

األمــن بالتبعــات الرئيســية فــي أمــر حفــظ الســلم واألمــن الدولــي ويوافقــون علــى أن هــذا المجلــس يعمــل 

ــاق بمجموعــة  ــا زوده الميث ــه هــذه التبعــات«. كم ــي تفرضهــا علي ــه الت ــه بواجبات ــي قيام ــًا عنهــم ف نائب

وكلــت اليــه مهمــة حفــظ األمــن 
ُ
مــن الســلطات التــي تتناســب و مركــزه فــي المنظمــة كجهــاز تنفيــذي أ

الجماعــي بغيــة تحقيــق الســام العالمــي أو العــودة باألمــن الدولــي إلــى حالــة االســتتباب عنــد تعرضــه 

لإلخــال أو قمــع أفعــال العدوانــز وذلــك وفــق ســلطاته واختصاصاتــه المنصــوص عليهــا فــي إطــار الفصــل 

الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة والتــي يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي:

1- التوصيات غير الملزمة

هــي تلــك التدابيــر التــي يوصــي بهــا مجلــس األمــن فــي إطــار الفصــل الســابع إعمــااًل للمــادة )39( مــن الميثــاق 

التــي أعطــت المجلــس ســلطة إصــدار التوصيــات فــي المنازعــات التــي تشــكل تهديــدًا للســلم أو تخــل بــه أو تمثــل 

عمــًا مــن أعمــال العــدوان، وليــس بالضــرورة أن كل مــا يصــدره مجلــس األمــن - إعمــااًل لســلطاته وفــق الفصــل 

الســابع مــن الميثــاق - قــرارات ملزمــة قانونــًا.
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2- التدابير المؤقتة 

لمجلــس األمــن، كقاعــدة عامــة قبــل اتخــاذ التدابيــر الازمــة لحفــظ الســلم واألمــن الدولييــن وفــق المــادة )39( 

مــن الميثــاق، أن يدعــو الــدول أطــراف النــزاع لألخــذ بمــا يــراه ضروريــًا أو مستحســنا مــن التدابيــر المؤقتــة التــي 

يراهــا منعــًا لتفاقــم الموقــف أو النــزاع مــع عــدم المســاس بحقــوق المتنازعيــن ومطالبهــم أو بمراكزهــم القانونية 

وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )40( مــن الميثــاق.

ــن أهــم  ــة، وم ــر مؤقت ــن تدابي ــراه مناســبًا م ــا ي ــث اتخــاذ م ــن حي ــة م ــن بســلطة تقديري ــس األم ــع مجل ويتمت

أمثلتهــا األمــر بوقــف إطــاق النــار ووقــف العمليــات القتاليــة والدعــوة إلــى إبــرام اتفاقــات هدنــة.

ومــع أن دعــوة المجلــس ألطــراف النــزاع غيــر ملزمــة، إال أنهــا تمثــل قرينــة عنــد مخالتهــا يأخذهــا المجلــس بعيــن 

االعتبــار، وتفتــح الطريــق التخــاذ تدابيــر أخــرى وفــق ســلطة المجلــس المنصــوص عليهــا فــي إطــار المادتيــن 

)41( و)42( مــن الميثــاق.

3- التدابير غير العسكرية

وهــي التدابيــر التــي يقرهــا مجلــس األمــن عنــد ممارســته لســلطاته وفــق نــص المــادة )41( التــي تخــول المجلــس 

ســلطة تقريــر مــا يــراه مناســبًا مــن وســائل المقاطعــة االقتصاديــة والسياســية ضــد مــن يهــدد الســلم أو يخــل 

بــه أو يقــوم بفعــل مــن أفعــال العــدوان.

4- التدابير العسكرية

وهــي التدابيــر التــي يقرهــا مجلــس األمــن فــي إطــار ممارســته الختصاصــه وفــق المــادة )42( مــن الميثــاق والتــي 

تمنــح المجلــس ســلطة اســتخدام القــوة المســلحة لمواجهــة خطــر تهديــد األمــن والســلم الدولييــن أو اإلخــال 

بهمــا أو لقمــع فعــل مــن أفعــال العــدوان إذا رأى المجلــس أن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )41( ال 

تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا لــم تــف بــه .

ويبــت مجلــس األمــن، وفقــا للمــادة )39( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة فــي حــال وجــود تهديــٍد للســلم أو إخــاٍل 

بــه أو عمــٍل مــن أعمــال العــدوان، ويضــع توصيــات لصــون الســلم واألمــن الدولييــن أو إعادتهمــا إلــى نصابهمــا أو 

يقــرر التدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا لهــذا الغــرض طبقــا للمادتيــن )41(، )42( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة . 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

16



الحماية القانونية اإلنسانية
ــي بتقييــد اســتخدام العنــف فــي النزاعــات  ــي يعن ــون الدول ــي اإلنســاني هــو فــرع مــن فــروع القان ــون الدول القان

ــق إال فــي النزاعــات المســلحة فقــط، وهــي تعمــل  ــون ال تنطب المســلحة، ولهــذا فقواعــد هــذا الفــرع مــن القان

شــيئيين: حمايــة األشــخاص الذيــن ال يشــتركون فــي العمليــات القتاليــة وهــم المدنييــن وكــذا أولئــك الذيــن لــم 

يعــودوا يشــاركوا فــي تلــك العمليــات القتاليــة وهــم الذيــن قــد يستســلموا وأســرى الحــرب أو الجرحــى أو المرضــى 

هــذا مــن جهــة، وتقييــد مســتوى العنــف المســتخدم إلــى الحــد الضــروري لتحقيــق أهــداف النــزاع.

والهــدف الوحيــد الــذي يمكــن أن تقاتــل مــن أجلــه األطــراف هــو فقــط إضعــاف القــدرات العســكرية للخصــم. 

وهنــاك مبــادئ أساســية يتعيــن اإللتــزام بهــا. 

مبــدأ التمييــز ويعنــي التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتلييــن مــن جهــة فيحــرم اســتهداف المدنييــن ويســتهدف 

فقــط المقاتليــن الذيــن يحــق لهــم اإلشــتراك فــي العمليــات العســكرية ويتمتعــون بمزايــا المقاتــل، منهــا عــدم 

قانونيــة معاقبتهــم للمشــاركة فــي العمليــات القتاليــة المشــروعة بمــا فــي ذلــك اســتهداف وقتــل عناصــر 

الخصــم مــن المقاتليــن. 

ومــن جهــة أخــرى التمييــز بيــن األعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية إذ يحــرم اإلســتهداف المباشــر لألعيــان 

ــة. المبــدأ الثانــي  ــي اإلنســاني ذات الصل ــم تفقــد حمايتهــا القانونيــة وفقــًا لقواعــد القانــون الدول المدنيــة التــي ل

يتمثــل فــي عــدم جــواز اســتهداف أولئــك األشــخاص العاجزيــن عــن القتــال ممــن أصبحــوا غيــر قادريــن علــى 

اإلســتمرار فــي القتــال أو غيــر راغبيــن فــي اإلســتمرار فيــه.

 والمبــدأ الثالــث عــدم جــواز إحــداث معانــاة غيــر ضروريــة حتــى فــي الحــروب وكثيــر مــن المشــاهد اليــوم فــي 

الحــروب المعاصــرة يحــدث معانــاة إنســانية كبيــرة ال صلــة لهــا بتحقيــق أهــداف الحــروب العســكرية المتمثلــة 

فــي إضعــاف قــدرات وإمكانــات الخصــم العســكرية، لذلــك فهــي غيــر مشــروعة طبقــًا ألحــكام القانــون الدولــي 

اإلنســاني. 

والمبــدأ الرابــع هــو مبــدأ الضــرورة وهــذا ال يعنــي أن كل مــا هــو ضــروري فهــو مشــروع ، بــل علــى العكــس   

وإنمــا يعنــي حتــى مــا ليــس محظــورًا تحديــدًا مــن خــال قاعــدة قانونيــة دوليــة فهــو غيــر مشــروع إذا لــم يكــن 

ــًا لتحقيــق الهــدف العســكري .  ضروري

ومبــدأ التناســب وهــو يعنــي أنــه حتــى إن كان الهــدف مشــروعًا فهــو قــد يحــدث أضــرارًا جانبيــة غيــر مشــروعة، 
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وهــي التــي ال تتناســب و الميــزة العســكرية المشــروعة المتوخــى تحقيقهــا مــن خــال اإلســتهداف العســكري 

المباشــر، لهــذا فاالســتهداف مــن هــذا النــوع غيــر مشــروع طبقــًا لقواعــد القانــون الدولــي.

ــي  ــا يعن ــزاع المســلح وضعــًا إســتثنائيًا م ــل الن ــد ســلوك الحــرب إذ يمث ــة تقيي ــدى  إمكاني ويشــكك البعــض م

ــة.  ــد ســلوكيات الحــرب بقواعــد قانوني ــم وتقيي ــة تنظي ــدى إمكاني ــي م التشــكيك ف

إال أن الحــروب خــارج القانــون ليســت حــروب بــل جرائــم بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن مدلــول.  لقــد اتســعت 

دائــرة انطبــاق قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني إذ لــم تكــن فــي بدايــة األمــر تعنــى ســوى بالمرضــى والجرحــى 

ثــم تعاقــب تنظيــم القواعــد القانونيــة اإلنســانية علــى المســتوى الدولــي لتشــمل األســرى والمدنييــن مــن خــال 

ــًا فيمــا يتصــل ببعــض القواعــد القانونيــة بشــأن اســتخدام  اتفاقيــات دوليــة مســتقلة، وال يــزال التطــور جاري

األســلحة ونحوهــا مــن المواضيــع التــي يهتــم بتنظيمهــا هــذا الفــرع مــن فــروع القانــون الدولــي العــام.

وتوســع كذلــك مــن حيــث التطبيــق مــن قانــون ينطبــق فقــط فــي النزاعــات المســلحة بيــن الــدول إلــى قانــون 

ــًا لقواعــد  ــة القانونيــة أكثــر تفصي ــح نظــام الحماي يغطــي أيضــًا النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، كمــا أصب

ــون وكل  ــرز  المصــادر هــذا القان ــي اإلنســاني، وتمثــل إتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 أب ــون الدول وأحــكام القان

ــات  ــن بإتفاقي ــن الملحقي ــن اإلضافيي ــى البرتوكولي ــة إل ــًا فيهــا باإلضاف ــوم أصبحــت أطراف ــم الي ــي العال ــدول ف ال

ــع لعــام 1977م. ــف األرب جني

كمــا يعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي مصــدرًا مهمــًا مــن مصــادر هــذا الفــرع مــن فــروع القانــون الدولــي 

العــام باإلضافــة الــى اإلتفاقيــات الدوليــة المبرمــة فــي هــذا الســياق وكــذا المصــادر األخــرى التــي يســتمد منهــا 

القانــون الدولــي اإلنســاني قواعــده وأحكامــة المنظمــة لســلوكيات الحــرب وأعمالهــا القتاليــة وأســاليبها و وســائلها 

العســكرية. 

ــي  ــون الدول ــي مــن منظــور القان ــي الجنائ ــون الدول ــى القان ــي اإلنســاني ُينظــر ال ــون الدول وفــي مجــال تنفيــذ القان

اإلنســاني كأداة لتعزيــز إنفــاذ قواعــد وأحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني علــى الصعيــد الدولــي. كمــا ينظــر أيضــًا 

إلــى المحاكــم الجنائيــة الدوليــة بإعتبارهــا قــد أســهمت إلــى حــٍد مــا علــى المســتوى الدولــي  فــي إيضــاح وتفســير 

الكثيــر مــن قواعــد القانــون الدولــي فــي هــذا الشــأن.

وخصوصيــة القانــون الدولــي اإلنســاني تتمثــل فــي المخاطبيــن بأحكامــه إذ مــن المعــروف أن أحــكام اإلتفاقيــات 

الدوليــة ملزمــة للــدول األطــراف فيهــا بينمــا تتــرك مهمــة فــرض إحتــرام قواعدهــا مــن قبــل األفــراد فــي إقليــم 

الدولــة إن تتطلــب األمــر ذلــك إلــى القانــون الوطنــي الــذي يعنــى بتنظيــم األوضــاع القانونيــة ذات الصلــة بضمــان 
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إحتــرام رعايــا الدولــة ألحــكام المعاهــدات الدوليــة. ومــن المؤكــد وغيــر المشــكوك فيــه أن أحــكام القانــون الدولــي 

ــر  ــرام المعايي ــزاٍع مســلح بإحت ــي ن ــع األطــراف المنخرطــة ف ــزم جمي ل
ُ
ــل ت ــدول فحســب، ب ــزم ال اإلنســاني ال تل

ــات  ــه فــي المــادة الثالثــة مشــتركة فــي إطــار اتفاقي ــى النحــو المنصــوص علي ــى األقــل، عل ــا عل اإلنســانية الدني

جنيــف األربــع لعــام 1949م. ومــن المهــم فــي هــذا الســياق التمييــز بيــن قواعــد القانــون الدولــي ذات العاقــة 

بتنظيــم اللجــوء للحــرب العســكرية علــى النحــو الــذي نظمتــه قواعــد ومبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة وأحــكام 

وأعــراف القانــون الدولــي العــام مــن ناحيــة، وبيــن قواعــد وأحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني التــي تنظــم ســلوك 

الحــرب بصــرف النظــر عــن مــدى مشــروعية اللجــوء للقــوة العســكرية فــي العاقــات الدوليــة مــن عدمهــا مــن 

ناحيــة ثانيــة.  ومــن المؤســف لــه أن القانــون الدولــي اإلنســاني ال يــزال يواجــه اإلنتهــاك المتواصــل والفاضــح 

لة والمحاســبة الرادعــة لمرتكبــي  ألحكامــه وقواعــده اإلنســانية، نتيجــة ضعــف اآلليــات التنفيذيــة وآليــات المســاء

الجرائــم الدوليــة الشــنيعة، علــى غــرار جرائــم وفضائــع تحالــف العــدوان البربــري علــى اليمــن وشــعبه المظلــوم. 

وذلــك كمــا هــو عليــه الحــال أيضــًا بالنســبة إلنتهــاك أحــكام القانــون الدولــي عمومــًا علــى الصعيــد الدولــي ودون 

أدنــى إعتبــار يذكــر إذ مــا صــدر اإلنتهــاك مــن دوٍل وكيانــات متغطرســة كالواليــات المتحــدة األمريكيــة وكيــان 

الصهاينــة. 

المساءلة الجنائية في إطار محكمة الجنايات الدولية
كمــا هــو عليــه الحــال فــي  أيــًا مــن المحاكــم الدوليــة عمومــًا، يســتند انعقــاد  ممارســة اختصــاص محكمــة 

الجنايــات الدوليــة إزاء الجرائــم المحــددة فــي إطــار النظــام األساســي للمحكمــة علــى أســاس موافقــة الــدول 

األطــرف. ولمعرفــة مــدى قــدرة المحكمــة علــى ممارســة االختصــاص حيــال أشــخاص متهميــن بإرتــكاب جرائــم 

ذات طابــع دولــي خــاص نصــت عليهــا اإلتفاقيــة الدوليــة المنشــئة للمحكمــة الجنائيــة، يتعيــن النظــر فــي قواعــد 

ــه،  ــن عدم ــة لممارســة االختصــاص م ــك الشــروط الازم ــر تل ــدى تواف ــد م ــص عليهــا النظــام لتحدي أحــكام ن

ويمكــن ذلــك مــن خــال إمعــان النظــر فــي الجوانــب التاليــة:

أوال: ممارســة اختصــاص المحكمــة مــن زاويــة موضوعيــة لتحديــد الجرائــم الدوليــة التــى تنــدرج ضمــن اختصاص 

المحكمة.

ثانيــا: ممارســة اختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة مــن زاويــة زمنيــة لتحديــد النطــاق الزمنــي لممارســة 

االختصــاص. 
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ثالثــًا: شــروط ممارســة اختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة مــن زاويــة خاصــة لتحديــد مــكان إرتــكاب الجرائــم 

كأســاس قانونــي النعقــاد االختصــاص، ومــن زاويــة أخــرى شــخصية لتحديــد األشــخاص الذيــن يجــوز للمحكمــة 

ممارســة االختصــاص تجــاه مــا يرتكبونــه مــن جرائــم تنــدرج فــي إطــار واليتهــا.

إضافــة ًإلــي ذلــك، تمــارس المحكمــة الجنائيــة اختصاصهــا فــي التحقيــق والمحاكمــة إزاء مــا ُيرتكــب مــن جرائــم 

دوليــة محــددة فــي إطــار نظــام رومــا لمحكمــة الجنايــات الدوليــة علــى أســاس مبــدأ تكميلــي.  مــن ناحيــة أخــرى، 

يمكــن أن يمتــدد نطــاق اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفقــًا لقــرار يتخــذه مجلــس األمــن الدولــي تحــت 

الفصــل الســابع، كمــا أن ممارســة اختصــاص المحكمــة يمكــن إرجائــه ايضــًا مــن قبــل المجلــس لمــدة 12 شــهر 

عبــر قــرار قابــل للتجديــد، بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. وبالنظــر فــي جميــع تلــك األبعــاد 

المختلفــة ذات الصلــة باختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة، الموضوعــي، الزمنــي، المكانــي، والشــخصي،  يمكــن 

الوقــوف علــى صــورة واضحــة لتحديــد مــدى إمكانيــة أن تمــارس المحكمــة الجنائيــة اختصاصهــا حيــال الجرائــم 

المرتكبــة فــي اليمــن مــن قبــل أشــخاص ينتمــون لــدول العــدوان.

 اختصاص محكمة الجنايات الدولية

1- االختصاص الموضوعي

ــى تلــك  وفقــًا للمــادة )5( مــن النظــام األساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، ينحصــر اختصــاص المحكمــة عل

الجرائــم األشــد خطــورة موضــع اهتمــام المجتمــع الدولــي، وتتمثــل هــذه الفضائــع فــي: جرائــم اإلبــادة، جرائــم 

ضــد اإلنســانية، جرائــم الحــرب، وجرائــم العــدوان. والتعريــف القانونــي الدقيــق لــكل جريمــة علــى حــده نــص 

عليــه النظــام فــي المــواد )6(، )7(، و)8( علــى التوالــي. وُيكمــل تعريــف تلــك الجرائــم، مــا يســمى بـــ »أركان 

الجريمــة« التــي تبنتهــا جمعيــة الــدول األطــراف بموجــب قــرار طبقــًا للمــادة )9( من نظام المحكمــة.  وتحديدًا، 

تنــص المــادة )5( مــن النظــام علــى أن يقتصــر اختصــاص المحكمــة علــى أشــد الجرائــم خطــورة موضــع اهتمــام 

المجتمــع الدولــي بأســره، وللمحكمــة بموجــب هــذا النظــام األساســي اختصــاص النظــر فــي الجرائــم التاليــة:

 أ- جريمة اإلبادة الجماعية

 ب- الجرائم ضد اإلنسانية
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 ج- جرائم الحرب

 د- جريمة العدوان

ــى نظــام المحكمــة  ــى أن تعريــف العــدوان قــد تــم إضافتــه ال ولخصوصيــة جريمــة العــدوان، تجــدر اإلشــارة إل

وفقــًا لتعديــل بموجــب قــرار جمعيــة الــدول األطــراف فــي العــام 2010م، علــى أن تصــادق عليــه علــى األقــل 

ثاثــون دولــة طــرف فــي النظــام، و علــى أن يخضــع ســريان ممارســة االختصــاص حيــال جريمــة العــدوان مــن 

قبــل المحكمــة لقــرار بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء الــدول األطــراف. وفــي ديســمبر مــن العــام 2017م، تبنــت جمعيــة 

ــدء  ــى أن يســري اختصــاص المحكمــة إزاء جريمــة العــدوان بعــد ب ــدول األطــراف  قــرار بتعديــل النظــام عل ال

نفــاذ التعديــل. لهــذا ينحصــر فعليــًا االختصــاص الموضوعــي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة قبــل تاريــخ بــدء نفــاذ 

التعديــل علــى النظــام علــى تلــك الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي النظــام عــدا جريمــة العــدوان.

 مــن جهــة أخــرى، حيــث ينعقــد االختصــاص لمحكمــة الجنايــات الدوليــة بالنظــر فــي ارتــكاب بعــض تلــك 

الجرائــم، تقتصــر ممارســة االختصــاص علــى الحــاالت التــى تكــون فيهــا الجرائــم ذات جســامة كافيــة. واالفتقــار 

الــى تلــك الشــدة الموصوفــة يجعــل مــن الحالــة غيــر مقبولــة، وعلــى المحكمــة أن تقــرر بعــدم قبــول الدعــوى إذا 

لــم تكــن علــى درجــة كافيــة مــن الخطــورة علــى النحــو المشــار إليــه فــي إطــار المــادة )17( مــن النظــام األساســي. 

2- االختصاص الزمني 

تمــارس محكمــة الجنايــات الدوليــة االختصــاص بعــد بــدء نفــاذ النظــام األساســي للمحكمــة، أي أن الجرائــم 

المرتكبــة قبــل تاريــخ النفــاذ المحــدد بـــ 1 يوليــو 2002م، ال تنــدرج ضمــن النطــاق الزمنــي لواليــة المحكمــة. 

ــاذ، ال يجــوز للمحكمــة أن تمــارس االختصــاص  ــدء النف ــخ ب ــي النظــام بعــد تاري ــًا ف ــح طرف ــى تصب ــة الت والدول

المنــوط بهــا إزاء الدولــة إال فيمــا يتصــل بتلــك الجرائــم المرتكبــة بعــد بــدء نفــاذ النظــام بالنســبة لتلــك الدولــة. 

ــة التــي أصبحــت طرفــًا فــي النظــام بعــد بــدء النفــاذ بالنســبة للمحكمــة أن تعلــن   علــى الرغــم مــن ذلــك، للدول

عــن قبولهــا باختصــاص المحكمــة قبــل تاريــخ نفــاذ النظــام بالنســبة لهــا. ويتحــدد اإلطــار الزمنــي الممكــن كحــٍد 

أقصــى إلعــان قبــول اختصــاص المحكمــة بتاريــخ 1 يوليــو 2002م. وفــي العــام 2015م، أعلنــت فلســطين 

عــن قبــول اختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة ابتــداًء مــن تاريــخ 30 يونيــو 2014م. وهنــا مثــال علــى امتــداد 

نطــاق اختصــاص المحكمــة بإعــان القبــول بــه قبــل تاريــخ النفــاذ بالنســبة للــدول التــي تصبــح طرفــًا فــي النظــام 

بعــد بــدء نفــاذه بالنســبة للمحكمــة، وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة )11( مــن النظــام األساســي حيــث نصــت علــى:

1- ليس للمحكمة اختصاص إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام األساسي. 
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2- إذا أصبحــت دولــة مــن الــدول طرفــًا فــي هــذا النظــام األساســي بعــد بــدء نفــاذه، ال يجــوز للمحكمــة أن تمــارس 

اختصاصهــا إال فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا النظــام بالنســبة لتلــك الدولــة، مالــم تكــن 

الدولــة قــد أصــدرت إعانــًا بموجــب الفقــرة 3 مــن المــادة )12(.

ــي النظــام  ــر طــرف ف ــة غي ــول دول ــه إذا كان قب ــى أن ــن نظــام المحكمــة إل وتشــير الفقــرة 3، المــادة )12( م

األساســي الزمــًا، جــاز لتلــك الدولــة بموجــب إعــان يــودع لــدى مســجل المحكمــة، أن تقبــل ممارســة المحكمــة 

اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بالجريمــة قيــد البحــث. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى الطبيعــة المؤقتــة لواليــة المحكمــة 

المنعقــدة علــى أســاس إعــان قبــول االختصــاص، والمقيــدة بالحالــة أو الحــاالت المجــازة مــن قبــل الدولــة لتصبــح 

محــل نظــر المحكمــة بنــص ذلــك اإلعــان.

3- االختصاص اإلقليمي و الشخصي

للمحكمــة ممارســة االختصــاص إزاء الجرائــم التــى ارتكبــت فــي إقليــم دولــة طــرف فــي النظــام، و يمتــدد 

االختصــاص الــى الســفينة أو الطائــرة المســجلة فــي دولــة طــرف، كمــا أن للمحكمــة ممارســة االختصــاص إزاء تلــك 

الجرائــم المرتكبــة فــي إقليــم دولــة طــرف حتــى  فــي حالــة كــون الشــخص المتهــم بالجريمــة ال يتمتــع بجنســية 

أيــًا مــن الــدول األطــراف فــي النظــام األساســي، )مبــدأ االختصــاص اإلقليمــي(.   وينعقــد االختصــاص للمحكمــة 

ــي النظــام، حيــث يكــون للمحكمــة  ــة طــرف ف ــا لدول ــوا رعاي أيضــا إزاء األشــخاص المتهمــون بالجريمــة إذا كان

ممارســة االختصــاص إزاء تلــك الجرائــم المرتكبــة فــي إقليــم الدولــة مــن قبــل مواطنيهــا،  أو مــن قبــل مواطنــي 

دولــة أخــرى طــرف فــي النظــام، ) مبــدأ اإلختصــاص الشــخصي(. 

و ينعقــد اختصــاص المحكمــة أيضــا حيــال مواطنــي الــدول األطــراف متــى ارتكبــوا جرائــم فــي إقليــم دولــة ليســت 

طرفــًا فــي النظــام. واالســتثناء الــوارد علــى هــذا المبــدأ، نصــت عليــه المــادة)15( مكــرر الفقــرة )5( ذات الصلــة 

بجريمــة العــدوان التــي تنــص علــى أن ال يجــوز للمحكمــة أن تمــارس االختصــاص فيمــا يتعلــق بعمــل عدوانــي 

ترتكبــه دولــة غيــر طــرف، كمــا نصــت المــادة )15( مكــرر أيضــًا علــى جــواز أن تمــارس المحكمــة اختصاصهــا 

فيمــا يتعلــق بجريمــة العــدوان التــي ترتكبهــا دولــة طــرف، مــا لــم تكــن تلــك الدولــة قــد أصــدرت إعانــًا لــدى قلــم 

التســجيل بالمحكمــة بعــدم قبــول اختصــاص المحكمــة. وفــي الوقــت الــذي تتمكــن فيــه المحكمــة مــن ممارســة 

االختصــاص إزاء جريمــة العــدوان، ليــس  للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا تجــاه مواطنــي الــدول التــى ليســت 

أطرافــًا فــي النظــام األساســي للمحكمــة حتــى فــي حالــة وقــوع  فعــل العــدوان فــي إقليــم دولــة طــرف فــي النظــام. 

إضافــة إلــى ذلــك، للمحكمــة ممارســة االختصــاص إزاء األشــخاص البالغيــن مــن العمــر 18 ســنة وقــت ارتــكاب 

 للمــادة)26( مــن النظــام األساســي التــي تنــص علــى أن ال يكــون للمحكمــة ممارســة اختصــاص 
َ
الجرائــم، وفقــا
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علــى أي شــخص يقــل عمــره عــن 18 عامــًا وقــت ارتــكاب الجريمــة المنســوبة إليــه.  ومــن المعلــوم أن الصفــة 

الرســمية للشــخص المتهــم بارتــكاب جرائــم تنــدرج فــي إطــار واليــة محكمــة الجنايــات الدوليــة، ســوا كان رئيــس 

دولــة أو رئيــس حكومــة أو غيــر ذلــك ال إعتبــار لهــا، و ال يعــد ذلــك عائقــًا أمــام ممارســة المحكمــة الختصاصهــا، 

طبقــًا لنــص المــادة )27( مــن النظــام، حيــث نصــت علــى:

1- يطبــق هــذا النظــام األساســي علــى جميــع األشــخاص بصــورة متســاوية دون أي تمييــز بســبب الصفــة 

الرســمية وبوجــه خــاص فــإن الصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كان رئيســًا لدولــة أو حكومــة أو عضــوًا فــي حكومــة 

أو برلمــان أو ممثــًا منتخبــًا أو موظفــًا حكوميــًا، ال تعفيــه بــأي حــال مــن األحــوال مــن المســئولية الجنائيــة بموجــب 

هــذا النظــام األساســي، كمــا أنهــا ال تشــكل ي حــد ذاتهــا، ســببًا لتخفيــف العقوبــة.

2- ال تحــول الحصانــات أو القواعــد اإلجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص ســواء كانتــت 

فــي إطــار القانــون الوطنــي أو الدولــي، دون ممارســة المحكمــة اختصاصهــا علــى هــذا الشــخص.

وفــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فيمــا يخــص الــدول غيــر األطــراف فــي النظــام األساســي لمحكمــة 

ــب  ــم الطل ــى تقدي ــة والموافقــة عل ــازل عــن الحصان ــق بالتن ــة، وفــي إطــار التعــاون فيمــا يتعل ــات الدولي الجناي

ــى: ينبغــي التأكيــد عل

1- ال يجــوز للمحكمــة أن توجــه طلــب تقديــم أو مســاعدة يقتضــي مــن الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب أن تتصــرف 

علــى نحــو يتنافــي مــع إلتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بحصانــات الدولــة أو الحصانــة الدبلوماســية 

ــازل عــن  ــة مــن أجــل التن ــة الثالث ــك الدول ــى تعــاون تل ــم تســتطيع المحكمــة أن تحصــل أواًل عل ــا ل لشــخص، م

الحصانة.

2- ال يجــوز للمحكمــة أن توجــه طلــب تقديــم يتطلــب مــن الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب أن تتصــرف علــى نحــو 

ال يتفــق مــع التزاماتهــا بموجــب اتفاقــات تقتضــي موافقــة الدولــة المرســلة كشــرط لتقديــم شــخص تابــع لتلــك 

الدولــة إلــى المحكمــة.

و تمــارس المحكمــة اختصاصهــا فــي تلــك الحــاالت ذات الصلــة باالختصــاص اإلقليمــي أو الشــخصي، إمــا عــن 

ــى: ــا للمــادة )14( مــن النظــام التــي تنــص عل ــى المدعــي العــام طبق ــة ال ــدول األطــراف للحال ــة ال ــق إحال طري

ــم  ــة يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن الجرائ ــى المدعــي العــام أيــة حال ــة طــرف أن تحيــل إل 1- يجــوز لدول

الداخلــة فــي اختصــاص المحكمــة قــد ارتكبــت و  أن تطلــب إلــى المدعــي العــام التحقيــق فــي الحالــة بغــرض البــت 

فيمــا إذا كان يتعيــن توجيــه االتهــام لشــخص معيــن أوأكثــر بارتــكاب تلــك الجرائــم.
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2- تحــدد الحالــة، قــدر المســتطاع، الظــروف ذات  الصلــة و تكــون مشــفوعة بمــا هــو فــي متنــاول الدولــة المحيلــة 

مــن مســتندات مؤيدة.

 أو مــن خــال مبــادرة المدعــي العــام لمحكمــة الجنايــات الدوليــة مــن تلقــاء نفســه بشــرط إذن الدائــرة التمهيديــة 

فــي المحكمــة، وذلــك وفقــًا للمــادة )15( مــن النظــام األساســي التــي تنــص فــي بعــض فقراتهــا علــى:

1- للمدعــي العــام أن يباشــر التحقيقــات مــن تلقــاء نفســه علــى أســاس المعلومــات المتعلقــة بجرائــم تدخــل فــي 

اختصــاص المحكمة.

ــه، لهــذا الغــرض، التمــاس معلومــات  2- يقــوم المدعــي العــام بتحليــل جديــة المعلومــات المتلقــاة و يجــوز ل

إضافيــة مــن الــدول، أو أجهــزة األمــم لمتحــدة، أو المنظمــات الدوليــة أو غيــر الحكوميــة، أو أيــة مصادرأخــرى 

موثــوق بهــا يراهــا مائمــة، و يجــوز لــه تلقــي الشــهادة التحريريــة أو الشــفوية فــي مقــر المحكمــة 

 معقــوال للشــروع فــي إجــراء تحقيــق، يقدم الــى الدائرة التمهيدية 
َ
3- إذا اســتنتج المدعــي العــام أن هنــاك أساســا

طلبــا لــإلذن بإجــراء تحقيــق، مشــفوعاض بأيــة مــواد مؤيــدة يجمعهــا و يجــوز للمجنــي عليهــم إجــراء مرافعــات 

 للقواعــد اإلجرائيــة و قواعــد اإلثبــات.
َ
لــدى الدائــرة التمهيديــة وفقــا

 معقــواَل للشــروع فــي 
َ
4- إذا رأت الدائــرة التمهيديــة، بعــد دراســتها للطلــب و المــواد المؤيــدة، أن هنــاك أساســا

إجــراء تحقيــق و أن الدعــوى تقــع علــى مايبــدو فــي إطــار اختصــاص المحكمــة ، كان عليهــا أن تــأذن بالبــدء فــي 

إجــراء التحقيــق، و ذلــك دون المســاس بمــا تقــرره المحكمــة فيمــا بعــد بشــأن االختصــاص و مقبوليــة الدعــوى.

5- رفــض الدائــرة التمهيديــة اإلذن بإجــراء التحقيــق ال يحــول دون قيــام المدعــى العــام بتقديــم طلــب 

الحــق يســتند إلــى وقائــع أو أدلــة جديــدة تتعلــق بالحالــة ذاتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن ممارســة اختصــاص 

محكمــة الجنايــات الدوليــة  إزاء الجرائــم المندرجــة فــي إطــار واليتهــا يســتند عمومــا ًعلــى أســاس: مبــدأ 

االختصــاص اإلقليمــي المتمثــل بمــكان وقــوع الجريمــة فــي دولــة طــرف كأســاس إلنعقــاد اختصــاص المحكمــة، 

مبــدأ االختصــاص الشــخصي المتثــل فــي أن يكــون الشــخص المتهــم بإرتــكاب الجريمــة أحــد رعايــا دولــة طــرف، 

ــًا فــي النظــام،  إال أن مــن الممكــن أن يمتــدد نطــاق  ــة ليســت طرف ــل دول ــول االختصــاص مــن قب أو إعــان قب

اختصــاص المحكمــة بموجــب قــرار لمجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة تحــت الفصــل الســابع مــن الميثــاق، 

دون مراعــاة لتلــك الشــروط المســبقة الازمــة لممارســة االختصــاص، وفقــًا للمــادة )12( مــن النظــام التــي نصــت 

فــي فقرتهــا الثانيــة علــى:

فــي حالــة الفقــرة )أ( أو )ج( مــن المــادة )13(، يجــوز للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا إذا كانــت واحــدة أو أكثــر 
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مــن الــدول التاليــة طرفــًا فــي هــذا النظــام األساســي أو قبلــت باختصــاص المحكمــة وفقــًا للفقــرة 3 :-

أ ( الدولــة التــي وقــع فــي إقليمهــا الســلوك قيــد البحــث أو دولــة تســجيل الســفينة أو الطائــرة إذا كانــت الجريمــة 

قــد ارتكبــت علــى متــن ســفينة أو طائــرة. 

ب ( الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

وتشــير الفقرتــان )أ( و )ج(، المــادة )13( مــن النظــام األساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة إلــى أن للمحكمــة 

 ألحــكام  النظــام األساســي:
َ
أن تمــارس اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بجريمــة مشــار اليهــا فــي المــادة )5( وفقــا

ــة يبــدو فيهــا أن جريمــة او أكثــر مــن  ــى المدعــي العــام وفقــا للمــادة )14( حال ــة طــرف ال )أ( إذا أحالــت دول

هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت.

 للمــادة ) 
َ
)ج( إذا كان المدعــي العــام قــد بــدأ بمباشــرة تحقيــق فيمــا يتعلــق بجريمــة مــن هــذه الجرائــم وفقــا

.) 15

وتعــد إحالــة مجلــس األمــن الحالــة إلــى المحكمــة، بمثابــة اســتثناء مــن نــوٍع أخــر المتــداد نطــاق ممارســة 

اختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة، إذ أن للمحكمــة ممارســة اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بجريمــة مشــار اليهــا 

 ألحــكام النظــام األساســي إذا أحــال مجلــس األمــن، متصرفــا بموجــب الفصــل الســابع مــن 
َ
فــي المــادة )5( وفقــا

ميثــاق األمــم المتحــدة، حالــة الــى المدعــي العــام يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن تلــك الجرائــم قــد ارتكبــت. 

وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة )ب(، المــادة )13( مــن النظــام األساســي.   و يجــب أن يتصــرف مجلــس األمــن عنــد 

اإلحالــة إلــى المحكمــة علــى أســاس الفصــل الســابع مــن الميثــاق بعــد أن يخلــص بقــرار مفــاده أن الوضــع المنظــور 

لديــه يشــكل تهديــدًا للســلم الدولــي، أو خرقــًا لــه، أو فعــًا مــن أفعــال العــدوان. وفــي هــذا الســياق، أحــال مجلــس 

األمــن حــاالت كهــذه علــى غــرار الحالــة فــي دارفــور بموجــب قــرار المجلــس رقــم 1593) 2005م(، والحالــة 

فــي ليبيــا بموجــب القــرار 1970) 2011م(، رغــم كــون الســودان و ليبيــا  ليســت أطرافــًا فــي النظــام األساســي 

لمحكمــة الجنايــات الدوليــة فــي الحالتيــن المذكورتيــن.

ــي أن يقــرر إرجــاء  وأخيــرًا، حيــث ينعقــد االختصــاص لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، يمكــن لمجلــس األمــن الدول

البــدء أو المضــي فــي التحقيــق أو المحاكمــة لمــدة 12 شــهرا قابلــة للتجديــد لفتــرة مماثلــة، وذلــك بموجــب قــرار 

تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، طبقــًا للمــادة )16( مــن النظــام األساســي. وفــي ذات الصــدد، 

طلــب مجلــس األمــن بموجــب القــرار 1422) 2002م(، وفــق مقتــرح قدمتــه الواليــات المتحــدة، مــن المحكمــة  

عــدم محاكمــة مواطنــي الــدول غيــر األطــراف التــى تشــارك فــي عمليــات عســكرية مرخصــة مــن قبــل األمــم 
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المتحــدة، وليســت أطرافــًا  فــي النظــام األساســي للمحكمــة، و قــد تــم تمديــد القــرار لســنة أخــرى بموجــب القــرار 

1487) 2003م(. 

 ثانيًا:- مبدأ التكميل ومقبولية الدعوى

يخضــع دائمــًا لمبــدأ التكميــل ممارســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لاختصــاص، إذ ينعقــد فقــط للمحكمــة 

ممارســة اختصاصهــا إزاء الجرائــم الجســيمة المحــددة بنــص النظــام علــى أســاس تكميــل واليــة القضــاء الوطنــي 

وفقــًا للمــادة )1(، والفقــرة العاشــرة مــن ديباجــة نظــام المحكمــة. وتعــد الدعــوى غيــر مقبولــة للنظــر مــن قبــل  

المحكمــة فــي حالــة ممارســة التحقيــق أو المحاكمــة مــن قبــل دولــة لهــا الواليــة بقطــع النظــر عــن مــا إذا كانــت 

الدولــة طرفــًا فــي النظــام أم ال. وطبقــا للمــادة)17( مــن النظــام، للمحكمــة أن تمــارس االختصــاص علــى تلــك 

الجرائــم حينمــا تكــون الدولــة غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى القيــام بالتحقيــق أو المحاكمــة. 

مــن جهــة ثانيــة، ال يجــوز محاكمــة الشــخص أو األشــخاص المتهمييــن إذا كان قــد تــم محاكمتهــم مــن قبــل 

محكمــة وطنيــة لدولــة لهــا ممارســة االختصــاص، مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار مــدى حقيقــة و فعليــة تلــك 

ــال  ــد مارســت االختصــاص حي ــارس أو ق ــي تم ــة الت ــدرة الدول ــة وق ــدى رغب ــة المتخــذة، وم ات الجنائي اإلجــراء

ــي إطــار واليتهــا.  ــة ف ــم المرتكب الجرائ

ات الجنائيــة الازمــة ضــد المتهــم أو المتهميــن بإرتــكاب الجرائــم،  ولتقييــم مــدى رغبــة الدولــة فــي إتخــاذ اإلجــراء

ات، ومــا إذا كانــت قــد تمــت بصــورة محايــدة ومســتقلة أم ال. وإذا ظهــر  تنظــر المحكمــة الــى دافــع تلــك اإلجــراء

ــى حمايــة الشــخص أو األشــخاص  ــة تهــدف مــن خالهــا إل ات المتخــذة غيــر جديــة أو أن الدول أن تلــك اإلجــراء

ات الحمايــة تلــك ال تمنــع المحكمــة مــن ممارســة اختصاصهــا فــي  المســئولين عــن ارتــكاب جرائــم، فــإن اجــراء

التحقيــق والمحاكمــة، وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي  المــادة )17( مــن النظــام األساســي ذات الصلــة بمســائل 

مقبوليــة الدعــوى.

و علــى أســاس مبــدأ تكميــل واليــة القضــاء الوطنــي، أكــدت دائــرة اإلســتئناف لمحكمــة الجنايــات الدوليــة علــى 

قــرار الدائــرة التمهيديــة بالمحكمــة فــي اكتوبــر 2013م بشــأن قضيــة » عبداللــه السنوســي«، الرئيــس الســابق 

لإلســتخبارات الليبيــة، حيــث أقــرت عــدم قبــول الدعــوى علــى إعتبــار أن الدعــوى منظــورة أمــام القضــاء الوطنــي 

 علــى قــدرة القضــاء الليبــي علــى القيــام بالتحقيــق و المحاكمــة.
ً
الليبــي، مؤكــدة
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  االستنتاجات:

ــك قــد  ــة بذل ــات الدوليــة، تكــون الدول ــى نظــام رومــا لمحكمــة الجناي ــة إل 1- بمجــرد انضمــام الدول
قبلــت تلقائيــًا باختصــاص المحكمــة إزاء الجرائــم الدوليــة المشــار إليهــا فــي المــادة )5( مــن النظــام.

2- للمحكمــة مــن حيــث النطــاق الزمنــي أن تنظــر فقــط فــي الجرائــم المرتكبــة بعــد نفــاذ النظــام 
بالنســبة للمحكمــة، والمحــدد بتاريــخ 1 يوليــو 2002م، وفــي حالــة انضمــام دولــة للنظــام بعــد ذلــك 
التاريــخ، ال يجــوز للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا إزاء تلــك الدولــة قبــل بــدء نفــاذ النظــام بالنســبة 

لتلــك الدولــة إال إذا أعلنــت الدولــة قبولهــا بذلــك.

3- فــي حالــة اإلحالــة مــن قبــل الدولــة الطــرف فــي النظــام، أو حينمــا يباشــر المدعــي العــام التحقيــق 
مــن تلقــاء نفســه، يجــوز للمحكمــة ممارســة االختصــاص فقــط علــى أســاس:

أ ( الدولــة التــي وقــع فــي إقليمهــا الســلوك قيــد البحــث أو دولــة تســجيل الســفينة أو الطائــرة إذا كانــت 
الجريمــة قــد ارتكبــت علــى متــن ســفينة أو طائــرة.

ب ( الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

ت ( قبول اختصاص المحكمة من قبل الدولة التي ليست طرفًا في النظام.

4- يجــوز لمجلــس األمــن الدولــي أن يحــل حالــة مــا إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة وفقــًا للفقــرة )ب(، 
المــادة )13(، و يجــوز لــه أيضــًا إرجــاء البــدء أو المضــي فــي التحقيــق والمحاكمــة لمــدة 12 شــهر 

قابلــة للتجديــد، وفقــًا للمــادة )16( مــن النظــام اإلساســي للمحكمــة.

ات ذات الصلــة  5- ال إعتبــار للحصانــات التــي يتمتــع بهــا األشــخاص المتهمــون بإرتــكاب جرائــم، أو لتلــك اإلجــراء
بموجــب القانــون الوطنــي أو الدولــي، وال تحيــل دون قــدرة المحكمــة علــى ممارســة االختصــاص.

6- ينعقــد اختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة علــى أســاس تكميــل واليــة القضــاء الوطنــي، وفــي حالــة التحقيــق أو 
المحاكمــة مــن قبــل القضــاء الوطنــي المختــص، طبقــًا لتلــك اإلعتبــارات المنصــوص عليهــا، الســيما فــي إطــار المــادة 

)17( فــي النظــام، حينهــا ال يجــوز للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تنظــر فــي تلــك الجرائــم. 
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الذرائع المزعومة لدول العدوان



ذرائع دول تحالف العدوان األمريكي السعودي
ات والخطــوات  فــي 21 أبريــل 2011م، تقــدم مجلــس التعــاون الخليجــي بمبــادرة سياســية تضمنــت مجموعــة مــن اإلجــراء

 جهــدًا فــي العمــل 
ُ

م ومصالــح تلــك الــدول راعيــة المبــادرة، والتــي لــم تــأل بغــرض الترتيــب النتقــال سياســي فــي اليمــن يتــاء

علــى احتــواء تطلعــات الشــعب وتوجيــه مســار الثــورة الشــعبية. 

وقــد نصــت المبــادرة المقدمــة علــى مرحلــة إنتقاليــة مدتهــا عامــان، علــى أن يتولــى هــادي الــذي كان حينهــا  يشــغل منصــب 

نائــب الرئيــس، رئاســة الدولــة اليمنيــة لفتــرة انتقاليــة مزمنــة، وعلــى أن ينــاط بســلطته االنتقاليــة إنجــاز مهــام المرحلــة 

المحــددة، وفــي إطارهــا الزمنــي طبقــًا للمبــادرة الخليجيــة. 

وعلــى أســاس المبــادرة الخليجيــة المفروضــة، وإرادة التوافــق السياســي المشــوب بالنقصــان لعــدم مشــاركة أطــراف سياســية 

وطنيــة،ن وإصــرار الشــعب واألطــراف الوطنيــة علــى البقــاء فــي مياديــن الثــورة، فضــًا عــن االســتفتاء المحــدود والمقيــد 

باختيــار هــادي كمرشــح وحيــد فرضتــه المبــادرة الخليجيــة، تقلــد هــادي زمــام اإلدارة فــي اليمــن علــى رأس ســلطة انتقــال 

سياســي اســتثنائي؛ لتحقيــق أهــداف مرحليــة مزمنــة فــي ســياق ثــورة شــعبية عارمــة وتدخــل خارجــي تآمــري.  

والنفــراد هــادي كمرشــح ال ينافســه أحــد، كقيــد فرضتــه المبــادرة الخليجيــة، ولكــون عمليــة االســتفتاء لــم تكــن بمنــأى عــن 

التعتيــم والفبركــة فــي ظــل عــزوف شــعبي واســع عــن المشــاركة فــي الشــمال والجنــوب، فضــًا عــن افتقارهــا لمعاييــر 

النزاهــة وحريــة االختيــار والتنافــس الوطنــي، كانــت عمليــة االســتفتاء بمثابــة  إجــراء شــكلي فرضتــه اإلرادة الخارجيــة فــي 

محاولــة إلضفــاء الشــرعية الشــعبية وتعزيــز المبــادرة السياســية التــي مــن خالهــا اســتطاعت الــدول الراعيــة للمبــادرة إلــى 

حــٍد مــا أن تضبــط إيقــاع اتجــاه الثــورة الشــعبية فــي اليمــن.

وعلــى الرغــم مــن انتهــاء مــدة واليــة هــادي وفقــًا للمبــادرة الخليجيــة المحــددة بعاميــن، ومــن الفشــل الذريــع لهــادي فــي 

ذكــر علــى الصعيــد الوطنــي، بــل أدخــل البلــد فــي نفــٍق مظلــم وســاهم إســهامًا بالغــًا فــي تدميــر بنيــة 
ُ
تحقيــق أي منجــزات ت

الدولــة التحتيــة، وانتشــار وتوظيــف جماعــات اإلرهــاب، وتدهــور األوضــاع العامــة بشــكل كارثــي، وانفــراط وثــاق التوافــق 

السياســي المزعــوم الــذي علــى أساســه تربــع هــادي علــى كرســي الســلطة فــي اليمــن.

وبالعــودة إلــى اإلطــار المرجعــي الــذي تتحــدث عنــه دول العــدوان كمرجعيــة إلدارة المرحلــة، وفــي مقدمتهــا مخرجــات 

الحــوار، التــي كان الفاعــل األساســي فــي صياغتهــا وإخراجهــا طبقــًا لمصالحــه، هــو دول العــدوان عبــر األدوات المختلفــة 

والورشــات المكثفــة لصناعــة التصــورات الوطنيــة؛

  وبالعــودة كذلــك إلــى قــرارات مجلــس األمــن، ال ســيما القــرار 2216 الــذي تحدثــت عنهــا مندوبــة قطــر  فــي مجلــس 

تخــذ 
ُ
ــت ت ــف كان ــدري بتصريحاتهــا عــن كي ــث ال ت ــن حي  م

ً
ــرار، كاشــفة ــة بعــد اتخــاذ الق ــاة العربي ــى قن ــذاك عل ــن آن األم

قــرارات مجلــس األمــن بشــأن اليمــن، وهــو مــا ظهــر جليــًا مــن خــال انزعــاج الــدول األعضــاء فــي مجلــس األمــن مــن غيــر دول 
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العــدوان علــى الطريقــة التــي انتهجتهــا أمريــكا وأدواتهــا 

فــي صياغــة وتمريــر القــرار 2216؛

 بالعــودة إلــى تلــك المرجعيــات المفروضــة علــى اليمنييــن، 

نجــد أن هــادي حتــى قبــل انتهــاء مــدة واليتــه كرئيــس 

يتمتــع  يكــن  لــم  انتقاليــة،  لمرحلــة  اليمنيــة  للدولــة 

بصاحيــات رئيــس دولــة فــي ظــل ظــروف طبيعيــة، بــل 

ــة محــددة  ــة ذات طبيعــة اســتثنائية انتقالي ــت مرحل كان

بصاحيــات وســلطات مقيــدة، إذ لــم يكــن بمقــدور هــادي 

طبقــًا لتلــك المرجعيــات االســتعانة بقــوات خارجيــة أو 

ــى النحــو المنصــوص عليــه فــي فقــرات  تدخــل أجنبــي عل

متعــددة فــي إطــار وثيقــة مخرجــات الحــوار التــي تزعــم 

تبناهــا  أساســية  مرجعيــة  صــارت  أنهــا  العــدوان  دول 

مجلــس األمــن الدولــي؛ إلضفــاء الشــرعية الدوليــة علــى 

وثيقــة مؤتمــر الحــوار كمــا هــو حديــث دول العــدوان 

وأدواتهــا العميلــة. وبالرجــوع إلــى وثيقــة مؤتمــر الحــوار 

ــي مــن النقــاط: نجــد مــا يل

1. قــرار الحــرب والســلم قــرار وطنــي يتخــذ عبــر البرلمــان 

وينظــم ذلــك الدســتور والقانون.

2. يجــرم أي مســاس بالســيادة الوطنيــة تحــت أي مبــرر 

أو االســتعانة بقــوات خارجيــة فــي الصراعــات الداخليــة.

التــي  العلنيــة  أو  الســرية  االتفاقيــات  كل  تلغــى   .3

أباحــت وتبيــح األراضــي والميــاه واألجــواء اليمنيــة أمــام 

الطائــرات والقــوات األمريكيــة أو غيرهــا مــن القــوات ســواء 

لاســتطاع أو تنفيــذ غــارات جويــة أو عمليــات عســكرية 

داخــل الوطــن وكل مــا يمــس الســيادة الوطنيــة بــأي شــكل 

مــن األشــكال.

4. ال تعتبــر أي اتفاقيــة تعــاون لمكافحــة اإلرهــاب نافــذة 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى منــازل المدنييــن فــي 
مدينــة حجــة بتاريــخ )29 مايــو 2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى منــازل المدنييــن فــي 
مدينــة حجــة بتاريــخ )29 مايــو 2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى منــازل المدنييــن فــي 
مدينــة حجــة بتاريــخ )29 مايــو 2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى منــازل المدنييــن فــي 
مدينــة حجــة بتاريــخ )29 مايــو 2015م(
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مــا لــم تكــن مقــرة مــن قبــل الســلطة التشــريعية.

5. الدولــة هــي التــي تنشــئ القــوات المســلحة، وهــي مؤسســة وطنيــة موحــدة تتبــع وزارة الدفــاع، ويتــم بناؤهــا علــى أســس 

وطنيــة، وغيــر جهويــة، وفــق عقيــدة تتكــرس فيهــا قيــم االنتمــاء الوطنــي.

ــة، كتجنيــد وتدريــب  ــة ألي غــرض مــن شــأنه دعــم أو مســاعدة العناصــر اإلرهابي ــم اســتخدام األراضــي اليمني 6. تجري

ــب للقتــال ســواء فــي الداخــل أو الخــارج. مقاتليــن يمنييــن أو أجان

7. القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الباد والحفاظ على أمنها ووحدة وسامة أراضيها وسيادتها.

8. إيقاف كل مظاهر التدخل األجنبي من ضربات جوية وغيرها.

9. إيقاف كل مظاهر التدخل األجنبي بما فيها الضربات الجوية وعدم السماح بإنشاء قواعد عسكرية.

10. يحــرم منــح أي جهــة أجنبيــة الحــق فــي انتهــاك الســيادة الوطنيــة واســتخدام األراضــي واألجــواء  والميــاه اإلقليميــة 

لليمــن لتنفيــذ أي عمليــات قتاليــة أو عســكرية تحــت أي مبــرر. وبالعــودة إلــى واقــع حــال تحالــف دول العــدوان علــى اليمــن، 

نجــد أن دول العــدوان تســتجيب لهــادي حســب زعمهــا بحجــة أنــه طلــٌب مــن رئيــس شــرعي وهــي تعلــم علــم اليقيــن أن 

ــادرة و تمــارس مهــام  ــة للمب ــت راعي ــرر، كونهــا كان ــب تدخــل خارجــي تحــت أي مب ــه حــق طل ســلطاته مقيــدة وليــس ل

الوصايــة المقيتــة علــى قــرارات اليمــن وســيادته واســتقاله، ناهيــك عــن انتهــاء واليتــه وانتهــاء مركــزه القانونــي، وطــي 

صفحــات العمــاء وقذفهــا إلــى مزابــل التاريــخ، فضــًا عــن قائمــة طويلــة مــن األســباب واألســانيد القانونيــة الرصينــة طبقــًا 

لقواعــد القانــون الدولــي فــي هــذا الســياق.

 كمــا يشــاهد العالــم أن جنــوب اليمــن بــات مرتعــًا لجماعــات اإلرهــاب التــي تســعى دول العــدوان إلــى رســمنتها فــي إطــار 

مــا يســمى بالجيــش الوطنــي المزعــوم عبــر مظلــة دميــة العــدوان هــادي، ذاك الجيــش الوطنــي الــذي يقــول أحمــد عســيري 

علــى قنــاة العربيــة، إن الســعودية هــي مــن قامــت بإنشــائه ثــم يزعمــون أنــه وطنــي.

كمــا نجــد أيضــًا الصهاينــة عبــر اإلمــارات يكرســون الجهــود الحيثيــة للتواجــد فــي جنــوب اليمــن لاقتــراب مــن مضيــق بــاب 

المنــدب وســواحل اليمــن االســتراتيجية. 

ــة األوطــان ؛ للوقــوف  ــد عمــاء االحتــال، وُيســتقطب خون ــى اليمــن كيــف ُيجن ــم اليــوم في كمــا تــرى وتشــاهد دول العال

جلــب جماعــات اإلرهــاب الداعشــي، وتتوافــد عناصــر 
ُ
عدوانــًا إلــى جانــب نظــام آل ســعود القاتــل لألطفــال إجرامــًا، وكيــف ت

شــركات االرتــزاق الدولــي، ومــن بينهــم مــن ينتمــي  لكيــان الصهاينــة. كل ذلــك  مــن أجــل قتــال الشــعب اليمنــي تحــت ســتار 

قــوات نظــام االحتــال اإلماراتــي، وغطــاء أدواتــه العميلــة فــي جنــوب اليمــن، الــذي تحتلــه دولــة اإلمــارات الحليفــة للواليــات 

 لسياســة أســيادها 
ً
المتحــدة األمريكيــة وكيــان الصهاينــة، وهــي تســعى جاهــدة لتقســيمه وإحــكام الســيطرة عليــه؛ خدمــة

الصهاينــة وتحقيقــًا ألطماعهــا االقتصاديــة. 
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ذرائع دول العدوان األمريكي السعودي

مــن خــال َســوق الذرائــع المختلفــة، ســعت دول العــدوان 

ابتــداًء نحــو تعزيــز األســانيد الواهيــة لتســويغ تدخلهــا 

العســكري الغاشــم مــن جهــة، وتغطيــة األبعــاد الفعليــة 

لعدوانهــا الوحشــي مــن جهــة ثانيــة.

ــف  ــت دول تحال فبذريعــة دعــم وإعــادة الشــرعية، حاول

ســوغ عدوانهــا علــى شــعب اليمــن 
ُ
العــدوان تدليســًا أن ت

وحقــه فــي تقريــر مصيــره وصيانــة ســيادته، غيــر أن 

تضليلهــا البائــس مــا لبــث أن تاشــى؛ إذ أزاحــت سلســلة 

األحــداث المتعاقبــة الســتار عــن حقيقــة دعــم الشــرعية 

لــه 
ُ
علــى أرض الواقــع، كهــدٍف ســاقه العــدوان لتبريــر تدخ

الهمجــي؛ وإذ عمــدت دول العــدوان تكــرارًا، وخصوصــًا 

اإلمــارات المتحــدة إلــى إهانــة هــادي وحكومتــه، فضــًا عــن 

التقويــض المســتمر لوجودهــا الميدانــي بمختلــف األشــكال 

بطائراتهــا  الجويــة  الهجمــات  وتوجيــه  واألســاليب، 

الحربيــة نحــو مليشــيات هــادي وحكومتــه وقتلهــا فــي 

ــاٍن رســمي   إياهــا بعناصــر اإلرهــاب فــي بي
ً
عــدن، واصفــة

لســلطات اإلمــارات. 

تحالــف  َعمــدت دول  اليمنــي،  الشــعب  وبحجــة حمايــة 

العــدوان إلــى تضليــل الــرأي العــام الدولي، َبيد أن تدليســها 

العــدوان  فــور شــن  اتســع  يــدم، حيــث  لــم  المفضــوح 

نطــاق جرائمهــا المشــهودة مــن إبــادة وحشــية للمدنييــن 

والنســاء،  لألطفــال  قصــٍد  عــن  شــنيع  وقتــٍل  األبريــاء، 

إلــى اســتهداٍف ممنهــج للبنيــة التحتيــة المدنيــة علــى 

نطــاٍق واســع، ناهيــك عــن الحصــار الاإنســاني المفــروض 

علــى الشــعب اليمنــي دون تمييــز، والــذي طالــت آثــاره 

التدميريــة مختلــف مناحــي الحيــاة المدنيــة علــى امتــداد 

أرجــاء إقليــم الجمهوريــة اليمنيــة.  ويكفــي هنــا أن نســرد 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى منــزل المواطــن )أحمــد 
المحنــش ، نبيــل جحــاف( فــي مديريــة ضــوران آنــس - ذمــار  بتاريــخ )15 ســبتمبر 2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى منــزل المواطــن )أحمــد 
المحنــش ، نبيــل جحــاف( فــي مديريــة ضــوران آنــس - ذمــار  بتاريــخ )15 ســبتمبر 2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى منــزل المواطــن )أحمــد 
المحنــش ، نبيــل جحــاف( فــي مديريــة ضــوران آنــس - ذمــار  بتاريــخ )15 ســبتمبر 2015م(

صــورة موثقــة لضحايــا مدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى منــزل المواطــن )أحمــد 
المحنــش ، نبيــل جحــاف( فــي مديريــة ضــوران آنــس - ذمــار  بتاريــخ )15 ســبتمبر 2015م(
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عبــارات موجــزة مــن تلــك التقاريــر الدوليــة المفتــرض انحيازهــا الجائــر بفعــل ضغــوط دول العــدوان الغاشــم عليهــا؛ كــي 

يتضــح مفهــوم حمايــة الشــعب اليمنــي الــذي تعنيــه دول العــدوان:

لقــد »تســببت غــارات التحالــف الجويــة فــي ســقوط معظــم اإلصابــات المدنيــة الموثقــة. وفــي الســنوات الثــاث الماضيــة، 

اســتهدفت هــذه الغــارات الجويــة مناطــق ســكنية وأســواق وجنــازات وحفــات زفــاف ومرافــق احتجــاز وقــوارب مدنيــة، 

كمــا لــم تســلم المرافــق الطبيــة مــن القصــف الجــوي«، (الفقــرة 28 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

ــًا وخســائر  كمــا »تأثــرت المناطــق الســكنية بشــكل متكــرر بالغــارات الجويــة التــي ســببت فــي أغلــب األحيــان دمــارًا هائ

بشــرية بيــن المدنييــن، ولــم تســلم الجنائــز واألعــراس مــن هــذه الهجمــات«، )الفقرتيــن 29، 32 مــن تقريــر فريــق الخبــراء 

البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

كشــفت األغــراض الفعليــة لعدوانهــا الهمجــي 
َ
وبزعــم مســاندة الشــعب وإغاثتــه، تمــادت دول العــدوان فــي تضليلهــا، حتــى ت

علــى أرض الميــدان، واتضحــت جليــًا أبعــاد الحديــث عــن تقديــم المســاعدة اإلنســانية للشــعب اليمنــي تســويغًا للعــدوان؛ 

إذ عمــدت اإلمــارات تحــت ســتار النشــاط اإلنســاني فــي جنــوب اليمــن عبــر الهــال األحمــر اإلماراتــي إلــى تغطيــة فعلهــا 

العدوانــي.  وعملــت الريــاض مــن خــال نشــاط مركــز ســلمان علــى توظيــف العمــل اإلغاثــي فــي إطــار عدوانهــا العســكري، 

وتضليــل الــرأي العــام الدولــي عبــر تضخيــم نشــاط المركــز الوهمــي فــي تقديــم المســاعدات، إســقاطًا اللتزاماتهــا الدوليــة 

تجــاه الكارثــة اإلنســانية التــي خلفهــا العــدوان علــى اليمــن.  لقــد جنــدت دول العــدوان منظمــات المجتمــع المدنــي تحــت 

غطــاء العمــل اإلنســاني، والســيما الجمعيــات التابعــة لحــزب اإلصــاح اإلجرامــي فــي إطــار تحقيــق ســلوكها العدوانــي، بــل 

لــم تتــواَن دول العــدوان فــي اســتخدام أســاليب الحــرب البيولوجيــة لقتــل النســاء واألطفــال، ولــم تتــردد فــي فــرض حصــاٍر 

شــامل أنهــك المدنييــن األبريــاء، وضاعــف مــن معانــاة الجرحــى والمرضــى فــي عمــوم محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة، حتــى 

أضحــى التجويــع الممنهــج أســلوب حــرٍب تنتهجــه دول العــدوان فــي إطــار سياســة واســعة، لتحقيــق مآربهــا العســكرية 

فــي حربهــا علــى اليمــن.  وتشــير فــي هــذا الســياق اإلنســاني بعــض العبــارات الدوليــة المقتبســة مــن تقاريــر دوليــة غلــب 

عليهــا فــي كثيــر مــن األحيــان طابــع المحابــاة باتجــاه مســار مصالــح الــدول المهيمنــة علــى النظــام الدولــي إلــى أن » القيــود 

المفروضــة علــى وصــول المســاعدات ظلــت تشــكل عائقــًا خطيــرًا فــي اليمــن. ومنــذ مــارس 2015، فــرض التحالــف قيــودًا 

بحريــة وجويــة محكمــة. وبعــد فــرض قيــود صارمــة، تــم إنشــاء آليــة األمــم المتحــدة للتحقيــق والتفتيــش فــي اليمــن 

لتســهيل الشــحن التجــاري إلــى موانــئ البحــر األحمــر. وبالرغــم مــن ذلــك، اســتمر التحالــف بإجــراء عمليــات تفتيــش إضافيــة، 

ــف  ــف بضعــة أســابيع. وفــي 6 نوفمبــر 2017، فــرض التحال ــى تصريــح إضافــي مــن التحال حيــث يســتغرق الحصــول عل

حصــارًا تامــًا علــى كافــة الحــدود اليمنيــة مانعــًا جميــع المســاعدات اإلنســانية والمــواد التجاريــة، بمــا فيهــا األغذيــة والوقــود، 

مــن الدخــول إلــى البــاد. إن الطبيعــة التعســفية للقيــود، التــي فاقمهــا الحصــار المفــروض فــي نوفمبــر، تركــت أثــرًا مروعــًا 

ــًا«، )الفقــرات 46، 47، 48، 49، 50،  علــى الشــحن التجــاري، وكان أثــر هــذه التطــورات علــى الســكان المدنييــن هائ

51 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.
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ســيلحق  الــذي  الضــرر  توقــع  الممكــن  مــن  »كان  وأنــه 

بالســكان المدنييــن فــي اليمــن بســبب تشــديد القيــود 

علــى الــواردات البحريــة، ألن اليمــن كان معتمــدًا علــى 

الــواردات بشــكل أساســي منــذ مــا قبــل النــزاع. عــاوة علــى 

ذلــك، بحلــول نوفمبــر 2017 ســلط المجتمــع الدولــي 

الضــوء مــرارًا وتكــرارًا علــى تأثيــرات القيــود المفروضــة 

ــد تنجــم عــن إغــاق  ــي ق ــة الت ــار الكارثي ــن اآلث وحــذر م

الموانــئ المعلــن عنهــا. كذلــك تثيــر مــدة فــرض القيــود 

مــي يصيــب االقتصــاد«، ) 
ُ
مخــاوف إضافيــة تجــاه ضــرٍر ُنظ

الفقــرة 52 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 

2018م(.

وأنــه قــد »تلقــى التحالــف إشــعارات كافيــة بشــأن األذى 

فرصــة  علــى  حصــل  كمــا  عنــه،  ومســؤوليته  الحاصــل 

كافيــة لتصويــب الوضــع. مــا مــن ميــزة عســكرية قــد 

ــن األشــخاص.  ــة والمســتمرة لمايي ــاة الفائق ــرر المعان تب

لقــد فشــل التحالــف فــي إلغــاء القيــود أو تعليقهــا بحســب 

مــا يقتضيــه القانــون الدولــي«، ) الفقــرة 55 مــن تقريــر 

فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

كمــا أن » التحالــف أغلــق فعليــًا مطــار صنعــاء الدولــي 

أمــام الرحــات الجويــة للطيــران المدنــي ممــا منــع آالف 

اليمنييــن مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة فــي الخــارج. 

فــي ذلــك الوقــت، كان نظــام الرعايــة الصحيــة فــي اليمــن 

قــد تاشــى. وأجبــر المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض 

ــب  ــة تتطل ــى ســلوك طــرق بديل ــاء إل ــى االلتج ــة  عل مزمن

رحــاٍت  فــي  نشــطة  لجبهــات  وعبــورًا  طويــًا  ســفرًا 

محفوفــة بالمخاطــر الجمــة، وكل ذلــك مقابــل تكاليــف 

باهظــة. تتوفــر أســباب منطقيــة لاعتقــاد أن فــرض هــذه 

القيــود الجويــة والبحريــة يشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، وقــد ترقــى 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــازل المدنييــن بحــي 
عطــان  بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )25  أغســطس  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــازل المدنييــن بحــي 
عطــان  بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )25  أغســطس  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــازل المدنييــن بحــي 
عطــان  بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )25  أغســطس  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــازل المدنييــن بحــي 
عطــان  بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )25  أغســطس  2017م(
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ــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(. ــم دوليــة«، ) الفقــرات 56، 58، 59 مــن تقريــر فريــق الخب ــى جرائ أفعــال كهــذه إل

وأن » الحظــر المنهجــي والواســع النطــاق المفــروض علــى الســلع التجاريــة يســاهم مســاهمة مباشــرة فــي عرقلــة إيصــال 

المعونــة والمســاعدة اإلنســانية، كمــا يقيــد الــواردات الحيويــة مــن الوقــود التجــاري واألغذيــة وغيــر ذلــك مــن الســلع التــي 

ات التفتيــش التــي يقــوم بهــا  ات،  وشــكلت إجــراء ال تقــع تحــت طائلــة القــرار 2216)2015(  أو ال تخضــع حاليــا للجــزاء

التحالــف تدبيــرًا معوقــًا مــن الناحيــة العمليــة«،) الفقرتيــن 168،169  مــن تقريــر فريــق الخبــراء،  ينايــر 2016(.

وأن » التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية واصــل عرقلــة دخــول المســاعدات اإلنســانية والســلع التجاريــة 

إلــى اليمــن بالوســائل التاليــة: مواصلــة الحصــار المفــروض علــى مطــار صنعــاء أمــام الرحــات الجويــة التجاريــة؛ فــرض قيــود 

علــى دخــول الســلع التــي يحتــاج إليهــا المدنيــون إلــى اليمــن عبــر موانــئ البحــر األحمــر؛ فــرض قيــود صارمــة علــى الــواردات 

مــن الســلع التجاريــة واإلنســانية. كمــا شــكل فــرض مزيــد مــن القيــود فــي نوفمبــر 2017 علــى وصــول الســلع محاولــة أخــرى 

مــن جانــب التحالــف الــذي تقــوده الســعودية الســتخدام الفقــرة 14 مــن القــرار 2216)2015(، لتســويغ عرقلــة دخــول 

الســلع، التــي هــي أساســًا ذات طبيعــة مدنيــة، إلــى اليمــن. وتتنافــي عرقلــة دخــول الســلع العديــدة المدرجــة مــع روح القــرار 

2216)2015(. وأن الحصــار أساســًا هــو اســتخدام التهديــد بالتجويــع أداة للمســاومة ووســيلة حــرب«، ) الفقــرات 188، 

189، 190 مــن تقريــر فريــق الخبــراء، ينايــر 2018م(.

 كمــا أنــه »بالرغــم مــن األثــر الكبيــر لهــذه القيــود علــى المدنييــن، إنهــا علــى األرجــح لــن تكــون فعالــة فــي تحقيــق األهــداف 

العســكرية المعلنــة بســبب غيــاب قائمــة واضحــة ومنشــورة بالمــواد المحظــورة. كذلــك خــال الســنوات الثــاث مــن فــرض 

القيــود البحريــة، لــم يتــم ضبــط أيــة أســلحة عبــر عمليــات التفتيــش التــي تجريهــا قــوات التحالــف وآليــة األمــم المتحــدة 

للتحقــق والتفتيــش«، ) الفقــرة 54 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(. وتحــت ســتار مكافحــة 

اإلرهــاب، كهــدٍف ُمعلــن لتحالــف العــدوان علــى اليمــن، عملــت دول العــدوان علــى تعزيــز دور التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 

جنــوب اليمــن، وجندتهــا بشــكٍل رســمي فــي إطــار صفــوف قــوات ومليشــيات العــدوان، ودعمتهــا باألســلحة وأبرمــت معهــا 

الصفقــات الســرية للقتــال إلــى جانبهــا، حتــى وصــل الحــال بعناصــر مــن قيــادات اإلرهــاب إلــى التصريــح علنــًا علــى شاشــات 

التلفــزة حــول قتــال الجماعــات اإلرهابيــة إلــى جانــب قــوات التحالــف بمختلــف الجبهــات فــي اليمــن، ناهيــك عن الرصــد الموثق 

لعدســات محطــات األخبــار وتقاريــر الصحافــة االســتقصائية وغيرهــا مــن التقاريــر األمميــة والدوليــة لعناصــر وتنظيمــات 

وظــف وتدعــم بالمــال والســاح مــن كانــت تزُعــم أنهــا جــاءت 
ُ
قاتــل إلــى جانــب قــوات العــدوان، التــي ظلــت ت

ُ
إرهابيــة، وهــي ت

لقتالهــا مــن عناصــر إرهابيــة، أضحــت تتربــع اليــوم علــى رأس وحــدات عســكرية فــي إطــار مــا أســموه تدليســًا بـــ » الجيــش 

الوطنــي«، الــذي أنشــئته دول العــدوان لتحقيــق أهدافهــا الامشــروعة، وكمظلــة إلجرامهــا الوحشــي فــي اليمــن.  لقــد أضحــى 

ــروج لها السياســة الخارجيــة للواليات المتحدة 
ُ
مــن المعلــوم باألدلــة الموثقــة أن جهــود مكافحــة اإلرهــاب المزعومــة، والتــي ت

األمريكيــة وأدواتمــا  اإلقليميــة فــي منطقتنــا العربيــة، وفــي مقدمــة تلــك األدوات الوظيفيــة كيــان الصهاينــة ونظــام آل 

ــة  ــه المخابراتي ــب ونشــر عناصــر اإلرهــاب وتنظيمات ــع دعــم وتدري ــى أرض الواق ــي عل ــارات المتحــدة، تعن ســعود واإلم
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وجماعاتــه المتطرفــة، لتوظيفهــا واســتغالها فــي إطــار 

وكوســائل  والصهيونيــة،  األمريكيــة  األهــداف  إنجــاز 

الواليــات  سياســات  تحقيــق  ســياق  فــي  إجراميــة 

المتحــدة األمريكيــة، حتــى أضحــت الســفارات الســعودية 

والقواعــد العســكرية األمريكيــة أماكــن ُمحصنــة إلدارة 

وتحريــك ومســاندة وتدريــب وحمايــة جماعــات اإلرهــاب 

وتنظيماتــه المختلفــة، علــى غــرار القواعــد العســكرية 

وســوريا،  العــراق  فــي  األمريكيــة  المتحــدة  للواليــات 

ومراكــز ومناطــق تواجــد قــوات التحالــف فــي اليمــن، بــل 

وأصبــح اإلرهــاب علــى منــوال القرصنــة سياســة أمريكيــة 

صهيونيــة للضغــط واالبتــزاز، تســويغًا لتوافــد البــوارج 

العســكرية، بحجــة حمايــة  القواعــد  الحربيــة وتوطيــن 

خطــوط الماحــة الدوليــة.

وكأداٍة شــيطانية لسياســة الهيمنــة األمريكيــة، يتصــدر 

ــدات  ــة ومنصــات اإلعــام وأجن ــن الصحاف اإلرهــاب عناوي

كواليــس  منــه  لتصنــع  السياســة،  ودهاليــز  الساســة 

ــة طاعــون العصــر وفيــروس الفكــر  ــرات األمريكي المخاب

البغيــض.

فاإلرهــاب نهــج شــنيع تتقــن إدراتــه وتوظيفــه الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة، تمامــًا كمــا يتقــن النظــام الســعودي 

وتمويــل  ونشــر  إلنتــاج  التضليــل؛  أســاليب  اســتخدام 

والعواطــف  اإلرهــاب  أيديولوجيــا  وتهييــج  ودعــم 

السياســة  وممارســات  ألهــداف  تســويغًا  المتطرفــة؛ 

الدوليــة المتســلطة، وتحقيقــًا لمصالــح وأبعــاد اإلمبرياليــة 

المســلمين؛  وأخــاق  لإلســام  وتشــويهًا  األمريكيــة، 

وتســويغًا  الوطنيــة؛  الــدول  ســيادة  النتهــاك  وتبريــرًا 

الشــعوب،  وقتــل  البلــدان،  وتدميــر  األوطــان،  الحتــال 

األمــن  وتقويــض  الفوضــى  ونشــر  الثــروات،  ونهــب 

وزعزعــة االســتقرار، ناهيــك عــن إرهــاب بلــدان العالــم 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــزل المواطــن 
ــل  2015( ــخ )3   أبري ــاء  بتاري ــي مطــر - صنع ــة حجــر عكيــش  بن ــه عكيــش( منطق )حســين عبدالل

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــزل المواطــن 
ــل  2015( ــخ )3   أبري ــاء  بتاري ــي مطــر - صنع ــة حجــر عكيــش  بن ــه عكيــش( منطق )حســين عبدالل

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــزل المواطــن 
ــل  2015( ــخ )3   أبري ــاء  بتاري ــي مطــر - صنع ــة حجــر عكيــش  بن ــه عكيــش( منطق )حســين عبدالل

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــزل المواطــن 
ــل  2015( ــخ )3   أبري ــاء  بتاري ــي مطــر - صنع ــة حجــر عكيــش  بن ــه عكيــش( منطق )حســين عبدالل
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المقــاوم وابتــزاز الــدول الممانعــة؛ لبســط النفــوذ وضمــان الهيمنــة والتســلط، وتحقيــق المصالــح وتجســيد الغايــات المقنعــة 

الخارجيــة. األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  لسياســات 

ــدان، تكشــفت  ــى غيرهــا مــن األقطــار والبل ــام إل ــا وفنزويــا وفتن ــى العــراق، ومــن ســوريا وليبيــا وكوب فمــن أفغانســتان إل

الحقائــق الســاطعة، وتبــدد زيــف التضليــل الباهــت، وســقط قنــاع اإلدارة األمريكيــة المتغطرســة التــي طالــت بجرائمهــا 

الوحشــية شــعوبًا متعــددة، بحجــج قبيحــة؛ لتســويغ مــآرب سياســتها الخارجيــة الراميــة إلــى تحقيــق مصالحها االســتعمارية 

وحمايــة نفوذهــا المســتبد وفــرض ســيطرتها الهمجيــة وبســط هيمنتهــا الوحشــية.

إن تلــك الفضائــع الشــنيعة والجرائــم الوحشــية التــي ترتكبهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن غــزٍو للبلــدان  وقتــٍل لإلنســان 

وتدميــٍر لألوطــان  وإســقاٍط لألنظمــة ونشــٍر للفوضــى وهتــٍك للحرمــات المصونــة وتشــريٍد للشــعوب ونهــٍب للثــروات؛ كانــت 

بذرائــع زائفــة أبــرز عناوينهــا محاربــة اإلرهــاب وتعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ومناصــرة الشــعوب وإرســاء األمــن 

وتثبيت االســتقرار. 

ــًا ســوى وســائل  ــم تكــن فــي واقعهــا يوم ــة المنمقــة ل ــادئ والشــعارات واألفــكار األمريكي ــك القيــم والمب والحقيقــة أن تل

وأدوات ناعمــة لخــداع وتضليــل الشــعوب، وتجميــل قبــح التدخــل األمريكــي الهــدام، وإلخفــاء وتقنيــع األهــداف واألبعــاد 

والمقاصــد الحقيقيــة لسياســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا أن الفوضــى واإلرهــاب وتمزيــق لحمــة األمــم وتقســيم 

وحــدة الجغرافيــا لــم تكــن ســوى ممارســات أمريكيــة مغطــاة بغــاف الزيــف وقنــاع التدليــس لتحقيــق األطمــاع وحمايــة 

النفــوذ األمريكــي المقيــت.

لقــد عكــف النظــام الســعودي علــى ترويــج اإليديولوجيــا الوهابيــة المتطرفــة لصالــح تحقيــق أهــداف سياســات الواليــات 

ــي عهــد الريــاض محمــد بــن ســلمان  لوســائل  ــًا ول ــه علن المتحــدة األمريكيــة ومخططــات الصهاينــة، وهــذا مــا اعتــرف ب

اإلعــام الدوليــة، إذ أقــر بــأن نظــام آل ســعود قــد نشــر الوهابيــة بطلــب مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي باألمــس 

وظفــت تلــك العناصــر فــي أفغانســتان، واليــوم تدعــى محاربتهــا.

ــرات األمريكيــة توظيــف عناصــر القاعــدة وداعــش فــي العــراق وليبيــا وســوريا،  وفــي الماضــي القريــب؛ اســتأنفت المخاب

واليــوم تدعــى مكافحتهــا. ولــذات الغايــة تســتمر الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي إدارة وحمايــة ودعــم كيانــات اإلرهــاب 

وجماعــات التطــرف كأداٍة لتحقيــق السياســة الخارجيــة.

لقــد وثقــت عدســات اإلعــام وتحقيقــات الصحافــة واعترافــات دول العــدوان وعناصــر اإلرهــاب القاعــدي بعضــًا مــن تلــك 

الحقائــق؛ ومــا أكثرهــا  علــى شــبكة اإلنترنــت وموقــع اليوتيــوب وقنــوات األخبــار والوثائــق الدوليــة، فمــن اعتــراف الرئيــس 

األمريكــي الحالــي ترامــب بصناعــة أمريــكا لإلرهــاب مــن قبــل أوبامــا ووزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة هيــاري كلنتــون، 

إلــى تصريحــات نائــب الرئيــس األمريكــي األســبق جــون بايــدن الــذي تحــدث فيهــا عــن الــدور الرئيســي للســعودية واإلمــارات 

فــي إنتــاج وتمويــل واحتضــان ودعــم اإلرهــاب وعناصــر التطــرف التــي تدعــي محاربتهــا اليــوم، إلــى حديــث هيــاري كلنتــون 
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أمــام الكونجــرس األمريكــي حــول اســتخدم و توظيــف 

أفغانســتان،  فــي  الســعودي  الوهابــي  اإلرهــاب  عناصــر 

وحديــث مســؤولين أمريكييــن أمــام الكونجــرس أيضــًا 

عــن دور الوهابيــة والنظــام الســعودي فــي دعــم وتغذيــة 

هــي  وهــا  وفكريــًا.  ماليــًا  التطــرف  وعناصــر  اإلرهــاب 

مشــاركة  اليمــن  فــي  توثــق  الدولــي  اإلعــام  عدســات 

جماعــات داعــش وعناصــر التنظيــم القاعــدي فــي القتــال 

ــف العــدوان الغاشــم، ناهيــك عــن  ــب قــوات تحال ــى جان إل

ــد  ــع جماعــات اإلرهــاب بحســب العدي ــات م ــد الصفق عق

مــن التقاريــر االســتقصائية الدوليــة. وأجلــى مــن ذلــك 

اعترافــات عناصــر القاعــدة ِجهــارًا علــى شاشــات التلفــزة 

بمشــاركتها الفاعلــة فــي القتــال إلــى جانــب قــوات تحالــف 

ــك  ــن.  حتــى تل العــدوان فــي مختلــف الجبهــات فــي اليم

ــى تواجــد  التقاريــر األمميــة المحابيــة غالبــًا مــا تشــير إل

ــي تيســطر عليهــا  ــي المناطــق الت تنظيمــات اإلرهــاب ف

قــوات التحالــف إلــى جانــب قواتهــا التــي تزعــم أنهــا تحــارب 

التنظيمــات اإلرهابيــة فــي اليمــن.  إذ تشــير تلــك التقاريــر 

الدوليــة إلــى أن »مــن أبــرز وحــدات المقاومــة المحليــة 

ــى الحــراك  فــي عــدن المليشــيات االنفصاليــة المنتســبة إل

الجنوبــي، التــي كانــت تقاتــل إلــى جانــب المليشــيات الموالية 

ــي تنظيــم  لحــزب اإلصــاح والمليشــيات الســلفية، ومقاتل

القاعــدة، ولــكل منهــم مآربــه الخاصــة بــه«، )الفقــرة 51، 

تقريــر 2016م(.

كمــا تشــير إلــى أنــه »منــذ بدايــة عــام 2015، أفضــى 

وشــروع  المســلحة  القــوات  وتشــرذم  الحكومــة  انهيــار 

التحالــف فــي شــن غاراتــه الجويــة إلــى تهئيــة بيئــة أمنيــة 

مواتيــة لتنافــس الجماعــات المســلحة علــى التوســع، ويــرى 

الفريــق إضافــة إلــى ذلــك، أن اســتنفار القبائــل والجماعــات 

الســلفية المســلحة، ووجــود جماعــات مســلحة متنافســة 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــزل المواطــن )عبــده 
محمــد شــبيلي( منطقــة جيــاح مديريــة  أفلــح اليمــن - حجــة  بتاريــخ )24   ســبتمبر  2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان علــى  منــزل المواطــن )عبــده 
محمــد شــبيلي( منطقــة جيــاح مديريــة  أفلــح اليمــن - حجــة  بتاريــخ )24   ســبتمبر  2015م(

ــده  ــزل المواطــن )عب ــرات العــدوان  من ــار جــراء اســتهداف طائ ــب مــن الدم صــورة موثقــة تظهــر جان
ــخ )24   ســبتمبر  2015م( ــن - حجــة  بتاري ــح اليم ــة  أفل ــاح مديري ــة جي ــد شــبيلي( منطق محم

ــده  ــزل المواطــن )عب ــرات العــدوان  من ــار جــراء اســتهداف طائ ــب مــن الدم صــورة موثقــة تظهــر جان
ــخ )24   ســبتمبر  2015م( ــن - حجــة  بتاري ــح اليم ــة  أفل ــاح مديري ــة جي ــد شــبيلي( منطق محم
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ضالعــة فــي أنشــطة إرهابيــة، وكثــرة جماعــات المقاومــة المســلحة ذات المخططــات االنفصاليــة فــي عــدن علــى الخصــوص، 

ــى آفــاق الســلم واألمــن فــي المناطــق المتنــازع عليهــا،) الفقــرة 61، تقريــر 2016م(. كلهــا عوامــل شــكلت خطــرًا عل

وأن »جماعــات إرهابيــة مثــل تنظيــم القاعــدة وداعــش تقــوم باســتغال فعلــي للبيئــة السياســية المتغيــرة وللفــراغ 

الحكومــي مــن أجــل تجنيــد أعضــاء جــدد وشــن هجمــات جديــدة«، ) مقدمــة تقريــر 2017م(.

وأن »هنــاك عــددًا مــن الجهــات الفاعلــة فــي الجنــوب،  مثــل تنظيــم القاعــدة وداعــش ومعارضــون مــن القبائــل، والمجلــس 

االنتقالــي، والقــوات المقاتلــة بالوكالــة عــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية؛ تجعــل مــن الصعــب علــى حكومــة هــادي أن 

تحكــم وتفــرض ســلطتها، وتــرى قــوات االمــارات فــي جنــوب اليمــن فــي قــوات الحــزام األمنــي ركائــز أساســية الســتراتيجتها 

األمنيــة فــي اليمــن. ويســتمر هــذا النهــج فــي تهميــش المؤسســات الحكوميــة، وهــو مــا يزيــد مــن تقويــض قــدرات حكومــة 

هــادي األمنيــة واالســتخباراتية والحــد منهــا«، )الفقرتيــن 32، 33، تقريــر 2018م(.

كمــا »تشــير البيانــات إلــى أن حكومــة هــادي ربمــا قــد فقــدت الســيطرة علــى مــا يزيــد عــن 68 % مــن المخزونــات الوطنيــة 

مــن الســاح أثنــاء النــزاع«، )الفقــرة 78، تقريــر 2017(.

تلــك هــي سياســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة الخارجيــة التــي نســجت خيــوط اإلرهــاب، وســاندتها فــي ذلــك دول عميلــة 

ــى  ــدول ذاتهــا التــي تعتــدي عل ــه، وهــي اليــوم ال ــى تمويــل اإلرهــاب ومســاندة التطــرف واحتضان فــي المنطقــة دأبــت عل

 فــي ذلــك بأكاذيــب مكافحــة تنظيمــات اإلرهــاب التــي 
ً
اليمــن وتنتهــك ســيادته الوطنيــة وتقتــل شــعبه العزيــز، متذرعــة

هــي فــي األســاس أمريكيــة الــوالء ســعودية التمويــل.

ومــا أكثــر مــا نســجته اإلدارة األمريكيــة المتعاقبــة مــن مؤامــرات، وحاكتــه مــن مخطاطــات، ورســمته مــن سياســات، 

رته مــن أدوات، واقترفتــه مــن فضائــع وحشــية. أقبحهــا ســلوكًا وأشــنعها إجرامــًا 
ّ
وصاغتــه مــن اســتراتيجيات، وســخ

 صناعــة اإلرهــاب الداعشــي، وتعزيــز التطــرف اإلجرامــي، ونشــر الفوضــى الممنهجــة، وغــزو 
ً
وأبشــعها فعــًا وأدنهــا سياســة

البلــدان المختلفــة، واحتــال األوطــان المتعــددة وإضعــاف األنظمــة المناوئــة وتفكيــك الجيــوش الوطنيــة وقتــل الشــعوب 

المقاومــة، فضــًا عــن تفتيــت األواصــر اإلنســانية البينيــة وتمزيــق الروابــط االجتماعيــة وشــرذمة الكيانــات السياســية ونهب 

المــوارد االقتصاديــة واســتهداف التــراث الثقافــي وتشــويه العقائــد الدينيــة  والقيــم األخاقيــة.

ــار فضاعــة اإلجــرام  ــت شــعوبها بن ــي احترق ــدول الت ــن ال ــا م ــى غيره ــا وســوريا واليمــن إل ــال والعــراق وليبي فمــن الصوم

األمريكــي، ووحشــية اإلرهــاب الداعشــي مــن قتــٍل شــنيع وتنكيــٍل فضيــع وفعــٍل إجرامــي وتهجيــٍر قســري فــي إطــار سياســة 

الفوضــى األمريكيــة الخاقــة، ومخطــط التدميــر الصهيونــي المقيــت لعناصــر ومقومــات ومقــدرات وجيــوش البلــدان، 

ووحــدة وتكامــل وســامة أراضيهــا، وأمــن واســتقرار وســكينة أوطانهــا. 

إنهــا سياســات الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ منبــع الشــر ومظهــر الطغيــان ومصــدر المصائــب وأســاس الكــوارث والمآســي 

والجرائــم الوحشــية. وهــي ذاتهــا أمريــكا؛ حاضنــة اإلرهــاب السياســي، وداعمــة التطــرف الوهابــي، وحامية الكيــان الصهيوني، 
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القبيحــة،  والتصرفــات  الشــنيعة،  السياســات  وصاحبــة 

أفعالهــا  بلهيــب  احترقــت  التــي  اإلجراميــة  والفضائــع 

وبشــاعة ممارســاتها المنطقــة والشــعوب العربيــة. 

وعلــى نفــس النهــج مــن التضليــل، اتجهــت دول العــدوان 

نحو الترويج لقرار مجلس األمن الدولي  2216)2015(  

كغطــاء ُيؤســس تزييفــًا لشــن العــدوان الوحشــي علــى 

اليمــن، غيــر أن وثائــق األمــم المتحــدة الرســمية ذات 

لجهــة دول  الُمنحــاز  األمــن  بممارســات مجلــس  الصلــة 

ــف العــدوان  دحــض قطعــًا أكاذيــب دول تحال
َ
العــدوان، ت

فــي هــذا الســياق، علــى الرغــم مــن أن دول العــدوان هــي 

مــن صاغــت تلــك القــرارت علــى ضــوء مصالحهــا بحســم 

التحالــف ألهدافــه فــي اليمــن خــال أيــاٍم أو أســابيع كحــٍد 

ــات العســكرية، وفــي ظــل تغــاٍض  أقصــى النتهــاء العملي

ُمتوقــع ألجهــزة األمــم المتحــدة المعنيــة تجــاه خروقــات 

وتجــاوزات دول العــدوان مــن جهــة، وتمادي دول التحالف 

الغاشــم فــي توظيــف القــرارات الدوليــة لتســويغ عدوانها، 

داعــت 
َ
مــن جهــة ثانيــة. وعلــى ذات النحــو مــن التدليــس، ت

دول تحالــف العــدوان الهمجــي لتبريــر تدخلهــا العســكري 

فــي اليمــن، بزعــم الدفــاع عــن النفــس فــي تضليــل بائــس 

غايتــه الفعليــة علــى مســتوى المنطقــة التغطيــة علــى 

أهــداف العــدوان الصهيونيــة، بمــا فــي ذلــك اســتكمال 

تدميــر الجيــوش العربيــة، وتفكيــك المنظومــات الجويــة، 

واســتهداف البنيــة العســكرية التحتيــة فــي ســياق تنفيــذ 

ومــآرب  ألغــراض  تحقيقــًا  الهدامــة،  الفوضــى  سياســة 

السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة.  إن 

إعــان ناطــق العــدوان الجبيــر مــن واشــنطن عــن بــدء 

لدليــل  الســعودية،  بقيــادة  العــدوان  تحالــف  عمليــات 

واضــح علــى التخطيــط الســابق بأشــهر لشــن التحالــف 

ــى اليمــن، وفقــًا لتصريحــات الجبيــر  العــدوان الغاشــم عل

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعــرض لــه حــي بنــي حــوات بأمانــة العاصمــة جــراء 
اســتهداف غــارات التحالــف  بتاريــخ )26  مــارس  2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعــرض لــه حــي بنــي حــوات بأمانــة العاصمــة جــراء 
اســتهداف غــارات التحالــف  بتاريــخ )26  مــارس  2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعــرض لــه حــي بنــي حــوات بأمانــة العاصمــة جــراء 
اســتهداف غــارات التحالــف  بتاريــخ )26  مــارس  2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعــرض لــه حــي بنــي حــوات بأمانــة العاصمــة جــراء 
اســتهداف غــارات التحالــف  بتاريــخ )26  مــارس  2015م(
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ــذاك فــي واشــنطن. ســفير الريــاض آن

وإن صبــر الجمهوريــة اليمنيــة االســتراتيجي وعــدم ردهــا علــى الهجمــات العســكرية لتحالــف العــدوان إال بعــد ُمضــي أكثــر 

ــى مبــادأة التحالــف بشــن  مــن شــهر، لدليــل حاســم علــى موقــف اليمــن الجــاد تجــاه الســام فــي المنطقــة مــن جهــة، وعل

، مــن جهــة ثانيــة.   لقــد 
ً
العــدوان العســكري علــى اليمــن، وعلــى تأكيــد حــق اليمــن فــي الدفــاع المشــروع عــن النفــس ضــرورة

عملــت دول العــدوان علــى إشــاعة األكاذيــب المفبركــة صهيونيــًا حــول تهديــد الماحــة الدوليــة فــي مضيــق بــاب المنــدب 

ــة،  ــي ومؤسســاته المعني  عــن المجتمــع الدول
ً
ــة ــة، نياب ــح الدولي ــت نفســها مدافعــًا عــن المصال ــل ونّصب والبحــر األحمــر، ب

ــروج لــه فــي ســياق تصريحاتهــا المتكــررة حــول األهــداف المعلنــة لتحالــف دول 
ُ
كترويــٍج مفبــرك مــا برحــت قــوى العــدوان ت

عاصفــة العــدوان منــذ الوهلــة األولــى لتدخلهــا العســكري فــي اليمــن. 

وقــد تكــرر هــذا التضليــل علــى لســان العديــد مــن قيــادات العــدوان وعبــر مختلــف وســائط وقنــوات إعــام التحالــف 

وعمائــه، حتــى انكشــف ســتار أغــراض العــدوان الفعليــة مــن الترويــج الهائــل لتهديــد الماحــة الدوليــة فــي البحــر األحمــر، 

ــذي غايتــه الفعليــة تنفيــذ  ــدول المشــاطئة للبحــر األحمــر«، وال ــف ال إذ أعلنــت دول العــدوان إنشــاء مــا أســمته بـــ » تحال

سياســة الواليــات المتحــدة، وتعزيــز تواجــد كيــان الصهاينــة فــي بــاب المنــدب والبحــر األحمــر تحــت مظلــة تحالــف إقليمــي 

خططــت لــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وأعلــن عنــه الرئيــس األمريكــي فــي وقــت ســابق، مصرحــًا حينهــا بنوايــا إنشــاء 

نيــط 
ُ
ــم الكيــان الصهيونــي وحلفــاء الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى جانــب بعــض الــدول العربيــة، التــي أ

ُ
تكتــل دولــي َيض

بهــا دور تســهيل وتهيئــة األجــواء المائمــة لتطبيــع العاقــات مــع الصهاينــة. 

وفــي مقدمــة تلــك الــدول العربيــة، الســعودية واإلمــارات كأدوات إقليميــة، تعمــل فــي إطــار تحقيــق سياســات الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة وكيــان الصهاينــة. وهــذا مــا كشــفته بشــكٍل واضــح األحــداث المتتاليــة والتصريحــات المتعاقبــة 

ات المســتمرة، بمــا فــي ذلــك مؤتمــر »وارســو« الــذي شــارك فيــه، إلــى جانــب كيــان الصهاينــة ،  والتحــركات الدؤوبــة واللقــاء

عمــاء التحالــف فــي إطــار حكومــة فنــادق الريــاض برئاســة دميــة العــدوان هــادي. 

وعلــى ذات النهــج مــن التلفيــق، تزعــم دول العــدوان مواجهــة مــا أســمتها بـــ » تدخــات إيــران المزعزعــة لاســتقرار فــي 

المنطقــة«، كترويــج ممنهــج لحديــث الصهاينــة ومزاعــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وكأحــد األهــداف الشــائعة والذرائــع 

الزائفــة لــدول العــدوان الصهيونــي علــى اليمــن. 

إن جهــود دول العــدوان الدؤوبــة فــي ســياق تطبيــع العاقــات مــع كيــان الصهاينــة، ونشــاطها المســتمر فــي إطــار تغييــر 

مســار مجابهــة العــدو الصهيونــي، وســعيها الحثيــث لحــرف األنظــار تضليــًا باتجــاه إيــران وحــركات المقاومــة ، والتحــرر 

الوطنــي مــن اســتغال وتســلط االســتعمار األمريكــي واحتــال الكيــان الصهيونــي، فضــًا عــن تغطيتهــا الفاضحــة لنشــاط 

الصهاينــة فــي المنطقــة فــي ظــل تركيــز األضــواء المكثفــة نحــو إيــران وحــركات المقاومــة، ومحاولتهــا التســويغ الشــائن 

لاصطفــاف المفضــوح مــع الكيــان الصهيونــي، لدليــل قاطــع علــى زيــف ذرائــع العــدوان مــن جهــة، وعلــى حقيقــة األغــراض 

الفعليــة لــدول العــدوان الهمجــي علــى شــعب اليمــن وســيادته مــن جهــة ثانيــة.
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ومزاعــم  بإيــران  ســعود  آل  نظــام  يتــذرع  فبينمــا 

تدخاتهــا، تتعــدد مظاهــر العاقــات التطبيعيــة مــع 

التــي  المؤامــرات  جهــود  وتتضاعــف  الصهاينــة،  كيــان 

ينســجها الصهاينــة ونظــام آل ســعود عبــر مخططــات 

منهــا تحالــف الــدول المشــاطئة للبحــر األحمــر الــذي تقــف 

خلفــه الكيــان الصهيونــي، وتتصــدره ظاهريــًا الريــاض. 

ــات، بمــا  ــك الكيان ــوب اليمــن تتاحــم جهــود تل وفــي جن

فــي ذلــك القاعــدة وداعــش تحــت قيــادة أمريكيــة تتولــى 

مهمــة تنظيــم وتخطيــط ومســاندة مســار تحــرك إجرامي 

الجمهوريــة  إقليــم  أحداثــه  ســاحة  صهيونــي  أمريكــي 

اليمنيــة ومنطقــة البحــر األحمــر والمحيــط الهنــدي. 

ــة تطــل علــى البحــر  ــداد ســواحل دول أفريقي ــى امت وعل

ويرســم  نشــاطه  الصهاينــة  كيــان  يكثــف  األحمــر، 

يقبــع  الريــاض  فنــادق  فــي غياهــب  خطواتــه، وهنــاك 

دميــة تتخــذ منــه الريــاض غطــاء إلقحــام اســم اليمــن 

ضمــن تحالــف تقــوده الكيــان الصهيونــي عبــر كيانــات 

خليجيــة ذات نزعــة صهيونيــة جعلتهــا دومــًا إلــى جانــب 

الكيــان الصهيونــي تنســج المخططــات التدميريــة وتعمــل 

علــى تمزيــق وتفتيــت جســم المنطقــة وكيــان األمــة مــن 

الداخــل لتحقيــق غايــات وأغــراض السياســة الخارجيــة 

المتحــدة األمريكيــة. للواليــات 

ــذ  ــة وينف ــدرب الصهاين ــوب اليمــن يخطــط وي ــي جن فف

اإلماراتيــون وعمــاء االحتــال وعناصــر اإلرهــاب، ومــن 

ورائهــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والغايــة تأميــن 

اإلجراميــة،  المشــاريع  وتمريــر  الامشــروعة  المصالــح 

وعلــى رأســها فــرض االنفصــال واقعــًا؛ لتقســيم اليمــن 

الموحــد وإحــكام الحصــار المطبــق  وإيجــاد موطــئ قــدم 

وغطــاء لتواجــد ظاهــره وطنــي وباطنــه أمريكــي. ومــن 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لحــي درم المعبــري مديريــة 
ــخ )7  ســبتمبر  2015م( ــم محافظــة إب  بتاري يري

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لحــي درم المعبــري مديريــة 
ــخ )7  ســبتمبر  2015م( ــم محافظــة إب  بتاري يري

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لحــي درم المعبــري مديريــة 
ــخ )7  ســبتمبر  2015م( ــم محافظــة إب  بتاري يري

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لحــي درم المعبــري مديريــة 
ــخ )7  ســبتمبر  2015م( ــم محافظــة إب  بتاري يري
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خــال الريــاض يعمــل كيــان الصهاينــة ومــن ورائهــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى إيجــاد تحالــف يمكنهــم مــن 

الســيطرة علــى مداخــل البحــر األحمــر والتواجــد الفعلــي فــي المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب واحتــال جزيــرة ســقطرى 

بغطــاء إقليمــي ومســوغات مفبركــة، وعلــى أقاليــم دول مجــاورة تعــزز الكيــان الصهيونــي وجودهــا اإلجرامــي وتمــد نفوذهــا 

العســكري وترصــع عاقاتهــا اإلقليميــة وتنســج تحالفاتهــا الدوليــة.

ليســت سياســة الفــرز الطائفــي والتقســيم الجغرافــي وتغذيــة النعــرات المقيتــة مــن طائفيــة ومناطقيــة وعنصريــة ســوى 

أســاليب بغيضــة توظفهــا اإلدارة األمريكيــة فــي ســياق تنفيــذ سياســاتها الخارجيــة الخبيثــة. غايتهــا؛ إيقــاد نــار الصراعــات 

اإلقليميــة، وتســجير لهيــب االقتتــال األهلــي، وتســعير شــرار التناحــر البينــي، بمختلــف مظاهرهــا التدميريــة؛ كــي يتســنى 

لقــوى الطغيــان األمريكــي العــزف علــى وتــر التناقضــات الرجيمــة، وتجســيد األغــراض الشــيطانية مــن تقســيم األقاليــم 

الســيادية، وتجزئــة الكيانــات السياســية، وتمزيــق نســيج المجتمعــات الوطنيــة، وتغييــب الهويــة الدينيــة، وتغريــب 

الثقافــات األصيلــة، وتفتيــت القواســم المشــتركة.

ات الدوليــة، وتحشــد الجهــود اإلقليميــة، وتنســج  إنهــا السياســة الخارجيــة األمريكيــة االســتعمارية التــي تنظــم اللقــاء

ــة، وتصــوغ األهــداف  ــع دومــًا السياســات النفعي ــرز تزييفــًا الشــعارات العقيمــة، وتقنِّ تدليســًا العناويــن اإلعاميــة، وتب

الشــيطانية فــي ســياق مؤتمــر وارســو البائــس؛ تعزيــزًا لاصطفــاف التآمــري الخليجــي الصهيونــي األمريكــي، وحياكــة للمزيــد 

مــن المخططــات التــي تســتهدف دول المنطقــة وشــعوبها المقاومــة، بمــا فــي ذلــك تصفيــة القضيــة الفلســطينية، بمســاندة 

أعــراب الخليــج وأذرعــة الصهاينــة، مــن يعتــدون اليــوم علــى شــعب اليمــن، ويجلســون أذالء علــى طاولــة واحــدة مــع قــادة 

كيــان الصهاينــة ومســؤولي اإلدراة األمريكيــة. 

إن مــا تقترفــه أيــادي العــدوان وأدواتــه العميلــة مــن اســتهداٍف وحشــي للمدنييــن فــي إطــار سياســة ممنهجــة أمريكيــة 

ســعودية علــى نطــاق واســع وإصــرار متعمــد، غايتــه إرهــاب الشــعب اليمنــي وكســر إرادتــه الحــرة وصمــوده األســطوري.

ومهمــا تلطخــت أيــادي العــدوان اإلجراميــة ومهمــا أوغلــت وتمــادت فــي ســفك الــدم اليمنــي واســتهداف مقــدرات الشــعب 

ــك اإلجــرام الممنهــج إرادة الشــعب اليمنــي  وبنيتــه التحتيــة ومقوماتــه االقتصاديــة ومؤسســاته العامــة، فلــن تكســر بذل

وعقيدتــه الراســخة وتصميمــه الجــاد فــي المضــي قدمــًا نحــو تحقيــق غايتــه الوطنيــة المتمثلــة فــي نيــل حريتــه واســتقاله 

السياســي وصــون ســيادته الوطنيــة. وعلــى دول العــدوان أن تــدرك أن  زمــن الوصايــة والهيمنــة والتســلط واالســتغال قــد 

ولــى.

مزاعم مساندة دمية العدوان الغاشم

ــة اليمنيــة بــداًل مــن صونهــا، وفقــدان الســيطرة الفعليــة بــداًل مــن تكريســها، وتفشــي اإلرهــاب  إن انتهــاك ســيادة الدول

وتوظيفيــه خافــًا لزعــم محاربتــه، وانتشــار العصابــات المســلحة والمليشــيات الطائفيــة واإلنفصاليــة والحزبيــة واإلرهابيــة، 

وإنشــاء الكيانــات التابعــة مــن أحزمــة ونخــب أمنيــة وعســكرية تعمــل بالوكالــة لتجســيد غايــات دول تحالــف العــدوان 

وتحقيــق مصالحهــا الخاصــة؛ وتقويــض الســلطات المفترضــة لتلــك الحكومــة المزعومــة، وفقدانهــا للقيــادة والســيطرة، 
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وتوظيفهــا لتوليفــات مســلحة مرتزقــة وأخــرى إرهابيــة، 

وخضوعهــا الذليــل لتحالــف العــدوان، وتواجدهــا الدائــم 

تأميــن  عــن  المســتمر  وعجزهــا  الريــاض،  فنــادق  فــي 

ــي تصفهــا  ــك المناطــق الت ــي تل ــا ف ه ــدِم لوزراء موضــع ق

وانهيــار  ســلطتها  تــآكل  عــن  ناهيــك  بالمحــررة؛  

مؤسســاتها على جميع المســتويات، بما في ذلك  فشــلها 

التــام بمناطــق الســيطرة المزعومــة فــي توفيــر األمــن، 

الحمايــة  وتقديــم  الكرامــة،  وصــون  العدالــة،  وتحقيــق 

عنهــا  غنــى  ال  التــي  الضروريــة  والخدمــات  األساســية 

لحيــاة المدنييــن ٍعوضــًا عــن مضاعفــة المعانــاة ومفاقمــة 

الكارثــة اإلنســانية؛  لدليــل قاطــع  علــى أن تلــك الســلطة 

الصوريــة والشــرعية المفبركــة لــم تكــن يومــًا ســوى غطــاء 

أتخذتــه دول العــدوان إلخفــاء وتقنيــع حقيقــة أطماعهــا 

وفعليــة أهدافهــا وعــدم مشــروعية مصالحهــا فــي اليمــن؛ 

فضــًا عــن تحقيــق مصالــح الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ــي  ــة ف ــارات كأدوات إقليمي ــل الســعودية واإلم ــي تعم الت

إطــار سياســاتها الخارجيــة وغاياتهــا اإلقليمــة ونفوذهــا 

اإلســتعماري.

لقــد أوغــل عــدوان تحالــف الريــاض عــن قصــِد فــي تعميق 

ــة  ــي مفاقم ــِد ف ــغ عــن عم ــي،  وبال ــاة الشــعب اليمن معان

الكارثــة اإلنســانية لتحقيــق مــآرب سياســية تتنافــي وقيــم 

ــم؛ كل  ــن األم ــادئ وقواني اإلنســانية وأعــراف الحــرب ومب

ذلــك  بغيــة تحقيــق غايــات دوليــة وإقليميــة خاصــة 

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وكيــان الصهاينــة، تحــت 

غطــاء ذرائــع شــتى مثــل زعــم إعــادة تلــك الشــرعية 

تحالــف  إجــرام  يســتثني  ولــم  عناوينهــا.  أبــرز  البائــدة 

الريــاض فــي اســتهدافه أحــًد؛ طفــًا كان أو مــرأة، شــابًا أو 

ــخ العــدوان.  ــف وصواري ــف التحال ــه قذائ شــيخًا، إال وطالت

صــورة موثقــة لمجموعــة مــن الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف للمدنييــن فــي مديريــة 
يريــم محافظــة إب  بتاريــخ )19  يوليــو  2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا  األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف للمدنييــن فــي مديريــة يريــم 
محافظــة إب  بتاريــخ )19  يوليــو  2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمنــازل المدنييــن بمديريــة 
يريــم محافظــة إب  بتاريــخ )19  يوليــو  2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمنــازل المدنييــن بمديريــة 
يريــم محافظــة إب  بتاريــخ )19  يوليــو  2015م(
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فمــن قتــٍل لألطفــال والنســاء، وتدميــٍر كامــل للمســاكن واألوطــان، إلــى حصــاِر شــامِل وجائــر فاقــم مــن أوجــاع الشــعب اليمنــي 

بــكل فئاتــه دون تمييــٍز؛ كل ذلــك بحجــة إعــادة تلــك الشــرعية الزائفــة لدميــة العــدوان. وكمــا أن العــدوان لــم يتــردد فــي 

ــة اليمنيــة والتدخــل المســتمر فــي الشــؤون الداخليــة، ومصــادرة القــرار اليمنــي  واإلســتقال  اإلعتــداء علــى ســيادة الدول

الوطنــي، وتقويــض حــق الشــعب فــي تقريــر المصيــر، وقتــل وإبــادة األبريــاء، وتدميــر البنيــة التحتيــة المدنيــة، واحتــال 

الجــزر، ونهــب الثــروات، وســرقة التــراث، وتوظيــف اإلرهــاب ، وتفتيــت النســيج اإلجتماعــي، وإذكاء الطائفيــة البغيضــة، 

وتهديــد وحــدة اليمــن وســامة أراضيــه، واســتهداف اإلقتصــاد وفــرض الحصــار، وجلــب المرتزقــة وعصابــات اإلرهــاب؛ لــم 

يتــردد أيضــًا فــي فبركــة األحــداث، ونســج األكاذيــب، وتقنيــع األطمــاع، وإخفــاء األهــداف، وتحريــف الحقائــق، وبــث الزيــف، 

ات، وإختــاق الذرائــع؛ كل ذلــك تحــت ســتار إعــادة تلــك الشــرعية الســاقطة لتحالــف  عاصفــة العــدوان. ونشــر اإلفتــراء

إن زمنــًا طويــًا مــن التزييــف والتدليــس والتضليــل لتبريــر ســفك دمــاٍء بريئــة وطفولــة مذبوحــة فــي اليمــن بزعــم إعــادة 

ــاع الحقــوق، وهشاشــة  ــار منظومــة القيــم، وســقوط قن ــم، وانهي ــر العال ــى مــوت ضمي شــرعية زائفــة؛  لدليــل واضــح عل

فاعليــة القانــون لصالــح تحقيــق األطمــاع وبســط النفــوذ وتكريــس الهيمنــة.  

 عــن واقــع زيــف 
ً
وهــا هــي اليــوم،  التقاريــر األمميــة التــي طالمــا دأبــت علــى محابــة دول العــدوان تزيــح الســتار، كاشــفة

ــى اليمــن؛  ــت غطــاًء رخيــص لعــدوان غاشــم عل ــي مثل ــدة الت ــك الشــرعية البائ ــف العــدوان. تل ــة لتحال الشــرعية المزعوم

ــة: ــارات التالي ــة بالعب ــر األممي تصفهــا وتتحــدث عنهــا التقاري

1. ال يــزال هــادي وحكومتــه يواجهــان تحديــات يفرضهــا عــدد مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة واإلقليميــة، ولهــذا التدخــل 

فــي الشــؤون الداخليــة آثــار مدمــرة، وتزيــد مــن تعقيــدات الوضــع زيــادة عــدد الحــوادث التــي كان لتنظيــم القاعــدة ضلوعــًا 

فيهــا، )مقدمــة التقريــر األول 2015(.

2. ظــل اليمــن يواجــه تهديــدات خطيــرة وظلــت حكومــة هــادي ضعيفــة؛ وعانــي البلــد ظروفــًا اقتصاديــة صعبــة ومشــهدًا 

سياســيًا متفــككًا، وضعفــًا فــي القيــادة والســيطرة علــى القطاعييــن العســكري واألمنــي؛ وتنوعــًا فــي تأثيــر الجهــات الفاعلــة 

اإلقليميــة، ) الفقــرة 37، تقريــر 2015م(.

3. تتصــف ســلطة هــادي بضآلــة الســيطرة علــى مؤسســات حكوميــة حيويــة أو غيابهــا، وضعــف ســيطرة الــوزراء أو عــدم 

ســيطرتهم علــى الشــؤون الماليــة وعلــى إدراة مؤسســاتهم، ومازالــت حكومــة هــادي ضعيفــة وعرضــة للمخاطــر، ) الفقــرة 

41، تقريــر 2015م(.

4. تفتقر حكومة هادي إلى القوة العسكرية لمواجهة خصومها، ) الفقرة 47، تقرير 2015م(.

ــر  ــه تأثي ــس التعــاون الخليجــي لليمــن كان ل ــدان مجل ــه بل ــذي تقدم ــت فــي مســتوى الدعــم ال ــي حدث 5. إن التحــوالت الت

مباشــر علــى اســتقرار حكومــة هــادي، وعلــى قدرتهــا علــى تنفيــذ نتائــج مخرجــات الحــوار الوطنــي، ) الفقــرة 54، تقريــر 

2015م(.
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6. مســتغلين انعــدام األمــن وفقــدان الدولــة الســيطرة 

بشــكل عــام، طالــب مســلحون مــن القبائــل فــي محافظــة 

ــن النفــظ،  ــد م ــدات البل ــن عائ ــادة حصتهــم م ــآرب بزي م

وهاجمــوا خــط األنابيــب الرئيســي لضــخ النفــط فــي البلــد، 

وأفلتــوا نســبيًا مــن العقــاب. وأســفرت هــذه الهجمــات عــن 

وقــف عمليــات إيصــال النفــط إلــى الحديــدة  ومحطــات 

الوقــود وارتفــاع  النفــظ، وعــن نقــص  أخــرى لتصديــر 

ــدات  ــد وعــن انخفــاض عائ ــع أنحــاء البل أســعاره فــي جمي

التصديــر، ) الفقــرة 145، تقريــر 2015م(.

7. تشــكل حــدود اليمــن البريــة والســاحلية تحديــًا يعــوق 

الجهــود التــي تبذلهــا حكومــة هــادي بغــرض الحــد مــن 

ــر 2015(. ــرة 151، تقري ــق األســلحة، )الفق تدف

السياســية  اإلغتيــاالت  وكثــرت  الفوضــى  انتشــار   .8

الفقــرات  األخــرى،)  والهجمــات  والتهديــدات 

2015م(. تقريــر   ،166،167،186

عــدن  فــي  المحليــة  المقاومــة  وحــدات  أبــرز  مــن   .9

المليشــيات االنفصاليــة المنتســبة إلــى الحــراك الجنوبــي، 

التــي كانــت تقاتــل إلــى جانــب المليشــيات المواليــة لحــزب 

اإلصــاح والمليشــيات الســلفية، ومقاتلــي تنظيــم القاعدة، 

ولــكل منهــم مآربــه الخاصــة بــه، )الفقــرة 51، تقريــر 

2016م(.

10. تتألــف قــوات المقاومــة فــي تعــز مــن مليشــيات 

حمــود  للشــيخ  ومواليــة  اإلصــاح  حــزب  مــع  متحالفــة 

المخافــي، ومقاتليــن مواليــن لصــادق علــي ســرحان وهــو 

ــة تابعــة  ــدرع، وكتيب ــى م ــة األول ــي الفرق ــد ســابق ف عمي

لهــادي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تقاتل عدة جماعات ســلفية 

مســلحة أيضــًا ضمــن صفــوف مــا أســموها بالمقاومــة، ) 

ــة  ــز محافظ ــوق حزي ــف لس ــارات التحال ــتهداف غ ــراء اس ــار  ج ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
صنعــاء  بتاريــخ )19  يوليــو  2015م(

ــة  ــز محافظ ــوق حزي ــف لس ــارات التحال ــتهداف غ ــراء اس ــار  ج ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
صنعــاء  بتاريــخ )19  يوليــو  2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمدرســة الحســين  بمنطقــة 
حزيــز محافظــة صنعــاء  بتاريــخ )19  يوليــو  2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمدرســة الحســين  بمنطقــة 
حزيــز محافظــة صنعــاء  بتاريــخ )19  يوليــو  2015م(
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الفقــرة 67، تقريــر 2016م(.

11. يتمركــز الحوثيــون فــي الجبــال الغربيــة فــي مــأرب منــذ عــام 2014، حيــث يقاتلــون مــع القبائــل المتحالفــة معهــم 

ضــد تنظيــم القاعــدة والمليشــيات المتحالفــة مــع حــزب اإلصــاح، ) الفقــرة 71، تقريــر 2016م(.

12. ســيطر الحوثييــن علــى البنــك المركــزي، ولكنهــم ســمحوا للمحافــظ الــذي عينــه هــادي بمواصلــة أداء مهامــه التقنيــة 

فــي صنعــاء، وظــل البنــك يــؤدي دوره فــي تنظيــم الجهــاز المالــي وجمــع األمــوال ودفــع النفقــات، بمــا فــي ذلــك مرتبــات 

الموظفيــن فــي عــدن وفــي الســفارات والقنصليــات فــي الخــارج الذيــن يعتبــرون مناهضيــن للحوثييــن، ) الفقــرة 91، تقريــر 

.)2016

13. عندمــا تولــى عبــد ربــه منصــور هــادي الحكــم فــي 2012، قــام بإقالــة عــدد كبيــر مــن أقــارب صالــح وحلفائــه مــن 

مناصــب رئيســية فــي الجيــش وشــرع فــي تنفيــذ برنامــج إلصــاح قطــاع األمــن يرمــي إلــى تفكيــك إقطاعيــات عهــد صالــح. 

كمــا ســعى إلــى إنشــاء رقابــة مباشــرة علــى عمليــات شــراء األســلحة، والمخزونــات العســكرية، واألفــراد العســكريين، مــن أجــل 

تحقيــق هــدف إنشــاء جيــش وطنــي متكامــل علــى المــدى الطويــل، ) الفقــرة 45، تقريــر 2016م(.

14. حــدد الفريــق اتجاهــات جديــدة فــي تعبئــة الجماعــات الســلفية، ال ســيما فــي المناطــق التــي اســماها بالمقاومــة، وعــزى 

ــى تصــور مفــاده فشــل األحــزاب السياســية القائمــة وافتقــار  ــة الســلفيين  إل ــا اســماها بالمصــادر تعبئ التقريــر حســب م

المؤسســات السياســية الرســمية للشــرعية، ونتيجــة عــدوان مــن اســماهم التقريــر بالحوثييــن وإذكاء تحركهــم للتطــرف  

وذلــك إلعتبــارات طائفيــة لــدى الســلفيين، )الفقــرة52، تقريــر 2016م(.

ــه  ــي شــن غارات ــف ف ــوات المســلحة وشــروع التحال ــة وتشــرذم الق ــار الحكوم ــة عــام 2015، أفضــى انهي ــذ بداي 15. من

ــك، أن  ــى ذل ــى التوســع، ويــرى الفريــق إضافــة إل ــى تهئيــة بيئــة أمنيــة مواتيــة لتنافــس الجماعــات المســلحة عل الجويــة إل

اســتنفار القبائــل والجماعــات الســلفية المســلحة، ووجــود جماعــات مســلحة متنافســة ضالعــة فــي أنشــطة إرهابيــة، وكثــرة 

جماعــات المقاومــة المســلحة ذات المخططــات اإلنفصاليــة فــي عــدن علــى الخصــوص، كلهــا عوامــل شــكلت خطــرًا علــى 

آفــاق الســلم واألمــن فــي المناطــق المتنــازع عليهــا،) الفقــرة 61، تقريــر 2016م(.

16. تقــوم جماعــات إرهابيــة مثــل تنظيــم القاعــدة وداعــش باســتغال فعلــي للبيئــة السياســية المتغيــرة مــن أجــل تجنيــد 

أعضــاء جــدد وشــن هجمــات جديــدة، ) مقدمــة تقريــر 2017م(.

17. أدى نقــل البنــك المركــزي إلــى عــدن إلــى انخفــاض كبيــر فــي توفيــر المــواد والخدمــات التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء المدنييــن 

علــى قيــد الحيــاة. وقــد تــؤدي هــذه الخطــوة إلــى تســريع وتيــرة الكارثــة اإلنســانية الوشــيكة فــي مناطــق الشــمال الخاضعــة 

لســيطرة تحالــف انصــار اللــه صالــح بحســب التقريــر، ) مقدمــة التقريــر 2017م(.

18. ال تــزال معظــم البعثــات الدبلوماســية اليمنيــة فــي الخــارج تنتســب إلــى حكومــة هادي، بإســتثناء البعثتين الموجودتين 

في ايران وســوريا، ) الفقرة 23، تقرير 2017م(.
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19. ال تــزال حكومــة هــادي تواجــه تحديــات كبيــرة فــي 

تهئيــة بيئــة آمنــه ومأمونــة وكفالــة تقديــم الخدمــات 

العامــة فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا . وقضــى هــادي 

معظــم الفتــرة المشــمولة بالتقريــر فــي الريــاض، وقصــر 

ــزال  ــآرب وال ي ــى م ــى محســن ســفره داخــل اليمــن عل عل

وجــود مســؤوليين حكومييــن مــن ذوي األصــول الشــمالية 

فــي عــدن  الحكومــة  أعضــاء  فــي عــدن وتنقــل جميــع 

مقيديــن ألســباب أمنيــة، )الفقــرة 27، تقريــر 2017م(.

20. علــى المســتوى التشــغيلي، يــرى الفريــق أن انشــطة 

المملكــة  ســيطرة  تحــت  تجــري  العســكرية  التحالــف 

تقريــر   ،30 )الفقــرة  واإلمــارات،  الســعودية  العربيــة 

2017م(.

درج ســته يمنيــن، بمــن فيهــم اثنــان مــن أعضــاء 
ُ
21. أ

حكومــة هــادي فــي قائمة اإلرهابيين العالميين المحددين 

بصفــة خاصــة. وهــم نايــف ســالم صالــح القيســي، محافــظ 

المجلــس  عضــو  أبكــر  علــي  علــى  الحســن  و  البيضــاء، 

االستشــاري وزعيــم مليشــيا مواليــة لحكومــة هــادي فــي 

الجــوف بحســب التقريــر، )الفقــرة 53، تقريــر 2017م(.

22. ال يــزال الجيــش يعيــش انقســاما عميقــا. إذ اختفــى 

تقريبــًا الــوالء للدولــة المركزيــة، وتحــول الــوالء اآلن إلــى 

ــة  ــا أنهــا هــي الدول عــدة جماعــات تدعــي كثيــر منهــا إم

ــة.  ويــرى الفريــق أن اليمــن  أو أنهــا ســلطة حاكمــة بديل

علــى شــفا التصــدع بدرجــة قــد ال تقــوم لــه بعدهــا قائمــة، 

)الفقــرة 40، تقريــر 2017م(.

مثــل  عســكرية  هيئــات  التحالــف  قــوات  أنشــئت   .23

قــوات الحــزام األمنــي فــي 2016 التــي تنشــط فــي جميــع 

أنحــاء الجنــوب، والقــوات الخاصــة الحضرميةالمرابطــة فــي 

حضرمــوت، والعديــد مــن المليشــيات التــي بالرغــم مــن 

ــه  ــي عبدالل ــن )عل ــاحنة المواط ــف لش ــارات التحال ــتهداف غ ــراء اس ــال ج ــا أطف ــة لضحاي ــورة موثق ص
الوهبــي( بمديريــة الســوادية محافظــة  البيضــاء  بتاريــخ )16  ديســمبر  2018م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لشــاحنة المواطــن )علــي 
عبداللــه الوهبــي( بمديريــة الســوادية محافظــة  البيضــاء  بتاريــخ )16  ديســمبر  2018م(

صــورة موثقــة للضحيــة المواطــن )علــي عبداللــه الوهبــي(  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لشــاحنته  
بمديريــة الســوادية محافظــة  البيضــاء  بتاريــخ )16  ديســمبر  2018م(

ــي  ــف لشــاحنة المواطــن )عل ــار  جــراء اســتهداف غــارات التحال ــن الدم ــب م صــورة موثقــة تظهــر جان
ــمبر  2018م( ــخ )16  ديس ــاء  بتاري ــة  البيض ــوادية محافظ ــة الس ــي(  بمديري ــه الوهب عبدالل
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انتســابها إلــى حكومــة هــادي، تعمــل إلــى حــد كبيــر خــارج نطــاق ســيطرة هــذه األخيــرة. وبــداًل مــن أن تكــون هنــاك حــرب 

كبيــرة واحــدة، تعمــل فيهــا مختلــف الوحــدات العســكرية مــن أجــل هــدف مشــترك شــامل، فــإن النــزاع يتألــف مــن عــدة 

ــى خدمــة أهدافهــم الخاصــة، ) الفقــرة 41، تقريــر 2017م(. حــروب صغيــرة يســعى فيهــا قــادة محليــون إل

24. تشــير البيانــات إلــى أن حكومــة هــادي ربمــا قــد فقــدت الســيطرة علــى مــا يزيــد عــن 68 % مــن المخزونــات الوطنيــة 

مــن الســاح أثنــاء النــزاع، )الفقــرة 78، تقريــر 2017(.

25. بــدأ أفــراد األمــن عمليــات تشــريد قســري ألفــراد منحدريــن مــن الشــمال والذيــن يعملــون فــي عــدن أو يقيمــون فيهــا، 

وأيــدت الســلطات المحليــة هــذه المبــادرة، ) الفقــرة 150، تقريــر 2017م(.

26. بعــد قرابــة ثــاث ســنوات مــن النــزاع، يــكاد اليمــن، كدولــة، أن يكــون قــد ولــى عــن الوجــود، وهنــاك تحــدي تواجهــه 

حكومــة هــادي فــي الجنــوب، وهــو وجــود قــوات تعمــل بالوكالــة، تســلحها وتمولهــا الــدول األعضــاء فــي التحالــف الــذي تقــوده 

المملكــة العربيــة الســعودية، وتســعى إلــى تحقيــق أهــداف خاصــة بهــا، ) مقدمــة تقريــر2018م(.

27. لقــد تآكلــت ســلطة حكومــة هــادي إلــى حــد أصبــح مشــكوكًا فيــه عنــده مــا إذا ســيكون بمقدورهــا فــي يــوم مــا أن تعيــد 

اليمــن إلــى ســابق عهــده، بلــدًا واحــدا، وعــزى التقريــر ذلــك إلــى : عــدم قــدرة هــادي علــى الحكــم مــن الخــارج؛ تشــكيل 

ــي مســتقل؛ اســتمرار وجــود الحوثييــن فــي صنعــاء؛  ــن وهــو إنشــاء يمــن جنوب ــه هــدف معل ــي ولدي ــي جنوب ــس انتقال مجل

انتشــار عمليــات مســتقلة مــن جانــب قــوات عســكرية تعمــل بالوكالــة يمولهــا ويمدهــا بالســاح أعضــاء التحالــف الــذي تقــوده 

المملكــة العربيــة الســعودية، )الفقــرة 17، تقريــر 2018م(.

28. هنــاك عــددًا مــن الجهــات الفاعلــة فــي الجنــوب،  مثــل تنظيــم القاعــدة وداعــش ومعارضــون مــن القبائــل، والمجلــس 

األنتقالــي، والقــوات المقاتلــة بالوكالــة عــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية؛ تجعــل مــن الصعــب علــى حكومــة هــادي أن 

تحكــم وتفــرض ســلطتها، وتــرى قــوات االمــارات فــي جنــوب اليمــن فــي قــوات الحــزام األمنــي ركائــز أساســية الســتراتيجتها 

األمنيــة فــي اليمــن، ويســتمر هــذا النهــج فــي تهميــش المؤسســات الحكوميــة، وهــو مــا يزيــد مــن تقويــض قــدرات حكومــة 

هــادي األمنيــة واإلســتخباراتية والحــد منهــا، )الفقرتيــن 32، 33، تقريــر 2018م(.

29. يــرى الفريــق أن طــول أمــد الحــرب، وعــدم إحــراز تقــدم عســكري، واالنقســامات التــي ظهــرت، تجعــل االنفصــال مــن 

أجــل تشــكيل يمــن جنوبــي احتمــااًل حقيقيــًا اآلن. وعــاوة علــى ذلــك، أضعفــت إلــى حــد بعيــد، خــال عــام 2017م ، قــدرة 

حكومــة هــادي علــى إدراة وحكــم المحافظــات الثمانــي التــي تدعــي أنهــا تســيطر عليهــا. والحالــة فــي عــدن والمهــرة تقــدم 

مثاليــن قوييــن علــى خلفيــة هــذا االحتمــال، ) الفقــرة 37، تقريــر 2018(.

30. لــم تدفــع حكومــة هــادي مرتبــات العامليــن فــي الحكومــة فــي أكثــر مــن مــرة، ويبــدو أنهــا عاجــزة عــن توفيــر الخدمــات 

األساســية، ) الفقرة 39، تقرير 2018م(.

ــرض  ــرار ف ــب ق ــادي عق ــوات ه ــة والمليشــيات الســلفية وق ــة المحلي ــن عناصــر المقاوم ــر بي 31. تصاعــدت حــدة التوت
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ــم اإلرهــاب،  ــاس المــدرج فــي قوائ ــو العب ــى أب ات عل جــزاء

يواصــل  التقريــر  بحســب  كبيــر  ســلفي  زعيــم  وهــو 

الســيطرة علــى مناطــق داخــل تعــز، ويمــارس الحقــوق 

والمســؤوليات الخاصــة حصــرًا بحكومــة هــادي، )الفقــرة 

.)2018 تقريــر   ،43

32. ال تكفــي المليشــيات الســلفية المختلفــة بمنافســة 

قــوات هــادي واحيانــًا اإلشــتباك معهــا، بــل إنهــا تتنافــس 

فيمــا بينهــا ويشــتبك بعضهــا مــع بعــض أيضــًا  وتتقاتــل 

المليشــيات وتتنافــس وتســعى للســيطرة علــى المناطــق 

 ( الخارجــي،  الدعــم  مــن  مزيــد  الســتقطاب  تعــز  فــي 

الفقــرة 44، تقريــر 2018م(.

33. ترفــع القــوات التــي يفتــرض أنهــا خاضعــة لســيطرة 

مســتقل،   جنوبــي  يمــن  علــم  روتينيــة  بصــورة  هــادي 

ويــرى الفريــق أن هــادي قــد فقــد القيــادة و الســيطرة 

الفعليــة علــى القــوات العســكرية واألمنيــة العاملــة باســم 

حكومــة اليمــن، ) الفقــرة 50، تقريــر 2018م(.

تمولهــا  التــي  بالوكالــة  المقاتلــة  القــوات  تشــكل   .34

وتســلحها دول أعضــاء فــي التحالــف الــذي تقــوده المملكــة 

العربيــة الســعودية، تهديــدًا للســام  واألمــن واألســتقرار 

فــي اليمــن ، وهــي إن ظلــت كذلــك لــن تكفــل تماســك 

الدولــة، بــل ســتزيد اليمــن تمزقــًا، ) الفقــرة 54، تقريــر 

2018م(.

35. إن هــدف إعــادة ســلطة حكومــة هــادي أصبــح بعيــد 

المنــال، والعــام 2018 شــهد بــروز قــوات أمــن موازيــة ) 

النخــب فــي الجنــوب(، بينمــا يفــرض القــادة المحليــون فــي 

الجنــوب تحديــات خطيــرة علــى مهــام ومســؤوليات تقــع 

حصريــًا فــي نطــاق حكومــة هــادي، ) مقدمــة التقريــر 

صورة موثقة للضحية )خالد علي( المصاب بأسلحة محرمة دوليًا

صــورة موثقــة لضحايــا أطفــال  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمنطقــة كيلــو 16  بمديريــة  الحالــي 
محافظــة  الحديــدة  بتاريــخ )2  نوفمبــر  2018م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمنطقــة كيلــو 16  بمديريــة  
الحالــي محافظــة  الحديــدة  بتاريــخ )2  نوفمبــر  2018م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمنطقــة كيلــو 16  بمديريــة  
الحالــي محافظــة  الحديــدة  بتاريــخ )2  نوفمبــر  2018م(
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2018م(.

ــام بمهامهــا ومســؤولياتها فــي المناطــق  ــى تأكيــد ممارســة ســلطتها والقي ــت حكومــة هــادي غيــر قــادرة عل 36. ال زال

المحــررة، ) الفقــرة 23، تقريــر 2018(.

إن واقــع حــال تلــك الحكومــة المزعومــة لدميــة العــدوان بــات جليــًا. ويكشــف عــن حقيقــة زعــم العــدوان المتمثــل فــي إعــادة 

تلــك الشــرعية الزائفــة؛ الممارســات الفعليــة لــدول تحالــف العــدوان وخصوصــًا مــا أوردتــه التقاريــر الدوليــة واألمميــة، ال 

ســيما ممارســات دولــة اإلمــارات فــي الجنــوب التــي تســعى لتحقيــق أجنــدات لــم تعــد هويتهــا وطبيعتهــا خفيــة علــى أحــد.

لقــد مثلــت شــرعية العــدوان الوحشــي علــى اليمــن يومــًا ســلطة انتقــال سياســي لتحقيــق  أهــداف مرحليــة محــددة ومزمنــة 

فــي إطــار مبــادرة خليجيــة  بمظلــة دوليــة وتــواط{ أممــي، فــي ســياق  ثــورة شــعبية عارمــة  وتدخــل خارجــي مقيــت، 

تشــابكت  فيــه إرادة التغييــر ومصالــح الوطــن مــع مطامــع  ومصالــح المســتعمر وقــوى التســلط والهيمنــة التــي اتخــذت 

 لضمــان اســتمرار  تســلطها وحمايــة مصالحهــا غيــر المشــروعة مــن جهــة، وااللتفــاف المفضــوح علــى إرادة 
ً
مــن  هــادي أداة

التغييــر مــن جهــة أخــرى.

ــل فــي بــادئ 
َ
مث

َ
إن أســاس تلــك الشــرعية الملفقــة التــي زعمهــا العــدوان كذريعــة لتبريــر تدخلــه العســكري فــي اليمــن، ت

ــى التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للبلــد  األمــر  بتوافــق سياســي منقــوص تحــت  ضغــط وإمــاء قــوى خارجيــة، دأبــت عل

ــب  ــة اليمنيــة واســتقالها السياســي وتقويــض حريــة الشــعب واحتــواء  اســتحقاق التغييــر ومطال وانتهــاك ســيادة الدول

الثــورة، لصالــح حمايــة مصالحهــا  وبســط نفوذهــا، ال نــزواًل عنــد رغبــة الشــعب وانصياعــًا لمشــيئته .أعقــب ذلــك التوافــق 

اســتفتاء شــعبي محــدود لــم يكــن بمنــأى عــن التعتيــم والفبركــة بهــدف تعزيــز وشــرعنة توافــق تلــك القــوى السياســية  

المغلوبــة علــى أمرهــا حينــًا، والواقعــة تحــت رحمــة ســياط عقوبــات مجلــس األمــن  وتهديــد دول التدخــل حينــًا أخــر، علــى 

أن تتولــى ســلطة التوافــق مهمــة إدارة شــؤون الدولــة وتســيير دفــة الحكــم فيهــا لفتــرة انتقاليــة مزمنــة بمهــام رئيســية 

محــددة، فــي تحايــٍا  واضــح علــى مطالــب التغييــر  واســتحقاقات الثــورة، كشــفتها الواقائــع العمليــة وفضحتهــا الحقائــق 

واألحــداث. ورغــم ذلــك، فشــلت تلــك الســلطة فــي إدارة المرحلــة وفرطــت بالمصلحــة الوطنيــة وارتهنــت لقــوى خارجيــة 

 لهــذا العــدوان الغاشــم.
ً
 لتحقيــق أطمــاع المعتــدي ومطيــة

ً
حتــى أضحــت أداة

ــال  ــاع الجــوي وقتــل الطياريــن واغتي ــر الجيــش وإضعافــه وتفكيــك منظومــة الدف ــى تدمي ــك الســلطة عل ــت تل كمــا عمل

ــدًا  ــواه، تمهي ــي اســتهداٍف ممنهــج، ناهيــك عــن كشــف أســرار الجيــش وتشــتيت ق ــراد الجيــش ف ــادة واف ــاط والق الضب

ــة الجيــش . ــك، بحجــة أعــادة هيكل ــه. كل ذل للعــدوان علي

 علــى تحقيــق أجنــدات دول التدخــل والعــدوان عبــر محاولــة تمريــر  فدراليــة الدولــة  ذات األقاليــم الســتة 
ً
وعملــت جاهــدة

التــي مثلــت نقطــة تبايــٍن واختــاف بيــن تلــك الســلطة ومــن ورائهــا القــوى الخارجيــة مــن ناحيــة، والقــوى الوطنيــة التــي 

رأت فيهــا خطــرًا مســتقبلي علــى وحــدة  الوطــن و نســيجه االجتماعــي وتهديــدًا محتمــًا لســامة اإلقليــم ووحــدة وتكامــل 
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أراضيــه مــن ناحيــة أخــرى.

إن شــرعية هــادي المزعومــة  قــد وصــل بهــا المطــاف 

ــدان  المســاندة المحــدودة،  ــة المطــاف حــد فق ــي نهاي ف

ارتكــز  التــي  السياســة   القــوى  توافــق  عــرى  وانفــراط 

علــى أساســها فــي الوصــول إلــى  ســلطان الحكــم وإدارة 

شــؤون الدولــة، إذ ســعى جاهــدًا نحــو تكريــس ســلطته 

ــى تاميــن مصالحــه وتحقيــق أطمــاع وأجنــدة  والعمــل عل

دول التدخــل، متناســيًا همــوم وأوجــاع الشــعب ومطالــب 

ثورتــه واســتحقاقاته، وإذ جعــل نصــب عينيــه مطالــب 

ــه  المســتعمر  بحلتــه الجديــدة ونفــوذه البغيــض وأدوات

الرخيصــة، وإذ صــرف جــل إهتمامــه علــى نســج المؤامــرات 

واحتــواء مطالــب الثــورة وااللتفــاف عليهــا. ففشــل فــي 

وفــرط  القانــون  وانتهــك  ذريعــا  فشــًا  المرحلــة  إدارة 

ــة  ــة وفقــد الســيطرة الفعلي بالســيادة والمصلحــة الوطني

ــة  ــة وخدم ــف الدول ــام بوظائ ــى القي ــه عل ــت قدرت ل وتضاء

الشــعب، فضــًا عــن توفيــر  الحمايــة لــه أو الدفــاع عنــه، 

حتــى وصــل الحــال حــد الفوضــى العارمــة حيــث أنتشــر 

ــت الجــرع وارتفعــت 
َ

رض
ُ
ــر االغتيــال   وف

ُ
ث
َ
اإلرهــاب وك

النــاس  األوضــاع، فتفاقمــت معانــاة  ــردت 
َ
وت األســعار  

واســُتغلت لقمة العيش وانعدم أمن  المجتمع وســكينته 

العامــة. حينهــا أدرك الثــوار  أن مســار التغييــر  فــي خطر 

ــَراُرها 
َ

جســيم. فتعالــى وَهــج الثــورة مــن جديــد وارتفــع ش

وصدحــت أصــوات الثــوار فــي وجــه الســلطة المرتهنــة 

المفرطــة  القــوة  باســتخدام  ســارعت  التــي  والعمليــة 

وإخمــاد  االحتجــاج   لقمــع  اإلرهــاب  بقــوى  واســتعانت 

لهيــب الثــورة  وهيجــان الشــعب الصاخــب. 

وحيــن أوشــكت فتــرة واليــة الدميــة هــادي - المزعومــة 

بتمديــد مؤتمــر الحــوار - علــى االنقضــاء  وانتهــاء مركــزه 

صــورة موثقــة لضحايــا أطفــال  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمنــزل المواطــن )احمــد محمــد علــي 
نهــاري( بمنطقــة الشــرجة مديريــة  الجراحــي محافظــة  الحديــدة  بتاريــخ )11  فبرايــر  2018م(

صــورة موثقــة لضحايــا أطفــال  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمنــزل المواطــن )احمــد محمــد علــي 
نهــاري( بمنطقــة الشــرجة مديريــة  الجراحــي محافظــة  الحديــدة  بتاريــخ )11  فبرايــر  2018م(

ــي  ــزل المواطــن )احمــد محمــد عل ــف لمن ــار  جــراء اســتهداف غــارات التحال ــن الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــر  2018م( ــخ )11  فبراي ــدة  بتاري ــة  الحدي ــي محافظ ــة  الجراح ــرجة مديري ــة الش ــاري( بمنطق نه

ــي  ــد عل ــد محم ــن )احم ــزل المواط ــف لمن ــارات التحال ــتهداف غ ــراء اس ــن  ج ــا المدنيي ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
نهــاري( بمنطقــة الشــرجة مديريــة  الجراحــي محافظــة  الحديــدة  بتاريــخ )11  فبرايــر  2018م(
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القانونــي، المشــكوك فيــه اصــًا، كممثــل للجمهوريــة اليمنيــة ومعبــر عــن إرادة الدولــة،  ســارع  بتقديــم اســتقالته بغيــة 

ــه و تبــددت فتــرة  ــت أمال ــك، وخاب ــك القــوى الخارجيــة. لكنــه فشــل فــي تحقيــق ذل خلــط االوراق، تنفيــذًا لتوجيهــات تل

ــة  ــة وانطــوت حقب ــة والمســاندة الوطني ــد الســلطة والســيطرة الفعلي ــي و فق ــة وانقضــى مركــزه القانون ــه المزعوم واليت

حكمــه البائــس . فســارع الثــوار  نحــو ســد الفــراغ والعمــل علــى الحفــاظ  علــى حــق الشــعب فــي التغييــر وتقريــر المصيــر 

ــة التــي فــرط فيهــا  ــة الدول ــب واســتحقاقات الثــورة وصــون ســيادة واســتقال وحري ــة مؤسســاته وتحقيــق مطال وحماي

هــادي، و عملــت قــوى الهيمنــة علــى الحيلولــة دون تحقيقهــا .

لكــن ذلــك، لــم يــرق لقــوى التدخــل، فســارعت فــي حياكــة المؤامــرة  وفبركــة الواقــع واختــاق األكاذيــب والذرائــع ونســج 

فصــٍل جديــد مــن فصــول الغطرســة والهمجيــة والتدخــل المقنــع، هــذه المــرة  بقنــاع الشــرعية وإيقــاع االعتــراف، لتســويغ 

ــوى العدوانيــة علــى   ــت  تلــك الق ــة. فعمل تدخلهــا فــي الشــؤون الداخليــة للبلــد وعدوانهــا علــى ســيادة واســتقال الدول

ــر  تهريــب دميتهــا، التخــاذه كذريعــة رخيصــة لعــدوان بغيــض، خططــت لشــنه عــدة أشــهر ، وفــق تصريحــات  وزي

خارجيــة الريــاض مــن عاصمــة العــدوان واشــنطن. 

ولتعويــض فقــدان الدميــة هــادي إلســاس الشــرعية الوطنيــة، والمســاندة الداخليــة والســلطة والســيطرة الفعليــة وانتهــاء 

ــى  ــد، ســارعت قــوى العــدوان ال ــة وفــراره خــارج البل ــه صفــة رئيــس الدول ــي وانتحال فتــرة واليتــه وانقضــاء مركــزه القانون

ــة اليمنيــة وإصــدار  ــي واغتصــاب الســيادة الخارجيــة للدول لملمــة الشــتات وفبركــة الشــرعية وتعزيزهــا باالعتــراف الدول

قــرارات أمميــة منحــازة وتشــكيل تحالــف دولــي وشــن عــدوان وحشــي بذريعــة  االســتجابة لطلــب تلــك الشــرعية البائــدة، 

فــي محاولــٍة بائســة لتبريــر وتســويغ تدخلهــا الســافر وعدوانهــا الهمجــي علــى ســيادة واســتقال الدولــة اليمنيــة وحريتهــا 

الوطنيــة. وهــي بذلــك اإلجــرام، قــد كشــفت عــن حقيقــة زيــف وتدليــس ديمقراطيــة امريــكا وقيمهــا المزيفــة، واســتبداد 

وغطرســة ممالــك الخليــج  التــي ال تضــع اعتبــارًا  لحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، وال تتــردد  فــي التدخــل فــي الشــؤون 

الداخليــة للــدول وانتهــاك ســيادتها واســتقاالها وحريتهــا الوطنيــة.

تلــك هــي الشــرعية التــي صنعتهــا أيــادي الهيمنــة وســاندتها دول العــدوان وتذرعــت بهــا قــوى الغطرســة واالســتبداد، 

 لفــرض إرادتهــا وبســط ســيطرتها ومصــادرة حــق الشــعب اليمنــي  وحريتــه وانتهــاك ســيادة الدولــة 
ً
إذ جعلــت منهــا أداة

وتبريــر التدخــل الســافر فــي شــؤون ســلطانها واختصاصهــا الداخلــي. 

فأضحــى  بذلــك هــادي ذريعــة العــدوان الزائفــة وشــريكه الرخيــص  فــي قمــع الشــعب وارتــكاب أبشــع الجرائــم الدوليــة 

فــي حقــه والتســبب فــي اســوأ  كارثــة إنســانية عالميــًا، بحســب تقاريــر األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة، ناهيــك عــن 

جلــب العــدوان ومرتزقتــه وتنظيمــات اإلرهــاب، واســتهداف مقومــات االقتصــاد اليمنــي، وتدميــر البنيــة التحتيــة الخدميــة، 

وقتــل الشــعب  وســفك دمــاء األبريــاء، ومفاقمــة المعانــة اإلنســانية، وإهــدار األمــن والســكينة العامــة وإحــال الفوضــى فــي 

مناطــق االحتــال دول العــدوان. 

وهــا هــو العالــم اليــوم،  يــرى ويشــاهد  بــأم عينيــه حقيقــة تلــك الشــرعية المزعومــة  القابعــة فــي فنــادق الريــاض تحــت 
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ً
رحمــة وغطرســة ومكــر  دول تحالــف العــدوان، عاجــزة

عــن المغــادرة، و رهــن اعتقــاٍل أكــده العديــد مــن وزراء 

هــادي. 

و يتابــع ايضــًا، كيــف عاثــت وتعيــث دول العــدوان فــي 

واســتغااًل  وتســلطًا  وتعذيبــًا  وتنكيــًا  فســادًا  األرض 

اليمنيــة،  والموانــئ  الجــزر  واحتــال  الشــعب  لثــروات 

وتشــكيل المليشــيات الخاصــة، ورســمنة عناصــر اإلرهــاب، 

األرواح  وإزهــاق  الحقــوق،  وإهــدار  المرتزقــة،  وجلــب 

ــم بحــق الشــعب بجميــع  ــة، وارتــكاب أفظــع الجرائ البريئ

وفئاتــه.  مكوناتــه 

تلــك هــي الشــرعية المزعومــة، وهذا هــو دأب ديمقراطية 

أمريــكا وقيمهــا الرخيصــة. هــي ذات الديمقراطيــة التــي 

غــزت فتنــام ودمــرت ليبيــا، وانتهكــت ســيادة ســوريا 

ــت العــراق  ــي احتل ــم  الت ــت شــعبها. وهــي ذات القي وقتل

كرامتــه  وامتهنــت  ســيادته  وانتهكــت  شــعبه  وقتلــت 

ــه.  واســتغلت ثروات

ــة التــي زرعــت ونظمــت  وهــي ذاتهــا، السياســة األمريكي

وأنشــئت ومولــت ورعــت اإلرهــاب لتدميــر األوطــان وقتــل 

وإخضــاع الشــعوب وونهــب خيراتهــا. وهــي ذاتهــا التــي 

جعلــت مــن قيــم الحريــة والديمقراطيــة عناوينــًا بــارزة، 

الــدول  وإضعــاف  الحكــم   أنظمــة  وشــرعنة  إلســقاط  

وامتهــان كرامــة الشــعوب واســتغال ثرواتهــا.  

كمــا هــي ذات الممالــك المســتبدة والمتورطــة بتنظيــم 

ودعــم اإلرهــاب وحياكــة المؤامــرات  إلخضــاع  الشــعوب 

وتركيعهــا، هــي ذات الممالــك العميلــة ألمريــكا، المرتهنــة 

لسياســتها. 

وهــي الممالــك ذاتهــا التــي تطبيــع العاقات مــع الصهاينة. 

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمنــزل المواطــن )منيــر الحكيمــي( 
بمنطقــة بيــت معيــاد مديريــة  الصافيــة بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )9  فبرايــر  2016م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لمنــزل المواطــن )منيــر الحكيمــي( 
بمنطقــة بيــت معيــاد مديريــة  الصافيــة بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )9  فبرايــر  2016م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف للشــركة اليمنيــة لصناعــة البفــك بحــي 
ــة العاصمــة  بتاريــخ )19  ينايــر  2016م( النهضــة  مديريــة  الثــورة  بأمان

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف للشــركة اليمنيــة لصناعــة البفــك بحــي 
ــة العاصمــة  بتاريــخ )19  ينايــر  2016م( النهضــة  مديريــة  الثــورة  بأمان
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هــي ذاتهــا، ممالــك التوريــث التــي تمــول وتدعــم وتنظــم وتصــدر اإلرهــاب وتســاهم فــي قتــل الشــعوب وإســقاط األنظمــة 

وإضعــاف الــدول وإحــال الفوضــى وقهــر الشــعوب وتدجينهــا، ناهيــك عــن فبركــة الذرائــع  واختــاق األكاذيــب وتزييــف 

الحقائق. 

هــي ذاتهــا جميعــًا التــي تعتــدي اليــوم علــى اليمــن، وتدمــر وتقتــل شــعبه، وتحتــل أرضــه، وتنتهــك ســيادته، وتتدخــل فــي 

شــؤونه الداخليــة وتفاقــم معاناتــه اإلنســانية. باألمــس، بحجــة األســلحة فــي العــراق، وحمايــة  الشــعب فــي ليبيــا وســوريا، 

وبذريعــة اإلرهــاب فــي أفغانســتان وباكســتان وغيرهــا مــن البلــدان. واليــوم، بذريعــة دعــم الشــرعية وحمايــة الشــعب فــي 

اليمــن، وال غرابــة فــي ذلــك. فتلــك هــي حقيقــة  الديمقراطيــة األمريكيــة وقيمهــا المزيفــة، و واقــع عمالــة و إرتهــان  ممالــك 

الخليــج وأدواتهــا، وإنحيــاز  وتواطــؤ المجتمــع الدولــي، وتبعيــة وعجــز مؤسســاته األمميــة.

  تدويل الشأن اليمني وشرعنة التدخل العسكري.

إن  تكييــف الوقائــع واألحــداث بالعــدوان وزعــم الدفــاع بحســب  الدميــة هــادي و مــن ورائــه دول العــدوان، ال يخلــو  مــن 

تزييــٍف، غايتــه تدويــل الشــأن اليمنــي وتبريــر العــدوان وتســويغ التحالــف الدولــي، إســتند فــي جوهــره علــى أســاس تدليــس  

ــى مســتوى الهجمــة  مفــاده أن المشــار إليــه  فــي رســالته لمجلــس التعــاون الخليجــي وإخطــاره لمجلــس األمــن؛ يرتقــي ال

المســلحة بالمعنــى المقصــود لغــرض اللجــوء لممارســة حــق الدفــاع عــن النفــس وفقــًا لميثــاق األمــم المتحــدة مــن ناحيــة، 

وفعــًا مــن أفعــال  العــدوان مــن ناحيــة أخــرى.

 وبحجــة ردع  العــدوان المســتمر حــد تعبيــر  الرســالة، فــي ظــل فقــداٍن تــام للمســاندة الداخليــة والســيطرة الفعليــة، ســارع 

الدميــة هــادي إلــى طلــب المســاعدة العســكرية، وفــق مخطــط وإمــاء خارجــي  لتبريــر التدخلفــي إطــار الدفــاع المشــترك 

وفــق المــادة )51( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة حــد العــدوان. 

ــد  ــى عن ــٍف وتدليــس يتجل ــن تزيي ــو م ــه وال يخل ــي مضمون ــٌك ف ــه ركي ــي ظاهــره، لكن ــًا ف ــك الزعــم رصين ــدو  ذل ــد يب وق

التدقيــق فــي وصــف العــدوان وزعــم الدفــاع، فضــًا عــن زيــف وبطــان الشــرعية أصــًا. 

ولعــل قــرار الجمعيــة العامــة رقــم )3314( المتعلــق بتعريــف العــدوان لعــام 1974  - ذات الطبيعــة العرفيــة بحســب 

محكمــة العــدل الدوليــة – وميثــاق األم المتحــدة وقراراتهــا ونظــام رومــا لمحكمــة الجنايــات الدوليــة وأراء القضــاء الدولــي 

ذات الصلــة، جميعهــا تمثــل أســاس تمحــور  الحديــث و ركائــر منطــق تفنيــد التضليــل، وذلــك فــي إيجــاز يتسلســل ســرده 

كالتالي:

 زعم دمية العدوان للدفاع عن النفس: 

يعتبــر العــدوان مــن أخطــر صــور اســتخدام القــوة غيــر المشــروعة فــي عاقــات الــدول تجــاه بعضهــا البعــض  لكونــه - 
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بحكــم وجــود وتطــور اســلحة الدمــار الشــامل بــكل انوعهــا 

- يحمــل فــي ثنايــاه امكانيــة التهديــد بصــراع دولــي بــكل 

مــا يترتــب عليــه مــن دمــار  ومآســي إنســانية. 

وال يعــد اســتخدام القــوة مــن قبــل ســلطة دولــة مــا داخــل 

إقليمهــا أو جماعــة وطنيــة ضــد ســلطة أو جماعــة أخــرى 

القانونــي   بالمعنــى  عــدوان  بمثابــة  اإلقليــم،  ذات  فــي 

لفعــل العــدوان وفــق مقتضيــات قواعــد القانــون الدولــي، 

إذ ينحصــر  وصــف العــدوان فــي عاقــات الــدول علــى 

ســلوك الــدول العدائــي تجــاه بعضهــا البعــض دون غيرهــا، 

كمــا هــو حــال العــدوان  األمريكــي الســعودي علــى ســيادة  

ــة. ــة اليمني واســتقال الجمهوري

وهــذا مــا أكــده قــرار الجمعيــة العامــة رقــم )3314(  

لعــام 1974بشــأن تعريــف العــدوان فــي المــادة )1( التــي 

ــوة المســلحة  ــو اســتعمال الق ــى : » العــدوان ه ــص عل تن

ــة أخــرى أو ســامتها  ــة مــا ضــد ســيادة دول مــن قبــل دول

ــة صــورة أخــرى  ــة أو اســتقالها السياســي ،أو بأي اإلقليمي

لنــص هــذا  المتحــدة وفقــًا  األمــم  مــع ميثــاق  تتنافــى 

التعريــف«.

مــا خرقــًا  قبــل دولــة  مــن  القــوة  باســتعمال  والمبــادأة 

للميثــاق تشــكل بينــة كافيــة مبدئيــًا علــى ارتكابهــا عمــًا 

عدوانيــا، وإن كان للمجلــس ، طبقــًا للميثــاق ، أن يخلــص 

الــى أنــه ليــس هنــاك عمــًا عدوانــي قــد أرتكــب وذلــك فــي 

ضــوء مابســات أخــرى وثيقــة الصلــة بالحالــة ، بمــا فــي ذلــك 

أن تكــون التصرفــات محــل البحــث أو نتائجهــا ليســت ذات 

ــه  ــه القــرار فــي مادت ــص علي ــا ن ــة وهــذا م خطــورة كافي

الثانيــة.

وقــد ســار  نظــام محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي المــادة 

ــار ســريع شــوعي جلحــوف( بمديريــة   صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف منــزل المواطــن )جب
ــر  2019م( ــخ )16  فبراي ــس  محافظــة حجــة  بتاري عب

ــار ســريع شــوعي جلحــوف( بمديريــة   صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف منــزل المواطــن )جب
ــر  2019م( ــخ )16  فبراي ــس  محافظــة حجــة  بتاري عب

ــتباء     ــة مس ــي مديري ــة المخاف ــن بمنطق ــف للمدني ــران التحال ــتهداف طي ــراء اس ــال ج ــا أطف ــة لضحاي ــورة موثق ص
محافظــة حجــة  بتاريــخ )5  ينايــر  2019م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف طيــران التحالــف لمنــزل المواطــن )حســن العمــري(  بمنطقــة 
المــورم مديريــة حــرض  محافظــة حجــة  بتاريــخ )7  نوفمبــر  2018م(
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)8(  مكــرر، ذات الصلــة بجريمــة العــدوان علــى نفــس المنــوال فــي تعريــف فعــل العــدوان ألغــراض نظــام المحكمــة حيــث 

نصــت علــى: » ألغــراض الفقــرة )1( ، يعنــي »فعــل العــدوان« اســتعمال القــوة المســلحة مــن جانــب دولــة مــا ضــد ســيادة 

دولــة اخــرى أو ســامتها اإلقليميــة أو اســتقالها السياســي ، أو بــأي طريقــة أخــرى تتعــارض مــع ميثــاق األمــم المتحــدة ».

كمــا يعــد مبــدأ تحريــم اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا ذات طابــع دولــي  فــي إطــار عاقــات الــدول مــع بعضهــا طبقــًا 

لنــص المــادة )2( الفقــرة الرابعــة مــن الميثــاق التــي تنــص علــى : » يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــا فــي عاقاتهــم الدوليــة 

عــن التهديــد  باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســامة االراضــي أو االســتقال السياســي ألي دولــة أو علــى أي وجــه اخــر 

ال يتفــق و مقاصــد االمــم المتحــدة«. 

ويتوجــب علــى مجلــس االمــن، وفقــا للمــادة )39( مــن ميثــاق االمــم  المتحــدة ، أن يبــت فــي حــال وجــود أي تهديــد للســلم أو 

ــق ســلوك عدوانــي ضــد ســيادة الــدول واســتقالها السياســي 
ُ
حق

َ
اخــاال بــه أو عمــًا مــن اعمــال العــدوان ، الــذي يعــد بمثابــة ت

وســامة ووحــدة أراضيهــا وحريتهــا الوطنية.

زعم الدفاع  وفق المادة )51( من الميثاق:

ذهبــت محكمــة العــدل الدوليــة نحــو التأكيــد علــى أن ممارســة حــق الدفــاع عــن النفــس المنصــوص عليــه فــي المــادة )51( 

مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، يقتصــر علــى الــدول فــي إطــار  عاقاتهــا تجــاه بعضهــا البعــض  عنــد تعرضهــا لهجمــة مســلحة 

بالمعنــى المقصــود لممارســة حــق الدفــاع فــي إطــار الميثــاق.

ــن  ــة  أن م ــرى المحكم ــة أخــرى، ت ــا تجــاه دول ــة م ــل دول ــن قب ــوة العســكرية م ــر المباشــر للق ــة االســتخدام غي ــي حال وف

ــة أخــرى ،  ــى إقليــم دول ــات مســلحة ال ــة مــا ترســل وتنظــم جماعــات أو عصاب الضــروري قيــام المســؤولية القانونيــة لدول

وتســاندها مســاندة حاســمة وفاعلــة فــي ســير العمليــات، بحيــث يصــح نســبة ســلوك الجماعــات الــى تلــك الدولــة، فضــًا 

عــن  توجيههــا؛  بحيــث يرتقــى مســتوى االســتخدام الفعلــي للقــوة المســلحة عبــر تلــك الجماعــات التابعــة الــى الحــد الــذي 

تكــون فيــه مــن حيــث الشــدة والخطــورة بمثابــة هجمــة مســلحة بالمعنــى المقصــود ألغــراض ممارســة حــق الدفــاع عــن 

النفــس طبقــًا للميثــاق. 

وقــد اســتندت المحكمــة كمــا مــا يبــدو فــي ذلــك إلــى قــرار الجمعيــة العامــة التابعــة لألمــم المتحــدة بشــأن تعريــف العــدوان 

المــادة )3( الفقــرة ) خ (، والتــي تنــص علــى:  » إرســال عصابــات أو جماعــات مســلحة أو قــوات غيــر نظاميــة أو مرتزقــة 

مــن قبــل دولــة أو باســمها تقــوم ضــد دولــة اخــرى بأعمــال مــن أعمــال القــوة المســلحة تكــون مــن الخطــورة بحيــث تعــادل 

األعمــال المعــددة اعــاه ، أو اشــتراك الدولــة بــدور ملمــوس فــي ذلــك«.

ودعــوى جــواز اســتخدام القــوة دفاعــًا عــن النفــس ضــد جماعــة  أو تنظيمــات  فــي إقليــم دولــة أخــرى دون موافقــة تلــك 

ــة أخــرى  ــم دول ــي إقلي ــك،  جماعــة أو جماعــات تتواجــد ف ــا. كــون المقصــود مــن ذل ــي النقــاش هن ــه ف ــة ال موضــع ل الدول

ــة فــي  ــة أخــرى، ال  جماعــة وطنيــة فــي إطــار إقليــم الدول تتخــذ منــه نقطــة انطــاق لتوجيــه هجمــات مســلحة ضــد دول
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ظــل حــراك شــعبي واســتحقاقات وطنيــة و زخمــًا عارمــًا، 

يطالــب بتحقيــق أهــداف وتطلعــات مشــروعة. 

ــك الَتجويــز فــي إطــار مكافحــة الجماعــات  و ينحصــر  ذل

والتنظيمــات اإلرهابيــة الــذي نشــكك فــي صحتــه أصــًا 

ــه يحمــل فــي ثنايــاه أبعــاد ومقاصــد سياســية، كمــا  لكون

أن ذلــك التجويــز نهــج امريكــي وقــح ال يبالــي بقواعــد 

بــل ويختلــق  لــه أي اعتبــار،  الدولــي وال يضــع  القانــون 

الذرائــع ويســوغ التدخــات الهمجيــة لتقنيــع األهــداف 

وإخفــاء األغــراض وتســويغ األطمــاع.

العــدوان  لوصــف  هــادي  العــدوان  دميــة  اســتعمال  إن 

ــى المــادة )51( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة  واســتناده ال

وإخطــاره  التعــاون،  لمجلــس  المزعومــة  رســالته  فــي 

المزعــوم لمجلــس األمــن،  لتبريــر ممارســة حــق الدفــاع 

ــه  ــح وال يعــدو  كون ــر صحي ــك الرســالة؛ غي حــد زعــم تل

ــون، وهــو  ــف ال يتســق وقواعــد القان مغالطــة وإدعــاء زائ

مــا أشــارت اليــه باســتغراب  المستشــارة القانونيــة لــإلدارة 

األمريكيــة ســابقًا وأســتاذة القانــون الدولــي »أشــلي ديــك«، 

فــي معــرض تعليقهــا المقتضــب حــول  قانونيــة التدخــل 

ــي  ــار الكل العســكري فــي اليمــن، ال ســيما فــي ظــل االنهي

هــادي  العــدوان  لدميــة  الوطنيــة  الشــرعية  لمقومــات 

والفقــدان شــبه الكامــل لســيطرته علــى األرض وزيــف 

شــرعيته، وال ســيما أيضــًا فــي ســياق امتــداد وهــج ثــورة 

شــعبية ســعت لنيــل حقهــا فــي تقريــر المصيــر، بقيــادة 

حركــة وطنيــة حظيــت بالتفــاف شــعبي واســع و تمثــل 

ــز. ــي العزي ــن نســيج المجتمــع اليمن ــًا م جــزء أصي

الدميــة  بذريعــة  العــدوان  تحالــف  قــوى  لجــوء  أن  كمــا 

هــادي، الســتعمال وســائل وأســاليب اإلجبــار القســري؛  

اإلرادة  إلخضــاع  واالقتصاديــة،  والسياســية  العســكرية 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف طيــران التحالــف لمنطقــة وادي كالبــة مديريــة بــالد الطعــام  
محافظــة ريمــة  بتاريــخ )15  ديســمبر  2018م(

ــاف  ــة كت ــع  مديري ــذ البق ــوق منف ــف لس ــران التحال ــتهداف طي ــراء اس ــن ج ــا المدنيي ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
محافظــة صعــدة  بتاريــخ )27  مــارس  2015م(

صــورة موثقــة للضحيــة الطفلــة )هنــوف خالــد(  جــراء انفجــار قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات طيــران التحالــف 
بمديريــة ســحار محافظــة صعــدة  بتاريــخ )29  ســبتمبر  2018م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف  غــارات  التحالــف لمــزارع المدنييــن بمنطقــة بنــي معــاذ  
مديريــة ســحار محافظــة صعــدة  بتاريــخ )19  نوفمبــر  2018م(
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الشــعبية وإرغمهــا، يعــد تقويضــًا لمبــدأ حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر وانتهــاكًا صارخــًا لمبــادئ وقواعــد اساســية فــي 

القانــون الدولــي وواجبــات والتزامــات الــدول طبقــًا للميثــاق وقــرارات األمــم المتحــدة.

إن زعــم العــدوان للدفــاع عــن النفــس ومحاربــة التنظيمــات االرهابيــة التــي أشــار إليهــا هــادي فــي رســالته المزعومــة،  مــا 

ــع زائفــة وتدليــس رخيــص، غايتــه تدويــل الشــأن اليمنــي وتبريــر التدخــل العســكري وكســر إرادة الشــعب  هــي إال ذرائ

اليمنــي.

كمــا أن زعــم التمــرد واإلنقــاب ونعــت الجماعــات الوطنيــة الثوريــة باإلرهــاب ومكافحــة التدخــل اإليرانــي وزعــم محاربــة 

التنظيمــات اإلرهابيــة مــن قبــل الريــاض، مــا هــي إال أكاذيــب و وتخرصــات، غايتهــا تســويغ العــدوان الســافر علــى اليمــن  

وكســر إرادة التغييــر  وتشــويه الثــورة وقيادتهــا الوطنيــة، والحيلولــة دون تحريــر القــرار السياســي المغتصــب والحريــة 

الوطنيــة المكبوتــة  التــي دأبــت الريــاض علــى تقويضهــا والتدخــل فــي شــؤونها، دون مراعــاٍة لحرمــة ســيادة  واســتقال 

الدولــة اليمنيــة  وحريــة شــعبها العزيــز.

إن مصــدر شــرعية الســلطة السياســية هــي إرادة الشــعب اليمنــي وقــراره الوطنــي. وإن االعتــراف الدولــي ال يعــدو كونــه 

قــرار سياســي يعبــر عــن مصالــح تلــك الــدول الخارجيــة. وإن مــن واجــب الشــعب اليمنــي أن يصــون ويحفــظ هــذا الحــق. وال 

يحــق ألي قــوة فــي هــذا العالــم، أن تقــوض حــق هــذا الشــعب فــي إختيــار  مــن يمثلــه، كمــا ال يحــق لهــا ايضــًا أن تفــرض 

علــى هــذا الشــعب مــن يرأســه ويعبــر عــن إرادتــه الوطنيــة .

هــا الهيكلــي وكيانهــا  عــد أسســًا ضروريــة لتشــييد بناء
ُ
ة ت

َ
وإن للدولــة الوطنيــة  كشــخصية قانونيــة دوليــة عناصــر ُمنشــئ

السياســي ونظامهــا االجتماعــي ولتفعيــل دورهــا الخارجــي فــي مســرح العاقــات الدوليــة والتفاعــات السياســية، بإعتبارهــا 

مــن أشــخاص القانــون الدولــي، وعضــو فــي المنظمــة األمميــة،  و مؤســس أصيــل للمنظمــات الدوليــة العامــة، ودعامــة 

أساســية لبنيــان النظــام الدولــي. 

كمــا أن للســلطة السياســية دعائــم أساســية الزمــة لفعليــة وجودهــا  كركــن أساســي مــن أركان الدولــة ذات الســيادة ، 

لتمثــل الشــعب و تعبــر عــن االرادة الوطنيــة ، و تديــر الشــؤون العامــة و تصــوغ السياســة الداخليــة والخارجيــة للدولــة و 

ترعــى مصالحهــا ،  و تحفــظ امــن و اســتقرار مجتمعهــا و تدافــع عنــه، و تصــون ســيادة الدولــة واســتقالها السياســي ، 

دون تدخــل خارجــي. 

وتتمثــل أركان الدولــة فــي الشــعب واإلقليــم والســلطة  . وحيــن توافرهــا  يمكــن قيــام الدولــة بمفهومهــا البســيط الــذي 

يعنــي  مجموعــة مــن األفــراد  تســتوطن  إقليمــًا معينــًا علــى وجــه الــدوام ولهــا شــخصية معنويــة ونظــام حكومــي.

 وهــي بذلــك تعــد مفهومــًا  إلركان واقعيــة وحقيقــة فعليــة ال تملــك غيرهــا مــن الــدول إزائهــا ســوى اإلقــرار بوجودهــا 

ــة  ــة ، كمــا  هــو الحــال المفتــرض للجمهوري ــة للدول ــت حينهــا الســيادة الخارجي ــراف بســيادتها واســتقالها. فتثب واالعت

اليمنيــة كدولــة ذات ســيادة خارجيــة يحــرم انتهاكهــا أو  التدخــل فــي شــؤونها ، ناهيــك عــن  االعتــداء أو الوصايــة عليهــا 
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وتقييــد حريتهــا الوطنيــة وقتــل واســتباحة دم شــعبها.

ــي الســيادة والشــرعية  ــل  عناصــر الســلطة ف  كمــا تتمث

واالختصــاص والقــوة . و بتوافرهــا يمكــن الجــزم بوجــود 

ســلطة يتجلــى بهــا  المعنــى الفعلــي للســلطة بمفهومهــا 

السياســي،  و ال ينقصهــا ســوى النظــام وال يشــوبها ســوى 

االفتقــار ألســاس الوطنيــة، ليكتمــل المعنــي وتتجســد 

الســلطة ببعدهــا  االجتماعــي وأساســها الوطنــي، كمــا 

هــو الواقــع المفتــرض لحــال الدولــة اليمنيــة كســلطة ذات 

ســيادة داخليــة وقــرار وطنــي ، تعلــو  بــه مصالــح الوطــن 

علــى غيرهــا مــن المصالــح. 

إن حــق الشــعب اليمنــي فــي صــون ســيادته الوطنيــة التــي 

اســتباحها المعتــدي األمريكــي هــو حــق طبيعــي ودفــاع 

مشــروع ومســار ضــروري، ويســتند فــي جوهــره علــى 

ــم وطنيــة متينــة وقيــادة ثوريــة شــجاعة وســيادة  دعائ

شــعبية شــامخة وأســس ومقومــات يمنيــة خالصــة. 

 مزعومــة كســلطة فنــادق الريــاض،  ِقــوام 
ً
وإن ســلطة

حشــودها العمــاء وعناصــر اإلرهــاب ومليشــيات  اإلرتــزاق 

العــدوان  تحالــف  مســاندة  و  اإلحتــال  دول  وطيــران 

اللوجستية والعسكرية  والمالية وغرف قيادتها الحربية 

وقرارهــا السياســي وتضليلهــا اإلعامــي، لجديــٌر بهــا نعــت 

ــة الخسيســة وخليــق بهــا وصــف التبعيــة الحقيــرة  العمال

لقــوى التســلط الدوليــة كوســيلة رخيصــة لعــدواٍن خاســر.

الخارجــي،  االعتــراف  شــرعيته  كهــادي،    
ً
دميــة وإن 

وقوتــه مســاندة دول العــدوان الوحشــي، ومــوارد حكومتــه 

ــراره السياســي رهــن  ــات المســتعمر األمريكــي، وق معون

ــم ســيادته ســاحات  ــدي الســعودي،  وإقلي ــح المعت مصال

غــرف فنــادق الريــاض، وميــدان حكمــه فضــاء اإلعــام 

ــة  ــر  محافظ ــة الظاه ــرة  مديري ــة غاف ــف لمنطق ــارات  التحال ــتهداف  غ ــراء اس ــال ج ــا أطف ــة لضحاي ــورة موثق ص
صعــدة  بتاريــخ )12  ســبتمبر  2018م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف  غــارات  التحالــف لمنطقــة غافــرة  مديريــة الظاهــر  
محافظــة صعــدة  بتاريــخ )12  ســبتمبر  2018م(

ــر   ــة عص ــد بمنطق ــرح الن ــع ف ــف لمنتج ــارات التحال ــتهداف غ ــراء اس ــار ج ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
مديريــة معيــن  بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )31  ينايــر  2016م(

ــر   ــة عص ــد بمنطق ــرح الن ــع ف ــف لمنتج ــارات التحال ــتهداف غ ــراء اس ــار ج ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
مديريــة معيــن  بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )31  ينايــر  2016م(
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 بــه الخيانــة  وحــرٌي بــه بيــع الوطــن  كغطــاٍء زائــف لعــدواٍن ماكــر.
ٌ

اإلفتراضــي، لخليــق

المزاعم بشأن قرار مجلس األمن الدولي )2216(
دأبــت دول تحالــف العــدوان علــى تزييــف الحقائــق ونســج الذرائــع وإختــاق األكاذيــب فــي محاولــة تضليليــة لتبريــر وشــرعنة 

وتســويغ تدخلهــا العســكري فــي اليمــن، مســوقتًا فــي ســبيل ذلــك مزيــج مــن األســانيد الواهيــة تمثلــت فــي التــذرع بشــرعية 

هــادي، وحمايــة الشــعب اليمنــي، و زعــم الدفــاع عــن النفــس وحالــة الضــرورة، وزعــم حمايــة الماحــة الدوليــة، وقــرارات 

مجلــس األمــن الدولــي، وهــذا المزيــج مــن الذرائــع يــدل داللــة قاطعــة علــى حجــم تخبــط دول العــدوان ورخــاوة األرضيــة 

ــى الســيادة  ــي اليمنــي،  واإلعتــداء عل القانونيــة التــي تحــاول اإلتــكاء عليهــا لتســويغ تدخلهــا العســكري فــي الشــأن الداخل

اليمنيــة واإلســتقال السياســي وســامة اإلقليــم و الوحــدة الوطنيــة،  فضــًا عــن اســتهداف الشــعب ومقداراتــه وبنيتــه 

التحتيــة وإطبــاق الحصــار عليــه فــي عــدواٍن غاشــم ال شــرعية لــه. وتفاديــًا لإليجــاز المخــل ولضــرورة أن نفــرد لــكل 

ِنــدة لمزاعــم العــدوان بإيجــاٍز قــدر 
ً
ذريعــة مــن ذرائــع العــدوان محــور مســتقل ضمــن سلســلة  أبحــاث قانونيــة مســتقلة ُمف

المســتطاع، لــذا ســنقتصر هنــا علــى تحليــل قــرارات مجلــس األمــن الدولــي ذات العاقــة بالشــأن اليمنــي،  وتفنيــد تــذرع 

تحالــف العــدوان بقــرارات الشــرعية الدوليــة،  وذلــك نظــرًا ألهميــة البــدء بهــذا األمــر.

الوظيفة األساسية لمنظمة األمم المتحدة 

ل إليهــا وظيفــة تحقيــق األمــن والســام الدولــي 
َ
ُيعــد ميثــاق األمــم المتحــدة دســتورًا دوِليــًا للهيئــة األمميــة،  الُمــوك

كمســؤولية أساســية علــى النحــو المبيــن فــي المــادة األولــى ، الفقــرة )1( مــن الميثــاق التــي تنــص علــى »حفــظ الســلم و 

األمــن الدولي،وتحقيقــًا لهــذه الغايــة تتخــذ الهيئــة التدابيــر المشــتركة الفعالــة لمنــع األســباب التــى تهــدد الســلم و إلزالتهــا، 

و تقمــع أعمــال العــدوان و غيرهــا مــن وجــوه اإلخــال بالســلم، وتتــذرع بالوســائل الســلمية، وفقــًا لمبــادئ العــدل و القانــون 

الدولــي، لحــل المنازعــات الدوليــة التــى قــد تــؤدي إلــى اإلخــال بالســلم أو لتســويتها«.

مسؤوليات مجلس األمن الدولي

وتعتبــر مهمــة صــون أمــن نظــام مــا يســمي بالمجتمــع الدولــي وضمــان اســتقراره والنهــوض بمــا قــد يترتــب علــي ذلــك مــن 

أعبــاء  مــن صميــم ســلطان مجلــس األمــن الدولــي كجهــاٍز تنفيــذي لمنظمــة األمــم المتحــدة علــى النحــو المنصــوص عليــه 

فــي الميثــاق المفتــرض كونــه مرجعــًا أساســيًا ألهــم مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي ذات الصلــة بضمــان تحقيــق األهــداف 

والمقاصــد والغايــات التــي مــن أجلهــا توافقــت إرادات الــدول المتعاهــدة، وعلــى أساســها نشــأت منظمــة األمــم المتحــدة 

 بهــا تبعــات ضمــان حفــظ األمــن والســلم الدولييــن، وقــد نصــت المــادة 24 الفقــرة )1(  مــن الميثــاق 
َ
ُنيــط

ُ
كهيئــة عالميــة أ

 فــي ان يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه األمــم المتحــدة ســريعًا وفعــااًل، يعهــد أعضــاء الهيئــة إلــى مجلــس األمــن 
ً
علــى« رغبــة

بالتبعــات الرئيســية فــي أمــر حفــظ الســلم واألمــن الدولــي ويوافقــون علــى أن هــذا المجلــس يعمــل نائبــًا عنهــم فــي قيامــه 

بواجباتــه التــي تفرضهــا عليــه هــذه التبعــات«.
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وبعيــدًا عــن التقييــم والتعقيــب رغــم التحفظــات وكثــرة 

ــكام حــول  ــر أن صفــوة الحديــث وخاصــة ال المآخــذ، غي

قــرارات مجلــس األمــن بعــد تدقيــٍق وتفحــص  لحــدود 

مــا  وطبيعــة  لنطــاق  دقيــق  اســتقصاٍء  و  مضامينهــا، 

وباألخــص  قســرية،  ات  وجــزاء تدابيــر  مــن  تضمنتــه 

يلــي:   فيمــا  إيجازهــا  يمكــن  القــرار2216)2015م(، 

لقــرارات  اليمــن وفقــًا  الحالــة فــي  أواًل:- تشــخيص 

.2216 القــرار  الســيما  األمــن،  مجلــس 

تترتبــت جملــة مــن اآلثــار علــى قــرار مجلــس األمــن الدولــي 

بشــأن تقديــر مــا ظــل يجــري فــي اليمــن مــن أحــداث، 

طبيعــة  حيــث  مــن  الدولــي  والســلم  لألمــن  كتهديــٍد 

الحالــة اليمنيــة فــي ُبعدهــا اإلقليمــي والدولــي، وخطــٍر 

مــن حيــث التوصيــف لجســامة مــا قــد ينجــم عنهــا مــن 

تبعــات مــن شــأن اســتمرارها المســاس بأمــن اإلقليــم مــن 

جهــة، واإلضــرار بحالــة اســتتباب الســلم الدولــي مــن جهــة 

ثانيــة، هــذا بحســب قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة 

بالوضــع فــي اليمــن، وال ســيما القــرار 2216  الصــادر 

عــن المجلــس فــي ابريــل مــن العــام 2015م، حيــث نــص 

القــرار فــي ختــام ديباجتــه علــى » وإذ يــدرك أن اســتمرار 

تدهــور الحالــة األمنيــة وتصاعــد العنــف فــي اليمــن يشــكل 

ــد  ــدول المجــاورة، وإذ يعي ــدا لل ــرًا ومتزاي ــدًا خطي تهدي

تأكيــد مــا قــرره مــن أن الحالــة فــي اليمــن تشــكل تهديــدًا 

اآلثــار  تلــك  أهــم  ولعــل    .« الدولييــن  واألمــن  للســلم 

ــة  ــى قــرار مجلــس األمــن بشــأن تقديــر الحال المترتبــة عل

فــي اليمــن كتهديــد،  تمثلــت فــي تدويــل الشــأن اليمني، و 

وضــع اليمــن تحــت طائلــة اختصــاص المجلــس و ســلطاته 

التقديريــه، وإبقــاء المســألة اليمنيــة قيــد النظــر المســتمر 

لمجلــس األمــن الدولــي ورغبــات ومصالــح أعضائــه، وذلــك  

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لحديقــة فــان ســيتي  بمديريــة الســبعين  
بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )12  فبرايــر  2016م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لحديقــة فــان ســيتي  بمديريــة الســبعين  
بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )12  فبرايــر  2016م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لحديقــة فــان ســيتي  بمديريــة الســبعين  
بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )12  فبرايــر  2016م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لحديقــة فــان ســيتي  بمديريــة الســبعين  
بأمانــة العاصمــة  بتاريــخ )12  فبرايــر  2016م(
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بموجــب أحــكام الفصــل الســابع مــن الميثــاق التــي تنــص المــادة )39( منــه علــى »يقــرر مجلــس األمــن مــا إذا كان قــد وقــع 

تهديــدًا للســلم أو إخــااًل بــه  أو كان مــا وقــع عمــًا مــن أعمــال العــدوان، ويقــدم فــي ذلــك توصياتــه أو يقــرر مــا يجــب اتخــاذه 

ــه«.  ــى نصاب ــي أو إعادتــه إل مــن التدابيــر طبقــًا ألحــكام المادتيــن  41 و42 لحفــظ الســلم واألمــن الدول

 ثانيــًا:- محــددات أساســية لتســوية األزمــة فــي اليمــن طبقــًا  لقــرارات مجلــس األمــن الدولــي ذات الصلــة بالحالــة اليمنيــة، 

ال ســيما القــرار 2216)2015م(.

 •  تسوية األزمة في اليمن

 فــي ســياق  تحديــد طبيعــة الحــل و وســائل تســوية األزمــة  فــي اليمــن، يؤكــد مجلــس األمــن علــى ضــرورة عمليــة اإلنتقــال 

السياســي الســلمي و اآلخــذ بعيــن اإلعتبــار لمطالــب الشــعب وتطلعاتــه المشــروعة فــي التغييــر كخيــار البــد منــه لتســوية 

ــاق تســوية سياســية  ــى اتف ــة إل ــة األطــراف اليمني ــى ضــروة توصــل كاف ــي هــذا الصــدد عل ــي اليمــن،  مشــددًا ف ــة ف األزم

ســلمية شــاملة ومنظمــة بقيــادة يمنيــة  تشــارك فيــه جميــع األطــراف اليمنيــة علــى أســاس مرجعيــات الحــل السياســي 

المحــددة، بوســاطة مــن األمــم المتحــدة، ومؤكــدًا علــى مشــاركة جميــع األطــراف اليمنيــة، الســيما  تلــك األطــراف التــي لــم 

تكــن طرفــًا فــي المبــادرة الخليجيــة. )قــرارات مجلــس األمــن: 2014)2011م(، 2051)2012م(، 2140)2014م(، 

2201)2015م(، 2204)2015م(، 2216)2015م( (.

• مرجعيات التسوية السياسية السلمية الشاملة

ــى  ــن عل ــس األم ــد مجل ــة، يؤك ــادة يمني ــة بقي ــات التســوية السياســية الســلمية الشــاملة المنظم ــد مرجعي  وبشــأن تحدي

أهميــة ســرعة التوصــل إلتفــاق تســوية سياســية لألزمــة فــي اليمــن بمشــاركة كافــة األطــراف اليمنيــة علــى أســاس المبــادرة 

الخليجيــة وأليتهــا التنفيذيــة المزمنــة،  ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي التــي وقــع عليهــا كافــة األحــزاب السياســية، 

واتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة، وذلــك علــى النحــو المشــار اليــه فــي إطــار قــرارات مجلــس األمــن، والســيما القــرار2201 

)2015(؛ 

وهنــا تجــدر اإلشــارة الــى أنــه تــم اإلشــارة إلــى إتفــاق الســلم والشــراكة إحــدى عشــر مــرة فــي ســياقات مختلفــة،  فــي قــرارات 

وبيانــات مجلــس األمــن ، وال ســيما القــرار 2201 فــي ديباجتــه والفقــرات )4(،)5(،)8(،)13(، حيــث نصــت الفقــرة )4( 

علــى »يهيــب بشــدة بجميــع األطــراف ،والســيما الحوثيــون، أن تتقيــد بمبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيذهــا، 

وبنتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، وباتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة ومرفقــه األمنــي، وتنفيــذ هــذا الحــل«. كمــا 

تضمــن القــرار 2216 فــي الفقــرة )5( اإلشــارة الضمنيــة الــى اتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة حيــث شــدد المجلــس علــى 

أهميــة التنفيــذ الكامــل لاتفاقــات المبرمــة وااللتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا مــن أجــل بلــوغ هــدف التوصــل الــى تســوية 

سياســية. )قــرار مجلــس األمــن 2201)2015م(، والبيــان الرئاســي فــي 22-مــارس 2015م والفقــرة 5 مــن القــرار 

2216 فــي 14 ابريــل 2015م(.
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   • اإللتزام بمسار التسوية السياسية السلمية 

الشــامل،   الســلمي  السياســي  الحــل  لمســار  وتأكيــدًا   

جميــع  دعوتــه  تأكيــد  علــى  األمــن  مجلــس  يشــدد 

اليمنيــة  األزمــة  تفاقــم  فــي مختلــف مراحــل  األطــراف 

الحــوار  طريــق  عــن  خافاتهــا  بتســوية  اإللتــزام  إلــى 

السياســي،   الحــل  مرجعيــات  اســاس  علــى  والتشــاور 

ونبــذ اســتخدام العنــف لبلــوغ مــآرب سياســية، مؤكــدًا 

)قــرارات  قراراتــه.  جميــع  فــي  اإلتجــاه  هــذا  علــى 

األمــن: 2014)2011م(، 2051)2012م(،  مجلــس 

2140)2014م(،2201)2015م(، 

.) 2216)2015م(  2204)2015م(، 

األمــم  بوســاطة  المفاوضــات  بمســار  اإللتــزام   •  

ة لمتحــد ا

علــى  الصــدد  هــذا  فــي  الدولــي  األمــن  مجلــس  يؤكــد   

المتحــدة  األمــم  التــي تبذلهــا  للجهــود  الكامــل  تأييــده 

والتــي بذلهــا المستشــار الخــاص المعنــي  باليمــن الســيد 

تجــري  التــي  المفاوضــات  بــن عمــر،  وال ســيما  جمــال 

بوســاطة مــن األمــم المتحــدة،  ويشــدد علــى التزامــه 

بتلــك الجهــود والمفاوضــات، ويجــدد المجلــس فــي جميــع 

قراراتــه مطالبتــه األميــن العــام لألمــم المتحــدة بتكثيــف 

مســاعية الحميــدة لتســهيل وصــول األطــراف اليمنيــة الــي 

تســوية سياســية ســلمية شــاملة لألزمــة فــي اليمــن. ) 

بيــان مجلــس األمــن الرئاســي فــي 22- مــارس 2015م، 

والقــرار 2216 فــي 14- إبريــل 2015م(

 • اإللتزام  بوحدة اليمن وسيادته الوطنية

ــي  ــن الدول ــس األم ــة، يشــدد مجل ــاه الســيادة اليمني  وتج

فــي جميــع قراراتــه، وال ســيما القــرار 2216، علــى تأكيد 

صــورة موثقــة  لضحايــا أطفــال جــراء اســتهدف غــارات التحالــف لمنــزل المواطــن )أحســن محســن صبــرة( بمدينــة 
ــة  بتاريــخ )15  أبريــل  2015م( صعــدة  القديمــة  بالمدين

صــورة موثقــة  ألحــد الضحايــا المدنييــن  جــراء اســتهدف غــارات التحالــف لمنــزل المواطــن )أحســن محســن صبــرة( 
بمدينــة صعــدة  القديمــة  بالمدينــة  بتاريــخ )15  أبريــل  2015م(

ــدة   ــة صع ــن بمدين ــازل المدنيي ــف لمن ــارات التحال ــتهدف غ ــراء اس ــار  ج ــن الدم ــب م ــر جان ــة  تظه ــورة موثق ص
القديمــة  بالمدينــة  بتاريــخ )15  أبريــل  2015م(

ــدة   ــة صع ــن بمدين ــازل المدنيي ــف لمن ــارات التحال ــتهدف غ ــراء اس ــار  ج ــن الدم ــب م ــر جان ــة  تظه ــورة موثق ص
القديمــة  بالمدينــة  بتاريــخ )15  أبريــل  2015م(
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التزامه القوي بوحدة اليمن وســيادته واســتقاله السياســي وســامته اإلقليمة. )قرارات مجلس األمن: 2014)2011م(، 

2051)2012م(، 2140)2014م(، 2201)2015م(، 2204)2015م(، 2216)2015م( (

 • الوقوف الى جانب الشعب اليمني

 و إزاء حمايــة شــعب اليمــن، يؤكــد مجلــس األمــن الدولــي علــى التزامــه بالوقــوف الــى جانــب الشــعب وتطلعاتــه فــي التغييــر، 

ــرار  ــرار 2014)2011م(، والق ــه المشــروعة. )الق ــي وتطلعات ــب الشــعب اليمن ــى ضــرورة اإلســتجابة لمطال ويشــدد عل

2140)2014م(، والقــرار 2216 فــي 14 ابريــل 2015م(

  • اإللتزامات القانونية الدولية 

ــال إللتزاماتهــا بموجــب  ــع األطــراف باإلمتث ــه جمي ــى مطالبت ــن عل ــس األم ــد مجل ــة، يؤك ــات القانوني ــي ســياق اإللتزام  وف

القانونــي الدولــي، بمــا فــي ذلــك أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. )الفقرتيــن 8،9 مــن قــرار 

مجلــس األمــن 2216 فــي 14- ابريــل 2015م(

  • إمتناع الدول األعضاء عن التدخل في الشأن اليمني 

 وفــي ســياق مطالبــة مجلــس األمــن الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بالكــف عــن التدخــل الخارجــي،  يشــدد المجلــس 

علــى تأكيــد مطالبتــه جميــع الــدول باإلمتنــاع عــن التدخــل الخارجــي فــي الشــأن اليمنــي وعــدم  إثــارة النزاعــات وزعزعــة 

اإلســتقرار،  و أن تقــوم بــداًل مــن ذلــك بدعــم عمليــة االنتقــال السياســي،  مؤكــدًا فــي هــذا الصــدد علــى ضــرورة اإلمتنــاع عــن 

ات مــن شــأنها تقويــض وحــدة اليمــن وســيادته واســتقاله السياســي وســامته اإلقليميــة. )البيــان الرئاســي  اتخــاذ أي إجــراء

لمجلــس األمــن في29-أغســطس2014،  والبيــان الرئاســي فــي 22- مــارس 2015،  وقــرار مجلــس األمــن 2216 فــي 

14 ابريــل 2015م (

 • مجابهة اإلرهاب و التنظيمات اإلرهابية

 وفــي شــأن اإلرهــاب، يعبــر مجلــس األمــن  عــن قلقــه الشــديد أزاء مقــدرة تنظيمــات اإلرهــاب علــى اإلســتفادة مــن تدهــور 

األوضــاع السياســية واألمنيــة فــي اليمــن، ويؤكــد علــى  أن أيــًا مــن أعمــال اإلرهــاب هــي أعمــال إجراميــة وغيــر مبــررة بغــض 

النظــر عــن الدوافــع إليهــا، ووقــت ارتكابهــا، ومــكان ارتكابهــا، وأيــًا كان مرتكبهــا، مؤكــدًا فــي هــذا الصــدد علــى موقفــه فــي 

التصــدي لإلرهــاب. )القــرار 2014)2011م(، والقــرار 2051)2012م(، والقــرار 2140)2014م(، والقــرار 2216 

فــي 2015م (
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  ثالثًا: نطاق التدابير والجزاءات القسرية 
المفروضة بموجب الفصل السابع من الميثاق.

1(  التدابيــر العســكرية وفــق المــادة )42( بموجــب الفصــل 

ــاق. ــن الميث ــابع م الس

 لــم يتخــذ مجلــس األمــن الدولــي فــي جميــع قراراتــه عمومــًا، 

مــن  شــكٍل  أي  القــرار   2216 )2015( خصوصــًا،   و 

أشــكال  التدابيــر العســكرية فــي ســياق المراحــل المتعاقبــة  

لتعاطــي المجلــس  مــع الحالــة فــي اليمــن، وذلــك بموجــب 

ســلطاته المنصــوص عليهــا فــي  المــادة )42( وفــق الفصــل 

الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة،  التــي تنــص علــى » 

إذا رأى مجلــس األمــن أن التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة 41 ال تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا لــم تــِف بــه، جــاز 

لــه أن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة والبحريــة والبريــة مــن 

ــه  ــي أو إلعادت ــزم لحفــظ الســلم واألمــن الدول ــا يل األعمــال م

ــال المظاهــرات  ــاول هــذه األعم ــه، ويجــوز أن تتن ــى نصاب إل

والحصــار والعمليــات األخــرى بطريــق القــوات الجويــة أو 

البحريــة أو البريــة التابعــة ألعضــاء األمــم المتحــدة«، هــذا مــن 

ناحيــة،  كمــا لــم تتضمــن أيــًا مــن قــرارات مجلــس األمــن ذات 

ات  الصلــة بالشــأن اليمنــي،  االشــارة مطلقــًا الــى اتخــاذ اجــراء

عســكرية كهــذه، ناهيــك عــن  اإلذن ألٍي مــن الــدول األعضــاء 

فــي منظمــة األمــم المتحــدة فــرادى أو جماعــات بتنفيــذ 

ات قســرية ذات طابــع عســكري كتلــك مــن ناحيــٍة  جــزاء

ثانيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك شــدد المجلــس فــي جميــع 

قراراتــه علــى ضــرورة التســوية السياســية الســلمية الشــاملة 

بمشــاركة كافــة األطــراف اليمنيــة كخيــاٍر ال منــاص منــه 

للتوصــل الــى حــل سياســي ســلمي وشــامل لألزمــة فــي اليمــن 

بحســب  الدولييــن  والســلم  األمــن  تهــدد  حالــة  بإعتبارهــا 

قــرارات مجلــس األمــن، داعيــًا جميــع الــدول األعضــاء إلــى 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف منــازل المدنييــن فــي منطقــة وادي الحبــال 
بمديريــة ســاقين محافظــة صعــدة  بتاريــخ )2  ينايــر  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف غــارات التحالــف منــازل المدنييــن فــي منطقــة وادي الحبــال بمديريــة 
ســاقين محافظــة صعــدة  بتاريــخ )2  ينايــر  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف غــارات التحالــف منــازل المدنييــن فــي منطقــة وادي الحبــال بمديريــة 
ســاقين محافظــة صعــدة  بتاريــخ )2  ينايــر  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف غــارات التحالــف منــازل المدنييــن فــي منطقــة وادي الحبــال بمديريــة 
ســاقين محافظــة صعــدة  بتاريــخ )2  ينايــر  2017م(
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ات مــن شــأنها تقويــض وحــدة اليمــن وســيادته وإســتقاله،  اإلمتنــاع عــن التدخــل الخارجــي،  واإلمتنــاع عــن اتخــاذ اي إجــراء

ومشــددًا علــى التزامــه القــوي بوحــدة اليمــن وســيادته واســتقاله السياســي وســامة أراضيــه،  و وقوفــه الــى جانــب الشــعب 

ــه المشــروعة . ــي وتطلعات اليمن

تفنيد زعم دول العدوان على اليمن

  ســارعت دول العــدوان وأبواقهــا الرخيصــة نحــو تضخيــم قــرار مجلــس األمــن 2216 بإعتبــاره قــرار شــرعية دوليــة، 

 بزعــم تفويــض الشــرعية 
ً
ــن،  تــارة ــن جهتي ــك م ــة تســوغ لتدخلهــا العســكري، وذل ــة قانوني والتســويق للقــرار كأرضي

 بإعتبــار القــرار 
ً
الدوليــة الاحــق،  وأخــرى بزعــم صمــت المجلــس وداللــة ذلــك علــى الموافقــة بالتدخــل العســكري،  وتــارة

ضــد انصــار اللــه دون ســواهم معتمديــن فــي ذلــك علــى اســلوب اإلجتــزاء والتضخيــم لذلــك اإلنتقــاء المختــار مــن قــرارات 

مجلــس األمــن حســب مصالحهــم،  والعمــل الــدؤوب علــى دفــن الحقيقــة بســتار الزيــف والتضليــل.  وحقيقــة ذلــك الزعــم ال 

يعــدو كونــه تكتيــكًا انتهجتــه دول العــدوان علــى قاعــدة افضــل وســيلة للدفــاع الهجــوم وأنجــع حــل للتضليــل عنــد اهــل 

الباطــل التزييــف وتضخيــم األكاذيــب لفرضهــا كواقــع ال يســاور الشــك فيــه أحــد. والحقيقــة عكــس ذلــك تمامــًا نبينهــا كمــا 

يلــي: 

بعــد أن مهــد مجلــس األمــن القــرار 2216 باإلشــارة إلــى قرارتــه الســابقة، أعقــب ذلــك البــدء بإحاطــة أعضــاء مجلــس األمــن 

علمــًا بالرســائل التــي بعــث بهــا هــادي ومجلــس التعــاون الخليجــي وجامعــة الــدول العربيــة علــى النحــو الــذي ينــص عليــه 

قــرار 2216، حيــث نــص علــى »  وإذ يحيــط علمــا بالرســالة المؤرخــة 24 آذار /مــارس 2015 الموجهــة مــن الممثــل 

الدائــم لليمــن لــدى األمــم المتحــدة، التــي يحيــل بهــا رســالة مــن رئيــس اليمــن يبلــغ فيهــا رئيــس مجلــس األمــن أنــه قــد طلــب 

مــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي وجامعــة الــدول العربيــة تقديــم الدعــم علــى الفــور، بــكل الوســائل والتدابيــر 

ــى الرســالة  الازمــة، بمــا فيهــا التدخــل العســكري، لحمايــة اليمــن وشــعبه مــن اســتمرار عــدوان الحوثييــن، وإذ يشــير إل

المؤرخــة 26 آذار/مــارس 2015 الموجهــة مــن الممثلــة الدائمــة لدولــة قطــر، التــي تحيــل بهــا رســالة مــن ممثلــي اإلمــارات 

ــى قــرار  ــة الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية،  وإذا يشــير إل ــة قطــر ودول العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن ودول

مؤتمــر القمــة السادســة والعشــرين لجامعــة الــدول العربيــة بشــأن التطــوارات فــي اليمــن«.

ويتعيــن التوقــف هنــا؛  لتحليــل ســلوك مجلــس األمــن الاحــق لتلــك اإلحاطــة، وذلــك لمعرفــة موقــف المجلــس وإلتزامــه الــذي 

شــدد فــي التأكيــد عليــه، والرســائل الواضحــة التــي ال لبــس فيهــا للــدول األعضــاء، وتحديــد ســلوك دول األعضــاء المرحــب بــه 

مــن قبــل المجلــس والســلوك غيــر المقبــول بحســب قــرار مجلــس األمــن 2216 وقرارتــه وبياناتــه األخــرى و تصريــح األميــن 

العــام لألمــم المتحــدة وإحاطــة مستشــاره الخــاص ذات الصلــة،  فضــًا عــن التدابيــر التــي اتخذهــا المجلــس فــي هــذا الصــدد 

فــي القــرار 2216 فــي 14 ابريــل 2015م بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. 

وفــي ســياق تعقيــب مجلــس األمــن الاحــق لتلــك اإلحاطــة فــي إطــار القــرار 2216،  أكــد المجلــس علــى جملــة أمــوٍر فــي 

هــذا الصــدد نجملهــا فــي التالــي:
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التزامات مجلس األمن بحسب القرار 2216:

• تأكيــد مجلــس األمــن فــي القــرار 2216 علــى ضــرورة 

اســتئناف عمليــة االنتقــال السياســي فــي اليمــن بمشــاركة 

جميــع األطــراف اليمنيــة وفقــًا لمرجعيات الحل السياســي، 

ويشــدد علــى ضــرورة ذلــك التنفيــذ،

• تأكيــد مجلــس األمــن فــي القــرار 2216 علــى تجديــد 

واســتقاله  وســيادته  اليمــن  بوحــدة  القــوي  التزامــه 

وســامته اإلقليميــة، والتزامــه بالوقــوف إلــى جانــب شــعب 

اليمــن،

• تأكيــد مجلــس األمــن مــن جديــد فــي القــرار 2216 

علــى تأييــده الكامــل للجهــود التــي تبذلهــا األمــم المتحــدة 

ويبذلهــا المستشــار الخــاص لألميــن العــام المعنــي باليمــن 

آنــذاك الســيد جمــال بــن عمــر،  وال ســيما للمفاوضــات 

التــي تجــري بوســاطة مــن األمــم المتحــدة، وتأكيــد التزامــه 

بتلــك الجهــود والمفاوضــات،

بحســب  المقبــول  غيــر  األعضــاء  الــدول  ســلوك   

2216 األمــن  قرارمجلــس 

 2216 القــرار  فــي  المجلــس  تكــرار دعــوة  إعــادة   •

ات مــن  للــدول األعضــاء باإلمتنــاع عــن اتخــاذ أي اجــراء

واســتقاله  وســيادته  اليمــن  وحــدة  تقويــض  شــأنها 

وســامته اإلقليميــة. وهنــا يعيــد المجلــس تأكيــد مــا شــدد 

عليــه فــي بيانــه الرئاســي فــي 22/مــارس 2015 م قبيــل 

العــدوان بأيــام قليلــة،  حيــث نــص علــى » ويدعــو مجلــس 

األمــن جميــع الــدول األعضــاء إلــى أن تمتنــع عــن التدخــل 

وزعزعــة  النزاعــات  إثــارة  إلــى  يســعى  الــذي  الخارجــي 

بــداًل مــن ذلــك بدعــم عمليــة  االســتقرار،  وأن تقــوم 

اإلنتقــال السياســي«،  معيــدًا تأكيــده فــي ذات البيــان علــى 

صــورة موثقــة للطفلــة الضحيــة )فاطمــة ســليم صالــح العــود(  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لســيارة والدهــا فــي 
الطريــق العــام بمديريــة الصفــراء محافظــة صعــدة  بتاريــخ )21  فبرايــر  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف لســيارة المواطــن )ســليم صالــح العــود( 
ــر  2017م( ــة الصفــراء محافظــة صعــدة  بتاريــخ )21  فبراي بمديري

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال  جــراء اســتهداف غــارات التحالــف منــازل المدنييــن بمديريــة صــرواح 
محافظــة مــأرب  بتاريــخ )1  ينايــر  2017م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمنــازل المدنييــن  بمديريــة صــرواح محافظــة مــأرب  بتاريــخ 
ــر  2017م( )1  يناي
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» أن تســوية الوضــع فــي اليمــن تأتــي مــن خــال عمليــة انتقــال سياســي تكــون ســلمية وشــاملة ومنظمــة يقــود زمامهــا 

اليمنيــون وتلبــي المطالــب والتطلعــات المشــروعة للشــعب اليمنــي«،  داعيــًا  فــي بيانــه كل األطــراف إلــى » االلتــزام بمبــادرة 

مجلــس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيذهــا، وبنتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، واتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة«، 

ــم المتحــدة«. ــن األم ــع األطــراف، بوســاطة م ــل بإجــراء مفاوضــات شــاملة لجمي ــى » التعجي وإل

  وفــي هــذا الســياق؛ أشــار األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي بيانــه الــذي القــاه المتحــدث بإســمه فــي 26/مــارس 2015م 

ــال  ــى اإلمتث ــًا دول التدخــل إل ــارس 2015م، داعي ــخ 22- م ــن الرئاســي بتاري ــس األم ــان مجل ــى بي ــدء العــدوان إل ــد ب ُبعي

ات مــن شــأنها تقويــض ســيادة اليمــن واســتقاله السياســي  باإلمتنــاع عــن التدخــل الخارجــي،  و عــن اتخــاذ أي اجــراء

ــى الحــوار والمفاوضــات كخيــار وحيــد لتســوية  ــى جهــود مستشــاره الخــاص، ومؤكــدًا عل وســامته اإلقليميــة، ومثنيــًا عل

ــى النحــو المشــار اليــه فــي بيــان األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي 26- مــارس 2015م.  األزمــة فــي اليمــن،  وذلــك عل

 وفــي ذات الســياق؛ أشــار المستشــار الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة الســيد جمــال بــن عمــر فــي إحاطتــه األخيــرة 

ــى أن حــوارًا  ــرار 2216، إل ــن الق ــرة )2( م ــي الفق ــن ف ــس األم ــة مجل ــل 2015م حســب  مطالب ــي 27- ابري ــة ف المقدم

يمنيــًا يمنيــًا كان يجــري، وأنــه كان باإلمــكان التوصــل عبــر الحــوار الــى حــل سياســي بوســاطة مــن األمــم المتحــدة بعيــدًا 

ات،  وأن اليمنييــن كانــوا » قــاب قوســين أو أدنــى مــن التوصــل لحــل سياســي«،  وأن  عــن التدخــل الخارجــي وفــرض اإلمــاء

ذلــك المســار توقــف نتيجــة اســتخدام العنــف، وأن مــآالت مــا وصلــت اليــه األوضــاع فــي اليمــن ال تتحمــل مســؤوليته جهــة 

ــدء قبــل شــهر فــي 26- مــارس 2015م،  مــن  ــذي ب ــى شــن العــدوان ال ــك ال ــل جميــع األطــراف،  مشــيرًا بذل واحــدة، ب

تقديــم إحاطتــه، وهــذا مــا جعــل دول العــدوان تشــن هجومــًا كبيــرًا علــى الســيد جمــال بــن عمــر، وحــراكًا دبلوماســيًا ســريعًا،  

لتغييــره بأخــر يحابــي ويتماهــي وينحــاز لــدول العــدوان وسياســاتها العدوانيــة. 

سلوك الدول األعضاء المرحب به بحسب قرار مجلس األمن 2216

ــى المشــاركة فــي هــذا  ــاء عل • تأكيــد دعمــه لمــا ُيبــذل مــن جهــود لمــؤازرة عمليــة اإلنتقــال السياســي فــي اليمــن، والثن

الصــدد.

• الترحيــب بالجهــود التــي تدعــم مواصلــة عمليــة اإلنتقــال السياســي فــي اليمــن بمشــاركة كافــة األطــراف اليمنيــة 

وبوســاطة مــن األمــم المتحــدة.

سلوك مجلس األمن في إطار  القرار 2216 :

• دعــوة كل األطــراف اليمنيــة فــي الفقــرة )5( مــن القــرار 2216  الــى اإللتــزام بمســار الحــل السياســي وبمرجعيــات الحــل،  

وتســريع المفاوضــات الشــاملة لجميــع األطــراف التــي تجــري بوســاطة مــن األمــم المتحــدة مــن اجــل مواصلــة عمليــة اإلنتقــال 

السياســي والتوصــل إلــى حــل توافقــي، مشــددًا فــي هــذا الصــدد علــى أهميــة التنفيــذ الكامــل لاتفاقــات المبرمــة واإللتزامــات 

ــم  ــاق األم ــًا لميث ــف، وفق ــل بوقــف العن ــى التعجي ــًا األطــراف إل ــك الهــدف، داعي ــوغ ذل ــن أجــل بل ــم التعهــد بهــا م ــي ت الت
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المتحــدة وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة. وهنــا تجــدر 

ــادة )1(  ــي الم ــرات )3(، و)4(،)7(  ف ــى الفق اإلشــارة إل

مــن ميثــاق األمــم المتحــدة التــي تمثــل قواعــد آمــرة ال 

يجــوز أنتهاكهــا، حيــث تتضمــن الفقــرات إلتزامــات دوليــة 

تقــع علــى عاتــق الــدول توجــب ضــرورة تســوية النزاعــات 

الفقــرة  وتتضمــن  الســلمية،  والوســائل  الطــرق  عبــر 

ــدول عــن  ــاع ال ــًا اخــر يوجــب ضــرورة امتن الرابعــة التزام

ــة  ــي عاقاتهــا الدولي ــد بهــا ف ــوة أو التهدي اســتخدام الق

أو علــى  السياســي  اســتقالها  أو  مــا  ضــد ســيادة دولــة 

وجــه أخــر يتنافــى وأغــراض ومقاصــد األمــم المتحــدة، 

كمــا تتضمــن الفقــرة الســابعة إلتزامــًا دوليــًا أخــر يوجــب 

ضــرورة إمتنــاع الــدول عــن التدخــل الخارجــي فــي الشــؤون 

الداخليــة للــدول األخــرى. 

• مطالبــة جميــع األطــراف اليمنيــة  فــي الفقــرة )6( 

مــن القــرار 2216 بااللتــزام بتســوية الخــاف عــن طريــق 

الحــوار والتشــاور،  ونبــذ القيــام بأعمــال العنــف لتحقيــق 

أهداف سياســية،  موكدًا على أنه ينبغي لجميع األطراف 

أن تتخــذ خطــوات ملموســة لاتفــاق وتنفيــذ حــل سياســي 

ــات الحــل  ــًا لمرجعي ــى أســاس توافــق اآلراء وفق يقــوم عل

السياســي.

• دعــوة جميــع األطــراف فــي الفقــرة )8( مــن القــرار 

2216 إلــى اإلمتثــال اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي،  

ــون  ــون الدولــي اإلنســاني والقان ــك أحــكام القان بمــا فــي ذل

ــي لحقــوق اإلنســان. الدول

 موقف مجلس األمن إزاء شن العدوان 

وعلــى الرغــم مــن أن ســلوك مجلــس األمــن لــم يرقــى إلــى 

ــًا  مســتوى حجــم العــدوان الغاشــم، مــع هــذا تتضــح جلي

أبعــاد ثاثــة تشــكل فــي مجملهــا موقــف مجلــس األمــن إزاء 

ــة  ــزل عــزاء بمنطقــة شــراع مديري ــف لمن ــا المدنييــن جــراء اســتهداف غــارات التحال صــورة موثقــة ألحــد الضحاي
ــر  2017م( ــخ )15  فبراي ــب  بتاري أرح

ــة  ــزل عــزاء بمنطقــة شــراع مديري ــف لمن ــا المدنييــن جــراء اســتهداف غــارات التحال صــورة موثقــة ألحــد الضحاي
ــر  2017م( ــخ )15  فبراي ــب  بتاري أرح

ــة  ــراع مديري ــة ش ــزاء بمنطق ــزل ع ــف لمن ــارات  التحال ــتهداف غ ــراء اس ــال ج ــا األطف ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
أرحــب  بتاريــخ )15  فبرايــر  2017م(

ــة  ــراع مديري ــة ش ــزاء بمنطق ــزل ع ــف لمن ــارات  التحال ــتهداف غ ــراء اس ــال ج ــا األطف ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
أرحــب  بتاريــخ )15  فبرايــر  2017م(
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العــدوان الــذي شــنته دول التحالــف فــي 26- مــارس 2015م؛ حيــث تمثلــت فــي مســار التــزام مجلــس األمــن حيــال الوضــع 

ــى تأكيــد مطالبتــه  ــذي شــدد المجلــس عل ــول،  ال ــه،  ومســار الســلوك غيــر المقب فــي اليمــن، ومســار الســلوك الُمرحــب ب

لألطــراف باإلمتنــاع عنــه،  ناهيــك عــن المحــددات األساســية التــي أكــدت عليهــا قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة؛  كمــا 

يتضــح جليــًا معنــى مــا أشــار اليــه المستشــار الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة الســيد جمــال بــن عمــر فــي إحاطتــه 

األخيــرة فــي 27 ابريــل 2015م  مــن إخبــار مجلــس األمــن الدولــي عــن أن المطالــب التــي تضمنهــا القــرار 2216 لــم تلقــى 

أي اســتجابة مــن جميــع األطــراف،  وأن الحــرب التــي بــدأت قبــل شــهر مــن إحاطتــه اتســعت رقعتهــا وباتــت مواجهــة شــاملة 

تتدافــع فيهــا أجنــدات داخليــة وأخــرى إقليميــة،  ويتضــح جليــًا هنــا أيضــًا ســبب ســلوك دول تحالــف العــدوان آنــذاك مــن 

شــن الهجــوم الكبيــر علــى المستشــار الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة، والحــراك الدبلوماســي النشــط الســتبداله بمــن 

يواطــئ سياســاتها واتجاهاتهــا العدوانيــة وتدخلهــا الســافر فــي الشــأن اليمنــي،  ومحاولــة اســتصدار قــرار الحــق للقــرار 

2216 مــن مجلــس األمــن يــأذن ويشــرعن لتدخلهــا العســكري غيــر أنهــا فشــلت فــي ذلــك. و هنــا يتضــح أيضــًا معنــى كام 

وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف حيــن قــال« ال أرضيــة قانونيــة دوليــة للعمليــة التــي تقودهــا الســعودية فــي 

اليمــن« مشــيرًا إلــى أن العمليــة بــدأت بــدون أي مشــاورات ال فــي إطــار مجلــس األمــن وال عبــر القنــوات الثنائيــة، وكاشــفًا 

أيضــًا عــن أن التحالــف طلــب الموافقــة الاحقــة للعمليــة مــن مجلــس األمــن،  هــذا بحســب مــا نقلتــه وكالــة األنبــاء الروســية 

»ســبوتنك« فــي 6 - 4 - 2015 م،   كمــا يتضــح  ايضــًا معنــى طلــب دول العــدوان تأخيــر إحــاط المبعــوث األممــي جمــال 

بــن عمــر لمجلــس األمــن عــن الموعــد المحــدد فــي 23- ابريــل 2015م إلــى 27- ابريــل 2015م،  ويتضــح ايضــًا ســبب 

اســتقالة المبعــوث الدولــي الــى اليمــن فــي 16 ابريــل 2015م،  الناجمــة عــن ضغــوط دوليــة علــى وقــع حــراك دبلوماســي 

ســعودي خليجــي أمريكــي،  واألهــم مــن ذلــك التفــاف دول العــدوان علــى الضغــوط الدوليــة آنــذاك بإيقــاف العــدوان الهمجــي،  

مــن خــال اإلعــان فــي 21- ابريــل 2015م عــن إنتهــاء عمليــة عاصفــة الحــزم،  وبــدء عمليــة إعــادة األمــل لإليحــاء بتوقــف 

العمليــات العســكرية وتضليــل الــرأي العــام الدولــي،  واســتباقًا لجلســة مجلــس األمــن فــي 27- ابريــل 2015م،  لإلســتماع 

إلحاطــة المبعــوث األممــي الــي اليمــن األخيــرة.  

النتائج المستخلصة :-

ــى  ــل عل ــًا، ب ــس األمــن مطلق ــرارات مجل ــى أســاس ق ــى اليمــن عل ــف دول العــدوان عل ال شــرعية للتدخــل العســكري لتحال

 هــذا التدخــل الســافر تجــاوزًا وخرقــًا لمقتضــى قــرارات مجلــس األمــن الدولــي ذات الصلــة بالحالــة 
َ

العكــس مــن ذلــك مثــل

ــه،  ــس القــوي  بوحــدة اليمــن وســيادته واســتقاله السياســي وســامة اراضي ــزام المجل ــًا عــن مســار الت ــة؛ وانحراف اليمني

وتقويضــًا لعمليــة اإلنتقــال السياســي الســلمي، واجهاضــًا لمســار التســوية السياســية الممكنــة والمتاحــة بمشــاركة كافــة 

ــى النحــو  ات وتدخــل خارجــي عل ــاء ــه أســياد قرارهــم دون فــرض إم ــون في ــي حــواٍر يكــون اليمني ــة،  ف األطــراف اليمني

الــذي اشــار إليــه المستشــار الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة الســيد جمــال بــن عمــر فــي إحاطتــه اإلخيــرة لمجلــس 

األمــن فــي 27- ابريــل 2015م؛  و ســلوكًا غيــر مشــروع يخالــف مقتضــى قــرارات مجلــس األمــن وإلتزامــات دول العــدوان 

الدوليــة، ال ســيما التزاماتهــا بموجــب أحــكام ميثــاق األمــم المتحــدة؛ كمــا يعــد تصرفــًا كان مــن شــأنه ايضــًا تعقيــد المشــكلة 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى419

73



اليمنيــة ومســار التســوية السياســية الســلمية، ناهيــك 

عــن اآلثــار التــي خلفهــا مــن تعميــٍق للمأســاة اإلنســانية، و 

تدهــور خطيــر لألوضــاع العامــة السياســية واالقتصاديــة 

واإلجتماعيــة، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن مآســي وشــتات، 

وتشــريد  وجــرح  وقتــل  الوطنيــة،  للوحــدة  وتهديــد 

لألبريــاء، وتدميــر للبنيــة التحتيــة واســتهداف لإلقتصــاد 

ــي و وحــدة النســيج اإلجتماعــي.   الوطن

 )41( المــادة  وفــق  العســكرية  غيــر  التدابيــر   )2

الميثــاق الســابع مــن  الفصــل  بموجــب 

أقــر مجلــس األمــن الدولــي فــي القــرار 2216 الفقــرة 

ومعــدات  أســلحة  توريــد  حظــر  تدابيــر  اتخــاذ   )14(

عســكرية إزاء أشــخاص محدديــن بنــص الفقــرة )14( 

الــدول  المجلــس بجميــع  القــرار 2216،  وأهــاب  مــن 

ات  ــك االجــراء ــذ تل األعضــاء، ال ســيما دول الجــوار،  بتنفي

نحــٍو  الوطنيــة علــى  لتشــريعاتها  أراضيهــا وفقــًا  علــى 

يتســق والقانــون الدولــي، علــى وجــه الخصــوص القانــون 

الدولــي للبحــار والطيــران المدنــي،  كمــا حــدد المجلــس 

آليــة التنفيــذ فــي الفقــرات )15(،)16(،)17( مــن القــرار 

2216،  وذلــك مــن خــال تفتيــش الــدول علــى أراضيهــا 

بمــا يشــمل موانئهــا ومطاراتهــا لتلــك الشــحنات المتجهــة 

مــن وإلــي اليمــن متــى حصــل اعتقــاد كافــي بوجــود مــواد 

محظــورة فــي تلــك الشــحنات،  كمــا أذن المجلــس للــدول 

تــم  التــي  المحظــورة  المــواد  بتلــك  بالتصــرف  األعضــاء 

التــي باشــرت عمليــة  الدولــة  ضبطهــا، علــى أن تقــدم 

التفتيــش تقريــرًا أولــي حــول عمليــة التفيــش ونتائجهــا، 

يعقبــه تقريــر أكثــر تفصيــًا فــي غضــون 30 يومــًا مــن 

ــة. ــدء العملي ب

ــس  ــي حددهــا مجل ــط الت ــذ والضواب ــة التنفي ــك هــي آلي تل

ــة نهــم   ــف لمدرســة الفــالح  بمديري ــال جــراء اســتهداف غــارات  التحال ــا األطف ــة ألحــد الضحاي صــورة موثق
بتاريــخ )10  ينايــر  2017م(

ــة نهــم   ــف لمدرســة الفــالح  بمديري ــال جــراء اســتهداف غــارات  التحال ــا األطف ــة ألحــد الضحاي صــورة موثق
بتاريــخ )10  ينايــر  2017م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار جــراء اســتهداف غــارات  التحالــف لمدرســة الفــالح  بمديريــة نهــم  
ــر  2017م( ــخ )10  يناي بتاري

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار جــراء اســتهداف غــارات  التحالــف لمدرســة الفــالح  بمديريــة نهــم  
ــر  2017م( ــخ )10  يناي بتاري
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األمــن إلنفــاذ تدابيــر حظــر توريــد األســلحة ذات النطــاق المحــدود التــي تمعــن فــي انتهاكهــا دول تحالــف العــدوان بشــهادة 

ات المفروضــة هــي تدابيــر حظــر علــى أشــخاص فقــط ،  وليــس  تقاريــر أمميــة ودوليــة، ومــن هنــا يتضــح أن تلــك الجــزاء

علــى اليمــن كدولــة أو علــى كيانــات وطنيــة،  وفــق المــادة )41( مــن ميثــاق االمــم المتحــدة التــي نصــت علــى » لمجلــس 

األمــن أن يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر التــي ال تتطلــب اســتخدام القــوات المســلحة لتنفيــذ قراراتــه، ولــه أن يطلــب 

إلــى أعضــاء األمــم المتحــدة تطبيــق هــذه التدابيــر، ويجــوز أن يكــون مــن بينهــا وقــف الصــات اإلقتصاديــة والمواصــات 

الحديديــة والبحريــة والجويــة والبريديــة والبرقيــة والاســلكية وغيرهــا مــن وســائل المواصــات وقفــًا جزئيــًا أو كليــًا وقطــع 

ات حصــار  ــر حظــر محــدودة، ال اجــراء ات المفروضــة ال تعــدو كونهــا تدابي ــك اإلجــراء ــات الدبلوماســية«، أي أن تل العاق

شــامل أو جزئــي ذات طابــع عســكري وفــق المــادة )42( مــن الميثــاق،  التــي لــم يتخذهــا مجلــس األمــن فــي جميــع قراراتــه 

ــذي  ــق البــري والبحــري والجــوي ال ــى اإلطــاق،  كمــا هــو اآلن حــال الحصــار الشــامل و الخان ــة بالشــأن اليمنــي  عل ذات الصل

ــع كأســلوب حــرب لتحقيــق  ــئ ومنافــذ وأجــواء اليمــن بغــرض التجوي ــى مطــارات وموان ــف العــدوان عل تفرضــه دول تحال

 فــي ذلــك التضليــل و اســتغال تدابيــر الحظــر المفروضــة محــدودة الهــدف والنطــاق مــن حيــث 
ً
مكاســب سياســية، مســتغلة

قائمــة االشــخاص المدرجــة والســلع المحظــورة، وهــو مــا حــذر منــه الســيد جمــال بــن عمــر فــي إحاطتــه األخيــرة لمجلــس 

ــات والحظــر  ــره لمجلــس األمــن مــن أن يــؤدي نظــام العقوب ــي تحذي األمــن فــي 27- ابريــل 2015م التــي اشــار فيهــا ال

المفــروض إلــى عرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية حيــث وقــد ُســجلت بــوادر عــن هــذا األمــر فــي اآلونــة األخيــرة، بحســب 

إحاطــة المبعــوث األممــي إلــى اليمــن الســيد جمــال بــن عمــر. 

النتيجة المستخلصة:

ال شــرعية للحصــار الجــوي والبــري والبحــري الــذي تفرضــه دول تحالــف العــدوان علــى اليمــن علــى أســاس قــرارات مجلــس 

األمــن، ويعــد خرقــًا لقــرارات المجلــس وتجــاوزًا لحــدود نطاقهــا، كمــا يعــد أســلوب تجويــع المدنييــن جريمة حــرب تقترفها 

دول العــدوان لتحقيــق مــآرب سياســية، ويمكــن مــع ذلــك الخــرق إثــارة المســؤولية الدوليــة عــن فعــل غيــر مشــروع،  ومــا 

يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار المســؤولية القانونيــة.  

3( التدابير المؤقتة وفق المادة )40( بموجب الفصل السابع من الميثاق 

فــي الفقــرة األولــى مــن القــرار 2216 )2015(، اتخــذ مجلــس األمــن مجموعــة مــن التدابيــر المؤقتــة التــي طالــب جميــع 

ات تمثلــت فــي دعــوة  األطــراف اليمنيــة بتنفيذهــا،  وغايتهــا تجميــد الموقــف ومنــع تفاقــم النــزاع، ولعــل أبــرز تلــك اإلجــراء

األطــراف اليمنيــة، ال ســيما انصــار اللــه، إلــى  االنســحاب وتســليم األســلحة علــى النحــو المبيــن فــي الفقــرة )1( مــن القــرار 

2216 بشــأن الوضــع فــي اليمــن.

 وتعــد غايــة منــع تفاقــم النــزاع، وعــدم المســاس بحقــوق ومطالــب ومراكــز األطــراف، وضــرورة أخــذ مجلــس األمــن بعيــن 

اإلعتبــار عــدم امتثــال أطــراف النــزاع لألخــذ بتلــك التدابيــر، أهــم اآلثــار المازمــة لهــذا النــوع مــن التدابيــر التــي قــد يلجــئ 

ات قســرية وفق المــادة )41، 42( من ميثاق  اليهــا مجلــس األمــن قبــل قيامــة بتوصيــة اطــراف النــزاع أو اتخــاذ تدابيــر جزاء
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االمــم المتحــدة،  وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي المــادة 

)39( بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق و المــادة 40 

التــي تنــص علــى » منعــًا لتفاقــم الموقــف، لمجلــس األمــن، 

قبــل أن يقــوم بتوصياتــه أو يتخــذ التدابيــر المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة 39، أن يدعــو المتنازعيــن لألخــذ بمــا 

يــراه ضروريــًا أو مستحســنًا مــن تدابيــر مؤقتــة، وال تخــل 

هــذه التدابيــر المؤقتــة بحقــوق المتنازعيــن ومطالبهــم 

أو بمركزهــم، وعلــى مجلــس األمــن أن يحســب لعــدم أخــذ 

المتنازعيــن بهــذه التدابيــر المؤقتــة حســابه«.

وقــد يترتــب علــى عــدم امتثــال األطــراف لتلــك التدابيــر، 

ات قســرية  اتخــاذ المجلــس لتدابيــر اضافيــة تمثــل جــزاء

األمــم  ميثــاق  مــن   42 والمــادة   41 المــادة  وفــق 

المتحــدة بحســب مــا يــراه المجلــس مائمــًا وفقــًا لســلطاته 

التقديريــة.

ــس األمــن اتخــاذ تدابيــر  ــة،  أقــر مجل ــة اليمني وفــي الحال

حظــر محــددة وفــق المــادة )41( مــن الميثــاق بغــرض 

توفيــر الضغــط الــازم لدفــع األطــراف نحــو الرجــوع إلــى 

طاولــة المفاوضــات واســتكمال عمليــة اإلنتقــال السياســي 

الســلمي الشــامل التــي يراهــا المجلــس كخيــار وحيــد لحــل 

األزمــة فــي اليمــن، و اإلمتثــال للتدابيــر األخــرى التــي دعــا  

بتنفيذهــا،  كمــا حــدد مجلــس  اإلمتثــال  إلــى  المجلــس 

األمــن فــي هــذا الصــدد مرجعيــات الحــل السياســي الســلمي 

تمثلــت فــي مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآليتهــا 

المزمنــة، ونتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي الموقــع عليهــا 

ــاق الســلم والشــراكة  ــة األحــزاب السياســية وإتف ــن كاف م

الوطنيــة وملحقــه األمنــي،  ودعــاء مجلــس األمــن كافــة 

بمســار  واإللتــزام  العنــف  نبــذ  إلــى  اليمنيــة  األطــراف 

التفــاوض والحــوار وســرعة التوصــل إلــى اتفــاق تســوية 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف للمدنييــن فــي مفــرق الطلــح بمديريــة 
مجــز  بتاريــخ )19  أبريــل  2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف للمدنييــن فــي مفــرق الطلــح بمديريــة 
مجــز  بتاريــخ )19  أبريــل  2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمحطــة العصــري لتعبئــة الغــاز جــراء اســتهدافها مــن قبــل 
طيــران التحالــف بحــي عصــر مديريــة معيــن  بتاريــخ )4  ينايــر  2016م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمحطــة العصــري لتعبئــة الغــاز جــراء اســتهدافها مــن قبــل 
طيــران التحالــف بحــي عصــر مديريــة معيــن  بتاريــخ )4  ينايــر  2016م(
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ــات .  ــك المرجعي ــى أســاس تل سياســية شــاملة عل

 وفــي ذات الصــدد، طالــب مجلــس األمــن جميــع األطــراف اليمنيــة، ال ســيما انصــار اللــه، بســرعة تنفيــذ جملــة مــن التدابيــر 

ــه  ــة ومرفق ــاق الســلم والشــراكة الوطني ــًا إلتف ــك وفق ــرار 2216، وذل ــن الق ــرة )1( م ــي الفق ــه ف ــى النحــو المشــار الي عل

األمنــي علــى وجــه التحديــد حســب مــا أشــارت إليــه الفقــرة )8( مــن القــرار 2201،  مشــددًا علــى ضــرورة التعجيــل بإجــراء 

مفاوضــات شــاملة بهــدف الوصــول الــى اتفــاق لتنفيــذ تســوية سياســية تشــارك فيــه  كافــة األطــراف، وذلــك علــى اســاس 

ــرار  ــن الق ــرات )4(،)5(،)13( م ــة، ال ســيما الفق ــن ذات الصل ــس األم ــرارات مجل ــي إطــار ق ــات المشــار اليهــا ف المرجعي

ــي  ــن ف ــس األم ــذي حــدده مجل ــد ال ــي هــو المرجــع الوحي ــة األمن ــة وملحق ــاق الســلم والشــراكة الوطني 2201. وُيعــد اتف

ات. لكــن دول العــدوان أفشــلت جميــع المفاوضــات رغــم إعــان انصــار  ســياق مطالبتــه لكافــة األطــراف بتنفيــذ تلــك اإلجــراء

اللــه بالموافقــة علــى قــرار مجلــس األمــن،  وهــو مــا يكشــف حقيقــة األهــداف واألغــراض المقنعــة التــي تخفيهــا وتســعى  

لتحقيقهــا دول تحالــف العــدوان مــن خــاف تدخلهــا العســكري وعدوانهــا علــى اليمــن.

ات  مــن هنــا يتضــح أن مجلــس األمــن قــد رســم الخطــوط العريضــة لمســار تســوية األزمــة فــي اليمــن، و اتخــذ المجلــس جــزاء

قســرية كافيــة وموائمــة مــن وجهــة نظــر مجلــس األمــن، وذلــك طبقــًا لســلطاته وفــق المــادة 41 مــن ميثــاق األمــم 

المتحــدة،  بهــدف دفــع األطــراف اليمنيــة نحــو اإللتــزام بمســار التســوية السياســية الســلمية،  واإلمتثــال لتنفيــذ التدابيــر 

المتخــذة فــي هــذا الســياق. 

رابعًا:  سلبيات  قرار مجلس األمن الدولي 2216 بشأن الوضع في اليمن.

قبــل الشــروع فــي بيــان ســلبيات قــرار مجلــس األمــن 2216،  ينبغــي أواًل أن نســَتعرض بإيجــاز اختصــاص وســلطات 

المجلــس  التــي مــن الواجــب االضطــاع  بهــا  كجهــاٍز  دولــي أنيطــت بــه تبعــات  حفــظ األمــن والســلم الدولييــن،  وذلــك  

لتحديــد مــدى التــزام مجلــس األمــن بمهــام وظيفتــه وقيــود اختصاصــه وحــدود المســؤوليات المنوطــة بــه طبقــًا للميثــاق،  

ولمعرفــة مــدى قيــام المجلــس بــدوره  فــي النهــوض بواجباتــه إزاء الوضــع فــي اليمــن،  علــى أن نوجــز بعــد ذلــك الجوانــب 

الســلبية التــي تضمنهــا قــرار مجلــس األمــن 2216.  لهــذا ســنَتعَرض  لتبيــان هــذا الموضــوع فــي محوريــن:

1( مسؤولية مجلس األمن وحدود اختصاصه وفقًا لميثاق األمم المتحدة.

ــًا  ــى اإلطــاق، وتحقيق ــم المتحــدة وأهمهــا عل ــرز مقاصــد األم ــن أب ــي م ــر مهمــة  حفــظ األمــن وصــون الســلم الدول تعتب

ــة لمنــع األســباب التــى مــن شــأنها تهديــد  لهــذا الهــدف يتوجــب علــى  األمــم المتحــدة اتخــاذ التدابيــر الجماعيــة الفعال

األمــن والســلم الدولييــن والعمــل علــى إزالتهــا،  كمــا يتوجــب علــى األمــم المتحــدة  أن تعمــل علــى قمــع أعمــال العــدوان 

وغيرهــا مــن وجــوه اإلخــال بالســلم الدولــي،  وتتــذرع فــي ســبيل تحقيــق ذلــك بالوســائل الســلمية  لتســوية المنازعــات 

الدوليــة التــى قــد تــؤدي إلــى اإلخــال بالســلم؛  ولكــي  يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه األمــم المتحــدة ســريعًا وفعــااًل، 

َعِهــد أعضــاء األمــم المتحــدة  إلــى مجلــس األمــن بالتبعــات الرئيســية ذات العاقــة بشــأن حفــظ األمــن والســلم الدولييــن؛  
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كمــا وافــق أعضــاء األمــم المتحــدة علــى أن مجلــس األمــن 

يعمــل نائبــًا عنهــم فــي قيامــه بالواجبــات التــي تفرضهــا 

عليــه تبعــات حفــظ األمــن والســلم الدولــي؛  ويتوجــب 

علــى مجلــس األمــن عنــد القيــام بــاداء واجباتــه مراعــاة 

مقاصــد األمــم المتحــدة  ومبادئهــا،  وأن يعمــل  طبقــًا 

لمبــادئ العــدل والقانــون الدولــي وعلــى أســاس اختصاصــه 

والســلطات الخاصــة المخولــة لــه فــي هــذا الصــدد لتمكينــه 

مــن القيــام بتلــك  الوجبــات  علــى النحــو المبيــن  فــي إطــار 

الفصــل الخامــس والســادس و الســابع و الثامــن و الثانــي 

عشــر مــن ميثــاق األمــم المتحــدة؛  ويتعهــد أعضــاء األمــم 

المتحــدة بقبــول قــرارات مجلــس األمــن وتنفيذهــا وفقــًا 

لميثــاق األمــم المتحــدة الــذي يتوجــب علــى مجلــس األمــن 

احترامــه أثنــاء ممارســته لســلطاته واختصاصاتــه.  وذلــك 

علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة )1( الفقــرة 

)1(، والمــادة )24( الفقرتيــن )1،2(، والمــادة )25( 

مــن ميثــاق األمــم المتحــدة . 

ــم المتحــدة بفــض  ــاق، يتعهــد أعضــاء األم ــًا للميث وطبق

جميــع منازعاتهــم الدوليــة بالوســائل الســلمية علــى وجــه 

ال ُيعــِرض  الســلم واألمــن والعــدل الدولــي للخطــر؛  كمــا 

المتحــدة جميعــًا باإلمتنــاع فــي  يتعهــد أعضــاء األمــم 

عاقاتهــم الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو 

اســتخدامها ضد الســامة اإلقليمة أو االســتقال السياســي  

ألي دولــٍة أو علــى أي وجــٍه أخــر ال يتفــق ومقاصــد ومبــادئ 

األمــم المتحــدة؛  كمــا تمتنــع جميــع الــدول األعضــاء  وكذا 

منظمــة األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك جهازهــا التنفيــذي 

مجلــس األمــن مــن التدخــل فــي الشــؤون التــي تكــون مــن 

صميــم الســلطان الداخلــي لدولــة مــا، إذ ليــس فــي ميثــاق 

األمــم المتحــدة مــا يقتضــى األعضــاء أن يعرضــوا مثــل تلــك 

المســائل الداخليــة ألن تحــل بحكــم الميثــاق، علــى أن مبــدأ 

ــرفي(  ــد الش ــن محم ــن )أحس ــزل المواط ــف من ــارات التحال ــتهداف غ ــراء اس ــال ج ــا أطف ــة لضحاي ــورة موثق ص
بمديريــة باقــم   بتاريــخ )21  ينايــر  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف منــزل المواطــن )أحســن محمــد 
الشــرفي( بمديريــة باقــم  بتاريــخ )21  ينايــر  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف منــزل المواطــن )أحســن محمــد 
الشــرفي( بمديريــة باقــم  بتاريــخ )21  ينايــر  2017م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف غــارات التحالــف منــزل المواطــن )أحســن محمــد 
الشــرفي( بمديريــة باقــم  بتاريــخ )21  ينايــر  2017م(
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عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول ال يخــل بتطبيــق تدابيــر القمــع الــواردة فــي الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم 

المتحــدة.  وذلــك علــى النحــو المشــار إليــه فــي المــادة )2( الفقــرة الثالثــة، والرابعــة، والســابعة مــن ميثــاق األمــم المتحــدة.

ــزاع أو موقــف قــد  ــاق، أن يفحــص أي ن ــس األمــن وفــق المــادة )34(، والمــادة )36( الفقرتيــن )2،1( مــن الميث ولمجل

يــؤدي إلــي احتــكاك  دولــي أو قــد يثيــر نزاعــًا،  لكــي يقــرر مــا إذا كان اســتمرار ذلــك النــزاع أو الموقــف مــن شــأنه أن يعــرض 

للخطــر األمــن والســلم الدولــي؛  كمــا للمجلــس فــي أي مرحلــة مــن مراحــل النــزاع أو الموقــف أن يوصــي بمــا يــراه مائمــًا  مــن 

ات وطــرق التســوية، مراعيــًا فــي ذلــك مــا اتخــذه المتنازعــون مــن تدابيــر ســابقة لتســوية النــزاع القائــم بينهــم. اإلجــراء

ــن  ــًا م ــع عم ــا وق ــه  أو كان م ــدًا للســلم أو إخــااًل ب ــع تهدي ــد وق ــا إذا كان ق ــرر م ــن،  أن يق ــس األم ــى  مجل ويتوجــب عل

أعمــال العــدوان، ويقــدم فــي ذلــك توصياتــه أو يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر طبقــًا ألحــكام المادتيــن 41 و42 مــن 

الميثــاق،  وذلــك بغــرض حفــظ الســلم واألمــن الدولــي أو إعادتــه إلــى نصابــه؛  ومنعــًا لتفاقــم النــزاع،  لمجلــس األمــن،  قبــل 

القيــام بتوصياتــه أو اتخــاذ التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 39، أن يدعــو المتنازعيــن  لألخــذ بمــا يــراه ضروريــًا 

أو مستحســنًا مــن تدابيــر مؤقتــة،  بحيــث ال تخــل تلــك التدابيــر المؤقتــة بحقــوق المتنازعيــن ومطالبهــم أو بمركزهــم،  

ويجــب علــى مجلــس األمــن أن يحســب لعــدم أخــذ المتنازعييــن بتلــك  التدابيــر المؤقتــة حســابه،  وذلــك علــى النحــو المبيــن 

فــي المــادة )39(، والمــادة )40( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة.

ويعــد العــدوان أفــدح صــور االســتخدام غيــر المشــروع للقــوة وأخطرهــا،  وانطاقــًا مــن كــون أحــد مقاصــد األمــم المتحــدة 

األساســية أن تصــون الســلم واألمــن الدولييــن،  وأن تتخــذ التدابيــر الجماعيــة الفعالــة لمنــع أســباب تهديــد الســلم وإزالتهــا، 

ــاق  ــًا للمــادة 39 مــن ميث ــس األمــن وفق ــى مجل وأن تقمــع أعمــال العــدوان وغيرهــا مــن وجــوه اإلخــال بالســلم، فــإن عل

األمــم المتحــدة، أن يبــت فــي حــال وجــود أي تهديــد للســلم أو أخــااًل بــه أوعمــل مــن أعمــال العــدوان، وأن يضــع توصياتــه 

لصــون الســلم واألمــن الدولييــن أو إعادتهمــا إلــى نصابهمــا، أو أن يقــرر التدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا طبقــًا ألحــكام المادتيــن 

42،41 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة.

والعــدوان حســب تعريــف الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي القــرار رقــم )3314(  لعــام 1974، بنــص المــادة )1( 

هــو:

» اســتعمال القــوة المســلحة مــن قبــل دولــة مــا ضــد ســيادة دولــة أخــرى أو ســامتها اإلقليميــة أو اســتقالها السياســي ،أو 

بأيــة صــورة أخــرى تتنافــى مــع ميثــاق األمــم المتحــدة وفقــًا لنــص هــذا التعريــف«.

ــى ارتكابهــا عمــًا  ــًا عل ــة مبدئي ــة كافي ــاق تشــكل بين ــًا للميث ــا خرق ــة م ــل دول ــادأة باســتعمال القــوة مــن قب كمــا أن »المب

عدوانيــا، وإن كان للمجلــس ، طبقــًا للميثــاق، أن يخلــص الــى أنــه ليــس هنــاك عمــًا عدوانــي قــد أرتكــب وذلــك فــي ضــوء 

مابســات أخــرى وثيقــة الصلــة بالحالــة، بمــا فــي ذلــك أن تكــون التصرفــات محــل البحــث أو نتائجهــا ليســت ذات خطــورة 

كافيــة«،  وهــذا مــا نــص عليــه القــرار فــي مادتــه الثانيــة.
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و وفقــًا لنــص المــادة )3( مــن قــرار الجمعيــة العامــة،  

تنطبــق صفــة العمــل العدوانــي علــى أيــًا مــن األعمــال 

التاليــة، ســواًء بإعــان حــرب أو بدونــه، وذلــك دون إخــال 

بأحــكام المــادة )2( و طبقــا لهــا، حســب قــرار الجمعيــة 

ــة:  العام

) أ ( قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بغــزو إقليــم دولــة 

أخــرى أو الهجــوم عليــه، أو أي احتــال عســكري، ولــو 

مؤقتــا، ينجــم عــن مثــل هــذا الغــزو أو الهجــوم، أو أي ضــم 

ــة أخــرى أو لجــزء منــه بإســتعمال القــوة؛ إلقليــم دول

) ب ( قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بقــذف إقليــم 

ــة مــا أيــة أســلحة  ــل، أو اســتعمال دول ــة أخــرى بالقناب دول

ــة أخــرى؛ ــم دول ضــد إقلي

) ج ( ضــرب حصــار علــى مؤانــى دولــة مــا أو على ســواحلها 

مــن قبــل القــوات المســلحة لدولــة أخرى؛ 

) د ( قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بمهاجمــة القــوات 

االســطولين  أو  الجويــة  أو  البحريــة  أو  البريــة  المســلحة 

ــة أخــرى؛ ــن البحــري و الجــوي لدول التجاريي

) هـــ ( قيــام دولــة باســتعمال قواتهــا المســلحة الموجــودة 

داخــل إقليــم دولــة أخــرى بموافقــة الدولــة المضيفــة، علــى 

وجــه يتعــارض مــع الشــروط التــى ينــص عليهــا اإلتفــاق، 

أو أي تمديــد لوجودهــا فــي اإلقليــم المذكــور إلــى مــا بعــد 

نهايــة اإلتفــاق؛

) و ( ســماح دولــة مــا وضعــت إقليمهــا تحــت تصــرف 

دولــة أخــرى بــأن تســتخدمه هــذه الدولــة إلرتــكاب عمــل 

ــة ثانيــة؛ عــدوان ضــد دول

) ز ( إرســال عصابــات أو جماعــات مســلحة أو قــوات غيــر 

ــي جــراء  ــذي لحــق بأحــد الطائــرات المدنيــة بمطــار صنعــاء  الدول صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار ال
ــخ )؟؟( ــة العاصمــة  بتاري ــي الحــارث بأمان ــة بن ــران العــدوان بمديري اســتهداف طي

ــي جــراء  ــذي لحــق بأحــد الطائــرات المدنيــة بمطــار صنعــاء  الدول صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار ال
ــخ )؟؟( ــة العاصمــة  بتاري ــي الحــارث بأمان ــة بن ــران العــدوان بمديري اســتهداف طي

ــي جــراء  ــذي لحــق بأحــد الطائــرات المدنيــة بمطــار صنعــاء  الدول صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار ال
ــخ )؟؟( ــة العاصمــة  بتاري ــي الحــارث بأمان ــة بن ــران العــدوان بمديري اســتهداف طي

ــي جــراء  ــذي لحــق بأحــد الطائــرات المدنيــة بمطــار صنعــاء  الدول صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار ال
ــخ )؟؟( ــة العاصمــة  بتاري ــي الحــارث بأمان ــة بن ــران العــدوان بمديري اســتهداف طي
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نظاميــة أو مرتزقــة مــن قبــل دولــة مــا أو باســمها تقــوم ضــد دولــة أخــرى بأعمــال مــن أعمــال  القــوة المســلحة تكــون مــن 

الخطــورة بحيــث تعــادل األعمــال المعــددة أعــاه، أو اشــتراك الدولــة بــدور ملمــوس فــي ذلــك.

ــار أيــًا كانــت طبيعتــه، ســواء كان  وبحســب نــص المــادة )5( مــن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، » مــا مــن إعتب

سياســيًا أو أقتصاديــًا أو عســكريًا أو غيــر ذلــك، يصــح أن ُيتخــذ مبــررًا الرتــكاب عــدوان، والحــرب العدوانيــة جريمــة ضــد 

الســلم الدولــي، والعــدوان يرتــب مســؤولية دوليــة. وليــس قانونيــًا، وال يجــوز أن يعتبــر كذلــك أي كســب إقليمــي أو أي غنــم 

خــاص ناجــم عــن ارتــكاب عــدوان.«

وفي ذات الصدد طبقًا لميثاق األمم المتحدة، تقع على عاتق الدول األعضاء جملة من االلتزامات تتمثل في التالي:

o علــى كل دولــة واجــب االمتنــاع فــي عاقاتهــا الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها ضــد الســامة 

اإلقليميــة أو االســتقال السياســي ألي دولــة أو علــى أي نحــو أخــر يتنافــى مــع مقاصــد األمــم المتحــدة، ويشــكل مثــل هــذا 

التهديــد باســتخدام القــوة أو  االســتعمال لهــا انتهــاكًا للقانــون الدولــي ولميثــاق األمــم المتحــدة وتترتــب عليــه مســؤولية 

دوليــة؛

o مبــدأ االمتنــاع عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها فــي العاقــات الدوليــة مبــدأ ذو طابــع عالمــي ومبــدأ ملــزم 

بغــض النظــر عــن النظــام السياســي أو االقتصــادي أو االجتماعــي أو الثقافــي لــكل دولــة .

o ال يجــوز التــذرع بــأي اعتبــار، أيــًا كانــت طبيعتــه، لتبريــر اللجــوء الــي التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها ويعــد 

ذلــك خرقــًا للميثــاق؛

o علــى الــدول واجــب أن ال تحــث الــدول األخــرى أو تشــجعها أو تســاعدها علــى اللجــوء الــى التهديــد باســتعمال القــوة أو  

اســتخدامها انتهــاكًا للميثــاق؛

ــى مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق وفــي تقريــر المصيــر المنصــوص عليــه فــي الميثــاق، فــأن لجميــع الشــعوب  o اســتنادا ال

ــى تحقيــق إنمائهــا السياســي  الحــق فــي أن تحــدد بحريــة ودون تدخــل خارجــي مركزهــا السياســي، و أن تســعى بحريــة إل

ــة واجــب احتــرام هــذا الحــق وفقــًا ألحــكام الميثــاق؛ ــى كل دول واالقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي، وعل

o علــى الــدول واجــب االمتنــاع عــن التدخــل المســلح وجميــع اشــكال التدخــل أو محاولــة التهديــد األخــرى التــي تســتهدف 

شــخصية الدولــة أو عناصرهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة؛

o على الدول، وفقًا لمقاصد األمم المتحدة ومبادئها، واجب االمتناع عن الدعوة الى الحروب العدوانية؛

o طبقــًا للميثــاق، و وفقــًا للفقــرات ذات الصلــة مــن إعــان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بالعاقــات الوديــة والتعــاون 

بيــن الــدول وفقــًا لميثــاق األمــم المتحــدة، تفــي الــدول  بحســن نيــة  بجميــع التزاماتهــا الدوليــة؛
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تســوية  بمبــدأ  بالتزامهــا  تتقيــد  أن  الــدول  علــى   o

فصلــه  يمكــن  ال  الــذي  الســلمية  بالوســائل  المنازعــات 

عــن مبــدأ االمتنــاع عــن التهديــد باســتخدام القــوة أو 

الدوليــة. عاقاتهــا  فــي  اســتعمالها 

ــة المعتــدى عليهــا، حــق أصيــل فــي الدفــاع عــن   وللدول

النفــس فــي حالــة حــدوث هجــوم مســلح واإلعتــداء عليهــا، 

وذلــك علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي ميثــاق األمــم 

المتحــدة، حيــث تنــص المــادة )51( مــن الميثــاق علــى :

عــف أو ُينقــص  الحــق 
ُ

»ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يض

الطبيعــي للــدول، فــرادى أو جماعــات، فــي الدفــاع عــن 

أنفســهم إذا أعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء » 

االمــم المتحــدة » و ذلــك إلــى أن يتخــذ مجلــس األمــن  

التدابيــر الازمــة لحفــظ الســلم و األمــن الدولــي، و التدابيــر 

التــي اتخذهــا األعضــاء اســتعمااًل لحــق الدفــاع عــن النفــس 

ــأي  ــر ب ــك  التدابي ــر تل ــورا، و ال تؤث ــس ف ــى المجل ــغ ال تبل

حــال فيمــا للمجلــس – بمقتضــى ســلطته و مســؤولياته 

ــي أن  ــن الحــق ف ــاق- م ــن أحــكام هــذا الميث المســتمدة م

يتخــذ فــي أي وقــت مــا يــرى ضــرورة التخــاذه مــن األعمــال 

ــه«.  ــى نصاب ــه إل ــي أو إعادت لحفــظ  الســلم و األمــن الدول

دول  تمارســه  الــذي  الخــرق  فداحــة  يتضــح  هنــا  مــن 

لميثــاق  طبقــًا  الدوليــة  اللتزاماتهــا  العــدوان  تحالــف 

األمــم المتحــدة، كمــا يتضــح أيضــًا مســتوى التقاعــس 

والتقصيــر والعجــز والتخلــي عــن المســؤولية مــن قبــل 

مجلــس األمــن الدولــي إزاء واجباتــه ومســؤولياته التــي نــص 

عليهــا الميثــاق، مكتفيــًا فــي ذلــك بمطالبــة دول التدخــل 

ــن شــأنها  ات م ــاع عــن اتخــاذ أي اجــراء والعــدوان باإلمتن

الوطنــي  اإلقليــم  وســامة  وحــدة  و  الســيادة  تقويــض 

للجمهوريــة اليمنيــة وعــدم التدخــل الخارجــي الــذي يثيــر 

ــدوان  ــران الع ــتهداف طي ــراء اس ــن ج ــازل المدنيي ــق  بمن ــذي لح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــة . ــة حج ــرض محافظ ــة ح لمدري

ــدوان  ــران الع ــتهداف طي ــراء اس ــكنية ج ــازل الس ــد المن ــذي بأح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــة . ــة حج ــرض محافظ ــة ح لمديري

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بأحــد المنــازل الســكنية جــراء اســتهداف طيــران العــدوان 
لمديريــة حــرض محافظــة حجــة .

ــدوان  ــران الع ــتهداف طي ــراء اس ــن ج ــازل  المدنيي ــق بمن ــذي لح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــة . ــة حج ــرض محافظ ــة ح لمديري
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ــات،   ــن المطالب ــك م ــر ذل ــزاع بالطــرق والوســائل الســلمية وغي ــزام بتســوية الن ــزاع ويقــوض االســتقرار وضــرورة االلت الن

وهــذا الموقــف مــن قبــل مجلــس األمــن ال يكفــي، ولــم يرقــى إلــى مســتوى حجــم المســؤوليات المنوطــة بــه ومســتوى الخطــر 

القائــم، إذ مــن المفتــرض أن يقــوم مجلــس األمــن بواجبــه فــي النهــوض بمســؤوليته إزاء قمــع العــدوان والتصــدي لــه كــون 

هــذا العــدوان الغاشــم علــى اليمــن يمثــل خرقــًا صارخــًا وخطــرًا جســيمًا وتهديــدًا خطيــرًا علــى األمــن، ومــن شــأن اســتمراره 

تقويــض اإلســتقرار والســام الدولــي.

ــة اليمنيــة فــي الدفــاع عــن النفــس  ــى الحــق المشــروع للدول ــي،  ينبغــي التأكيــد عل وحيــال هــذا العجــز والتقصيــر والتخل

والتصــدي لهــذا العــدوان الســافر لحيــن يضطلــع مجلــس األمــن الدولــي بالمســؤوليات المنوطــة بــه وذلــك علــى النحــو المبيــن 

فــي ميثــاق األمــم المتحــدة، كمــا أن علــى المجتمــع الدولــي أن يقــوم بمســؤولياته كــون هــذا العــدوان يمثــل جريمــة دوليــة 

تمــس كيــان المجتمــع الدولــي ككل، وُيعــِرض للخطــر الســلم واألمــن الدولييــن.

2( بعض الجوانب السلبية لقرارمجلس األمن 2216.

أ ( التجاوز لحدود وقيود اختصاص مجلس األمن،  وفقًا لميثاق األمم المتحدة.

مــن أهــم مظاهــر الســيادة وتجلياتهــا، ســلطان الدولــة واختصاصهــا فــي تســيير شــؤونها الداخليــة بعيــدًا عــن التدخــل أو 

َمانــًا وتأكيــًد لحريتهــا الوطنيــة واســتقالها السياســي. ويعــد االختصــاص الداخلــي للدولــة حــق مكفــول ومبــدأ 
َ

الوصايــة، ض

أساســي ال يجــوز انتهاكــه إال فــي مجــال محــدود وضيــق يتمثــل فــي التدابيــر القســرية التــي يتخذهــا مجلــس األمــن لحفــظ 

األمــن والســلم الدولييــن وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )2( الفقــرة الســابعة مــن الميثــاق حيــث نصــت علــى :   

»ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يســوغ لـــــ » األمــم المتحــدة« أن تتدخــل فــي الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان الداخلــي 

لدولــة مــا، و ليــس مــا يقتضــي األعضــاء ان يعرضــوا مثــل هــذه المســائل ألن تحــل بحكــم هــذا الميثــاق، علــى أن هــذا المبــدأ 

ال يخــل بتطبيــق تدابيــر القمــع الــواردة فــي الفصــل الســابع«.

ويعتبــر المجــال المحجــوز لســلطان الدولــة  بمثابــة الســياج الحامــي لحــدود اختصاصهــا، وال يجــوز لغيرهــا مــن الــدول أن 

تتعــداه. ويتوجــب علــى جميــع الــدول عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول األخــرى بــأي شــكل مــن أشــكال التدخــل 

ــاق  ــي الميث ــدأ األساســي ف ــة االختصــاص والســيادة، ويعــد التدخــل انتهــاكًا صارخــًا لهــذا المب ــة صاحب َرغمــًا إلرادة الدول

وقــرارات األمــم المتحــدة واألعــراف والمواثيــق الدوليــة األخــرى وال ســيما ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، وهــذا مــا أكــده 

قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم )2131( بشــأن عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول.

ــه الحــق دون  ــة ول ــة هــو صاحــب الحــق األصيــل واســاس مصــدر الســيادة وأهــم عناصــر قيــام الدول ويعتبــر شــعب الدول

غيــره فــي تحديــد مصيــره واختيــار شــكل دولتــه ونظامــه السياســي، وفــق رغبتــه التواقــة لنيــل حريتــه وتحقيــق اســتقاله 

ــاق و قــرارات األمــم  ــدول بمقتضــى الميث ــة، و مــن واجــب ال ــه الوطني ــه السياســي ومصلحت ــي عليــه عقل ــي، بمــا يمل الوطن

المتحــدة عــدم اســتعمال القــوة المســلحة لحرمــان الشــعوب مــن حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا ونيــل حريتهــا واســتقالها دون 
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التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة.

الشــعب   هــو  الوطنيــة  الســلطة  شــرعية  مصــدر  وإن 

ــي وقــرارات مجلــس  ــي،  ال اإلعتــراف الدول وقــراره الوطن

األمــن، واالعتــراف الدولــي مجــرد قــرار سياســي يعبــر عــن 

مصالــح تلــك الــدول، ويفتــرض بالــدول أن تحتــرم قــرارات 

الشــعوب، ومــن واجــب الشــعوب أن تصــون وتحفــظ هــذا 

الحــق، ال ســيما فــي ظــل المحــاوالت الدوليــة الحثيثــة 

التــي تســعى نحــو مصــادرة هــذا الحــق بشــكٍل أو بأخــر، 

 أخــرى بإســم التأييــد 
ً
تــارة بإســم اإلعتــراف الدولــي وتــارة

الدولــي وقــرارات مجلــس األمــن، وال يحــق ألي قــوة فــي 

هــذا العالــم أن تقــوض حــق الشــعوب فــي اختيــار  مــن 

ــا ال يحــق لهــا ايضــًا أن  ــر عــن إرادتهــا، كم يمثلهــا ويعب

تفــرض علــى هــذا الشــعب مــن يرأســه ويعبــر عــن إرادتــه 

ــة. الوطني

إن تأييــد قــرار مجلــس األمــن 2216  لشــرعية هــادي في 

ديباجتــه ومطالبتــه بعــدم المســاس بهــا، ومطالبتــه أيضــًا 

فــي الجــزء التنفيــذي مــن القــرار فــي إطــار الفقــرة )1(  

ات تدخــل ضمــن نطــاق مــا عبــر  بعــدم القيــام بــأي اجــراء

ــه بالســلطة الشــرعية، يعــد تجــاوزًا لحــدود ســلطات  عن

الداخلــي،  الشــأن  صميــم  فــي  وتدخــل  األمــن  مجلــس 

وتقويضــًا لحــق الشــعب فــي تقريــر المصيــر واختيــار 

ات عبــر التدخــل  مــن يمثلــه بعيــدًا عــن فــرض اإلمــاء

ــى  ــذي يســعى نحــو فــرض هــادي عل الخارجــي المقيــت ال

ــة  هــذا الشــعب  لحظــة فقــدان هــادي للمســاندة الداخلي

السياســية والعســكرية واألمنيــة والشــعبية، وتفريطــه 

بالســيادة والمصلحــة الوطنيــة،  وانهيــار أســس شــرعيته 

وانقضــاء مركــزه القانونــي، وفقدانــه للســلطة والســيطرة 

الفعليــة وفــراره خــارج البلــد واإلســتعانة بقــوى التدخــل 

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي بمنــازل المدنييــن جــراء اســتهداف طيــران العــدوان لمدينــة 
صعــدة .

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي بمنــازل المدنييــن جــراء اســتهداف طيــران العــدوان لمدينــة 
صعــدة .

ــدوان  ــران الع ــتهداف طي ــراء اس ــكنية ج ــازل الس ــد المن ــذي بأح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــدة . ــة صع لمدين

ــران العــدوان  ــراء اســتهداف طي ــذي بأحــد األســواق الشــعبية ج ــار ال ــن الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــدة . ــة صع لمدين
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والعــدوان لقتــل هــذا الشــعب بــداًل مــن حمايتــه، فســارعت قــوى العــدوان نحــو لملمــة الشــتات وتزييــف الواقــع وتلفيــق 

الشــرعية وتعزيزهــا باالعتــراف الدولــي وتأييــد قــرار مجلــس األمــن، واغتصــاب الســيادة الخارجيــة للدولــة اليمنيــة، 

 لمصالحهــا 
ً
وتشــكيل تحالــف دولــي وشــن عــدوان همجــي بذريعــة  االســتجابة لطلــب تلــك الشــرعية المزيفــة، وذلــك حمايــة

ــه الحــرة  ــًا إلرادت ــة الشــعب واحترام ــد رغب ــزواًل عن وتحقيقــًا ألطماعهــا واســتمرارًا لنفوذهــا وتســلطها واســتغالها، ال ن

 للشــعب. 
ً
ــة ــة وحماي ــًا للشــرعية المزعوم ــي، وال دعم وقــراره الوطن

وهنــا ينبغــي التأكيــد علــى أن الشــرعية تعــد شــأنًا وطنيــًا داخليــًا،  مصدرهــا الشــعب وإرادتــه الحــره و قــراره الوطنــي، ال 

مجلــس األمــن وقــرارات الشــرعية الدوليــة، فالشــعب هــو صاحــب الســلطة ومالكهــا؛ كمــا تجــدر اإلشــارة  إلــي أن مجلــس 

األمــن قــد جمــع بيــن متناقضيــن فــي هــذا الســياق،  التأكيــد علــى التزامــه بالوقــوف إلــى جانــب الشــعب اليمنــي وضــرورة 

اإلســتجابة لمطالبــه وتطلعاتــه المشــروعة فــي التغييــر والتزامــه القــوي بســيادة الدولــة اليمنيــة و وحدتهــا واســتقالها 

السياســي وســامتها اإلقليميــة نظريــًا، بينمــا يقــف فعليــًا مــع التدخــل الخارجــي بصــورة أو بأخــرى علــى الرغــم مــن مطالباتــه 

المتكــررة لقــوى التدخــل  باإلمتنــاع عــن القيــام بتقويــض ســيادة اليمــن واســتقاله السياســي ووحدتــه وســامته اإلقليميــة.

ب ( اإلنحياز الجائر لطرف الجالد على حساب الضحية وقيم العدالة.

ــة وقواعــد القانــون  ــك اإلنحيــاز  فــي لغــة قــرار مجلــس األمــن  2216،  المنحــازة والمناقضــة لمبــادئ العدال ويتجلــى ذل

الدولــي وواجبــات ومســؤوليات مجلــس األمــن الواجــب االلتــزام بهــا، ويكفــي أن نشــير هنــا كمثــال إلــى نــص الفقــرة )1( مــن 

القــرار 2216 حيــث طالــب المجلــس جميــع األطــراف األخــرى أجمــااًل ودون تســمية،  بينمــا خــص بالتنصيــص مــن أســماهم 

بالحوثييــن بشــكل فيــه تفصيــل وانحيــاز علــى عكــس  محابتــه لألطــراف األخــرى فــي ذات المــادة، ويؤكــد هــذا اإلنحيــاز 

امتنــاع روســيا عــن التصويــت عليــه فــي مجلــس األمــن الدولــي.

ج( التواطؤ  إزاء  تجاوزات وممارسات دول العدوان.

التواطــؤ لطــرف المعتــدي علــى حســاب المعتــدى عليــه مــن حيــث أن موقــف وســلوك مجلــس األمــن رغــم أنــه ال يعطــي 

شــرعية للعــدوان، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، إال أن موقــف وســلوك مجلــس األمــن لــم يرتقــي إلــى مســتوى حجــم العــدوان 

الســافر الــذي شــنته دول تحالــف العــدوان علــى اليمــن مطلقــًا، ولــم يرقــى حتى إلى المســتوى المقبول من الســلوك المفترض. 

كمــا أن مجلــس األمــن قــد أتخــذ تدابيــر عقوبــات علــى بعــض األشــخاص،  متناســيًا طــرف العــدوان رغــم انطبــاق معاييــر 

ــات المفروضــة، حيــث أن دول العــدوان قــد أعاقــت مســار اإلنتقــال السياســي  تحديــد األشــخاص الخاضعــة لنظــام العقوب

الســلمي بشــهادة المبعــوث الدولــي الــي اليمــن الســيد جمــال بــن عمــر فــي إحاطتــه األخيــرة، كمــا قوضــت اســتقرار وأمــن 

وســام اليمــن و وحدتــه الوطنيــة، و أعاقــت وصــول اإلمــدادات اإلغاثيــة والمســاعدات اإلنســانية، ناهيــك عــن شــن العــدوان 

وقتــل األبريــاء المدنييــن وتدميــر البنيــة التحتيــة العامــة والخاصــة وتعميــق المعانــاة ومفاقمــة الوضــع اإلنســاني واســتهداف 

اإلقتصــاد الوطنــي، ومــع هــذا لــم يــدرج مجلــس األمــن أيــًا مــن قــوى العــدوان ضمــن قائمــة العقوبــات كأقــل واجــب يقــوم بــه 

مجلــس األمــن إزاء الوضــع فــي اليمــن، وإلــى اآلن يســتمر عجــز مجلــس األمــن  وغــض الطــرف عــن العــدوان وعــن الحصــار التي 
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تفرضــه دول تحالــف العــدوان  فــي تجــاوٍز صــارخ لحــدود 

قراراتــه بشــهادة تقاريــر أمميــة ومنظمــات دوليــة، و 

ذلــك ال يعنــي شــرعنة العــدوان،  بــل يــدل علــى عجــز 

ــام بســؤولياته، ال ســيما  ــي القي ــن ف ــس األم وتخــاذل مجل

فــي ظــل فيتــو الــدول دائمــة العضويــة المنخرطــة فــي 

العــدوان علــى اليمــن التــي تعمــل علــى حمايــة المعتــدى 

مــن أي تحــرك محتمــل  لمجلــس األمــن.

وهنا يتعين التأكيد على:

 1.  ال صحــة مطلقــًا ألي أســانيد مزعومــة يمكــن أن 

قــرارات مجلــس  أســاس   أرضيــة قانونيــة علــى  توفــر 

األمــن الدولــي، ال ســيما القــرار 2216،  لشــرعنة التدخــل 

بقيــادة  العــدوان  تحالــف  دول  تشــنه  الــذي  العســكري 

والبــري  الجــوي  الجائــر  الحصــار  وتبريــر  الســعودية، 

التدخــل  وتســويغ  اليمــن،  علــى  المفــروض  والبحــري 

ــة.  العســكري بذريعــة تطبيــق قــرارات الشــرعية الدولي

 2. الركائــز األساســية للتفــاوض والحــوار طبقــًا لقــرارات 

مجلــس األمــن الدولــي، ال ســيما القــرار 2216:

ــاع عــن القيــام  ــى اليمــن،  واإلمتن  o إيقــاف العــدوان عل

ات مــن شــأنها تقويــض ســيادة اليمــن ووحــدة  بــأي أجــراء

وســامة أراضيــه،

o اإلمتنــاع عــن التدخــل الخارجــي،  وتقويــض عمليــة 

وزعزعــة  النــزاع  اثــارة  و  الســلمي،  السياســي  اإلنتقــال 

ــة دون  ــى الحيلول اإلســتقرار،  والعمــل بشــكٍل أو بأخــر عل

اتفــاق تســوية سياســية شــاملة  الــى  اليمنييــن  توصــل 

ســلمية لألزمــة فــي اليمــن،

o احتــرام وحــدة اليمــن وســيادته واســتقاله السياســي 

وســامة أراضيــه، 
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صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف طيــران العــدوان منــازل آل الكبســي بحــي شــعب الحافــة 
مديريــة آزال - أمانــة العاصمــة  بتاريــخ )1  مايــو  2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف طيــران العــدوان منــازل آل الكبســي بحــي شــعب الحافــة 
مديريــة آزال - أمانــة العاصمــة  بتاريــخ )1  مايــو  2015م(

ــعب  ــي ش ــي بح ــازل آل الكبس ــدوان من ــران الع ــتهداف طي ــراء اس ــن ج ــا المدنيي ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
الحافــة مديريــة آزال - أمانــة العاصمــة  بتاريــخ )1  مايــو  2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن  الدمــار الــذي لحــق بمنــازل آل الكبســي جــراء اســتهداف طيــران العــدوان  لحــي 
شــعب الحافــة مديريــة آزال - أمانــة العاصمــة  بتاريــخ )1  مايــو  2015م(





الحصـــــار المفروض على اليـــمن 
ومسؤوليــــة األمــــم المتحــــدة



o اجــراء مفاوضــات شــاملة،  وحــوار يمنــي يمنــي بقيــادة يمنيــة يكــون اليمنيــون فيــه هــم أصحــاب القــرار،  بعيــدًا عــن 

ات والتدخــل الخارجــي،  بمشــاركة كافــة األطــراف اليمنيــة،  وبوســاطة مــن األمــم المتحــدة، فــرض اإلمــاء

o احترام مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة في التغيير،

o رفــع الحصــار الجائــر وغيــر القانونــي المخالــف لقــرارات مجلــس األمــن و فتــح المطــارات وافســاح المجــال أمــام الشــحنات 

التجاريــة واإلنســانية دون قيــٍد أو شــرط.

الحصار المفروض على اليمن ومسؤولية األمم المتحدة

تعــد جملــة مــن المبــادئ األساســية فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان باإلضافــة إلــى 

القواعــد القانونيــة الدوليــة اآلمــرة ومقاصــد وأغــراض ميثــاق األمــم المتحــدة قيــودا قانونيــة علــى ســلطات مجلــس األمــن فــي 

ات بموجــب المــادة )41( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة  اتخــاذ التدابيــر غيــر العســكرية، الســيما إجــراء فــرض نظــام الجــزاء

ات الدوليــة الجماعيــة  لضمــان اســتتباب األمــن والســلم الدولييــن كغايــة فعليــة وحيــدة علــى ســبيل الحصــر لتلــك اإلجــراء

التــي يمكــن إعمالهــا كأداة ميثاقيــة لحمايــة قواعــد أساســية الســتقرار النظــام العــام الدولــي، علــى النحــو المفتــرض 

لتحقيــق األهــداف المحــددة بنــص ميثــاق األمــم المتحــدة. 

ويعتبــر الحظــر تقليــدًا إجــراء إنفــاذ غيــر عســكري بموجــب المــادة )41( مــن الميثــاق، وغايتــه المفترضــة محاولــة التأثيــر 

ــع ســفر األفــراد وتجميــد األرصــدة  ــر الســلع ومن ــر المرغــوب مــن خــال حظــر اســتيراد وتصدي ــدول غي ــى ســلوك ال عل

والمــوارد الماليــة. وهــذا يعنــي الحرمــان مــن الحصــول علــى المــوارد الازمــة بغــرض التأثيــر علــى ســلوك الدولــة المســتهدفة 

بالعقوبــات المفروضــة لحثهــا علــى تغييــر ســلوكها علــى نحــو ليــس مــن شــأنه تعريــض األمــن والســلم الدولييــن للخطــر.

ات المتخــذة علــى صعيــد األمــم المتحــدة ال تقتصــر علــى إلحــاق األذى واإلضــرار   لكــن الكارثــة المترتبــة علــى تدابيــر الجــزاء

الجســيم بالمســتهدفين مــن وراء فرضــه علــى وجــه التحديــد، بــل تطــال أثــاره الكارثيــة بأبعادهــا االإنســانية كامــل أفــراد 

شــعب الدولــة، والتــي قــد تصــل فــي تأثيرهــا التدميــري حــد اإلبــادة الجماعيــة مــن خــال اســتغال نظــام العقوبــات لفــرض 

حصــار ممنهــج كأســلوب متبــع لتجويــع الســكان بهــدف تحقيــق أغــراض عســكرية ال صلــة لهــا بالغايــات المفترضــة مــن 

ــى  ــا عل ــروض ظلم ــوال الحصــار المف ــى من ــك عل ــم المتحــدة. وذل ــاق األم ــا لميث ــة طبق ات األممي ــرض نظــام الجــزاء وراء ف

اليمــن بغطــاء القــرارات األمميــة؛ لتجويــع األطفــال والنســاء وســواهم مــن المدنييــن األبريــاء علــى نطــاق واســع وممنهــج 

ــي لحقــوق اإلنســان،  ــي اإلنســاني والقانــون الدول ــي، الســيما القانــون الدول فــي انتهــاك ســافر لقواعــد وأحــكام القانــون الدول

التــي تشــكل قواعدهمــا اآلمــرة حــدودا لســلطات مجلــس األمــن، وال ســيما اختصاصــات المجلــس ذات الصلــة بفــرض نظــام 

ات بموجــب المــادة )41( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. الجــزاء
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األمــن  مجلــس  يقــر  عندمــا  الغالــب  هــو  النهــج  وهــذا 

تدابيــر العقوبــات لتحقيــق أغــراض سياســية ال عاقــة 

لهــا بصــون األمــن الدولــي أو إعــادة الســلم إلــى نصابــه، بــل 

ــة  ــدات السياســة الخارجي ــة بأجن تتصــل أغراضهــا الفعلي

عــام  بوجــه  المتســلطة  اإلســتعمارية  الدولــة  لبعــض 

علــى منظومــة األمــم المتحــدة ووكاالتهــا المتخصصــة 

وأجهزتهــا المختلفــة. وعلــى وجــه الخصــوص، مجلــس 

اإلســتعمارية  الــدول  تلــك  تجيــر  الــذي  الدولــي  األمــن 

ــه لتســويغ وشــرعنة ســلوكها الســافر وتدخاتهــا  قرارت

وكأداة  الداخليــة  الــدول  شــؤون  فــي  المشــروعة  غيــر 

ــات  ــن خــال اســتغال نظــام العقوب ــة م ــادة الجماعي لإلب

العميــاء فــي ســبيل تحقيــق أغــراض سياســاتها الخارجيــة 

علــى صعيــد عاقاتهــا الدوليــة ولتأميــن المصالــح غيــر 

المشــروعة لتلــك الــدول، فــي مخالفــة صارخــة ألهــداف 

ــع  ــه واق ــا هــو علي ــم المتحــدة،  كم ــاق األم ومقاصــد ميث

قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة بالشــأن اليمنــي.

مــن هنــا يطــرح التســاؤل حــول مــدى مشــروعية اســتمرار 

المعانــاة الاإنســانية الناجمــة عــن ســلوك مجلــس األمــن 

غيــر المشــروع. وباألخــص، تلــك اآلثــار اإلنســانية الكارثيــة 

ــرض  ــر ف ــي تق ــن الت ــس األم ــرارات مجل ــى ق ــة عل المترتب

تدابيــر عقابيــة بموجــب أحــكام المــادة )41( مــن ميثــاق 

إن  القانــون  لقوعــد  مراعــاة  دون  األمميــة،  المنظمــة 

مــن حيــث فرضهــا أو مــن جهــة تطبيقهــا وتوظيفهــا 

ــي،  واســتغالها فــي انتهــاك صــارخ ألحــكام القانــون الدول

ــس األمــن  ــى أســاس أن مجل ــون اإلنســاني، عل الســيما القان

وهــو بصــدد إعمــال ســلطاته فــي إطــار الميثــاق مقيــد 

بمراعــاة القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي يضمــن مــن خــال 

قواعــده اآلمــرة تأميــن وصــول المدنييــن لاحتياجــات 
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ــل.  ــى األق ــات األساســية، عل ــن الســلع والخدم ــا م ــة وغيره ــات الطبي ــة والخدم ــة كالغــذاء واألدوي الضروري

وبالرغــم مــن أن مجلــس األمــن جهــاز سياســي، إال أن ضمــان اســتتباب األمــن والســلم الدولييــن ال يعنــي  عــدم تقُيــد 

قــرارات المجلــس بقواعــد وأحــكام القانــون الدولــي. وباألخــص، تلــك القواعــد اإلنســانية اآلمــرة التــي تنطبــق أثنــاء النزاعــات 

المســلحة، والتــي تنــص علــى ضــرورة تجنيــب المدنييــن ويــات العمليــات العســكرية وتتصــف بكونهــا قواعــد دســتورية 

للنظــام القانونــي الدولــي، بمــا فــي ذلــك قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ذات الطبيعــة اآلمــرة. وكمســألة قانونيــة، 

ليــس بوســع مجلــس األمــن تجاهــل تلــك القواعــد القانونيــة وهــو بصــدد ممارســة االختصاصــات والمســؤوليات المنوطــة بــه 

كجهــاز أممــي غايتــه المقصــودة علــى النحــو المفتــرض ضمــان اســتتباب األمــن والســلم الدولييــن. 

ات األمميــة بموجــب المــادة )41( مــن الميثــاق، هنــاك تحــول فــي الشــكل إلــى حــٍد مــا  وعلــى صعيــد فــرض نظــام الجــزاء

مــن خــال نهــج نظــام العقوبــات الموجهــة الــذي يحــاول بطريقــة مــا تجنــب اآلثــار  الناجمــة عــن فــرض نظــام العقوبــات 

الشــاملة الــذي مــن شــأنه التأثيــر المدمــر دون تمييــز علــى كافــة أفــرد الشــعب فــي الدولــة. وذلــك علــى أســاس االســتهداف 

الموجهــة ألفــراد أو كيانــات لهــا صلــة وتأثيــر ومســؤولية عــن التهديــد أو خــرق الســام المزعــوم محــل النظــر مــن قبــل 

ات الموجهــة ال يتعــدى حــدود الطــرح النظــري،  مجلــس األمــن. وهــذا الترويــج علــى صعيــد األمــم المتحــدة لنظــام الجــزاء

إذ يحيــد مجلــس األمــن علــى مســتوى الممارســة العمليــة عــن مســار األهــداف المفتــرض توخيهــا مــن خــال فــرض نظــام 

ــًا لتحقيــق أجنــدات سياســية  ــل يتــم توظيــف واســتغال قــرارت المجلــس فــي هــذا الســياق غالب ــات الموجهــة، ب العقوب

خاصــة بالــدول المســيطرة فــي إطــار مجلــس األمــن، الســيما الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

وبوجــه عــام يتضمــن نظــام العقوبــات الموجهــة تقييــد التعامــات اإلقتصاديــة. وعلــى وجــه التحديــد، تجميــد األرصــدة 

وحظــر االســتيراد والتصديــر ومنــع الســفر. وقــد تعاظمــت هــذه الممارســة مــن قبــل مجلــس األمــن بعــد انهيــار مــا كان 

ــك االنهيــار الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالســيطرة وبســط  ــى وقــع ذل يســمى ســابقًا باالتحــاد الســوفيتي، وانفــردت عل

النفــوذ المســتبد علــى صعيــد التحكــم بمســارات السياســة الدوليــة وأجنداتهــا فــي ظــل تغيــرات طارئــة علــى واقــع تركيبــة 

ــي ســبيل  ــة ف ــات المتحــدة األمريكي ــة. وقــد ســخرت الوالي النظــام الدولــي الــذي صــار يتصــف آنــذاك باألحاديــة القطبي

تحقيــق أجنداتهــا السياســية الخاصــة الهيئــات والمؤسســات الدوليــة وأجهــزة ووكاالت األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك 

مجلــس األمــن الدولــي.  

وتســتهدف العقوبــات الموجهــة أفــراد وكيانــات يتعييــن تحديدهــم. ويتــم ذلــك التحديــد مــن خــال إعــداد قائمــة يتــم 

نشــرها ويمكــن أن تســتخدم بواســطة أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي كل دول العالــم. وفــي بعــض الحــاالت، يتــم علــى المســتوى 

الوطنــي تحديــد األفــراد كسياســة ممنهجــة، لكــن الغالــب فــي العديــد مــن الحــاالت األخــرى أن يحــدد ذلــك مجلــس األمــن 

بواســطة لجنــة عقوبــات ومــن خــال مــا يســمى بقــرار اإلدراج. بعــد ذلــك يعمــد المجلــس مــن خــال لجنــة العقوبــات إلــى 

ات الازمــة علــى المســتوى الوطنــي تجــاه األشــخاص المدرجيــن ضمــن قائمــة  مخاطبــة الــدول مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراء

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى419

91



العقوبــات. وعلــى الصعيــد الوطنــي، يتــم تنفيــذ القــرارات 

ات وســن القوانيــن التــي   األمميــة مــن خــال اتخــاذ اإلجــراء

يمكــن الطعــن عليهــا أمــام المحاكــم الوطنيــة باعتبارهــا 

ات وتدابيــر تختــص محاكــم الدولــة بالنظــر فيهــا.  اجــراء

واألشــخاص  األفــراد  وضــع  بشــأن  التســاؤل  يثــار  وهنــا 

المتأثريــن بقــرارات مجلــس األمــن فــي ظــل عــدم توافــر 

األمــن علــى  قــرارت مجلــس  مباشــرة ضــد  أي معالجــة 

مســتوى منظمــة األمــم المتحــدة وميثــاق المنظمــة الــذي 

ال ينــص علــى أي مراجعــة قضائيــة ألي مــن ســلوك أجهــزة 

األمــم المتحــدة. والمســار الوحيــد المحتمــل فــي إطــار 

منظومــة األمــم المتحــدة للتصــدي لعــدم مشــروعية أي 

ســلوك أو نشــاط ألي مــن أجهــزة األمــم المتحــدة يتمثــل 

فــي طلــب رأي استشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة. بيــد أن 

طلــب الــرأي اإلستشــاري ال يمثــل معالجــة فرديــة وغيــر 

ملــزم فــي حالــة صــدوره بنــاًء علــى طلــب مــن خــال جهــة 

لهــا حــق طلــب الــرأي االستشــاري مــن قبــل محكمــة العــدل 

الدوليــة التــي تعــد أحــد األجهــزة الرئســية لمنظمــة األمــم 

المتحــدة. 

وفــي ظــل غيــاب فــرص المعالجــة القانونيــة علــى صعيــد 

منظومــة األمــم المتحــدة يبقــى ســبيل المعالجــة علــى 

المســتوى الوطنــي مــن خــال المحاكــم الوطنيــة مطروحــًا. 

ات المتخــذة تنفيــذًا لقــرارات مجلــس األمن  وتظــل اإلجــراء

علــى الصعيــد الوطنــي مــن تجميــد أرصدة ومنح تأشــيرات 

الســفر وغيرهــا أعمــال وطنيــة تختــص المحاكــم الوطنيــة 

الوطنــي  الصعيــد  علــى  يتحتــم  ولذلــك  فيهــا.  بالنظــر 

النظــر فــي مــدى مشــروعية قــرار مجلــس األمــن كشــرط 

ات لتنفيــذه.  أساســي قبــل العمــل بمقتضــاه واتخــاذ اجــراء

وســيكون اإلجــراء الوطنــي المنفــذ لقــرارات مجلــس األمــن 
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صــورة موثقــة  لقنابــل العنقوديــة جــراء قيــام  طيــران العــدوان بإلقائهــا بمناطــق متفرقــة بمديريــة الصفــراء 
محافظــة صعــدة بتاريــخ )23 مايــو 2015م(.



غيــر مشــروع  فــي حــال مــا إذا كان قــرار مجلــس األمــن فــي نفســه غيــر مشــروع، إذ أن مجلــس األمــن الدولــي مقيــد بشــكل 

عــام بالقواعــد القانونيــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك قانــون حقــوق اإلنســان الــذي يمثــل بشــكل جزئــي قواعــد قانونيــة آمــرة. كمــا 

أن تقييــد ســلطات مجلــس األمــن غيــر محــدد بتلــك القواعــد اإلنســانية ذات الطبيعــة اآلمــرة فحســب، بــل يتســع نطــاق 

التقييــد ليشــمل أيضــًا قواعــد حقــوق اإلنســان التــي تشــكل بوجــه عــام أعــراف دوليــة. وســيكون مجلــس األمــن الدولــي فــي 

وضــع يفقــد فــي ظلــه مشــروعية قراراتــه إذ مــا تجاهــل وهــو بصــدد ممارســة ســلطاته الميثاقيــة  قواعــد قانونيــة أساســية 

وأعــراف دوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وهــو الــذي يدعــو الــدول األطــراف علــى نحــو متكــرر مــن خــال قراراتــه العديــدة 

إلــى ضــرورة مراعــاة الــدول لقواعــد القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

 والتســأول المطــروح بوجــه عــام اليقتصــر علــى األبعــاد المتصلــة بتقيــد ســلطات مجلــس األمــن بهــذه القواعــد القانونيــة، 

بــل يتضمــن كذلــك مــا إذا كان مجلــس األمــن هــو مــن يحديــد مــدى مشــروعية ســلوكه أم أن المحاكــم اإلقليمــة والوطنيــة 

مخولــة بالنظــر فــي مــدى مشــروعية قــرارات المجلــس ومراجعتهــا فــي ظــل غيــاب ســبل وآليــات المراجعــة القضائيــة علــى 

صعيــد منظمــة األمــم المتحــدة. وضــرورة توافــر المعالجــة القانونيــة أمــر ال منــاص منــه، ألن توافــر نــوع مــن المراجعــة 

القضائيــة لقــرارات مجلــس األمــن فــي إطــار نظــام قانونــي أساســي تعــد مســألة أساســية. ومــن غيــر المقبــول وجــود نظــام 

قانونــي بــدون قاضــي يملــك كلمــة الفصــل فــي تحديــد معنــى النظــام القانونــي األساســي. وضمــان توافــر مراجعــة قضائيــة 

فــي أي نظــام قانونــي أساســي مبــدأ تــم قبولــه والعمــل بــه فــي كافــة دول العالــم. ويتعيــن أن يتــم العمــل علــى أســاس هــذا 

ــة دســتور لمنظمــة عالميــة. وإذا  ــذي يعــد بمثاب ــى مســتوى نظــام األمــم المتحــدة وميثاقهــا األممــي ال ــك عل المبــدأ كذل

مــا توفــرت المراجعــة القضائيــة العادلــة علــى صعيــد منظومــة األمــم المتحــدة مــن خــال جهــاز مســتقل يراعــي معاييــر 

العدالــة الدوليــة المنشــودة، فســيترتب علــى ذلــك إغــاق المجــال المفتــوح أمــام  المحاكــم الوطنيــة للعمــل كقاضــي يفصــل 

فــي مســائل كهــذه. وإذا مــا اســتمرت المراجعــة القضائيــة للقــرارات األمميــة علــى مســتوى المحاكــم الوطنيــة فــإن التطبيــق 

المتســق للنظــام القانونــي لمنظمــة األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك نظــام العقوبــات الموجهــة ال يمكــن االســتمرار فــي التأكيد 

عليــه أو ضمانــه. وســيكون هنــاك تداعيــات ال مفــر منهــا عندمــا تقــرر المحاكــم الوطنيــة بعــدم مشــروعية قــرارات مجلــس 

األمــن الدولــي.

 وفــي ظــل الوضــع الســائد علــى صعيــد منظمــة األمــم المتحــدة جــراء عــدم توافــر أي مراجعــة قضائيــة  لقــرارات مجلــس 

األمــن، ال منــاص مــن انتهــاج مســار المعالجــة علــى المســتوى الوطنــي. وعلــى األخــص، فــي ظــل انعــدام الشــفافية فــي اتخــاذ 

قــرارت مجلــس األمــن وتحديــد األشــخاص المســتهدفين بالعقوبــات فــي ظــل اتخــاذ قــرار اإلدارج فــي القائمــة بشــكل مغلــق 

بواســطة لجنــة العقوبــات علــى قاعــدة تعييــن الــدول، وكــذا فــي ظــل األثــار اإلنســانية الكارثيــة المترتبــة علــى  قــرارات 

مجلــس األمــن غيــر المشــروعة علــى األفــراد والشــعوب، الســيما فــي ظــل غيــاب المعالجــة الجــادة فــي إطــار منظومــة األمــم 

المتحدة.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى419

93



 وفــي هــذا الســياق تهــدف هــذه الورقــة إلــى تســليط 

األضــواء الكاشــفة علــى جرائــم دول العــدوان الغاشــم علــى 

اإلنســاني  القانــون  لقواعــد  فــي مخالفــة صارخــة  اليمــن 

الكارثيــة  اإلنســانية  اآلثــار  وعلــى  جهــة،  مــن  الدولــي 

المترتبــة علــى الحصــار الجائــر المفــروض علــى اليمــن 

تحــت مظلــة قــرارات مجلــس األمــن وبحجــة تنفيذهــا 

فــي ظــل تواطــؤ وصمــت أممــي فاضــح، مــن جهــة ثانيــة. 

ــى تســليط األضــواء القانونيــة علــى  كمــا تهــدف الورقــة إل

المســؤولية القانونيــة الدوليــة المترتبــة إزاء منظمــة األمــم 

المتحــدة علــى أســاس الســلوك غيــر المشــروع لمجلــس 

األمــن المتمثــل فــي تطبيــق قراراتــه فــي مخالفــة ســافرة 

لقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 

اإلنســاني، إذ يتحمــل مجلــس األمــن مســؤولية ســلوكه مــن 

ــدول المــوكل إليهــا  ــه، فضــًا عــن ســلوك ال خــال قرارت

تطبيــق قراراتــه الســافرة الصــادرة بشــأن اليمــن علــى 

أســاس أن تلــك الــدول الهمجيــة التــي تســتغل تطبيــق 

قــرارات المجلــس بمثابــة أجهــزة مــوكل إليهــا تنفيــذ تلــك 

القــرارت المنحــازة التــي دعاهــا مجلــس األمــن إلــى تنفيذها 

علــى النحــو الــذي ينــص عليــه القــرار )2216(. وبنــاء 

علــى ذلــك، فــإن مجلــس األمــن يتحمــل مســؤولية اســتغال 

تطبيــق قراراتــه فــي مخالفــة لقواعــد القانــون الدولــي 

األســاس  قانونيــة علــى هــذا  ناحيــة  مــن  حيــث يمكــن 

ــس األمــن مــن جهــة،  ــى مجل ــدول إل ــك ال نســبة ســلوك تل

كمــا تتحمــل تلــك الــدول الهمجيــة المســؤولية القانونيــة 

الدوليــة عــن أفعالهــا غيــر المشــروعة، مــن جهــة ثانيــة. 

ولكــون مجلــس األمــن أحــد األجهــزة التابعــة لمنظمــة 

األمــم المتحــدة التــي تعــد شــخص مــن أشــخاص القانــون 

الدولــي العــام، فــإن ســلوك مجلــس األمــن على هذا األســاس 
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صــورة موثقــة تظهــر مــن الدمــار الــذي لحــق بمخــازن شــركة كمــران جــراء اســتهداف طيــران العــدوان لحــي 
ــر 2016م( ــخ )12 يناي ــة الســبعين  بتاري ــدة  بمديري ح

صــورة موثقــة تظهــر مــن الدمــار الــذي لحــق بمخــازن شــركة كمــران جــراء اســتهداف طيــران العــدوان لحــي 
ــر 2016م( ــخ )12 يناي ــة الســبعين  بتاري ــدة  بمديري ح

صــورة موثقــة تظهــر مــن الدمــار الــذي لحــق بمخــازن شــركة كمــران جــراء اســتهداف طيــران العــدوان لحــي 
ــر 2016م( ــخ )12 يناي ــة الســبعين  بتاري ــدة  بمديري ح

صــورة موثقــة تظهــر مــن الدمــار الــذي لحــق بمخــازن شــركة كمــران جــراء اســتهداف طيــران العــدوان لحــي 
ــر 2016م( ــخ )12 يناي ــة الســبعين  بتاري ــدة  بمديري ح



ــي، يمكــن إثــارة المســؤولية القانونيــة الدوليــة إزاء منظمــة األمــم المتحــدة عــن  ينســب لمنظمــة األمــم المتحــدة. وبالتال

الســلوك غيــر المشــروع لمجلــس األمــن الــذي يعــد أحــد أجهزتهــا الرئســية، وذلــك علــى ضــوء قواعــد المســؤولية الدوليــة عــن 

األفعــال غيــر المشــروعة فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي العــام. هــذا مــا تتصــدى هــذه الورقــة إليضاحــه وبيــان أبعــاده 

بشــكل موجــز مــن خــال النقــاط التاليــة: 

أواًل: تدابير الجزاءات األممية والحصار الغاشم المفروض على اليمن وتأثيراته اإلنسانية الكارثية.

أقــر مجلــس األمــن الدولــي فــي القــرار 2216 الفقــرة )14( اتخــاذ تدابيــر حظــر توريــد أســلحة ومعــدات عســكرية إزاء 

أشــخاص محدديــن بنــص الفقــرة )14( مــن القــرار 2216،  وأهــاب المجلــس بجميــع الــدول األعضــاء، ال ســيما دول الجــوار،  

ات علــى أراضيهــا وفقــًا لتشــريعاتها الوطنيــة علــى نحــٍو يتســق والقانــون الدولــي، علــى وجــه الخصــوص  بتنفيــذ تلــك االجــراء

القانــون الدولــي للبحــار والطيــران المدنــي،  كمــا حــدد المجلــس آليــة التنفيــذ فــي الفقــرات )15(،)16(،)17( مــن القــرار 

2216،  وذلــك مــن خــال تفتيــش الــدول علــى أراضيهــا بمــا يشــمل موانئهــا ومطاراتهــا لتلــك الشــحنات المتجهــة مــن وإلــي 

اليمــن متــى حصــل اعتقــاد كافــي بوجــود مــواد محظــورة فــي تلــك الشــحنات،  كمــا أذن المجلــس للــدول األعضــاء بالتصــرف 

بتلــك المــواد المحظــورة التــي تــم ضبطهــا، علــى أن تقــدم الدولــة التــي باشــرت عمليــة التفتيــش تقريــرًا أولــي حــول عمليــة 

التفيــش ونتائجهــا، يعقبــه تقريــر أكثــر تفصيــًا فــي غضــون 30 يومــًا مــن بــدء العمليــة.

تلــك هــي آليــة التنفيــذ والضوابــط التــي حددهــا مجلــس األمــن إلنفــاذ تدابيــر حظــر توريــد األســلحة ذات النطــاق المحــدود 

ات  ــك الجــزاء ــا يتضــح أن تل ــن هن ــة، وم ــة ودولي ــر أممي ــف العــدوان بشــهادة تقاري ــي انتهاكهــا دول تحال ــي تمعــن ف الت

المفروضــة هــي تدابيــر حظــر علــى أشــخاص فقــط ،  وليــس علــى اليمــن كدولــة أو علــى كيانــات وطنيــة،  وفــق المــادة 

)41( مــن ميثــاق االمــم المتحــدة التــي نصــت علــى » لمجلــس األمــن أن يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر التــي ال تتطلــب 

اســتخدام القــوات المســلحة لتنفيــذ قراراتــه، ولــه أن يطلــب إلــى أعضــاء األمــم المتحــدة تطبيــق هــذه التدابيــر، ويجــوز أن 

يكــون مــن بينهــا وقــف الصــات اإلقتصاديــة والمواصــات الحديديــة والبحريــة والجويــة والبريديــة والبرقيــة والاســلكية 

ات المفروضــة ال  وغيرهــا مــن وســائل المواصــات وقفــًا جزئيــًا أو كليــًا وقطــع العاقــات الدبلوماســية«، أي أن تلــك اإلجــراء

ات حصــار شــامل أو جزئــي ذات طابــع عســكري وفــق المــادة )42( مــن  تعــدو كونهــا تدابيــر حظــر محــدودة، ال اجــراء

الميثــاق،  التــي لــم يتخذهــا مجلــس األمــن فــي جميــع قراراتــه ذات الصلــة بالشــأن اليمنــي  علــى اإلطــاق،  كمــا هــو اآلن 

حــال الحصــار الشــامل و الخانــق البــري والبحــري والجــوي الــذي تفرضــه دول تحالــف العــدوان علــى مطــارات وموانــئ ومنافــذ 

 فــي ذلــك التضليــل و اســتغال تدابيــر 
ً
وأجــواء اليمــن بغــرض التجويــع كأســلوب حــرب لتحقيــق مكاســب سياســية، مســتغلة

الحظــر المفروضــة محــدودة الهــدف والنطــاق مــن حيــث قائمــة االشــخاص المدرجــة والســلع المحظــورة. وهــذا مــا حــذر 

منــه الســيد جمــال بــن عمــر فــي إحاطتــه األخيــرة لمجلــس األمــن فــي 27- إبريــل 2015م التــي أشــار فيهــا إلــي تحذيــره 

لمجلــس األمــن مــن أن يــؤدي نظــام العقوبــات والحظــر المفــروض إلــى عرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية، مشــيرًا  إلــى 

تســجيل بــوادر عــن هــذا األمــر فــي اآلونــة األخيــرة، بحســب إحاطــة المبعــوث األممــي إلــى اليمــن الســيد جمــال بــن عمــر. 
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نظــام  اســتغال  إلــى  العــدوان  دول  عمــدت  وفعــًا 

ات الموجهــة المفروضــة بموجــب قــرارات مجلــس  الجــزاء

األمــن الدولــي، ال ســيما القــرار )2216( لعــام 2015م. 

وهنــا جملــة مــن الشــوهد األمميــة التــي تؤكــد هــذا الســلوك 

مــن قبــل تحالــف العــدوان األمريكــي الغاشــم علــى اليمــن، 

بمــا فــي ذلــك تقاريــر فريــق الخبــراء فــي إطــار لجنــة 

العقوبــات التابعــة لمجلــس األمــن، رغــم محاباتهــا الســافرة 

وإنحيازهــا الجائــر لطــرف العــدوان علــى حســاب الضحايــا: 

1. ظلــت القيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات 

تشــكل عائقــًا خطيــرًا فــي اليمــن. ومنــذ مــارس 2015، 

فــرض التحالــف قيــودًا بحريــة وجويــة محكمــة. وبعــد 

فــرض قيــود صارمــة، تــم إنشــاء آليــة األمــم المتحــدة 

الشــحن  لتســهيل  اليمــن  فــي  والتفتيــش  للتحقيــق 

التجــاري إلــى موانــئ البحــر األحمــر. وبالرغــم مــن ذلــك، 

اســتمر التحالــف بإجــراء عمليــات تفتيــش إضافيــة، حيــث 

يســتغرق الحصــول علــى تصريــح إضافــي مــن التحالــف 

بضعــة أســابيع. وفــي 6 نوفمبــر 2017، فــرض التحالــف 

حصــارًا تامــًا علــى كافــة الحــدود اليمنيــة مانعــًا جميــع 

فيهــا  بمــا  التجاريــة  والمــواد  اإلنســانية  المســاعدات 

األغذيــة والوقــود مــن الدخــول إلــى البــاد. إن الطبيعــة 

التعســفية للقيــود، التــي فاقمهــا الحصــار المفــروض فــي 

نوفمبــر، تركــت أثــرًا مروعــًا علــى الشــحن التجــاري، وكان 

أثــر هــذه التطــورات علــى الســكان المدنييــن هائــًا، ) 

تقريــر  مــن   51  ،50  ،49  ،48  ،47  ،46 الفقــرات 

البارزيــن، ســبتمبر 2018م(. الخبــراء  فريــق 

2. كان مــن الممكــن توقــع الضــرر الــذي ســيلحق بالســكان 

المدنييــن فــي اليمــن بســبب تشــديد القيــود علــى الواردات 

ــواردات بشــكل  ــى ال ــة، ألن اليمــن كان معتمــدًا عل البحري

ــول  ــك، بحل ــى ذل ــزاع. عــاوة عل ــا قبــل الن ــذ م أساســي من
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صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بحمــام جــارف الطبيعــي جــراء اســتهداف 
طيــران العــدوان لمنطقــة جــارف مديريــة ســنحان بتاريــخ )12 ينايــر 2016م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بحمــام جــارف الطبيعــي جــراء اســتهداف 
طيــران العــدوان لمنطقــة جــارف مديريــة ســنحان بتاريــخ )12 ينايــر 2016م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف طيــران العــدوان لحمــام جــارف 
بمديريــة  ســنحان محافظــة صنعــاء بتاريــخ )12 ينايــر 2016م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف طيــران العــدوان لحمــام جــارف 
بمديريــة  ســنحان محافظــة صنعــاء بتاريــخ )12 ينايــر 2016م(



نوفمبــر 2017 ســلط المجتمــع الدولــي الضــوء مــرارًا وتكــرارًا علــى تأثيــرات القيــود المفروضــة وحــذر مــن األثــار الكارثيــة 

مــي 
ُ
التــي قــد تنجــم عــن إغــاق الموانــئ المعلــن عنــه. كذلــك تثيــر مــدة فــرض القيــود مخــاوف إضافيــة تجــاه ضــرٍر ُنظ

يصيــب االقتصــاد، ) الفقــرة 52 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

3. تلقــى التحالــف إشــعارات كافيــة بشــأن األذى الحاصــل ومســؤوليته عنــه، كمــا حصــل علــى فرصــة كافيــة لتصويــب الوضــع. 

مــا مــن ميــزة عســكرية قــد تبــرر المعانــاة الفائقــة والمســتمرة لماييــن األشــخاص. لقــد فشــل التحالــف فــي إلغــاء القيــود 

أو تعليقهــا بحســب مــا يقتضيــه القانــون الدولــي، ) الفقــرة 55 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(

4. أغلــق التحالــف فعليــًا مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الرحــات الجويــة للطيــران المدنــي ممــا منــع آالف اليمنييــن مــن الحصــول 

علــى الرعايــة الصحيــة فــي الخــارج. فــي ذلــك الوقــت، كان نظــام الرعايــة الصحيــة فــي اليمــن قــد تاشــى. وأجبــر المرضــى 

الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة  علــى اإللتجــاء إلــى ســلوك طــرق بديلــة تتطلــب ســفرًا طويــًا وعبــورًا لجبهــات نشــطة 

فــي رحــاٍت محفوفــة بالمخاطــر الجمــة، وكل ذلــك مقابــل تكاليــف باهظــة. تتوفــر أســباب منطقيــة لاعتقــاد أن فــرض 

هــذه القيــود الجويــة والبحريــة يشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، وقــد ترقــى أفعــال 

كهــذه إلــى جرائــم دوليــة، ) الفقــرات 56، 58، 59 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

5. يســاهم الحظــر المنهجــي والواســع النطــاق المفــروض علــى الســلع التجاريــة مســاهمة مباشــرة فــي عرقلــة إيصــال 

المعونــة والمســاعدة اإلنســانية، كمــا يقيــد الــواردات الحيويــة مــن الوقــود التجــاري واألغذيــة وغيــر ذلــك مــن الســلع التــي 

ات التفتيــش التــي يقــوم بهــا  ات،  وشــكلت إجــراء ال تقــع تحــت طائلــة القــرار 2216)2015(  أو ال تخضــع حاليــا للجــزاء

التحالــف تدبيــرًا معوقــًا مــن الناحيــة العمليــة) الفقرتيــن 168،169  مــن تقريــر فريــق الخبــراء،  ينايــر 2016(.

6. واصــل التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية عرقلــة دخــول المســاعدات اإلنســانية والســلع التجاريــة إلــى 

اليمــن بالوســائل التاليــة: مواصلــة الحصــار المفــروض علــى مطــار صنعــاء أمــام الرحــات الجويــة التجاريــة؛ فــرض قيــود علــى 

دخــول الســلع التــي يحتــاج إليهــا المدنيــون إلــى اليمــن عبــر موانــئ البحــر األحمــر؛ فــرض قيــود صارمــة علــى الــواردات مــن 

الســلع التجاريــة واإلنســانية. كمــا شــكل فــرض مزيــد مــن القيــود فــي نوفمبــر 2017 علــى وصــول الســلع محاولــة أخــرى 

مــن جانــب التحالــف الــذي تقــوده الســعودية الســتخدام الفقــرة 14 مــن القــرار 2216)2015(، لتســويغ عرقلــة دخــول 

الســلع، التــي هــي أساســًا ذات طبيعــة مدنيــة، إلــى اليمــن. وتتنافــي عرقلــة دخــول الســلع العديــدة المدرجــة مــع روح القــرار 

2216)2015(. وأن الحصــار أساســًا هــو اســتخدام التهديــد بالتجويــع أداة للمســاومة ووســيلة حــرب، ) الفقــرات 188، 

189، 190 مــن تقريــر فريــق الخبــراء، ينايــر 2018م(.

ــة فــي تحقيــق األهــداف  ــن تكــون فعال ــى األرجــح ل ــى المدنييــن، إنهــا عل 7. وبالرغــم مــن األثــر الكبيــر لهــذه القيــود عل

العســكرية المعلنــة بســبب غيــاب قائمــة واضحــة ومنشــورة بالمــواد المحظــورة. كذلــك خــال الســنوات الثــاث مــن فــرض 

القيــود البحريــة، لــم يتــم ضبــط أيــة أســلحة عبــر عمليــات التفتيــش التــي تجريهــا قــوات التحالــف وآليــة األمــم المتحــدة 
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للتحقــق والتفتيــش، ) الفقــرة 54 مــن تقريــر فريــق 

الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

8. إن الحصــار و اعتمــاد الحصــار العســكري كأســلوب 

قتــال و الهجمــات التــي تؤثــر علــى المــواد األساســية لبقــاء 

الســكان علــى قيــد الحيــاة و العوائــق التــي تحــول دون 

إيصــال المســاعدات جميعهــا يحــرم الســكان مــن المــواد 

األساســية وســط األزمــة اإلنســانية غيــر المســبوقة، )فــي 

ــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن  الصــادر  موجــز تقريــر حال

ــدورة 42 ســبتمبر(. ــوق اإلنســان ال ــس حق عــن مجل

9. في آب / أغســطس 2016، أغلقت الحكومة اليمنية 

وقــوات التحالــف المجــال الجــوي المحيــط بصنعــاء، ُمغلقــة 

فعليــا مطــار صنعــاء الدولــي. ال يــزال المطــار مغلقــًا أمــام 

الطيــران التجــاري حتــى األن. ومنــع اإلغــاق آالف اليمنيين 

ــى رعايــة طبيــة فــي الخــارج ، كمــا أدى  مــن الحصــول عل

ــى  ــع إل ــى زيــادة تقييــد اســتيراد البضائ الحصــار الجــوي إل

البــاد وفــرض قيــودًا صارمــة علــى قــدرة المدنييــن علــى 

الدخــول إلــى شــمال اليمــن و مغادرتها،)الفقــرة 111 مــن 

تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

10.وأســتمر الوضــع اإلنســاني بالتدهــور . فــي حزيــران 

التابــع لامــم  / يونيــو 2017 ، أصــدر مجلــس االمــن 

المتحدة بيانًا يعرب عن قلقه الشــديد إزاء االثر اإلنســاني 

الســماح  الــى  للنــزاع و يدعــو جميــع األطــراف  المدمــر 

بــدون عوائــق وتســهيل  اإلنســانية  اإلمــدادات  بوصــول 

ــود و  ــن الغــذاء والوق ــواردات االساســية م ــى ال الوصــول ال

اإلمــدادات الطبيــة . كمــا دعــا جميــع أطــراف النــزاع الــى 

تجديــد التزامهــم بوقــف االعمــال القتالية،)الفقــرة 114 

مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.   

11. فــي 4 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2017، أطلــق 
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صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طيــران العــدوان إلســتراحة ومنتــزه للمواطــن )طاهــر 
محمــد األهــدل(  ببيــت العــذري مديريــة أرحــب  محافظــة صنعــاء بتاريــخ )23  أغســطس 2017م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي  جــراء اســتهداف طيــران العــدوان إلســتراحة ومنتــزه للمواطــن 
)طاهــر محمــد األهــدل(  ببيــت العــذري مديريــة أرحــب  محافظــة صنعــاء بتاريــخ )23  أغســطس 2017م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي  جــراء اســتهداف طيــران العــدوان إلســتراحة ومنتــزه للمواطــن 
)طاهــر محمــد األهــدل(  ببيــت العــذري مديريــة أرحــب  محافظــة صنعــاء بتاريــخ )23  أغســطس 2017م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي  جــراء اســتهداف طيــران العــدوان إلســتراحة ومنتــزه للمواطــن 
)طاهــر محمــد األهــدل(  ببيــت العــذري مديريــة أرحــب  محافظــة صنعــاء بتاريــخ )23  أغســطس 2017م(



ــة،  الحوثيــون صاروخــًا مــن اليمــن باتجــاه العاصمــة الســعودية الريــاض. واعتــرض الدفــاع الجــوي الصــاروخ فــوق المدين

لكــن ورد أن شــظايا ســقطت فــي منطقــة مطــار الملــك خالــد الدولــي . ردًا علــى ذلــك، كثفــت المملكــة العربيــة الســعودية 

الغــارات الجويــة فــي جميــع أنحــاء اليمــن، واعتبــارًا مــن 6 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر أعلنــت حصــارًا كامــًا لجميــع الحــدود 

اليمنيــة – الجويــة و البحريــة و البريــة. وُمنعــت جميــع المســاعدات اإلنســانية مــن الدخــول و تــم إيقــاف الرحــات الجويــة 

ــراء لعــام 2014- ــق الخب ــر فري ــي المجــال اإلنســاني داخــل اليمن،)الفقــرة 115 مــن تقري ــون ف ــق العامل اإلنســانية، فعل

    .)2019

ــاه و البنيــة األساســية  ــف بشــكل خــاص األراضــي الزراعيــة ومرافــق المي 12. دمــرت غــارات جويــة شــنتها قــوات التحال

للموانــئ. يصــف تقريــر نشــرته مؤسســة الســام العالمــي فــي أكتوبــر 2018، كيــف تأثــرت المناطــق الزراعيــة بهجــوم 

التحالــف، بإتبــاع » أســتراتيجية واضحــة لضــرب مــوارد الحيــاة الريفيــة«، يوضــح التقريــر كيــف تــم ضــرب االهــداف 

الزراعيــة فــي صعــدة فــي حزيــران/ يونيــو 2015، وخاصــة المــزارع و األراضــي الزراعيــة، وتوســيع األمــر ليشــمل مناطــق 

أخــرى فــي تمــوز/ يوليــو وآب / أغســطس 2015. يشــير التقريــر إلــى أن هــذه الضربــات كانــت ممنهجة،)الفقــرة 752 

ــراء لعــام 2019-2014(.    مــن تقريــر فريــق الخب

13. يتضمــن التقريــر كذلــك دراســة حالــة تهامــة، توضــح كيــف ضــرب التحالــف مرافــق الســلطة المســؤولة عــن صيانــة 

البنيــة التحتيــة االساســية للــري بيــن آب/ أغســطس و تشــرين األول/ أكتوبــر 2015، ممــا ســاهم فــي انخفــاض حــاد فــي 

اإلنتــاج الزراعــي الــذي يعتبــر » ســلة الخبــز« للبــاد. تظهــر الدراســة حالــة ثانيــة كيــف تأثــر الصيــد الحرفــي علــى ســاحل 

البحــر االحمــر بالغــارات الجويــة التــى شــنها التحالــف، و التــى أدت إلــى مقتــل الصياديــن و تدميــر منشــآت الصيــد، علــى وجــه 

الخصوص،)الفقــرة 753 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.   

14. ومــن الحــوادث البــارزة األخــرى التــى تؤثــر علــى وصــول الســكان اليمنييــن إلــى اإلمــدادات االساســية التدميــر الــذي 

ــى الرافعــات العماقــة االربعــة لتفريــغ  ــف غــارة جويــة عل حــدث فــي أغســطس/ آب 2015 عندمــا شــنت قــوات التحال

البضائــع فــي مينــاء الحديــدة و كذلــك علــى االت الرصيف،)الفقــرة 754 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

15. نظــر فريــق الخبــراء فــي تقاريــر اخــرى عــن غــارات جويــة شــنتها قــوات التحالــف فــي الفتــرة بيــن عامــي 2015 و 

2019 علــى مرافــق أغذيــة و ميــاة ال غنــى عنهــا، وال ســيما فــي محافظــات الحديــدة و صعــدة و حجــة و صنعــاء . فيمــا 

يتعلــق بتدميــر منشــآت اإلنتــاج الزراعــي و الغذائــي وبيعــه وتخزينــة، تضمنــت هــذه الحــوادث 14 غــارة جويــة أصابــت 

معظــم االســواق المزدحمــة، 19 حادثــة ضربــات جويــة علــى المــزارع أو العمــال المزارعيــن، ثمانــي حــوادث غــارات جويــة 

ضربــت منشــآت لتجهيــز األغذيــة أو تخزينهــا، و12 حــادث غــارات جويــة علــى عمليــات نقــل مــواد الغذائيــة المدنيــة. 

واســتقصى فريــق الخبــراء كذلــك ســت حــوادث اضافيــة ضربــت فيهــا غــارات جويــة للتحالــف مرافــق إمــدادات الميــاة، مثــل 

آبــار الميــاه و مضخــات الميــاه و مصنــع تعبئــة الميــاة و خــزان ميــاة و شــاحنة مياة،)الفقــرة 755 مــن تقريــر فريــق الخبــراء 

لعــام 2019-2014(.  
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16. حقــق فريــق الخبــراء أيضــا فــي 11 حادثــا أصــاب 

الصياديين مما أسفر عن مقتل 43 صيادًا و 49 جريحا 

وفقــد 19 آخريــن. وفقــا لتقريــر صــادر عــن جمعيــة 

الصياديــن ، منــذ نشــر التقريــر االول لفريــق الخبــراء، كانت 

هنــاك ثمــان غــارات جويــة علــى قــوارب الصيادييــن قبالــة 

ســاحل الحديــدة، وبحســب مــا ورد أســفرت هــذه الحــوادث 

عــن مقتــل 17 صيــادًا و أصابــة 15 آخريــن. كمــا هــو 

موضــح فــي الفصــل الخــاص بالحديــدة، فــإن مجتمع الصيد 

علــى الســاحل الغربــي لليمــن قــد تأثــر بشــدة بالنــزاع كمــا 

وتاثــرت ســبل عيــش النــاس بشــكل كبير،)الفقــرة 756 

مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.   

17. إن قيــود الوصــول إلــى اليمــن المفروضــة مــن قبــل 

التحالــف، مثــل الحصــار البحــري وإغــاق مطــار صنعــاء 

وحريــة  الــواردات  علــى  قيــودا  فرضــا  كاهمــا  الدولــي، 

التنقــل، و المســاهمة بشــكل كبيــر فــي تدهــور اإلقتصــاد 

اليمنــي وعــزز االزمــة اإلنســانية الحاليــه، بمــا فــي ذلــك 

زيــادة عرقلــة إيصــال إمــدادات اإلغاثة،)الفقــرة 769 مــن 

تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

 ،2015 عــام  فــي  اليمــن  فــي  مشــاركته  بعــد   .18

فــرض التحالــف قيــود علــى الدخــول إلــى الميــاة اإلقليميــة 

ــي.  ــى حــد الحصــار البحــري الفعل اليمنيــة، والتــى تصــل ال

تحتــاج كل ســفينة تســعى إلــى دخــول الميــاه اليمنيــة 

العمليــات  و  اإلخــاء  لجنــة  تفتيــش  بعــد  إلــى تصريــح 

اإلنســانية التابعــة للتحالف،كذلــك فــي أيــار/ مايــو 2016، 

تــم إنشــاء آليــة األمــم المتحــدة للتحقــق و التفتيــش فــي 

اليمــن ) UNVIM  ( بنــاء علــى طلــب مــن الحكومــة 

ات الــذي أنشــاه  اليمنيــة لضمــان اإلمتثــال لنظــام الجــزاء

قــرار مجلــس األمــن 2216) 2015( ، وفقــا لذلــك فــأن 

آليــة األمــم المتحــدة لتحقيــق و التفتيــش فــي اليمــن هــي 
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ــان  ــة حيف ــدة بمديري ــوق الراه ــتهداف س ــراء اس ــال ج ــا األطف ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
محافظــة تعــز بتاريــخ )20 أكتوبــر 2015م(

صــورة موثقــة لضحايــا أطفــال جــراء اســتهداف ســوق الراهــدة بمديريــة حيفــان محافظــة 
ــر 2015م( ــخ )20 أكتوب ــز بتاري تع

ــان  ــة حيف ــدة بمديري ــوق الراه ــتهداف س ــراء اس ــال ج ــا األطف ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
محافظــة تعــز بتاريــخ )20 أكتوبــر 2015م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بســوق الراهــدة جــراء منطقــة  الراهــدة 
بمديريــة حيفــان محافظــة تعــز بتاريــخ )20 أكتوبــر 2015م(



المســؤولة عــن تخليــص الســفن التجارية،)الفقــرة 768 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

ات مــن قبــل التحالــف التــى تــم إبقائهــا و أصبحــت مزدوجــة مــع آليــة األمــم المتحــدة للتحقــق و  19. وقــد أدت هــذه اإلجــراء

التفتيــش، توصلــت إلــى تباطــؤ كبيــر فــي دخــول البضائــع إلــى اليمــن، ممــا زاد مــن تكلفتهــا. وكان لهــذا تأثيــر مدمــر علــى 

اإلقتصــاد الــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى الــواردات، كمــا أثــرت القيــود التدريجيــة التــى أدت الــى اإلغــاق التــام لمطــار 

صنعــاء علــى الرحــات الجويــة التجاريــة فــي آب / أغســطس 2016 بشــكل كبيــر علــى حركــة األشــخاص مــن و الــى اليمــن، 

وكان لهــا تأثيــر كبيــر علــى حــق المحتاجيــن إلــى رعايــة صحيــة متخصصــة فــي الخارج،)الفقــرة 770 مــن تقريــر فريــق 

الخبــراء لعــام 2019-2014(.    

20. فــي تشــرين التانــي / نوفمبــر ، فــرض التحالــف حصــارًا تامــا علــى اليمــن لمــدة ثاثــة أســابيع ، بعــد إطــاق الصــاروخ 

البالســتي مــن قبــل الحوثييــن علــى المملكــة العربيــة الســعودية 2017، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية بعــد يومييــن 

مــن الحادثــة إغــاق جميــع المؤنــى الجويــة و البحريــة و البريــة فــي اليمــن، ممــا أدى الــى حبــس 27 مليــون شــخص فعليــا 

و الوقــود و 1،476 طــن متــري مــن المســاعدات. » إن اإلغــاق المســتمر  و حبــس 500 الــف طــن متــرى مــن الغــذاء

للموانــئ يضــع عبئــا هائــا علــى توفيــر الغــذاء فــي الســوق و يزيــد بشــكل كبيــر مــن خطــر المجاعــة علــى نطــاق واســع فــي 

اليمن«،)الفقــرة 771 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

ــى اليمــن فــي إطــار  ثانيــًا: المســؤولية القانونيــة لألمــم المتحــدة عــن الحصــار الغاشــم المفــروض عل
ــي. ــون الدول قواعــد القان

تتمثــل إحــدى وظائــف مجلــس األمــن الدولــي فــي إتخــاذ تدابيــر جماعيــة علــى الصعيــد الدولــي بهــدف صــون األمــن والســلم 

ات  ــذي تــم منحــه ســلطة فــرض جــزاء الدولييــن. ويعــد المجلــس الجهــاز الوحيــد فــي إطــار منظومــة األمــم المتحــدة ال

بموجــب أحــكام الفقــرة )41( مــن ميثــاق المنظمــة. وذلــك  مــن أجــل التعامــل بصفــة خاصــة مــع مــا مــن شــأنة المســاس 

ات بعــد أن ظلــت ســلطات المجلــس  بالســلم الدولــي. ومنــذ العــام  1990م، توســع مجلــس األمــن فــي فــرض نظــام الجــزاء

مشــلولة حتــى تداعــى نظــام القطبيــة الثنائيــة وانهــار علــى إثــره مــا كان يســمى »باإلتحــاد الســوفيتي«. وقــد ترتــب علــى هذا 

ات األمميــة إثــارة جملــة مــن المســائل المهمــة، الســيما اإلشــكاليات القانونيــة  التحــول فــي اســتخدام المجلــس لنظــام الجــزاء

ات ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن آثــار إنســانية كارثيــة. الناجمــة عــن قيــام مجلــس األمــن بفــرض نظــام الجــزاء

ات التدابيــر التــى ال تتضمــن اســتخدام القــوة العســكرية مــن الناحيــة التقليديــة. ويتصــف القانــون الدولــي  وتعنــي الجــزاء

بعــدم المركزيــة، إذ ال يوجــد علــى الصعيــد الدولــي مؤسســة مركزيــة لســن قواعــد القانــون الدولــي أو تعديلهــا أو تطبيقهــا 

ات مــن  أو إنفاذهــا بالمعنــى القانونــي الدقيــق علــى النحــو الــذي هــو عليــه الوضــع فــي إطــار القانــون الوطنــي. لذلــك ظلــت الجــزاء

ات تتخذهــا الــدول، اســتنادًا الــى قــرار  ات غيــر مركزيــة أي أنهــا جــزاء الناحيــة التقليديــة فــي ظــل القانــون الدولــي العــام جــزاء
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ــك  ــى تل ــا قــد يترتــب عل ــى مســؤوليتها إزاء م ــة وعل الدول

ات التــي قــد تتخذهــا مــن أثــار قانونيــة دوليــة.  اإلجــراء

ات الدوليــة بشــكل أساســي فــي  وقــد تمثلــت تلــك الجــزاء

الحــرب و تدابيــر اإلنتقــام و التعامــل بالمثــل.

وفــي العــام 1945م، عقــب إقــرار ميثــاق األمــم المتحــدة 

الــذي مثــل نقطــة تحــول حيــث عمــد الميثــاق الــى تركيــز 

ات، أي تركيــز ســلطات الــدول بشــأن  ســلطة اتخــاذ الجــزاء

ات الجزائيــة لمواجهــة حــاالت يجيــز القانــون  اتخــاذ اإلجــراء

الدولــي للــدول التصــدي لهــا. وقــد تحقــق هــذا مــن خــال 

أمريــن: منــع اســتخدام القــوة المســلحة حيــث تــم تركيــز 

صاحيــة اســتخدام القــوة العســكرية مــن خــال إســنادها 

لمجلــس األمــن الدولــي بموجــب المــادة )42(، و تمثــل 

األمــر الثانــي فــي تركيــز ســلطات الــدول بشــأن اتخــاذ 

األمــن، بموجــب  إطــار مجلــس  فــي  العقابيــة  ات  الجــزاء

أن  بيــد   المتحــدة.  األمــم  ميثــاق  مــن   )41( المــادة 

ــي قــد تتعــرض حقوقهــا للمســاس مــن خــال  ــة الت الدول

انتهــاك دولــة أخــرى لقواعــد قانونيــة دوليــة، يمكنهــا أي 

الدولــة المتضــررة فــي المقابــل اســتعمال قواعــد قانونيــة 

ــة المنتهكــة. وعلــى  كتدابيــر مضــادة فــي مواجهــة الدول

الدولــة المتضــررة أن تقــوم بذلــك اإلجــراء المضــاد بنفســها 

علــى النحــو الــذي تجيــزه قواعــد المســؤولية الدوليــة عــن 

األفعــال غيــر المشــروعة فــي هــذا الســياق. 

وقــد ســار ميثــاق األمــم المتحــدة علــى قاعــدة العمــل 

الــدول المنتهكــة علــى أســاس   الجماعــي فــي مواجهــة 

العــرض علــى الــدول األعضــاء مــن خــال مجلــس األمــن 

لتقــوم بفــرض تدابيــر عقابيــة بشــكل جماعــي، بمواجــب 

األمــن  تهديــد  لمواجهــة  الميثــاق؛  مــن   )41( المــادة 

القانــون  انتهــاك قواعــد  الــذي يعــد  الدولييــن  والســلم 
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صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف قريــة المجــش بمديريــة مــوزع محافظــة تعــز بتاريــخ 
ــر 2015م( )27 أكتوب

ــخ )27  ــوزع محافظــة تعــز بتاري ــة م ــة المجــش بمديري ــال جــراء اســتهداف قري ــا أطف ــة لضحاي صــورة موثق
أكتوبــر 2015م(

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال جــراء اســتهداف قريــة المجــش بمديريــة مــوزع محافظــة تعــز بتاريــخ 
ــر 2015م( )27 أكتوب

ــخ )27  ــوزع محافظــة تعــز بتاري ــة م ــة المجــش بمديري ــال جــراء اســتهداف قري ــا أطف ــة لضحاي صــورة موثق
أكتوبــر 2015م(



الدولــي أحــد مظاهــره. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مــا زال بإمــكان الدولــة المتضــررة اتخــاذ تدابيــر مضــادة فــي مواجهــة ســلوك 

الدولــة المنتهكــة لقواعــد القانــون الدولــي. ويمنــع الميثــاق أي أحــد مــن تهديــد األمــن الدولــي أو مــن أن يمثــل تهديــد لســلم 

ات  الدولــي. ويعــد التهديــد انتهــاك للقانــون الدولــي و تعــد التدابيــر الجماعيــة المتخــذة لصــون الســلم الدولــي بمثابــة جــزاء

ــم المتحــدة. ــاق األم ــي إطــار ميث ــح ف ــى توصيفهــا بهــذا المصطل ــرد النــص عل ــم ي وأن ل

نظام الجزاءات في إطار ميثاق منظمة األمم المتحدة

ات العقابيــة. وفــي البدايــة لــم يكــن لــدى  بعــد غــزو العــراق للكويــت كان هنــاك إفــراط فــي ممارســة تدابيــر الجــزاء

ات، حيــث وجــد المجلــس نفســه أمــام أدة فعالــة لــم يقــم  مجلــس األمــن خبــرة عمليــة فيمــا يتصــل بممارســة نظــام الجــزاء

ــس نظــام حظــر شــامل بحيــث  ــة  العــراق فــرض المجل ــرة المتصاعــدة. وفــي حال ــل بهــذه الوتي بممارســتها مــن ذي قب

أغلــق المنافــذ أمــام أي تجــارة تدخــل أو تخــرج مــن العــراق. وقــد تســبب ذلــك فــي إحــداث العديــد مــن المشــاكل اإلنســانية 

ــن  ــى الســكان المدنيي ــة عل ــار إنســانية كارثي ــل، وكان لهــا أث ــر التجــارة بشــكل كام ــك التدابي ــت تل ــث أعاق ــرة، حي الخطي

حيــث قضــت علــى مصــادر المــوارد الماليــة الضروريــة لشــراء األدويــة والغــذاء والتعليــم وكــذا الســلع والخدمــات الضروريــة 

األخرى.لهــذا بــدأت المؤسســات المدنيــة المختلفــة بالتفاعــل مــع هــذا الوضــع وقــد كان هنــاك ضغــط مــن الــدول و منظمــات 

المجتمــع المدنــي للتعامــل مــع هــذا األمــر وكــذا مــن منظمــات دوليــة أخــرى و الــوكاالت المتخصصــة. وفــي هــذا الســياق عمــد 

مجلــس األمــن علــى وقــع الضغــوط المتصاعــدة إلــى إجــراء بعــض المعالجــات الشــكلية فــي هــذا الشــأن مــن خــال: أواًل. تقديــم 

ات اإلنســانية، بحيــث يمكــن شــراء الغــذاء و الــدواء و الســماح بدخــول بعــض الســلع وليــس األســلحة.  ات أو اإلســتثناء اإلســتثناء

ات شــاملة لمــا لهــا مــن أثــار علــى الســكان المدنييــن ولعــدم تضــرر قــادة  بعدهــا أتجــه ميــل المجلــس نحــو عــدم فــرض جــزاء

ات مــن خــال توجيههــا  الــدول للتأثيــر علــى ســلوكهم نحــو تهديــد الســام ، لهــذا بــدء المجلــس بتحديــد نظــام الجــزاء

علــى نحــو محــدد و يمكــن توجيههــا بطريقيــن مختلفيــن: الطريــق األول يتمثــل فــي اســتهداف ســلع معينــة مــن شــأنها 

تغذيــة النــزاع إذا مــا كانــت اإلســتجابة فــي إطــار نــزاع مســلح، بحيــث يكــون حظــر أســلحة أو حظــر بتــرول أو قــد يكــون 

حظــر معــدات لتغذيتهــا للنــزاع، وهــذه أيضــا أدة عميــاء لكونهــا قــد تــؤدي أيضــا لإلضــرار بالمدنييــن. ويتمثــل الطريــق 

ات ليــس علــى الدولــة تحديــدًا، بــل  الثانــي فــي االســتهداف المباشــر لألفــراد، حيــث إتجــه مجلــس األمــن نحــو فــرض جــزاء

ات تجميــد أرصــده أو منــع ســفر أو حظــر أســلحة  علــى األشــخاص الذيــن يقــودون الدولــة، مــن خــال العمــل علــى فــرض جــزاء

ات بقيــادات الدولــة.  ات التــي قــد يتخذهــا المجلــس. وثانيــا. فصــل ارتبــاط الجــزاء عليهــم بالتحديــد، إلــى أخــر تلــك اإلجــراء

ات قــد  يتضمــن فــي األخيــر انتهــاك لحقــوق اإلنســان فــي  ــدوره يثيــر العديــد مــن المشــاكل إذ أن نظــام الجــزاء وهــذا ب

ات فــي أي مــن الحــاالت الســابقة. ويمكــن أن يتمثــل االنتهــاك فــي اســتخدام التجويــع كســاح، أذا مــا  حــاالت فــرض الجــزاء

ات الشــاملة ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار إنســانية كارثيــة، بمــا فــي ذلــك عــدم  وضعــت الدولــة تحــت نظــام الجــزاء

أحتــرام الحــق فــي الحيــاة، والتعذيــب والمعاملــة غيــر اإلنســانية، وكــذا الحرمــان مــن الغــذاء والتعليــم والــدواء واإلحتياجــات 

األساســية التــي ال غنــاء عنهــا للســكان المدنييــن. وقــد تمثــل هــذه الممارســات  معاملــة محطــه بالكرامــة اإلنســانية، وهــذا ما 
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تحظــره بشــكل صــارم قواعــد القانــون اإلنســاني الدولــي. 

ومــع هــذا ال يتوافــر أمــام األفــراد المتأثريــن مــن قــرارات 

مجلــس األمــن فــي مواجهــة هــذا الوضــع ســوى القليــل جــدا 

مــن الفــرص بالقيــاس إلــى مســائل حقوقيــة أخــرى يمكــن 

اللجــوء لحمايتهــا إلــى المحاكــم الوطنيــة. لكــن فــي حــاالت 

ــه  مجلــس األمــن ال يتوفــر ســوى القليــل ممــا يمكــن عمل

أبــواب  مجلــس  إذ ال يمكــن  طــرق  الحقــوق،  لحمايــة 

األمــن بســهولة بالنســبة لألشــخاص. تلــك هــي بعــض صــور 

ات  المشــاكل القانونيــة التــى تثيرهــا ممارســة فــرض الجــزاء

مــن خــال مجلــس األمــن.

قــد ينتهــك مجلــس األمــن  قواعــد القانــون الدولــي عنــد 

يتعيــن  مالــذي  ات.  الجــزاء لنظــام  تطبيقــه  أو  فرضــه 

حينهــا، ومــا هــو القانــون الملــزم لمنظمــة األمــم المتحــدة؟

 األمــم المتحــدة منظمــة دوليــة، وشــخص مــن أشــخاص 

القانــون الدولــي العــام وقــد أشــارت الى ذلــك محكمة العدل 

الدوليــة فــي الــري اإلستشــاري بخصــوص التعويضــات. 

وهــذا يعنــي أن األمــم المتحــدة كشــخص دولــي تتمتــع 

ــي وعليهــا أيضــا التزامــات   بحقــوق بمؤجــب القانــون الدول

ــذي  ــاق ال ــو الميث ــن جهــة ه ــات م ومصــدر هــذه اإللتزام

يفــرض التزامــات علــى األمــم المتحــدة بشــأن العديــد 

ات، يمكــن أن  مــن القضايــا الهامــة. وفيمــا يتصــل بالجــزاء

يكــون اإللتــزام المفــروض علــى األمــم المتحــدة و مجلــس 

األمــن فــي إطــار المــادة )39( مــن الميثــاق حيــث يمكــن 

ات بمؤجــب المــادة)41( عندمــا  للمجلــس أن يفــرض جــزاء

يقــرر وجــود تهديــد للســام أو خــرق لــه أو فعــل مــن 

تدابيــر  أمــام  البــاب  يفتــح  مــا  وهــذا  العــدوان.  أفعــال 

ــد يعــد  ــر بوجــود تهدي الفصــل الســابع. وهــذا أي التقري

التــزام قانونــي كمــا أنــه  بالفعــل إلتــزام حقيقــي علــى األمــم 
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ات أو تدابيــر بموجــب الفصــل  المتحــدة أو المجلــس لتقريــر وتحديــد وجــود تهديــد للســلم الدولــي قبــل اتخــاذ أي إجــراء

الســابع مــن الميثــاق. نعــم هنــاك ســلطة تقديريــة لتحديــد ماُيعــد تهديــدا للســلم الدولــي حيــث يتبلــور مفهــوم تهديــد 

الســلم مــن خــال ممارســة مجلــس األمــن، إذ يمكــن أن يقــر مجلــس األمــن تدفــق الألجئيــن أو انتهــاكات جســيمة لحقــوق 

اإلنســان، أو مــرض أو جائحــة بمثابــة تهديــد لألمــن والســلم الدوليــن بحســب مــا هــي عليــه تقريــرات مجلــس األمــن، حيــث 

تعمــد فــي الغالــب إلــى التقريــر وفــق مــا ينســجم ومصالــح الــدول المهيمنــة فــي إطــار أروقــة مجلــس األمــن. لكــن البــد فــي 

ــي.  جميــع األحــوال أن يكــون هنــاك حــدود لمــا يمكــن أن ُيعــد بمثابــة تهديــد للســلم الدول

وهــذا الحــد الخارجــي يمثــل  الحــد لبدايــة التزامــات مجلــس األمــن بحيــث أن مجلــس األمــن  ال يمكــن لــه أن يقــرر أي شــيء 

كتهديــد للســلم. البــد مــن توافــر عاقــة معقولــة مــن نــوع مــا  مــع مــا مــن شــأنه تهديــد الســلم الدولــي، ومــن يســاعد علــى 

ــس بخصــوص تهديــد الســلم  ــدول بممارســات  وتقديــرات محــددة للمجل ــدول. لهــذا  إذا قبلــت ال ــك هــي ال تحقيــق ذل

الدولــي، الســيما تلــك الممارســات التــى تكــون محــل شــك فــي أحيــان معينــة، فإنهــا تصبــح مقبولــة علــى الصعيــد الدولــي 

وموافــق عليهــا مــن قبــل الــدول، وهــذا مــن شــأنه التســويغ للممارســات والتقديــرات التــي يقرهــا مجلــس األمــن الدولــي.

وفــي بعــض األحيــان يكــون للــدول ردة فعــل تجــاه قــرارات وممارســات مجلــس األمــن علــى منــوال اســتثناء مجلــس األمــن 

ــك االســتثناء مشــكلة،  ــار ذل ــد أث ــة. وق ــات الدولي ــن الخضــوع إلختصــاص محكمــة الجناي ــة م لقــوات حفــظ الســام األممي

حيــث عمــد المجلــس  إلــى إقــراره ثــم توقــف عــن العمــل بــه بفعــل ردة فعــل الــدول والضغوطــات المتزايــدة لمواجهــة 

هــذا اإلنحــراف الســافر فــي الممارســة مــن قبــل مجلــس األمــن. ماهــي عاقــة تهديــد الســام وكيــف يمكــن الســتبعاد قــوات 

حفــظ الســام أن يمثــل تهديــد للســام الدولــي. هــذا مثــال واقعــي إلبتعــاد مجلــس األمــن عــن حــدود ســلطاته المحــددة 

بنــص ميثــاق األمــم المتحــدة.

ات متناســبة مــع التهديــد الــذي يتعامــل معــه  وهنــاك إلتــزام ثانــي علــى مجلــس األمــن يتمثــل فــي ضــرورة  اتخــاذ إجــراء

المجلــس. و البــد مــن توافــر عاقــة معقولــة مــن التناســب بيــن اإلجــراء المتخــذ والتهديــد، و هــذا مــا يتــم الحديــث عنــه فــي 

إطــار المناقشــات داخــل مجلــس األمــن حيــث ســتجد أن حتــى األعضــاء فــي مناســبات عديــدة يتبادلــون أطــراف الحديــث 

حــول مــا إذا كانــت ردة فعــل معينــة تجــاه تهديــد معيــن للســلم الدولــي ُيعــد ضــروري أم أنــه مبالــغ فيــه. 

ــر متــى يتحــرك للتعامــل مــع التهديــد ومــن حيــث  ــة مــن حيــث تحديــد وتقري نعــم يتمتــع المجلــس بســلطات تقديري

ات والتدابيــر التــى ســيتخذها. لكــن هنــاك حــد لذلــك وأذا مــا تجــاوز مجلــس األمــن هــذا  تقريــر وتحديــد طبيعــة اإلجــراء

الحــد، فهــو ينتهــك بذلــك الســلوك إلتــزام يقــع علــى عاتــق األمــم المتحــدة. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك التزامــات قانونيــة 

أخــرى علــى مجلــس األمــن الدولــي فــي إطــار ميثــاق األمــم المتحــدة ويتعيــن علــى المجلــس مراعاتهــا بمــا فــي ذلــك قواعــد 

القانــون الدولــي وهــو بصــدد تســوية األوضــاع الدوليــة التــي مــن شــأنها تهديــد األمــن والســلم الدولييــن.

حــدد بمقتضــى  
ُ
و اإللتزامــات القانونيــة األخــرى علــى مجلــس األمــن ومنظمــة األمــم المتحــدة  خــارج الميثــاق يمكــن أن  ت
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قواعــد العــرف الدولــي؛ ألن األمــم المتحــدة شــخص دولــي 

ــي فالمنظمــة  ــي العــام. وبالتال مــن أشــخاص القانــون الدول

وأجهزتهــا مقيــدة بقواعــد العــرف الدولــي مثلهــا مثــل 

أي شــخص دولــي أخــر. واإللتــزام األســاس الــذي يمكــن 

التزامــات  فــي  يتمثــل  الســياق  هــذا  فــي  إليــه  اإلشــارة 

ــي اإلنســاني. وقــد  ــون الدول حقــوق اإلنســان وقواعــد القان

ات أن يتصــادم مــع  أشــرنا إلــى كيــف يمكــن لنظــام الجــزاء

بعــض حقــوق اإلنســان. 

هــذه هــي بعــض اإللتزامــات  القانونيــة علــى منظمــة األمــم 

ــذي يعــد أحــد  ــن ال ــس األم ــى مجل ــي عل المتحــدة، وبالتال

أجهزتهــا الرئســية. وعلــى هــذا األســاس، عندمــا يمــرر 

تلــك  أحــد  ينتهــك  أن  شــأنه  مــن  قــرار  األمــن  مجلــس 

ــك التصــرف ينســب لمنظمــة  اإللتزامــات الدوليــة فــإن ذل

األمــم المتحــدة؛ لكــون مجلــس األمــن جهــاز مــن أجهــزة 

بــه  يقــوم  تصــرف  أي  فــأن  وبالتالــي،  المتحــدة.  األمــم 

ــم المتحــدة وينســب إليهــا.  ــه األم ــوم ب ــن تق ــس األم مجل

وفــي ذات الوقــت، قــد ينتهــك مجلــس األمــن التــزام قانوني 

يقــع علــى عاتــق األمــم المتحــدة. واذا مــا حــدث ذلــك، 

فهــذا يعنــي أن األمــم المتحــدة قــد إرتكبــت ســلوك غيــر 

ــي. وأذا تحقــق وضــع الفعــل  مشــروع علــى الصعيــد الدول

غيــر المشــروع يمكــن أن تصبــح األمــم المتحــدة مســؤولة 

مســؤولية قانونيــة بمقتضــى قواعــد القانــون الدولــي عــن 

األفعــال غيــر المشــروعة، علــى النحــو الــذي تعينــه قواعــد 

القانــون الدولــي  المســؤولية الدوليــة فــي إطــار قواعــد 

العــام.

وهنــاك إشــكالية تثــور فــي هــذا الســياق تتمثــل فــي مــاذا 

يحــدث لــو مــرر مجلــس األمــن قــرار ال ينتهــك بذاتــه أي 

التزامــات دوليــة لمجلــس األمــن، غيــر أن الــدول  هــي مــن 
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صــورة موثقــة لضحايــا  أطفــال جــراء اســتهداف مدرســة جمعــة بــن فاضــل بمنطقــة  جمعــة بــن فاضــل 
بمديريــة حيــدان محافظــة صعــدة بتاريــخ )13  أغســطس 2016م(



تقــوم بتطبيــق ذلــك القــرار. وعنــد قيامهــا بذلــك تقــوم أجهــزة الدولــة بانتهــاك التزامــات دوليــة. فــي هــذه الحالــة ال دليــل 

علــى عــدم القــول بترتــب المســؤولية القانونيــة الدوليــة علــى عاتــق كليهمــا علــى الدولــة مــن جهــة، وعلــى منظمــة األمــم 

ات  المتحــدة مــن جهــة ثانيــة،  وذلــك علــى منــوال انتهــاك التزمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة فــي ســياق تطبيــق نظــام الجــزاء

الموجهــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.

ولنــا أن تصــور أن مجلــس األمــن يطلــب مــن جميــع الــدول أن تجمــد أرصــدة أشــخاص معينيــن، وهــذا يعنــي أن علــى الــدول 

القيــام بذلــك مــن الناحيــة القانونيــة بمقتضــى أحــكام المــادة )25( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. وعلــى هــذا األســاس تقــوم 

ات فــرض التنفيــذ لقــرارات مجلــس األمــن مــن خــال قــرار إداري أو أمــر إداري أو ســن قانــون. ولــكل  دولــة مــا بتمريــر إجــراء

دولــة قانونهــا الوطنــي فيمــا يتصــل بكيفيــة تنفيذهــا لقــرارات مجلــس األمــن. ومــن خــال هــذا اإلجــراء أو القانــون الوطنــي 

ات. حينهــا تصبــح أرصــدة األشــخاص مجمــدة، وال ســبيل يمكــن  اللجــوء إليــه لرفعهــا.  علــى الدولــة أن تقــوم بتنفيــذ الجــزاء

وهنــاك حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان يتمثــل فــي حــق الشــخص فــي اللجــوء إلــى المحكمــة أو المعالجــة الفعالــة، وهــو حــق 

بمقتضــى قواعــد العــرف الدولــي. فــي هــذه الحالــة يعــد ذلــك اإلجــراء  المتخــذ انتهــاك لهــذا الحــق اإلنســاني. 

وفــي مثــل هــذه الحالــة إلــى مــن ينســب هــذا التصــرف، أي مــن ســبب هــذا الســلوك المنتهــك لقواعــد القانــون الدولــي. فــي 

هــذه الســياق هنــاك أرصــدة يتــم تجميدهــا عبــر أجهــزة الدولــة، وبمؤجــب قواعــد القانــون الدولــي ينســب هــذا الســلوك 

ــك الطريقــة بمؤجــب قــرار صــادر عــن مجلــس األمــن تحــت  ــة بتل ــة. وفــي ذات الوقــت تصرفــت أجهــزة الدول ــك الدول لتل

الفصــل الســابع حيــث يعــد ملــزم لــكل الــدول بمؤجــب أحــكام المــادة )25( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. صحيــح أن الدولــة 

هــي التــى تصرفــت ألنهــا ملزمــة بموجــب قــرار مجلــس األمــن، إال أن التصــرف قــد ينســب الــى الدولــة ألن أحــد أجهــزة الدولــة 

هــي التــى تصرفــت، وفــي ذات الوقــت يمكــن أن ينســب ذلــك التصــرف أيضــا ً إلــى األمــم المتحــدة ألنهــا وأن لــم تكــن أحــد 

أجهــزة األمــم  المتحــدة هــي التــى تصرفــت غيــر أن أجهــزة الدولــة قامــت بذلــك الســلوك كوكيــل عــن األمــم المتحــدة. وإن 

علــى المســتوى النظــري فــأن األمــم المتحــدة هــي التــى تتحكــم  فــي توجيــه ذلــك الجهــاز التابــع للدولــة. لهــذا فــأن تصــرف 

الجهــاز التابــع للدولــة يمكــن أن ينســب أيضــًا لألمــم المتحــدة. وفــي كل الحــاالت فــإن نســبة الســلوك إلــى األمــم المتحــدة  إذا 

كان ذلــك التصــرف ينتهــك قواعــد القانــون الدولــي، يعنــي أن األمــم  المتحــدة ســتصبح حينهــا مســؤولة عــن ذلــك الســلوك 

غيــر المشــروع.

لكــن تثــور مشــكلة حــول مــن الــذي يقــرر أو يمكــن أن يقــرر ذلــك االنتهــاك لقواعــد القانــون الدولــي. مــا يمكــن أن يفكــر 

فيــه المحامــي فــي الوهلــة األولــى هــو القــول بضــرورة وجــود محكمــة مختصــة لتقريــر ذلــك االنتهــاك مــن عدمــه. وبالطبــع 

ال توجــد محكمــة دوليــة مختصــة كتلــك، ألن األمــم المتحــدة ال يمكــن أن تكــون طــرف فــي قضيــة نــزاع أمــام أجهزتهــا 

الرئيســية، أي محكمــة العــدل الدوليــة. فمحكمــة العــدل الدوليــة مفتوحــة أمــام الــدول فــي قضايــا النــزاع، ويمكــن أن يكــون 

هــذا الشــأن موضــع رأي استشــاري غيــر أن ذلــك الــرأي لــن يكــون ملــزم. وبوجــه عــام الــرأي اإلستشــاري لمحكمــة العــدل 

الدوليــة غيــر ملــزم، إال أن مــن شــأنه إذا مــا توافــر إثبــات المســؤولية الدوليــة فــي هــذا الســياق، علــى األقــل. 
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أمــا المســار األخــر لتقريــر االنتهــاك فيتمثــل فــي أن تقــوم 

ــي فــي  الــدول بذلــك بنفســها طبقــًا لقواعــد القانــون الدول

هــذا الســياق، وال ســيما حينمــا تكــون الــدول بصــدد اتخــاذ 

تدابيــر مضــادة بموجــب قواعــد المســؤولية الدوليــة فــي 

ــي.  ــي الدول ــة أخــرى لقواعــد القانون مواجهــة انتهــاك دول

واذا قامــت بذلــك الدولــة لوحدهــا فــأن ذلــك قــد ال يحضــى 

لــه وزن كبيــر. و مــن  بأهتمــام يذكــر أو قــد ال يكــون 

المفتــرض القيــام بذلــك مــن خــال عــدة دول بشــكل غيــر 

مركــزي. وهــذا مــن شــأنه أن يعطــي إشــارة واضحــة أن 

هنــاك انتهــاك مــن خــال ردة فعــل مجموعــة مــن الــدول. 

هــذه هــي الطريقــة األخــرى المجديــة لتقريــر ذلــك.

إرتــكاب فعــل غيــر  فــي حالــة  المتحــدة  األمــم  وعلــى 

مشــروع أن تتوقــف عــن إرتــكاب الفعــل، وعليهــا تقديــم 

ات  التعويضــات، كمــا أن علــى األمــم المتحــدة ســحب الجزاء

أو القــرار الــذي ترتبــت علــى أساســه االنتهــاك. وفــي حــال 

إصــرار األمــم المتحــدة علــى عــدم القيــام بذلــك، فالطريــق 

أمــام الــدول هــو عــدم تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن فــي 

ــزه قواعــد  ــذي تجي ــر مضــادة علــى النحــو ال إطــار تدابي

المســؤولية الدوليــة. وهــذا اإلجــراء بوجــه عــام يمكــن 

تبريــره فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي كإجــراء مضــاد 

لمواجهــة فعــل غيــر مشــروع يتســبب فــي إلحــاق الضــرر 

بالدولــة المتضــررة مــن ذلــك الســلوك المخالــف لقواعــد 

ــي.  ــون الدول القان

وهنــا يمكــن اإلشــارة إلــى ممارســة دوليــة فــي هــذا الســياق 

التــي تتمثــل بموقــف  المثــال، وهــي تلــك  علــى ســبيل 

منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة حينمــا قــررت أن عقوبــات 

مجلــس األمــن علــى ليبيــا بعــد حادثــة لوكربــي تنتهــك 

حريــة الديــن؛ ألنهــا تقييــد حريــة الشــعب الليبــي فــي 
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صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا األطفــال  جــراء اســتهداف ســوق الخميــس  بمديريــة مســتباء  محافظــة 
حجــة بتاريــخ )16  مــارس  2016م(

صــورة موثقــة لبعــض أشــالء الضحايــا  جــراء اســتهداف ســوق الخميــس  بمديريــة مســتباء  محافظــة 
حجــة بتاريــخ )16  مــارس  2016م(

صــورة موثقــة لبعــض أشــالء الضحايــا  جــراء اســتهداف ســوق الخميــس  بمديريــة مســتباء  محافظــة 
حجــة بتاريــخ )16  مــارس  2016م(

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار  الــذي تعــرض لــه ســوق الخميــس  جــراء اســتهداف طائــرات 
العــدوان  لمديريــة مســتباء  محافظــة حجــة بتاريــخ )16  مــارس  2016م(



الذهــاب إلــى األرضــي المقدســة. وفــي أغســطس 1996م، أعلنــت المنظمــة األفريقيــة بأنهــا مــن ســبتمبر 1996م 

ســتتوقف عــن االلتــزام بالعمــل بقــرار مجلــس األمــن، وهنــا نتحــدث عــن 53 دولــة فــي إطــار المنظمــة  وأعضــاء فــي منظمــة 

ــرر  ــك الســلوك المب ــدول تقــوم بذل ــك ال ــن، ألن  تل ــس األم ــاك مشــكلة يواجههــا مجل ــي أن هن ــم المتحــدة. وهــذا يعن األم

لمواجهــة فعــل غيــر مشــروع، لكــون العقوبــات لــم تكــن مــن أجــل التعامــل مــع تهديــد للســلم الدولــي مــن تاريــخ قرارهــا 

فصاعــدًا بحســب المنظمــة األفريقيــة. وبالتالــي  يعــد ســلوك مجلــس األمــن خــرق للميثــاق. وهــذا الســلوك للمنظمــة مبــرر 

ــاق منظمــة األمــم المتحــدة.  ــي أيضــا ينتهــك ميث ــس األمــن الدول ألن مجل

وفــي تلــك الحالــة مجلــس األمــن واجــه مشــكلة فعليــة ألن مجلــس األمــن يعتمــد علــى التعــاون الوثيــق مــع الــدول؛ لكــي يضمن 

ات جماعيــة فعالــة لكــون مجلــس األمــن ال يملــك أي قــدرات أو أجهــزة لإلنفــاذ فــي هــذا الســياق إال مــن خــال  اتخــاذ إجــراء

ات  الــدول. وإذ إمتنعــت الــدول عــن القيــام بذلــك فمــن ســيقوم بتنفيــذ العقوبــات، ومــن ســيلزم الــدول علــى االلتــزام بالجــزاء

المفروضــة. وهــذا مثــال علــى التدابيــر المضــادة كإجــراء جماعــي لمواجهــة فعــل غيــر مشــروع مــن قبــل مجلــس األمــن.

وفــي ســياق اليمــن، تنتهــك قــرارات مجلــس األمــن قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني. كمــا أن دول تحالــف العــدوان توظــف 

ــي لحقــوق اإلنســان  ــون الدول ــى اليمــن فــي مخالفــة فاضحــة لقواعــد القان ــر عل ــاق حصــار جائ ــك القــرارات األمميــة إلطب تل

والقانــون الدولــي اإلنســاني. وهــذا الســلوك الســافر يرتــب المســؤولية الدوليــة لألمــم المتحــدة ودول تحالــف العــدوان عــن 

األفعــال غيــر المشــروعة وفقــا لقواعــد المســؤولية الدوليــة. ويعــد الحصــار جريمــة حــرب بمقتضــى قواعــد القانونــي الدولــي 

اإلنســاني وقواعــد القانــون الدولــي الجنائــي ويترتــب عليــه إثــارة المســؤولية الجنائيــة الفرديــة وفقــًا لنظــام رومــا لمحكمــة 

الجنايــات الدوليــة.

وختامــا، إنهــا ردة فعــل الــدول تجــاة  ســلوك مجلــس األمــن التــى مــن شــأنها أن تحــدث التغييــر علــى صعيــد ســلوك مجلــس 

ــي. كمــا أنهــا ردة  ــى المســتوى الدول ــول عل ــح ســلوك مقب ــل أن يصب ــه قب ــي، وخصوصــا الســلوك المشــكوك في األمــن الدول

فعــل الــدول بإراداتهــا المنفــردة أو علــى نحــو جماعــي التــي يمكنهــا أن تجبــر مجلــس األمــن علــى العــدول عــن االســتمرار 

فــي الســلوك غيــر المشــروع فــي مخالفــة لقواعــد القانــون الدولــي، وذلــك عندمــا تراجــع وتتأكــد الــدول مــن مطابقــة ســلوك 

المجلــس لقواعــد القانــون الدولــي وتتخــذ المواقــف الصائبــة فــي مواجهــة ســلوك المجلــس غيــر المشــروع. وســلوك الــدول 

الغالــب فــي هــذا الســياق يتمثــل فــي عــدم تنفيــذ قــرارات المجلــس. وعــدم اإللتــزام هــذا، يمكــن تبريــره بموجــب قواعــد 

القانــون الدولــي إذا كان بمثابــة إســتجابة للتعامــل مــع انتهــاك أو فعــل غيــر مشــروع مــن طــرف األمــم المتحــدة اللتزاماتهــا 

الدوليــة، الســيما فــي ســياق ممارســة فــرض نظــام العقوبــات. والتحليــل القانونــي يتركــز فــي هــذا الســياق علــى قاعــدة 

التــزام األمــم المتحــدة بقواعــد القانــون الدولــي، وعلــى قاعــدة أن الــدول هــي الطــرف الفاعــل التــي يمكنهــا أن تجعــل مجلــس 

األمــن يراجــع قراراتــه، إذ يمكــن لهــا أن تقــوم بــردة فعــل مبــررة فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي إلجبــار المجلــس علــى 

االلتــزام بقواعــد القانــون، بمــا فــي ذلــك عــدم اإللتــزام بالقــرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن.
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تصنيف حالة العدوان على اليمن





تصنيف حالة العدوان الهمجي على اليمن في إطار قواعد 
القانون الدولي اإلنساني

علــى الرغــم مــن اإلنجــاز القانونــي علــى المســتوى النظــري لميثــاق األمــم المتحــدة؛ لجهــة تضمنــه نظامــًا قانونيــًا أمــرًا يتصــل 

علــى وجــه الخصــوص بحظــر اللجــوء إلســتخدام القــوة العســكرية أو التهديــد بهــا فــي عاقــات الــدول، غيــر أن هــذا اإلنجــاز لــم 

، واســتمرار نهــج الغــزو 
ً
يقــوى علــى الصمــود يومــًا أمــام واقــع الممارســة الدوليــة الــذي ســاد فيــه التنافــس وســباق التســلح تــارة

واإلحتــال والبربريــة الهمجيــة التــي طالــت بنارهــا المســتعرة شــعوبًا مظلومــة وُدواًل منكوبــة علــى إمتــداد مســاحة هــذا العالــم 

 أخــرى.
ً
الفســيح وتاريخــه الطويــل تــارة

لقــد كرســت فعــًا دول اإلســتعمار القبيــح بشــكله الجديــد لمنطقتنــا العربيــة وعالمنــا اإلســامي فــي ممارســاتها دومــًا مســار 

انتهــاك تلــك المبــادئ القانونيــة التــي جــاء بهــا ميثــاق األمــم المتحــدة، وتشــدقت بهــا إختيــااًل دول الهيمنــة المنتصــرة بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي دأبــت ســلوكًا علــى غــزو األوطــان وإحتــال البلــدان 

وإبــادة الشــعوب ونهــب ثرواتهــا.

ولــم يكــن يعــوز تلــك القــوى اإلســتعمارية يومــًا وســائل الخــداع وأســاليب التدجيــن، فلقــد كانــت بارعــة دومــًا فــي نســج شــعارات 

التضليــل وتســخير أدوات الهيمنــة بمختلــف أشــكالها المؤسســاتية والفضائيــة والســيبرانية مــن أجهــزة أمميــة وقنــوات 

ــى المســتويات  ــدان ووكاء اإلســتعمار عل ــة، ناهيــك عــن  عمــاء المي ــة ومؤسســات إســتخباراتية وشــبكات عنكبوتي إعامي

المختلفــة الوطنيــة منهــا والدوليــة.

فــرض العقوبــات 
ُ
صــادر إرادات الشــعوب الحــرة وت

ُ
ــدول شــؤون األمــم المســتقلة وت

ُ
فعبــر قــرارات مجلــس األمــن الدولــي ت

ميــة لجهــة تحقيــق أغــراض قــوى التســلط واإلســتغال علــى غــرار اإلعتــراف 
ُ
الجائــرة، ومــن خــال الممارســة الدوليــة التحك

ــة واألمــم المظلومــة التــي  قــوض ثــورات الشــعوب المنهوب
ُ
ــدول الوطنيــة وت نتهــك ســيادة ال

ُ
ــع السياســي ت ــي ذات الطاب الدول

ــغ فــي إيامهــا وتمــادى فــي نهــب خيراتهــا. كــرس اإلســتعمار ضعفهــا وبال

 ألطماعهــا وتحقيقــًا 
ً
 ومــن خــال نهــج توطيــن الصراعــات حينــًا وتدويلهــا حينــًا أخــر الــذي تنتهجــه دول الهيمنــة، خدمــة

لمصالحهــا، تتمتــرس قــوى اإلســتعمار وتتســتر تحــت غطائــه حيــن يقتضــي الحــال إحتــواء توجهــات الشــعوب الثائــرة وتســويغ 

التدخــل الســافر فــي شــؤونها وانتهــاك ســيادتها واســتقالها، ولصدهــا عــن ممارســة حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا بعيــدًا عــن 

تســلط الغــزاة وإســتغال قــوى اإلســتعمار بأشــكاله الحديثــة.

وعبــر نشــاط الهيئــات األمميــة والمؤسســات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن مشــاريع التنميــة وبنــاء القــدرات ومناهــج 
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دجــن األمــم وُيحــرك 
ُ
التعليــم وبرامــج الثقافــة وقنــوات اإلعــام والشــبكات اإلجتماعيــة ومختلــف األدوات واألســاليب الناعمــة، ت

ــع  صن
ُ
ــرر المشــاريع وت م

ُ
ــط األوراق وت خل

ُ
ــزرع النعــرات وت

ُ
ــر األوطــان وت دم

ُ
ــل األخــوة ويتصــارع األشــقاء وت الشــارع ويتقات

السياســات لصالــح أغــراض المســتعمر وغاياتــه القبيحــة، علــى شــاكلة الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبعــض الــدول الغربيــة.

جنــد الواليــات المتحــدة األمريكــة وبعــض الــدول الغربيــة عصابــات اإلرهــاب ثــم تزُعــم تضليــًا قتالهــا، 
ُ
فــا غرابــة حيــن ت

وال غرابــة حيــن ُيقتــل الشــعب الليبــي وتنهــب ثرواتــه بقــرارت مجلــس األمــن الدولــي وتحــت ذريعــة حمايتــه أو تحريــره، وال 

ســتباح ســوريا وأرض العــراق تحــت ذرائــع تحريرهــا وحمايــة شــعوبها ومحاربــة اإلرهــاب الــذي جندتــه 
ُ
غرابــة أيضــًا حيــن ت

أمريــكا وكيــان الصهاينــة وبعــض الــدول الغربيــة إلســتهداف دول المنطقــة ونهــب خيراتهــا وتمزيــق أواصــر نســيجها 

اإلجتماعــي وتفتيــت أقاليمهــا الجغرافيــة وإضعــاف جيوشــها الوطنيــة وإســتهداف دينهــا وثقافتهــا وهويتهــا اإليمانيــة، ال 

غرابــة فــي ذلــك كلــه فهــذا دومــًا دأب المســتعمر علــى إمتــداد عصــور التأريــخ المديــد.

كمــا ال غرابــة أيضــًا عندمــا تعمــد قــوى اإلســتعمار ودول العــدوان وتســير علــى منوالهــا كيانــات ومنظمــات دوليــة ممــن تســير 

فــي ِركابهــا إلــى تصنيــف النــزاع فــي ســوريا وأفغانســتان وغيرهــا مــن البلــدان العربيــة واإلســامية التــي تعتــدي عليهــا دول 

اإلحتــال البربــري بشــكٍل مباشــر همجــي أحيانــًا وعبــر وكاء اإلحتــال وعمــاء اإلســتعمار المعاصــر أحيانــًا أخــرى، علــى أنهــا 

نزاعــات غيــر دوليــة وصراعــات داخليــة ألغــراٍض وأهــداف تــروم تحقيقهــا دول العــدوان ووكاء اإلحتــال وأدوات اإلســتعمار 

مــن كيانــات أمميــة ومنظمــات غيــر حكوميــة.

ــات الدوليــة الوظيفيــة مــا يجــري مــن  ــك القــوى ودول العــدوان والمنظمــات األمميــة والكيان صنــف تل
ُ
ــوال ت ــى ذات المن وعل

عــدوان همجــي علــى اليمــن، رغــم حقائــق الواقــع التــي ال مجــال معهــا للتشــكيك أو التــردد فــي القــول أن مــا يجــري فــي اليمــن 

ــي الدقيــق  ــي القانون ــي مســلح بالمعن ــزاع دول ــاق األمــم المتحــدة، هــو ن ــادئ ميث ــه عــدوان ســافر ينتهــك مب ــب كون ــى جان إل

للتصنيــف فــي ضــوء قواعــد القانونــي الدولــي اإلنســاني؛ إذ أن واقــع مــا يجــري فــي اليمــن ال يعــدو حقيقــة كونــه نضــال وطنــي 

ــى الســيادة اليمنيــة ومصــادرة  ــى فــرض وصايتــه الفعليــة عل ــي دأب عل ــة وإســتعمار أجنب مســلح ضــد قــوى تســلط وهيمن

القــرار الوطنــي اليمنــي عبــر أدوات و وكاء عمــاء جندتهــم دول العــدوان دومــًا لحمايــة مصالحهــا وأطماعهــا اإلســتعمارية. 

إنمــا يجــري فــي اليمــن هــو نضــال وطنــي تتصــدره قيــادة وطنيــة وخلفهــا شــعب بأكملــه مــا خــاء العمــاء  ضــد قــوى إســتعمار 

وتســلط أجنبــي، تعمــل تضليــًا علــى توطيــن عدوانهــا المباشــر وغيــر المباشــر عبــر وكاء وأدوات إحتــال مقيــت كشــف 

الواقــع زيــف تضليلــه وتدليســه.

 إنمــا هــي حــرب ســيادة وإســتقال وتحــرر وطنــي مــن براثــن اســتحواذ إســتعماٍر مقيــت ومصــادرة فاضحــة للقــرار الوطنــي 

اليمنــي و وصايــة قبيحــة دأبــت علــى فرضهــا وممارســتها دول العــدوان الغاشــم علــى اليمــن، وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة ونظــام آل ســعود، وهــذا مــا نــروم إيضاحــه إيجــازًا فــي إطــار التصنيــف الفعلــي والقانونــي لحالــة العــدوان علــى اليمــن 

علــى ضــوء قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، وذلــك علــى النحــو التالــي:
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 1( التصنيــف القانونــي للنزاعــات المســلحة مــن منظــور 

القانــون الدولــي اإلنســاني.

ــي اإلنســاني  ــون الدول ــادئ وقواعــد القان ليــس مــن شــأن مب

تنظيــم مســألة اللجــوء إلســتخدام القــوة المســلحة عدوانــًا 

أو دفاعــًا أو ألي غــرض أخــر فــي ســياق عاقــات الــدول 

وتفاعاتهــا المتبادلــة علــى الصعيــد الدولــي. 

وبوجــٍه عــام، يتمثــل اإلطــار القانونــي الناظــم لتلــك المســألة 

ــي العــام.  ــي فــي قواعــد القانــون الدول علــى المســتوى الدول

وعلــى األخــص، مبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة ذات الصلــة 

تنظــم  التــي   ،)51(  ،)42(  ،)2-4( بالمــواد  المتمثلــة 

القــوة  باســتخدام  العاقــة  ذات  المســائل  عــام  بنحــٍو 

أو التهديــد بهــا فــي عاقــات الــدول، واســتخدام القــوة 

المســلحة عبــر مجلــس األمــن الدولــي، وكــذا لجــوء الــدول 

فــرادى أو جماعــات  الســتعمالها دفاعــًا عــن النفــس عنــد 

تعرضهــا لهجمــة مســلحة، وذلــك علــى ســبيل الحصــر فــي 

إطــار مثيــاق األمــم المتحــدة. 

وُيعنــى القانــون الدولــي اإلنســاني كفــرع مــن فــروع القانــون 

الدولــي العــام بتقييــد ســلوك األطــراف فــور نشــوب حالــة 

مــدى  النظــر عــن  بقطــع  العــدوان،  أو  الفعليــة  النــزاع 

القــوة العســكرية  إبتــداًء إلســتخدام  اللجــوء  مشــروعية 

أو إنتفائهــا كوســيلة غيــر مشــروعة مــن حيــث المبــدأ 

لتســوية المنازعــات الدوليــة، إذ تنــص المــادة )2( الفقــرة 

)3( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة علــى تأكيــد التــزام الــدول 

لحــل المنازعــات التــي قــد تنشــب فيمــا بينهــا بالطــرق 

والوســائل الســليمة. 

وتتجســد الغايــة األساســية المفترضــة للقانــون الدولــي 

اإلنســاني غالبــًا مــن خــال تحقيــق الموازنة بيــن اإلعتبارات 
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ــن جهــة،  ــه العســكرية وإضعافهــا م ــر اســتهداف قوات ــن شــأنها ضــرورة إلحــاق الهزيمــة بالعــدو عب ــي م العســكرية الت

وإعتبــارات الضــرورة اإلنســانية التــي تحتــم علــى األطــراف ضــرورة تفــادي توجيــة الهجمــات صــوب المدنييــن واألشــخاص 

واألعيــان المحميــة بموجــب قواعــد وأعــراف الحــرب، مــن جهــة ثانيــة.

وفــي ســياق القانــون الدولــي العــام، يســود اســتخدم مصطلــح » العــدوان« ومصطلــح » الدفــاع عــن النفــس« عنــد اللجــوء 

إلســتخدام القــوة العســكرية فــي العاقــات الدوليــة ال علــى ســبيل الحصــر، وطبقــًا لطبيعــة اســتخدام القــوة المســلحة فــي 

كل حالــة علــى حــده. 

بينمــا يســود فــي ســياق القانــون الدولــي اإلنســاني اســتعمال مصطلــح »النــزاع المســلح«  كبديــٍل لمصطلــح »الحــرب« الــذي 

كان ســائدًا قبــل عقــد إتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949م، وذلــك بصــرف اإلعتبــار عــن كــون اللجــوء للقــوة المســلحة 

عدوانــًا ســافرًا أو دفاعــًا مشــروعًا عــن النفــس.

ــع  ــه طاب ــس ل ــزاع مســلح لي ــي« و »ن ــزاع مســلح دول ــى »ن ــي اإلنســاني إل ــون الدول ــي ســياق القان ــزاع المســلح ف ــف الن وُيصن

دولــي«، والغايــة األساســية المفترضــة مــن التصنيــف، هــي تحديــد اإلطــار القانونــي واجــب التطبيــق؛ ذلــك أن القانــون الدولــي 

اإلنســاني يشــتمل علــى أنــواع مختلفــة مــن القواعــد القانونيــة المنظمــة لســلوك الحــرب: القواعــد القانونيــة التــي تنطبــق 

أثنــاء النزاعــات الدوليــة، وتلــك القواعــد واجبــة التطبيــق أثنــاء النزاعــات غيــر الدوليــة، وقواعــد وأعــراف أخــرى تنطبــق فــي 

الحالتيــن معــًا علــى حــٍد ســواء.

ــة  ــى صفــة الدول والمعيــار الســائد للتصنيــف الــذي تســتند إليــه الجهــات المختلفــة، يتمحــور بشــكٍل عــام فــي اإلســتناد إل

وطبيعــة األطــراف المشــاركة فــي النــزاع المســلح، وحيــث َيتقــرر ألطرافــه صفــة الدولــة، ُيصنــف النــزاع المســلح علــى أنــه 

ــي  ــى نحــٍو قانون ــي عل ــع دول ــه طاب ــزاع ليــس ل ــه ن ــى أن ــي الدقيــق للتصنيــف، بينمــا ُيصنــف عل ــى القانون ــي بالمعن ــزاع دول ن

ــدول ) الجماعــات الوطنيــة أو غيــر الحكوميــة(.  مماثــل، إذا كان أحــد أطرافــه  مــن غيــر ال

وهــذا التصنيــف للنــزاع المســلح غالبــًا مــا يتأثــر دون أدنــى شــك بإعتبــارات السياســة ومصالــح الــدول، الســيما الهمجيــة منهــا 

علــى شــاكلة دول تحالــف العــدوان الغاشــم علــى اليمــن ومــن يســير فــي ِركابهــا.  

ومــن ناحيــة قانونيــة، يتعيــن أن يتــم التصنيــف للنــزاع المســلح ألغــراض تتعلــق بتحديــد إطــار القانــون واجــب التطبيــق، 

علــى  ضــوء تلــك القواعــد المتضمنــة فــي إطــار إتفاقيــات القانــون الدولــي اإلنســاني. وعلــى وجــه التحديــد، المــادة الثانيــة 

مشــتركة ضمــن إتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949م، والمــادة )1( مــن البروتوكــول اإلضافــي األول لعــام 1977م، وكــذا 

المــادة )1( مــن البرتوكــول اإلضافــي الثانــي الملحــق بإتفاقيــات جنيــف األربــع.

وبالرجــوع إلــى نصــوص تلــك المــواد، نجــد أن المــادة الثانيــة مشــتركة مــن إتفاقيــات جنيــف األربــع تنــص علــى أن » تنطبــق 

ــن األطــراف الســامية  ــر م ــن أو أكث ــزاع مســلح آخــر ينشــب بيــن طرفي ــة أو أي ن ــة الحــرب المعلن ــة فــي حال هــذه اإلتفاقي

المتعاقــدة، حتــى لــو لــم يعتــرف أحدهــا بحالــة الحــرب، كمــا تنطبــق اإلتفاقيــة أيضــًا فــي جميــع حــاالت اإلحتــال الجزئــي أو 
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الكلــي إلقليــم أحــد األطــراف الســامية المتعاقــدة، حتــى لــو 

لــم يواجــه هــذا االحتــال مقاومــة مســلحة«.

وتنــص المــادة )1(، الفقــرة )4( مــن البروتوكــول اإلضافي 

األول  إلتفاقيــات جنيــف األربــع علــى أن »تتضمــن األوضاع 

المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، المنازعــات المســلحة 

التــي تناضــل بهــا الشــعوب ضــد التســلط اإلســتعماري 

وذلــك  العنصريــة،  األنظمــة  وضــد  األجنبــي  واإلحتــال 

فــي ممارســتها لحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، كمــا 

كرســه ميثــاق األمــم المتحــدة واإلعــان المتعلــق بمبــادئ 

القانــون الدولــي الخاصــة بالعاقــات الوديــة والتعــاون بيــن 

الــدول طبقــًا لميثــاق األمــم المتحــدة«.

بينمــا تنــص المــادة الثالثــة مشــتركة مــن إتفاقيــات جنيــف 

األربــع علــى »فــي حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع 

المتعاقــدة  الســامية  األطــراف  أحــد  أراضــي  فــي  دولــي 

أدنــى   بــأن يطبــق كحــد  النــزاع  فــي  يلتــزم كل طــرف 

األحــكام التاليــة... ألــخ«.

وتنــص المــادة )1(، الفقــرة )1( مــن البروتوكــول اإلضافي 

الثانــي الملحــق بإتفاقيــات جنيــف األربــع، علــى أن يســري 

البروتوكــول اإلضافــي الثانــي علــى المنازعــات المســلحة » 

التــي تــدور علــى إقليــم أحــد األطــراف الســامية المتعاقــدة 

بيــن قواتــه المســلحة وقــوات مســلحة منشــقة أو جماعــات 

نظاميةمســلحة أخــرى وتمــارس تحــت قيــادة مســئولةعلى 

ــام  ــن القي ــا يمكنهــا م ــن الســيطرة م ــه م ــن إقليم جــزء م

بعمليــات عســكرية متواصلــة مســلحة«.

2(  بعــض األثــار القانونيــة المترتبــة علــى تصنيــف النــزاع 

إلــى نــزاع مســلح دولــي ونــزاع مســلح غيــر دولــي فــي ســياق 

إنطبــاق قواعــد القانــون الدولي اإلنســاني.
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ــازل المدنيــة  جــراء اســتهداف  ــه أحــد المن ــذي تعــرض ل صــورة موثقــة  تظهــر جانــب مــن الدمــار  ال
ــر  2016م( ــخ )15  فبراي ــت  بتاري ــة المحوي ــان  محافظ ــبام كوكب ــة ش ــدوان  لمديري ــرات الع طائ

ــازل المدنيــة  جــراء اســتهداف  ــه أحــد المن ــذي تعــرض ل صــورة موثقــة  تظهــر جانــب مــن الدمــار  ال
ــر  2016م( ــخ )15  فبراي ــت  بتاري ــة المحوي ــان  محافظ ــبام كوكب ــة ش ــدوان  لمديري ــرات الع طائ

ــازل المدنيــة  جــراء اســتهداف  ــه أحــد المن ــذي تعــرض ل صــورة موثقــة  تظهــر جانــب مــن الدمــار  ال
ــر  2016م( ــخ )15  فبراي ــت  بتاري ــة المحوي ــان  محافظ ــبام كوكب ــة ش ــدوان  لمديري ــرات الع طائ

ــازل المدنيــة  جــراء اســتهداف  ــه أحــد المن ــذي تعــرض ل صــورة موثقــة  تظهــر جانــب مــن الدمــار  ال
ــر  2016م( ــخ )15  فبراي ــت  بتاري ــة المحوي ــان  محافظ ــبام كوكب ــة ش ــدوان  لمديري ــرات الع طائ



 ويترتــب علــى تصنيــف حالــة نــزاٍع مســلح مــا إلــى نــزاع مســلح دولــي ونــزاع مســلح غيــر دولــي جملــة مــن اآلثــار القانونيــة، 

نســرد أبرزهــا إيجــازًا فيمــا يلي:

 1. علــى مســتوى الوضــع القانونــي للمقاتــل الــذي يقــع فــي قبضــة العــدو فــي إطــار النــزاع المســلح الدولــي، يتمتــع المقاتــل 

بمركــز أســير حــرب، وبالتالــي ال يجــوز مســألته جنائيــًا بســبب اشــتراكه فــي قتــال العــدو علــى أي نحــٍو كان، ويتمــع بالحمايــة 

القانونيــة المفترضــة فــي إطــار إتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب، ويعــد إرتــكاب أفعــال جســيمة فــي 

حقــه جرائــم حــرب. وعلــى عكــس ذلــك، ال يتمتــع المقاتــل الــذي يقــع فــي قبضــة العــدو فــي إطــار النــزاع المســلح غيــر 

الدولــي بمركــز أســير الحــرب وال تســري فــي حقــه أحــكام إتفاقيــة جنيــف الثالثــة، إال أنــه َيتعيــن أن ُيعامــل معاملــة إنســانية 

فــي جميــع األحــوال. لهــذا نــرى بعــض الجهــات إنحيــازًا تســتعمل مصطلــح » محتجزيــن« بــداًل عــن مصطلــح » أســير«، 

فــي ســياق تصريحاتهــا حــول صفقــات تبــادل األســرى، كمــا هــو حــال مكتــب المبعــوث األممــي إلــى اليمــن، مارتــن غريفــث.

2. علــى مســتوى اإلســتهداف، يتــم اإلســتهداف فــي إطــار النــزاع المســلح الدولــي علــى أســاس المركــز القانونــي للمقاتــل فــي 

جميــع األوقــات، بينمــا يتــم اإلســتهداف فــي إطــار النــزاع المســلح غيــر الدولــي علــى أســاس اإلشــتراك المباشــر فــي األعمــال 

القتاليــة، وعلــى مــدار الوقــت الــذي يقــوم خالــه بهــذا الــدور، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، علــى أســاس الوظيفــة 

القتاليــة الدائمــة للمقاتــل، وعلــى مــدار وقــت بقــاء تلــك العضويــة فــي إطــار طــرف  مســلح مــن غيــر الــدول.

3. علــى مســتوى اإلعتقــال، تنظــم قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني المنطبقــة فــي النــزاع المســلح الدولــي المســائل اإلجرائيــة 

المتعلقــة بإعتقــال األســرى، واإلفــراج عنهــم علــى نحــٍو واضــح، كمــا تنظــم أيضــًا مســألة إعتقــال غيــر المقاتليــن لدواعــي 

أمنيــة، والمراجعــة الدوريــة لدواعــي إعتقالهــم، وكــذا اإلفــراج عنهــم. وعلــى العكــس مــن ذلــك فــي إطــار النــزاع المســلح 

غيــر الدولــي، حيــث تفتقــر قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني الــى وجــود قواعــد قانونيــة لتنظيــم تلــك المســائل الهامــة. 

4. علــى مســتوى اإلطــار القانونــي واجــب التطبيــق، تنطبــق فــي إطــار النــزاع المســلح الدولــي إتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 

1949، والبروتوكــول اإلضافــي األول لعــام 1977، وقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، بينمــا تنطبــق فــي إطــار 

ــي اإلنســاني  ــون الدول ــي، وقواعــد القان ــي الثان ــة مشــتركة، والبروتوكــول اإلضاف ــي، المــادة الثالث ــر الدول ــزاع المســلح غي الن

 وأكثــر 
ً
العرفــي ذات الصلــة. وبهــذا يتضــح أن القواعــد القانونيــة المنطبقــة فــي إطــار النــزاع المســلح الدولــي أكثــر حمايــة

تفصيــًا علــى عكــس مــا هــي عليــه تلــك القواعــد المنطبقــة أثنــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي. 

عــد جرائــم حــرب فــي إطــار النــزاع المســلح الدولــي، بينمــا 
ُ
5. علــى مســتوى التجريــم الدولــي، هنــاك بعــض اإلنتهــاكات التــي ت

هــا إثــارة المســؤولية الدوليــة المدنيــة للدولــة،  عــد كذلــك فــي إطــار النــزاع المســلح غيــر الدولــي، غيــر أنــه يمكــن إزاء
ُ
ال ت

إعمــااًل لقواعــد المســؤولية الدوليــة، بإعتبارهــا انتهــاك لقواعــد قانونيــة دوليــة. 

صنف بعض الجهات حالة العدوان الوحشي على اليمن، بما في ذلك دول العدوان الهمجي على اليمن؟
ُ
 3( كيف ت
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 1. فريــق الخبــراء البارزيــن فــي إطــار المفــوض الســامي 

لحقــوق اإلنســان:

ُيصنــف فريــق الخبــراء البارزيــن حالــة العــدوان الغاشــم 

علــى اليمــن علــى أنهــا نــزاع مســلح غيــر دولــي، حيــث نــص 

تقريــر الخبــراء لعــام 2019م علــى ذلــك فــي إطــار الفقــرة 

)44( التــي نصــت علــى:

» يتــم وصــف الوضــع فــي اليمــن بشــكل أساســي علــى أنــه 

نــزاع بيــن الحكومــة اليمنيــة المدعومــة مــن قبــل التحالــف 

الدولــي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية والحوثييــن... 

ألخ«.

كما نصت الفقرة )46( من ذات التقرير على :

» يعتبــر النــزاع بيــن القــوات المســلحة التابعــة للحكومــة 

اليمنيــة والحوثييــن بمثابــة نــزاع مســلح غيــر دولــي بيــن 

دولــة طــرف وجماعــة مســلحة غيــر تابعــة للدولــة... ألــخ«.

2. المنظمات األممية واللجنة الدولية للصليب األحمر.

صنــف المنظمــات األمميــة 
ُ
وعلــى منــوال فريــق الخبــراء، ت

العــدوان  حالــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة 

األمريكــي الصهيونــي علــى اليمــن. ويظهــر ذلــك بوضــوح 

توصيــف  غــرار  علــى  وتصريحاتهــا  تقاريرهــا  فــي 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لألســرى الســعودين بـــ 

»المحتجزيــن« وليــس بـــ »األســرى«، وتوصيــف األســرى 

باألســرى.  ال  بالمحتجزيــن  اليمنييــن 

وفــي إطــار القانــون الدولــي اإلنســاني، ال ُيطلــق مصطلــح » 

ــة النزاعــات الدوليــة، وأمــا فــي إطــار  األســرى« إال فــي حال

النزاعــات غيــر الدوليــة فيســتخدم مصطلــح المحتجزيــن 

غالبــًا وإن كانــوا فــي ميــدان المعركــة.
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  3. دول تحالف العدوان والدمية هادي.

تصــف تدليســًا دول تحالــف العــدوان الطــرف الوطنــي والشــعب اليمنــي المناهــض للعــدوان األمريكــي الصهيونــي بالجماعــات 

المتمــردة، وغايتهــا مــن ذلــك التضليــل فــي هــذا الســياق هــو التزييــف البائــس المناقــض لحقائــق الواقــع الــذي دأبــت دول 

تحالــف العــدوان علــى تحريفــه. 

ــى اليمــن ســواء مــن خــال تصريحــات  ــى لشــن العــدوان الغاشــم عل ــة األول ــي كان واضحــًا منــذ الوهل وهــذا اإلتجــاه التضليل

ــام العــدوان  ــداد أي ــى إمت ــف الهمجــي عل ــي ســياق تصريحــات دول التحال ــة أو ف ــادي المزعوم ــة العــدوان ه ورســائل دمي

ــى شــعب اليمــن، وحتــى هــذه اللحظــة. الوحشــي عل

ومــن خــال التدقيــق فــي كل مــا تنشــره وتزعمــه قــوى العــدوان وأدواتهــا الرخيصــة، يتبيــن جليــًا أن دول تحالــف العــدوان 

ــى أســاس تحقيــق غاياتهــا العدوانيــة بشــكٍل  ودميتهــا فــي ســياق هــذا التدليــس،  قــد بنــت هــذا التوصيــف البائــس عل

ــأن تدخــل دول  ــل ب ــى اليمــن مــن خــال التصويــر المضل ــة تســويغ التدخــل العدوانــي والهمجــي عل أو بأخــر، ومنهــا محاول

العــدوان إلــى جانــب هــادي إنمــا جــاء كنتيجــة لتدخــل إيــران فــي اليمــن، كمحاولــة رخيصــة لتســويغ عدوانهــا وتبريــر 

إجرامهــا الوحشــي وتدخلهــا الغاشــم، علــى إعتبــار أن ذلــك وهمــًا قــد يعــزز مــن أســانيد دول العــدوان الزائفــة علــى المســتوى 

القانونــي، إذ تعتمــد دول تحالــف العــدوان دومــًا علــى تلفيــق األســانيد الواهيــة لتبريــر عدوانهــا الهمجــي علــى اليمــن.

 4( التصنيف الفعلي والقانوني لحالة العدوان الهمجي على اليمن في إطار قواعد القانون الدولي اإلنساني.

ــى أن »تتضمــن األوضــاع  ــع عل ــات جنيــف األرب ــن البروتوكــول اإلضافــي األول  إلتفاقي  تنــص المــادة )1(، الفقــرة )4( م

المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، المنازعــات المســلحة التــي تناضــل بهــا الشــعوب ضــد التســلط اإلســتعماري واإلحتــال 

األجنبــي وضــد األنظمــة العنصريــة، وذلــك فــي ممارســتها لحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، كمــا كرســه ميثــاق األمــم 

المتحــدة واإلعــان المتعلــق بمبــادئ القانــون الدولــي الخاصــة بالعاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول طبقــًا لميثــاق األمــم 

المتحــدة«.

والمقصــود مــن األوضــاع المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )1( مــن 

ــي إطــار  ــة المنصــوص عليهــا ف ــف، أشــكال النزاعــات المســلحة الدولي ــات جني ــي األول الملحــق بإتفاقي ــول اإلضاف البرتوك

المــادة المشــتركة الثانيــة فــي إتفاقيــات جنيــف األربــع والتــي تشــير إلــى حالــة الحــرب المعلنــة بيــن األطــراف الســامية أي 

الــدول وأي نــزاع مســلح أخــر بيــن الــدول ولــو لــم يعتــرف أحــد األطــراف بحالــة الحــرب، وكــذا حالــة اإلحتــال الكلــي أو الجزئــي 

ولــو لــم ُيواجــه اإلحتــال بالمقاومــة المســلحة.

ــوى  ــا خــاء العمــاء  ضــد ق ــه م ــة وخلفهــا شــعب بأكمل ــادة وطني ــي تتصــدره قي ــي اليمــن هــو نضــال وطن ــا يجــري ف وم

إســتعمار وتســلط أجنبــي، تعمــل تضليــًا علــى توطيــن عدوانهــا المباشــر وغيــر المباشــر عبــر وكاء وأدوات إحتــال مقيــت 
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كشــف الواقــع زيــف تضليلــه وتدليســه.

حــرر وطنــي مــن 
َ
 إنمــا هــي حــرب ســيادة وإســتقال وت

فاضحــة  ومصــادرة  مقيــت  إســتعماٍر  اســتحواذ  براثــن 

علــى  دأبــت  قبيحــة  وصايــة  و  اليمنــي  الوطنــي  للقــرار 

ــى اليمــن،  فرضهــا وممارســتها دول العــدوان الغاشــم عل

وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة ونظــام آل 

ســعود، فــي إطــار حــق الشــعب اليمنــي فــي تقريــر مصيره 

والتخلــص مــن أيــادي اإلســتعمار و وكاء اإلحتــال األجنبي 

آل  مملكــة  الظاهــري  المســتوى  علــى  تتصــدره  الــذي 

ســعود واإلمــارات المتحــدة وتقــف مــن ورائهــم الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.

االحتالل في إطار قواعد القانون 
الدولي اإلنساني 

 إن اإلحتال هو مسألة واقعية هذا ما قالته المحكمة 

الجنائية الدولية ليوغسافيا السابقة عندما تفحصت 

ما إذا كان وضع ما يمثل حالة إحتال عسكري، وبغض 

النظر عن بساطة هذا القول إال أنه يتضمن العديد من 

التعقيدات واألبعاد المختلفة.

والحديــث عــن اإلحتــال هــو حديث عــن التصنيف القانوني 

لحالــة نــزاٍع مــا، ومــا يتضمنــه ذلــك مــن أبعــاد وأثــار مهمــة 

ــى أنهــا  ــا عل ــة م ــف حال ــي. وإن تصن ــد القانون ــى الصعي عل

احتــال يعنــي ذلــك إنطبــاق جملــة مــن القواعــد القانونيــة 

الدوليــة ذات الطبيعــة اإلنســانية والمنظمــة للنزاعــات 

 بقانــون اإلحتــال.
ً
المســلحة أو مــا يشــار إليهــا عــادة

ولكــي تســري وتطبــق القواعــد واألحــكام القانونــي ذات 

الصلــة باإلحتــال، ال بــد أوال مــن تحديــد مــا إذ كان الوضــع 
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ــي  ــون الدول ــًا ألحــكام وقواعــد القان ــي المقصــود وفق ــة احتــال عســكري بالمعن ــل حال ــد الواقعــي يمث ــى الصعي ــل عل الماث

ــى وجهــه التحديــد فــي هــذا الســياق. اإلنســاني عل

وتعــرف المــادة )42( مــن االتفاقيــة الخاصــة باحتــرام قوانييــن وأعــراف الحــرب البريــة لعــام 1907 االحتــال بـــ  »تعتبــر 

أرض الدولــة محتلــة حيــن تكــون تحــت الســلطة الفعليــة لجيــش العــدو وال يشــمل االحتــال ســوى األراضــي التــي يمكــن أن 

تمــارس فيهــا هــذه الســلطة بعــد قيامهــا«.

ويشــير التعريــف الســابق إلــى ثاثــة شــروط لتحقــق حالــة االحتــال وهــي اإلقليــم المحتــل وجيــش العــدو وهــو مــا يعنــي 

ضــرورة وجــود حالــة نــزاع دولــي لكــي يتحقــق االحتــال بالمعنــى القانونــي المقصــود، وأخيــرًا ســلطة فعلية يمكن ممارســتها 

علــى أرض الواقــع. ومــع تحقــق تلــك العناصــر المذكــورة واقعــًا، تتحــدد بدايــة حالــة اإلحتــال بالمعنــى القانونــي وبالتالــي 

بدايــة ســريان وانطبــاق قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة بوضــع اإلحتــال العســكري إلقليــم دولــٍة مــا. وتســري 

أحــكام وقواعــد اإلحتــال فــي حــدود مناطــق أراضــي الدولــة المحتلــة التــي تمــارس فيهــا قــوات اإلحتــال ســلطتها الفعليــة 

عليــه، واألولوليــة فــي تحديــد ذلــك للوقائــع علــى األرض، ال لمــا تزعمــه وتدعيــه ســلطات االحتــال.

 وفــي حالــة النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ال مجــال للحديــث عــن حالــة احتــال عســكري وقانــون احتــال طبقــًا لقواعــد وأحــكام 

القانــون الدولــي اإلنســاني فــي هــذا الصــدد التــي تحصــر وصــف االحتــال علــى  حــاالٍت خاصــة مــن أشــكال النزاعــات الدوليــة، ال النزاعــات 

غيــر الدوليــة حتــى وإن شــاركت فيهــا دول خارجيــة إذا لــم يصنــف النــزاع مــع تلــك المشــاركة الدوليــة بأنــه نــزاع ذات طابــع دولــي. 

ــي واجــب التطبيــق  ــي اإلنســاني الدول ــزال قائمــًا بيــن النظــام القانون ــذي ال ي وتعــد أحــكام االحتــال مــن أهــم اإلختــاف ال

فــي حالــة النزاعــات الدوليــة وتلــك القواعــد الدوليــة المنطبقــة أثنــاء النزاعــات غيــر الدوليــة بغــض النظــر عــن اإلندمــاج 

ــي اإلنســاني.  التدريجــي الــذي يحصــل بيــن قواعــد هذيــن الفرعيــن مــن فــروع القانــون الدول

ويتحقــق اإلحتــال حتــى ولــو لــم يواجــه اإلحتــال بمقاومــة مســلحة. وفــي حالــة وجــود موافقــة مــن قبــل ســلطات اإلقليــم 

الشــرعية بحيــث تــم إعطــاء الموافــق علــى نحــو صحيــح مــن الناحيــة القانونيــة كمــا أن علــى القــوات المتواجــد إحتــرام حــدود 

الموافقــة الممنوحــة، ناهيــك عــن إمكانيــة ســحب الموافقــة مــن قبــل الســلطات الشــرعية المانحــة لهــا، ومــع مراعــاة تلــك 

القيــود لســنا حينهــا أمــام وضــع احتــال عســكري.

ــوات  ــزم ق ــة تلت ــة المحتل ــى أراضــي الدول ــة عل ــال لســلطتها الفعلي ــوات االحت ــرض ق ــال وف ــة االحت ــق حال وبمجــرد تحق

اإلحتــال بجميــع التبعــات القانونيــة التــي تفرضهــا فــي وضــع كهــذا أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة، بمــا فــي 

ــاة األشــخاص وممتلكاتهــم الخاصــة. ــك مســؤولية اســتباب النظــام العــام وحمايــة حي ذل

وتســري أحــكام وقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ذات العاقــة باإلحتــال بمجــرد إنطبــاق حالــة اإلحتــال علــى إقليــم دولــة 

ــى األراضــي  ــة الغــزو  قبــل أن تعــزز قــوات االحتــال قبضتهــا وتحكــم الســيطرة الفعليــة عل ــك فــي مرحل مــا، بمــا فــي ذل

المحتلــة.
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كمــا تســري تلــك األحــكام والقواعــد القانونيــة أو مــا يســمى 

ــة حــدوث اإلحتــال غيــر  ــك فــي حال ــون االحتــال كذل بقان

المباشــر أو مــا يمســى باالحتــال بالوكالــة. وذلــك في الحاالت 

اإلحتــال  المحتلــة  األجنبيــة  الســلطات  تباشــر  ال  التــي 

ألراضــي الدولــة المحتلــة عبــر قواتهــا العســكرية بشــكل 

مباشــر، وإنمــا تقــوم بذلــك عبــر وكاء وقــوات محليــة علــى 

ــال. ــر وتوجيهــات ســلطات اإلحت األرض تخضــع ألوام

نحــٍو  علــى  يغيــر  أن  الدولــي  األمــن  مجلــس  يملــك  وال 

نــزاع دائــر فــي إقليــٍم دولــة مــا،  ملــزم تصنيــف حالــة 

حيــث تعــد قــرارات مجلــس األمــن فــي هــذا الســياق قــد 

يكــون أحــد الدالئــل غيــر الملزمــة فحســب علــى تصنيــف 

الحالــة القائمــة، وتســمو الوقائــع الفعليــة علــى األرض علــى 

قــرارات وتصنيفــات الــدول الكبــرى دائمــة العضويــة فــي 

مجلــس األمــن الدولــي التابــع لألمــم المتحــدة.

وتنتهــي حالــة االحتــال عندمــا تنتفــي أحــد العناصــر الــازم 

بالمعنــى  المقصــود  اإلحتــال  يتحقــق  كــي  معــًا  توافرهــا 

القانونــي والمتمثلــة فــي: إقليــم الدولــة المحتلــة أو تحقــق 

حالــة  النــزاع الدولــي الدائــر أو إنتهــاء الســلطة الفعليــة لقوات 

اإلحتــال، وبمعنــى أخــر فــي حــال حصــول تحــول واقعــي 

ــة اإلحتــال كتاشــي الســلطة الفعليــة لقــوات االحتــال  لحال

عنــد اتخــاذ تلــك القــوات  قــرار باالنســحاب مــن األراضــي التــي 

تحتلهــا أو عنــد حــدوث تغيــر قانونــي  لحالــة االحتــال كمــا 

لــو تغيــر التصنيــف القانونــي لحالــة النــزاع المســلح القائــم.

وتتحــدد علــى وجــه الدقــة اللحظــة األخيــرة النتهــاء وضــع 

ــة  ــود دول ــدي مــن جن االحتــال بلحظــة مغــادرة أخــر جن

اإلحتــال ألراضــي الدولــة التــي تحتلهــا. ويســتمر ســريان 

قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ذات الصلــة باالحتــال 

ــود الجيــش المحتــل. ــي لجن ــة اإلنســحاب الفعل ــاء مرحل أثن
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جرائـــم دول العــدوان األمريكي 
السعودي بحق المدنيين في اليمن

القسم الثاني



جرائم دول العدوان األمريكي بحق المدنيين 

جرائــم شــنيعة وفضائــع وحشــية يقترفهــا تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة عبــر توجيه الهجمات الجوية الســتهداف 

األحيــاء الســكنية واألعيــان المدنيــة والمناطــق اآلهلــة بالســكان مــن النســاء واألطفــال منــذ الســاعات األولــي لبــدء غــارات 

العــدوان الســافر علــى اليمــن. 

وبهجماتهــا الجويــة عــن عمــد ال تتــردد الواليــات المتحــدة األمريكيــة عبــر أدواتهــا اإلقليميــة اإلمــارات والســعودية فــي 

ــس العــزاء  ــل األعــراس ومجال ــال ومحاف ــدارس األطف قصــف األســواق الشــعبية والمــدن الســكنية وتجمعــات النســاء وم

ومقابــر الشــهداء ومســاجد العبــادة ومخيمــات النازحيــن ومستشــفيات المرضــى وســيارات المســعفين ومســتودعات 

األدويــة وقــوارب صيــد األســماك ومخــازن الغــذاء والوحــدات اإلقتصاديــة والمنتجــات الزراعيــة وخزانــات الميــاة ومحطــات 

الطاقــة والمولــدات الكهربائيــة والمحــات التجاريــة و وســائل المواصــات ومؤسســات التعليــم ومحاكــم القضــاء والمطــارات 

المدنيــة والماعــب الرياضيــة وســاحات الحدائــق  ومعامــل الخياطــة ومحطــات التلفــزة وحمامــات اإلســتجمام والمناطــق 

ــب تفصيلهــا مــن جرائــم  األثريــة واألماكــن التأريخيــة والمنشــات الخدميــة، وقائمــة اســتهداف يطــول ســردها ويصُع

نســى تســتمر فــي إرتكابهــا غــارات دول العــدوان األمريكــي بحــق المدنييــن واألماكــن المدنيــة فــي اليمــن. 
ُ
وحشــية ال ت

وبأســلحة طائراتهــا العســكرية تقتــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن قصــد عشــرات اآلالف مــن المدنييــن فــي ســبيل 

بســط تســلطها اإلســتبدادي وفــرض ســيطرتها الهمجيــة ولتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة وأغــراض مقاصدهــا 

اإلســتعمارية. 

فمــا أكثــر أعــداد األطفــال ومــا أكثــر أعــداد النســاء مــن الســكان المدنييــن األبريــاء الذيــن أوغلــت فــي ســفك دمائهــم طائــرات 

العــدوان األمريكيــة، وتمــادت فــي قتلهــم غــارات نظــام الســعودية وصواريــخ طائــرات االمــارات الجويــة، ومــا أكثــر أعــداد 

األطفــال الجرحــى والنســاء الثكلــى بفعــل غــارات العــدوان الوحشــي وصواريــخ التحالــف الهمجــي. 

هــا  وكــم مــن المنــازل المدنيــة اآلهلــة بالســكان قــد تطايــرت أعمدتهــا الســميكة فــي الهــوى وتســاقطت هيــاكل بناء

ء، فامتزجــت دمــاء الجرحــى النازفــة وأشــاء أجســاد القتلــى المتناثــرة 
ْ
المتماســكة مــن أعلــى علــى رؤوس ســاكنيها األبريــا

ــات المتحــدة األمريكيــة.  ــف الوالي ــرات تحال ــة لطائ ــك الغــارات الجوي ــاء، بفعــل تل بأكــوام أجــزاء البن

ــم تســلم مــن قصــف الغــارات الجويــة، إذ ســارعت  طائــرات  حتــى ماجــئ الســاكنين فــي العــراء مــن النازحيــن البؤســاء ل

ــر بســاكنيها. فخلفــت بفعــل غاراتهــا الوحشــية مجــازر بشــرية بشــعة  ــف العــدوان فــي اســتهدفها والتنكيــل الجائ تحال

وفاقمــت بصواريخهــا اإلجراميــة مآســي انســانية بيــن أوســاط النازحيــن. 

وكــم هــي حزينــة مشــاهد مجالــس العــزاء التــي اســتهدفتها غــارات التحالــف الجويــة،  فســاحت علــى امتــداد مســاحتها 
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الواســعة دمــاء النســاء بفعــل قصــف طائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة وصواريــخ الــدول األوربيــة المســاندة بصفقــات 

األســلحة للســعودية. 

ولقتــل األطفــال بضحيــان روايــات مؤلمــة وحكايــات داميــة نســجت نصــوص فصولهــا الحزينــة غــارات طائــرات الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة بصواريخهــا الوحشــية وبإجــرام األعــراب الصهاينــة. 

أمــا اســتهداف الغــارات األمريكيــة ألمــكان األســواق الشــعبية، فيصعــب علــى لســان اإلنســان الشــاعر وصفهــا، وعلــى 

الناظــم باأللفــاظ التعبيــر عنهــا؛ لفضاعــة هــول تناثــر األشــاء المتبعثــرة وفداحــة روع تكــدس األجســاد المحترقــة 

غــرق بحمرتهــا الداكنــة أرجــاء ســاحات األســواق 
ُ
والوجــوه المتفحــة واألطــراف المتقطعــة والدمــاء المســفوكة ظلمــا، وهــي ت

ــة.  المقصوف

نســى، إذ اســتحال حينهــا ضــوء العــرس إلــى ظــام وأفــراح النــاس إلــى أحــزان واألحيــاء 
ُ
ولقصــف العــرس بســنبان أوجــاع ال ت

إلــى أمــوات بفعــل تلــك الغــارات الجويــة لطائــرات العــدوان األمريكيــة.

وعلــى مســاكن رمــوز اإلعــام ، تتســاقط أســلحة طائــرات العــدوان الفتاكــة لتســتهدف بحمــم نيرانهــا الجويــة قتــل 

ــاع القاتــل المجــرم المتخفــي تحــت  ــى نحــو شــنيع يزيــح بفضاعتــه الفادحــة قن ــاء عل األطفــال والنســاء والمســنيين األبري

ــة العــدوان الغاشــم.  ــة لدمي ســتار التشــبث تدليســا بغطــاء مســاندة الشــرعية المزعوم

وفــي ذات ســياق جرائــم العــدوان األمريكــي الصهيونــي الســافر علــى الشــعب اليمنــي، يمكــن إيــراد بعــض الشــواهد لنمــاذج 

ــع  ــق الواق ــة لحقائ ــرة المجافي ــن، رغــم مســاواتها الجائ ــراء األممي ــق الخب ــر فري ــي تضمنتهــا تقاري ــة الت ــم المرتكب الجرائ

ومحاباتهــا المسيســة بفعــل الضغــوط الدوليــة  مــن المســاواة الفاضحــة بيــن الضحيــة والقاتــل المجــرم فــي ســياق خلــط 

ــوا فضاعــة  ــن أن يحجب ــراء األممي ــة الخب ــم يكــن بوســع أفرق ــك ل ــة. ورغــم ذل ــق أغــراض السياســة الدولي األوراق لتحقي

واتســاع نطــاق  واقــع الجرائــم الوحشــية التــي يرتكبهــا العــدوان األمريكــي الصهيونــي الغاشــم فــي اليمــن. وهنــا بعضــا مــن 

تلــك النمــاذج:

ــات المدنيــة الموثقــة. وفــي الســنوات الثــاث الماضيــة،  ــف الجويــة فــي ســقوط معظــم اإلصاب 1. تســببت غــارات التحال

اســتهدفت هــذه الغــارات الجويــة مناطــق ســكنية وأســواق وجنــازات وحفــات زفــاف ومرافــق احتجــاز وقــوارب مدنيــة، 

كمــا لــم تســلم المرافــق الطبيــة مــن القصــف الجــوي، (الفقــرة 28 مــن تقريــر فريــق الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

ــًا وخســائر  ــارًا هائ ــان دم ــب األحي ــي أغل ــي ســببت ف ــة الت ــرت المناطــق الســكنية بشــكل متكــرر بالغــارات الجوي 2. تأث

بشــرية بيــن المدنييــن، ولــم تســلم الجنــازات واألعــراس مــن هــذه الهجمــات، ) الفقرتيــن 29، 32 مــن تقريــر فريــق 

الخبــراء البارزيــن، ســبتمبر 2018م(.

3. قــام فريــق الخبــراء بتوثيــق أربعــة أمثلــة للغــارات الجويــة التــى شــنتها قــوات التحالــف فــي عــام 2015 علــى 

المحافظــات الجنوبيــة، حيــث ضربــت أماكــن مدنيــة وتســّببت فــي دمــار واســع النطــاق وأضــرار فــي المنشــآت المدنيــة و 
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المحميــة. ضربــت هــذه الغــارات الجويــة مبنــى ســكنيًا فــي مديريــة كريتــر فــي عــدن ، ومســجد فــي كريتــر أيضــًا، وســوقًا 

للماشــية فــي قريــة الفيــوش فــي محافظــة لحــج، ومدرســة فــي قريــة الفيــوش فــي محافظــة لحــج، ومدرســة فــي قريــة 

طحــرور، فــي محافظــة لحــج أيضــًا. لــم يتــم الكشــف عــن وجــود عســكري داخــل المناطــق لحظــة ضربتهــا الغــارات الجويــة، 

) الفقــرة 189 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

4. فــي 6 تمــوز/ يوليــو، فــي حوالــي الســاعة السادســة صباحــًا، ضربــت غــارات جويــة تابعــة للتحالــف ســوقًا للماشــية فــي 

قريــة الفيــوش بمحافظــة لحــج، ممــا اســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 40 مدنيــًا و أصابــة أكثــر مــن 20 آخريــن وكان معظمهــم 

تلــت الماشــية أيضــًا فــي الغــارة الجويــة. تفّجــر العديــد 
ُ
مــن الرجــال. تركــت الصواريــخ حفــرًا كبيــرة فــي موقــع اإلرتطــام. وق

مــن الضحايــا أشــاًء بســبب حجــم اإلنفجــار واســتحال التعــّرف عليهــم فــي أعقــاب الغــارة، )الفقــرة 187 مــن تقريــر فريــق 

الخبــراء لعام 2019-2014(.

5. فــي 9 تمــوز/ يوليــو 2015، الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر، ضربــت غــارة جويــة للتحالــف مدرســة مصعــب بــن عميــر 

فــي منطقــة طهــرور بمحافظــة لحــج، ممــا أســفر عــن مقتــل 11 مدنيــًا وجــرح 19 آخريــن. وكان مــن بيــن المصابيــن 

ثــاث نســاء وســبعة أطفــال، بينهــم طفــل عمــره خمســة أشــهر. ســقطت الضربــة فــي منتصــف الجانــب الشــرقي مــن المبنى، 

ممــا ألحــق أضــرارا بالغــة بالمدرســة، حيــث تــم تدميــر ســبعة صفــوف و ألحقــت أضــرار بالغــة بالصفــوف المتبقية،)الفقــرة 

188 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

6. فــي 16 تموز/يوليــو 2015، حوالــي الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا، ضربــت غــارة جويــة للتحالــف مســجد الحســيني، 

فــي مديريــة كريتــر فــي عــدن. دمــرت الغــارة المســجد بالكامــل، ولــم يبقــى ســوى مئذنتيــن خارجيتيــن فــي فنــاء المســجد. 

كان مســجد الحســيني مســجد الشــيعة الشــهير فــي عــدن الــذي ُبنــي فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر. كان المســجد جــزءًا 

مــن مجمــع الحســيني األكبــر، إلــى جانــب مبنــى تــم تجديــده مؤخــراأ فــي نفــس الفنــاء. كان للمســجد أهميــة دينيــة وتاريخيــة 

وثقافيــة خاصــة بالنســبة لطائفــة األقليــة الشــيعية فــي عــدن، حيــث غــادر العديــد مــن أفرادهــا المدينــة قبــل هجــوم 

2015 خوفــًا مــن اإلضطهــاد. لــم يكــن مســجد الحســيني شــغااًل خــال القتــال فــي عــام 2015. وفقــا لشــخصين مقيميــن 

فــي مديريــة كريتــر، تــم إغــاق المســجد طــوال الحــرب ولــم يدخلــه أو يحتلــه أي مقاتل،)الفقــرة 190 مــن تقريــر فريــق 

الخبــراء لعــام 2019-2014(.

7. لــدى فريــق الخبــراء أســباب وجيهــة لإلعتقــاد بــأن غــارات التحالــف الجويــة تضــرب أهدافــًا مدنيــة. عــاوة علــى ذلــك، 

ــي  ــات مدنيــة تســتفيد مــن الحمايــة بموجــب القانــون الدول فــي وقــت القيــام بالهجــوم، بــدت كأنهــا هــذه األهــداف كيان

ات  اإلنســاني. وفــي هــذه الحــاالت وجــد فريــق الخبــراء ان طبيعــة الهجــوم يثيــر مخــاوف قويــة فيمــا يتعلــق بإجــراء

اإلســتهداف الخاصــة بالتحالف،)الفقــرة 198 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

8.بنــاء علــى األدلــة المتوفــرة، لــدى فريــق الخبــراء أســباب وجيهــة لإلعتقــاد بــان التحالــف نفــذ غــارات جويــة فــي عــدن 

ربمــا لــم تمتثــل لمبــادئ التمييــز و التناســب و اإلحتياطــات فــي الهجــوم. تصــل انتهــاكات مبــدأي التمييــز و التناســب إلــى 
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انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني وشــن هجــوم عشــوائي يــؤدي إلــى مقتــل أو أصابــة مدنييــن، أو شــن هجــوم 

مــن التوقــع أنــه ســوف يتســبب بخســائر فادحــة أو إصابــات أو أضــرار مدنيــة مفرطــة ربمــا قــد تــؤدي إلــى مســؤولية جنائيــة 

فرديــة عــن جرائــم الحــرب . هــذا ينطــوي علــى مســؤولية جنائيــة فــي جميــع مســتويات القيادة،)الفقــرة 195 مــن تقريــر 

فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

9. بيــن آذار/ مــارس 2015 و 30 حزيــران يونيــو 2019 نفــذت قــوات التحالــف 19 الــف و 874 غــارة جويــة علــى 

االراضــي اليمنيــة وفقــًا لمشــروع معلومــات اليمن،)الفقــرة 429 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

10. حافلــة مدرســية و ســوق محلــي، آب/ أغســطس 2018 حوالــي الســاعة 8:30 صباحــا، نفــذت قــوات التحالــف غــارة 

جويــة علــى ســوق مدينــة ضحيــان فــي مديريــة مجــز بمحافظــة صعــدة. أصابــت الغــارة حافلــة تقــل حوالــي 50 طفــًا 

كانــت متوقفــه علــى الطريــق الســريع لســوق ضحيــان. تحقــق فريــق الخبــراء مــن مقتــل 11 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 

10 و 15 عامــًا ورجليــن بالغييــن جــراء الهجــوم، أفــادت بــأن عــدد القتلــى كان أعلــى بكثيــر بحســب تقاريــر تشــير إلــى 

عــدد القتلــى ال يقــل عــن 40 شــخصًا بينهــم 39 صبيــًا وأن 60 مدنيــًا أصيبــوا فــي الحادثــه. فــي يــوم الهجــوم تجمــع 

األطفــال فــي الســاعة 7:00 صباحــًا فــي المســجد لإلنطــاق فــي رحلــة ليــوم واحــد لزيــارة مقبــرة الشــهداء فــي منطقــة 

الجعملــة ضمــن مديريــة مجــز، ومــن ثــم زيــارة قبــر حســين بــدر الديــن الحوثــي فــي منطقــة آل صيفــي. كان األطفــال علــى 

متــن الحافلــة دون ســن 14 عامــًا. تدمــرت الحافلــة بالكامــل بســبب الغــارة التــى ألحقــت أضــرارًا  جزئيــة بـــ 11 متجــرًا 

ــة  ــك المــارة بســبب الضرب ــة وكذل ــن الحافل ــى مت ــال المســافرين عل ــن األطف ــد م وســيارة واحــدة. تمزقــت أجســاد العدي

لدرجــة أن عائاتهــم لــم تتمكــن مــن التعــرف عليهــم أو أســترداد جثثهــم إلجــراء مراســم دفــن مناســبة،)الفقرة 435 

تقرير فريق الخبراء لعام 2019-2014(.   

11. فــي يــوم اإلثنيــن 11 حزيــران / يونيــو 2018 حوالــي الســاعة 5: 45 صباحــًا، نفــذ التحالــف غــارة جويــة بإســتخدام 

قنبلــة موجهــة علــى منشــأة طبيــة تابعــة لمنطمــة أطبــاء بــا حــدود فــي عبــس ، أدت إلــى تدميــر أحــد مبانيهــا األربعــة. 

ــى  ــة أي موظفيــن أو مرضــى ، لكنهــا ادت أل ــة بقتــل أو أصاب ــم تتســبب الضرب ــك الوقــت فل ــت المنشــأة فارغــة فــي ذل :ان

ضــرر فــي جنــاح للمرضــى ودمــرت جنــاح مجــاور للفــرز و المراقبة،)الفقــرة 431 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2014-

   .)2019

12. فــي 26 آذار/ مــارس 2019 حوالــي الســاعة 9:00 صباحــًا اصابــت غــارة جويــة محيــط مستشــفى كتــاف الريفــي، 

وهــو مستشــفى صغيــر تدعمــه منظمــة أنقــذوا األطفــال فــي مديريــة كتــاف و البقــع الريفيــة بمحافظــة صعــدة. عنــد 

حــدوث الغــارة الجويــة كان مدنيــون مــن المنطقــة، بمــن فيهــم األطفــال يتدفقــون إلــى المستشــفى الــذي كان يــؤوي أيضــًا 

مركــز للتغذيــة العاجيــة، وإلــى الســوق القريــب. قتــل ثمانيــة أشــخاص ) جميعهــم مــن الذكــور( بينهــم خمســة أطفــال و 

حــارس المستشــفى. وأصابــت الغــارة تســعة أشــخاص آخريــن بينهــم طفــان وفــق تقاريــر، وذكــر شــهود أن الجثــث كانــت  

ممزقــة إلــى أشــاء، وكان ال بــد مــن نقــل عــدد مــن الجرحــى للعــاج الطــارى الــى مستشــفى فــي مدينــة صعــدة التــى تقــع 
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ُبعــد 60 كيلــوا مــن المواقع،)الفقــرة 1437 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(. 

13 .وفقــًا لتحقيقــات فريــق الخبــراء، أصابــت الغــارة الجويــة مباشــرة متجــر صغيــر يبيــع مــواد غذائيــة متنوعــة ومــواد 

ــي  ــة مــن مدخــل المستشــفى، حوال ــى مســافة قريب ــل. كان المتجــر عل ــة فضــا عــن الوقــود المخــزن بالبرمي ــر غذائي غي

10 إلــى 15 متــرًا وبقربــة ســوق لبيــع القــات وســلع مختلفــة. بينمــا أصيبــت واجهــة مبنــى المستشــفى بأضــرار طفيفــة. 

أصيــب المستشــفى كذلــك بأضــرار جســيمة لمولــده و معداتــه ونوافــذه وابوابــه ممــا جعلــه غيــر مؤهــل للعمــل فــي أعقــاب 

الغــارة. لــم يســتطع المستشــفى إعــادة فتــح أبوابــة مباشــرة للمرضــى و تــم تجهيــز الخيــم فــي الخــارج فــي اليــوم التالــي 

حتــى يســتمر فــي خدمــت األشــخاص مــن المنطقــة. كمــا ُدمــرت صيدليــة بالقــرب مــن المستشــفى حيــث وقعــت بعــض 

اإلصابــات، وفــق تقاريــر تلقتهــا مجموعــة الخبــراء. وفقــًا ألحــد العامليــن فــي المستشــفى، كان يوجــد حوالــي 25 موظفــًا 

داخــل المستشــفى وقــت الضربــة. وافــادت منظمــة أنقــذوا األطفــال علنــًا عــن إصابــة أحــد العاملييــن الصحييــن أثنــاء رعايــة 

طفليين،)الفقــرة 438 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(. 

14. بيــن المعلومــات التــى جمعهــا فريــق الخبــراء أنــه ليــس هنــاك تواجــد عســكري فــي المستشــفى أو الســوق أو المنطقــة 

ــى أي أســلحة، ورغــم أن هــذا  ــى أن الموقــع أو المتجــر يحتــوي عل ــم يوجــد مــا يشــير إل المحيطــة وقــت الهجــوم. كمــا ل

ــى نتائــج تحقيــق المجموعــة. وفقــًا للمصــادر، كان الضحايــا جميعهــم  ــاء عل ــم يتــم اعتبــارة غيــر صحيــح بن اإلحتمــال ل

بلــغ فريــق الخبــراء أن المستشــفى كان مدرجــًا علــى قائمــة« األماكــن 
ُ
مــن المدنييــن بينهــم ســبعة أطفــال فــي المجموعــة. أ

المحــرم قصفهــا« وأن إحداثياتــه معروفــة لــدى التحالف،)الفقــرة 439 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.  

15. فــي 9آذار/ مــارس 2019 بيــن الســاعة 21:00 و الســاعة 22:00 تقريبــًا، وقعــت ثــاث ضربــات جويــة متتاليــة 

مــن منزليــن مدنييــن و مزرعــة فــي مغربــة طــان فــي كشــر، محافظــة حجــة. تعــد كشــر واحــدة مــن المناطــق الرئيســية 

فــي حجــة التــى تأثــرت بالقتــال بيــن الحوثييــن و قبائــل حجــور بيــن كانــون الثاني/ينايــر و آذار / مــارس 2019. وفقــًا 

للمعلومــات التــى جمعهــا فريــق الخبــراء، تكثفــت الغــارات الجويــة بعــد إســتياء الحوثييــن علــى المنطقــة فــي آذار/ مــارس 

ــة ضربــت الغــارة  ــك الليل ــرات كانــت تقصــف المنطقــة وتجوبهــا لعــدة ســاعات تل 2019 وذكــر أحــد الشــهود أن الطائ

ــى منــزاًل لرجــل يتبــع ســلطات األمــر الواقــع، وفــق تقاريــر، دون التســبب فــي خســائر بشــرية. بعــد حوالــي  الجويــة االول

تــل ســبعة أطفــال. بعــد ســماع انفجــار 
ُ
ســاعة، تعــرض منــزل قريــب، يــؤوي عــددًا مــن العائــات، لضربــة جويــة أخــرى، ق

الغــارة الثانيــة الــى دمــرت المنــزل بالكامــل خرجــت عائــات كانــت تحتمــي فــي منــزل قريــب هربــًا إلــى منطقــة مفتوحــة 

ــاء محاولتهــم  ــة أثن ــة ثالث ــة جوي ــر أنهــم تعرضــوا بلحظتهــا لضرب ــي. غي ــاة مزرعــة خشــية أن يكــون منزلهــا التال بإتج

تــل ثمانيــة مدنييــن فــي  الضربــة الجويــة الثالثــة، 
ُ
الهــرب. كان يفصــل بيــن أخــر غارتيــن مــن خمــس إلــى عشــر دقائــق. ق

أربــع نســاء وأربعــة أطفــال. بحســب تقاريــر، أصيبــت فتــاة ذات إعاقــة جســدية شــديدة فــي السادســة عشــر مــن عمرهــا 

أثنــاء محاولتهــا الهــرب. وقــد توفــت متأثــرة بجروحهــا بعدمــا أمضــت ثاثــة أيــام فــي المستشــفى، ومــع وفاتهــا ارتفــع 

تــل مــاال يقــل عــن 19 مدنيــًا 
ُ
عــدد القتلــى الــذي ســجله فريــق الخبــراء جــراء الغــارة الجويــة الثالثــة الــى تســعة. باإلجمــال، ق
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بيــن الغارتيــن الجويتيــن فــي تلــك الليلــة، بمــا فــي ذلــك 11 طفــًا و ثمــان نســاء. أكــد فريــق الخبــراء وفــاة 13 ضحيــة 

تلــت فتــاة عمــرة ســت ســنوات فــي 
ُ
مــن بينهــم 11 امــرأة وفتــاة مــن عائلتيــن مختلفتيــن علــى األقــل. وفــق تقاريــر، ق

الغــارة الجويــة، توفيــت مــع والدتهــا و شــقيقتها أثنــاء محاولتهــن الفــرار إلــى المزرعــة. ظلــت فتــاة صغيــرة أخــرى فــي 

ــذي كان فيــه فريــق الخبــراء ينهــي إعــداد التقرير،)الفقــرة 440 مــن تقريــر فريــق الخبــراء  ــة حرجــة فــي الوقــت ال حال

لعــام 2019-2014(.     

16. وصــف شــاهد لفريــق الخبــراء كيــف فــر 17 شــخصًا مــن المنــزل الثانــي الــذي كان يــأوي خمــس أســر فــي ذلــك الوقــت. 

قــال أنــه كان يركــض لإلنضمــام اليهــم بعدمــا أخرجــوا النســاء و األطفــال عندمــا ضربــت الغــارة الجويــة المزرعــة. ولمــا كانــت 

طائــرت طائــرة ُيعتقــد أنهــا تجــري اســتطاعًا اســتمرت فــي التحليــق فــوق المناطــق، اختبــأ و أخبــر فريــق الخبــراء أنــه 

كان يســمع صرخــات النجــدة لمســاعدة مــن نجــوا ولكنــه كان خائفــًا للغايــة مــن الوصــول إليهــم. وشــرح لفريــق الخبــراء أنــه 

مــع رجــال آخريــن لــم يصلــوا إلــى الضحايــا إال فــي الصبــاح الباكــر، وأنــه عثــر علــى أجــزاء ممزقــة مــن جثــث أطفــال و الــدم 

ملطــخ جميــع أنحــاء المزرعــة، علــى بعــد مابيــن 15 إلــى 40 متــرا مــن اإلنفجــار. لــم يتمكــن فريــق الخبــراء مــن تأكيــد 

وجــود أي تواجــد عســكري حــول المنــزل أو المزرعــة و التــى كانــت تقــع فــي قريــة نائية،)الفقــرة 441 مــن تقريــر فريــق 

الخبــراء لعــام 2019-2014(.   

17. فــي 16 ايــار/ مايــو 2019 حوالــي الســاعة 8:15 صباحــًا، شــنت قــوات التحالــف غــارة جويــة علــى مدينــة صنعــاء 

و المناطــق المجــاورة قصفــت ضمنهــا مبنــى ســكني مؤلــف مــن أربعــة  طوابــق فــي شــارعي الرقــاص و الربــاط. أســفرت 

الضربــة عــن مقتــل خمســة مدنييــن علــى األقــل ) فتاتــان تبلغــان مــن العمــر 5 و 11 ســنه، امــرأة و رجــان(. باإلضافــة 

إلــى ذلــك، جــرح ثمانيــة أشــخاص بينهــم رجــان و امرأتــان وفتاتــان وصبــى. تشــير المعلومــات التــى جمعهــا فريــق  الخبــراء 

ــة  ــى المســتهدف . وقعــت الضرب ــام المبن ــن أم ــة، مــع وجــود مدرســتين عاملتي ــى أن الحــي كان منطقــة ســكنية هادئ إل

خــال شــهر رمضــان فــي وقــت كان فيــه العديــد مــن ســكان المبنــى نائمين،)الفقــرة 442 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 

 .)2019-2014

18. أكــد فريــق الخبــراء وقــوع اإلصابــات بيــن المدنييــن خــال هــذه الغــارة الجويــة، ولــم يتعــرف علــى أي أهــداف 

عســكرية واضحــة فــي المنطقة،)الفقــرة 443مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

19. فــي معظــم الحــاالت الموضحــة أعــاه، أي الضربــة الجويــة القريبــة مــن مستشــفى كتــاف فــي صعــدة و علــى المنــزل 

ــى وجــود أهــداف  ــة الموجــودة مايوحــي عل ــى المبنــى الســكني فــي صنعــاء، ال يوجــد مــن األدل و المزرعــة فــي حجــة و عل

عســكرية فــي المواقــع المعنيــة للهجمــات أو القريبــة منهــا ممــا يثيــر مخــاوف بشــأن احتــرام مبــدأ التمييز،)الفقــرة 446 

مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

20. فــي حالــة مستشــفى كتــاف علــى وجــه الخصــوص، اصابــت الغــارة الجويــة المنطقــة القريبــة مــن المستشــفى وهــذا امــر 

ينبغــي أن يكــون معلومــًا لــدى التحالــف، وفــي وقــت ازدحــام خــال النهــار وبوجــود مدنييــن، بمــا فيهــم الطاقــم الطبــي، 
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بالغضافــة غلــى المتواجديــن فــي الســوق، وحتــى فــي حالــة وجــود هــدف عســكري، فــان محيــط المستشــفى ووقــت الضربــة 

ــق  ــر فري ــن تقري ــرة 447 م ــي الهجوم،)الفق ــادئ التناســب و اإلحتياطــات ف ــرام مب ــق باحت ــا يتعل ــران مخــاوف فيم يثي

الخبــراء لعــام 2019-2014(. 

ــن  ــل م ــأن عــدد الغــارات و توقيتهــا وقربهــا مــن بعضهــا البعــض) أق ــة فــي حجــة، ف ــق بالغــارة الجوي ــا يتعل 21. فيم

ــازل وواقــع أن أخــر غــارة اســتهدفت منطقــة مفتوحــة فيهــا نســاء و أطفــال  ــق( و األضــرار التــى لحقــت بالمن 10 دقائ

فــي الغالــب يركضــون نحوهــا، توحــي بإمكانيــة إصــدار األمــر للقيــام بالغارتييــن الجويتيــن الثانيــة و الثالثــة دون تقييــم 

مناســب لألهــداف، فــي انتهــاك لمبــدأ التمييــز. حتــى لــو اعتبــر المنــزل االول هدفــًا مشــروعًا، يوجــد مخــاوف مــن إمكانيــة 

أن التحالــف قــد فشــل فــي احتــرام مبــداء التناســب و اتخــاذ اإلحتياطــات الازمــة لتقليــل االذى المدنــي الــى الحــد األدنــى. 

المخــاوف نفســها فــي مــا يتعلــق بمبــدأ التمييــز و اإلحتياطــات حــول صاحيــة الهجــوم علــى مبنــى ســكني فــي صنعــاء، 

بالنظــر إلــى موقعــه فــي حــي ســكني أمــام مدرســتين عاملتين،)الفقــرة 448 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2014-

 .)2019

22. فيمــا يتعلــق بالهجــوم علــى الحافلــة المدرســية فــي صعــدة، مــن الافــت للنظــر ان الفريــق المشــترك لتقييــم 

الحــوادث اعتبــر الحافلــة هدفــًا عســكريًا مشــروع علــى الرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن األطفــال علــى متنهــا فــي حالــة أنــه 

تــم احتــرام مبــدأ التمييــز، تثيــر مخــاوف خطيــرة بشــأن مبــدأ التناســب و اإلحتياطــات فــي الهجوم،)الفقــرة 449 مــن 

ــراء لعــام 2019-2014(.   ــق الخب ــر فري تقري

23. بنــاء علــى األدلــة المتوفــرة، لــدى فريــق الخبــراء اســبابًا معقولــة لإلعتقــاد بــان التحالــف نفــذ غــارات جويــة فــي 

محافظــات صعــدة وحجــة وصنعــاء و التــى ربمــا لــم تمتثــل لمبــادئ التمييــز و التناســب و اإلحتياطــات فــي الهجــوم. تصــل 

انتهــاكات مبــدأي التمييــز و التناســب إلــى انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني وقــد تــؤدي الــى مســؤولية جنائيــة 

فرديــة عــن جرائــم الحــرب المتمثلــة فــي شــن هجــوم عشــوائي يــؤدي الــى مقتــل أو إصابــة مدنييــن أو شــن هجــوم متوقــع 

أنــه ســوف يتســبب بخســائر فادحــة أو اصابــات أو أضــرار مدنيــة مفرطــة. عــاوة علــى ذلــك، لــدى فريــق الخبــراء أســبابًا 

معقولــة لإلعتقــاد بــان التحالــف قــد خــرق الجمايــة المحــددة للوحــدات الطبيــة مــن خــال شــن هجمــات عشــوائية و عــدم 

إتخــاذ العحتياطــات الازمــة لتفــادي األضــرار التــى لحقــت بمستشــفى كتــاف و ربمــا توجيــه الهجــوم ضــد مركــز الكوليــرا 

ــى  ــة إل ــى تســتهدف المنشــآت الطبي ــك الت ــؤدي هــذه الهجمــات العشــوائية و تل ــد ت ــاء باحــدود. ق ــع لمنظمــة أطب التاب

مســؤولية جنائيــة فرديــة علــى جميــع مســتويات القيادة،)الفقــرة 450 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 2019-2014(.

ــات أن  ــاد مشــروع اليمــن للبيان ــدة. أف ــال فــي الحدي ــف إحــدى ســمات القت ــة الخاصــة بالتحال 24. شــكلت الغــارات الجوي

التحالــف  وكانــون الثانــي/ ينايــر 2019 فــي محافظــة الحديــدة، حيــث مثــل ذلــك 34 بالمئــة مــن الغــارات الجويــة فــي 

البــاد خــال فتــرة. و كانــت محافظــة الحديــدة ثانــي أكبــر محافظــة مســتهدفة فــي اليمــن أيــار/ مايــو 2018 وكانــون 

الثانــي/ ينايــر 2019، بعــد صعــدة) 596 غــارة جويــة علــى االقــل- 38 بالمئــة( التــى كانــت أكثــر المحافظــات اســتهدافًا 

79 استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى419
استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

131



مــن جانــب الغــارات الجويــة للتحالــف منــذ بــدء الحملــة الجويــة فــي آذار/ مــارس 2015. تمكــن فريــق الخبــراء مــن التوصــل 

إلــى اســتنتاجات وقائعيــة بشــان تأثيــر الغــارات الحويــة علــى ثــاث حاالت،)الفقــرة 517 مــن تقريــر فريــق الخبــراء لعــام 

.)2019-2014

25. فــي 26 حزيــران/ يونيــه 2018، عنــد الســاعة الحاديــة عشــرة و النصــف، علــى الطريــق بيــن زبيــد و الحراجــي، علــى 

بعــد حوالــي 10 كــم مــن الســراحي، أصيبــت صغيــرة مدنيــة بيضــاء كانــت متجهــة شــرقًا بضربــة جويــة. كانــت الحافلــة 

الصغيــرة تقــل 19 نازحــًا، بينهــم امــرأة وثاثــة أطفــال، وهــم أفــراد مــن مجموعــة مــن الصياديــن الهاربيــن مــن القتــال 

ــم فحصهــا و 
ّ
فــي الحديــدة. وكانــت الحافلــة الصغيــرة تحمــل أيضــًا محــركات القــوارب الخارجيــة. حســب المــواد التــى ت

ــة الجويــة.  ــة نقطــة تفتيــش عســكرية قبــل فتــرة وجيــزة مــن الضرب ــم اســتجوابهم، تجــاوزت الحافل
ّ
الشــهود الذيــن ت

كان الطقــس صافيــًا و الرؤيــة جيــدة، و التضاريــس المحيطــة مســطحة. وكان المــرور الوحيــد واضحــًا مــع حركــة مــرور 

محــدودة، ولــم يكــن مــن مبــاٍن أو اشــياء أخــرى فــي الجــوار. وقــع انفجــار واحــد علــى األرض عنــد مؤخــرة الســيارة مباشــرة، 

ــن وطــارت  ــة وأشــعل فيهــا النيران ــل إن انفجارهــا الحــق أضــرارًا جســيمة بالمركب ــة الســيارة مباشــرة، ب ــم تصــب القنبل ل

تــل تســعة ركاب، جميعهــم ذكــور، بينهــم الســائق و صبّيــان، إمــا مباشــرة 
ُ
الشــظايا المعدنيــة فــي جميــع أنحــاء الســيارة. ق

بســبب اإلنفجــار أو بســبب النيــران التــى أندلعــت. أصيــب جميــع الــركاب العشــرة المتبقيــن، بينهــم ثاثــة صبيــان وامــرأة 

بجــروح وحــروق خطيــرة وشــظايا، فضــًا عــن تعّرضهــم لصدمــات خطيــرة ،)الفقــرة 518 مــن تقريــر فريــق الخبــراء 

لعــام 2019-2014(.

ــذ غــارات جويــة فــي 
ّ
26. .بنــاًء علــى األدلــة المتوفــرة، لــدى فريــق الخبــراء أســباب معقولــة لإلعتقــاد بــان التحالــف قــد نف

الحديــدة لــم تمتثــل علــى األرجــح لمبــادئ التمييــز و التناســب و اإلحتياطــات فــي الهجــوم. فــي الواقــع، يرقــى انتهــاك 

مبــدأي التمييــز و التناســب إلــى انتهــاك جســيم للقانــون الدولــي اإلنســاني و قــد يــؤدي شــن هجــوم عشــوائي أســفر عــن 

مقتــل أو أصابــة مدنييــن أو شــن هجــوم متوقــع أنــه سيتســّبب بخســائر أو إصابــات أو أضــرار مدنيــة فادحــة، قــد يــؤدي 

إلــى مســؤولية جنائيــة فرديــة ‘ن جرائــم الحــرب، وقــد ينطــوي ذلــك علــى مســؤولية جنائيــة علــى جميــع مســتويات 

ــراء لعــام 2019-2014(.   ــق الخب ــر فري ــن تقري القيادة،)الفقــرة 527 م

 يعــرض هــذا القســم مــن التقريــر جــزء مــن تلــك الجرائــم الوحشــية التــي ترتكبهــا دول تحالــف العــدوان األمريكــي 

الســعودي بحــق المدنييــن فــي اليمــن، وذلــك مــن خــال  عــرض نمــاذج للجرائــم كمــا يرويهــا فريــق التوثيــق مــن جهــة،  

ونمــاذج للجرائــم الوحشــية المرتكبــة كمــا يرويهــا الضحايــا وشــهود العيــان مــن جهــة ثانيــة،  فضــا عــن عــرض نمــاذج  

موجــزة للجرائــم  المرتكبــة مــن قبــل التحالــف األمريكــي الســعودي فــي اليمــن مــن جهــة ثالثــة، وكــذا نمــاذج أخــرى للجرائــم 

المرتكبــة بحــق األســرى والمحتجزيــن مــن جهــة رابعــة.
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جرائـــــم دول العــــــدوان كما 
يرويــها فريـــــق التوثيــــــق



ــى التــى بداهــا العــدوان  ــذ لحظــة الغــدر األول ــف العــدوان بحــق المدنييــن  من ــم  المروعــة التــي يترتكــب تحال إن الجرائ

بــح أهدافــه و توحــش نوايــاه بأســتهداف المدنييــن 
ُ
بمجــزرة بنــى حــوات  فــي 26 مــارس 2015م، والتــى وثــق فيهــا ق

وإبــادة الحيــاة و األحيــاء فــي اليمــن، ومــع كل جريمــة تاليــة كان يتكثــف الجــرم ويزايــد مــن قتــل المدنييــن وكأن ذلــك 

نهــج يمضــي عليــه فــي األعــراس و المأتــم والمستشــفيات و المــدارس و المصانــع والماعــب وفــي األســواق و الطــرق، فقــد 

أصبــح هدفــًا مشــروعا كل مــا يخــص الحيــاة فــي قامــوس العــدوان الظالــم.

واليــوم هــا نحــن نمضــي فــي ســياق العــام الســادس للعــدوان والزل القاتــل يقتــل، ولــم يختــف المزايــدون بأســم حقــوق 

ــك األصــوات الناعقــة بأســم  ــا. أذًا فلتخــرس كل تل ــم الضحاي ــل ظل ــر للقاتــل مقاب ــق و الكــذب و التبري اإلنســان عــن التمل

الحيــاة وحــق اإلنســان مــادام  صمتهــم قائــم ولــم يســتطيعوا حمايــة حــق اإلنســان فــي اليمــن، ولــم تكــن لديهــم صيغــة 

إنســانية عادلــة لألخــذ بحــق الضحيــة و إدانــة القاتــل الظاهــر الــذي يتــم مكافأتــه بســحب إســمه مــن قائمــة العــار وقتلــة 

األطفــال ويتــم  تنصبــه فــي رائاســة لجنــة حقــوق اإلنســان.  

 أن أردنــا أن نتحــدث عــن تفاصيــل جرائــم ذلــك القاتــل فــي ســنوات العــدوان فلــن تكفــي كتــب و مجلــدات لعــرض ذلــك، 

وحيــن نقــرر عرضــا مؤجــزًا فذلــك يعنــي أننــا نعــرض  ونلخــص مــا يعــادل قطــرة مــن بحــر الوجــع الــذي يعانــي منــه اليمــن 

و اليمنييــن منــذ مــارس 2015 حتــى اليــوم فــي ظــل عــدوان وحصــار جائــر.

 من بحر الوجع نؤجز قطرات

صــف قصفــًا بربريــًا فــي 
ُ
 مــن قطــرات بحــر الوجــع نؤجــز بعضــا منهــا مــن ذلــك مــا جــراء فــي قصــف حــي عطــان الــذي ق

ظهيــرة يــوم األثنيــن 2015/4/20م فتحــول نهــار المــكان إلــى ليــل.. وضــؤوه إلــى ظلمــات بفعــل الغبــار والــركام، 

ــى صباحــات ســاكنيه. وســحابات ســود تلقــي بظلهــا القاتــل عل

 كل أم نســيت رعبهــا وبــدأت تنــادي أوالدهــا كبارهــم والصغــار. أمــا الذيــن صمتــوا دون وصيــة أخيــرة، أو مــن أدركتهــم 

غيبوبــة الفــزع األكبــر وفصلتهــم عــن الكارثــة، فليــس مــن الممكــن اآلن رصــد شــهاداتهم ، وإنمــا محاولــة ماحقــة نتــف 

عــن مــا تعرضــوا لــه، ممــن حولهــم.

  فريــق التقريــر رغــم صعوبــة األوضــاع أمنيــا وصعوبــة التنقــل بســبب الحصــار ذلــك اليــوم، لــم يتــوان عــن محاولــة 

التصــدي لتوثيــق مــا حصــل، حتــى ال يضيــع حــق الضحايــا وال ينجــو المجرمــون، كل ضحيــة ماتــت أو أعيقــت أو خســرت 

ــا أجــزاء مــن صــورة مفزعــة عــن العــدوان. ــت تحفــر لدين أمانهــا النفســي وبيتهــا وكل أهلهــا، كان

 لــم يصــل  الفريــق لــكل الضحايــا، لــم يســتطع تتبــع أثــر الجميــع ومــا أكثرهــم، فــكل ضحيــة هــي عائلــة قتلــت بمقتــل 

فــرد منهــا، أو بســبب إعاقتــه، أو دمــار نفســيته ) خصوصــا األطفــال (، أثــار الكارثــة ستســتمر طويــًا، تطــارد الناجيــن. 
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 نعــرف أن مــن طمرهــم الــركام، أو أحرقهــم الصــاروخ، أو االنفجــار بحممــه الناريــة، لــن يعــودوا... وأن مــن فقــد يــده أو 

ــه، صــورة مــن  ــا بهــذا التقريــر أن يصــل بوجــع إنســانه ووحشــية مــا تعــرض ل ســاقه أو كبــده لــن يســتعيدها، لكــن أردن

بشــاعة العــدوان وإنصــاف لحــق المقتــول، فالعدالــة ســتأتي يومــًا تثــأر لــكل قتيــل وتنصــف كل جريــح.

 دون عدالــة. ودون محاكمــات وعقــاب للفاعليــن، ســتظل صــور القتلــى أو أعضــاء الضحايــا، التــي ســرقها القصــف، تاحــق 

الجميــع وتســأل اللــه أن يقتــص مــن الضمائــر المتخاذلــة، كمــا مــن القاتليــن الذيــن بــا ضميــر.

 فــي هــذا التقريــر تتحــدث الصــور المنســية خلــف أرقــام التقاريــر ،وتتحــدث الجراحــات التــي ال تســمع وراء األخبــار 

المقتضبــة، عــن كل جريمــة عــدوان أو لعبــة مــوت يتجاهلهــا ضميــر العالــم وإنســانه الحــر.    

  من اين نبدأ يا جرح عطان وهيروشيما اليمن؟

ــرى أي ســاح خبيــث اســتطاع ان يفعــل كل هــذا الدمــار 
ُ
 لــم نســتطع اإلحاطــة بامتــداد الكارثــة التــى مركزهــا عطــان , ت

مــن المؤكــد انــه ليــس ســاحا تقليديــا , و بلغــة الخبــراء و تقاريرهــم هــو ســاح محــرم دوليــا . لــم يقتصــر اثــره الزلزالــي 

المدمــر بمقيــاس رختــر علــى منطقــة عطــان  و لكنــه امتــد ليزلــزل العاصمــة كلهــا.

عندمــا وصلنــا الــى منطقــة الفاجعــة صدمنــا بدمــار يحيــط بنــا مــن كل اتجــاة . شــظايا  القنبلــة العنقوديــة المتســاقطة 

مــن الجبــل والبيــوت  المدمــرة جــراء االنفجــار تخــز اقدمنــا و تذكرنــا أننــا نقــف فــي مــكان كان ُيعــد ذات يــوم مــن أجمــل 

مناطــق صنعــاء  وكان الســكن فيــه مطمحــا لــكل البســطاء.

  لــم يعــد ذلــك المــكان األجمــل فقــد حاصــره الدمــار بوحشــيته،  وحاصــر أفكارنــا وتركنــا  فــي حالــة مــن الذهــول و الصدمة، 

حاصرتنــا أشــاء البيــوت وأشــاء الضحايــا وبقايــا الجبــل األشــم الــذي  مــازال صامــدا بــل نافــس فــي الصمــود  جبلــي نقــم 

وشمســان رمــزي الصمــود فــي التاريــخ اليمنــي   

احــدى عضــوات الفريــق  ظلــت تســألنا هــل نســمع مثلهــا انينــا مكتومــا تحــت االنقــاض؟  و لــم يصرفهــا عــن هــذا الســؤال 

ات وهــي تتجــول بيــن الصفــوف قائلــة: هــذا كل مــا تبقــى لنــا، ايــن  الملــح إال رؤيــة احــدى ســاكنات الحــي تحمــل بعــض المــاء

نذهــب؟ انتقلــت الغصــة مــن صوتهــا الينــا و هــي تتمتــم بعبــارات غيــر مترابطــة عــن األهــل الذيــن تمزقــت اشــاؤهم و 

المنــزل الــذي لحــق بهــم و االمــان الــذي تاشــى تمامــا. 

لمحنــا ســيارة واقفــة علــى مقربــة منــا كأن ســائقها يريــد إيصــال رســالة تخصــه وحيــن اقتربنــا تبينــا فحــوى الرســالة، فجســد 

الســيارة مصــاب بشــظايا تــدل علــى انهــا جــزء مــن الضحايــا، مــن خــال الزجــاج األمامــي المهشــم أطــل رأس الســائق ملوحــا 

بيــده المصابــة ليســمعنا كامــا كثيــرا لــم نتبيــن مــن حرقــة صاحبــة معظمــه، مابقــى عالقــا مــن عباراتــه الموجوعــة قولــه: 

إن هــذه الســيارة مصــدر رزق أســرتي الوحيــد و فقدانهــا  يســاوي فقــدان أحــد ابنائــي. انــا لســت مــن ســكان عطــان لكنــي 
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كنــت أوصــل زبونــة مــا ان تركــت الســيارة و اســتدرت لمغــادرة الحــي حتــى انهــال الخــراب علــّي و لــم ادر كيــف نجــوت. أنــا 

اآلن هنــا ألن قلبــي لــم يطاوعنــي ان اتــرك الســيارة و ايضــا ليــس لــدي مــا افعلــه، بعــد أن فقــدت مصــدر الــرزق و أخــاف 

ان أواجــه نظــرات صغــاري الجائعــة و ليــس فــي يــدي مــا أســد بــه جوعهــم الــذي يقتلنــي. 

 أنيين مكتوم يجوب الفضاء

 وســط الجمــوع التــى بــدات تقتــرب مــن الفريــق لمحنــا احــد الفنانيــن الشــباب الموهوبيــن إنــه رســام الكاركتيــر مــازن 

شــجاع الديــن ظننــا فــي البدايــة انــه مثلنــا جــاء يســتطلع ماحصــل فــي الحــي و حيــن ســالناه قــال : انــا احــد ســكان الحــي لكــن 

الفاجعــة لــم تكــن فــي الدمــار المــادي الــذي تعــرض لــه منزلهــم  ، فهــذا يهــون أمــام الفاجعــة التــى كانــت تســكن فــي 

منــزل مجــاور أنــه منــزل قريبتــه لينــا شــجاع الديــن.

لينــا وزوجهــا المهنــدس عبــد المؤمــن شــجاع الديــن و طفلهمــا ليــث و العاملــة االثيوبيــة ميمونــة ياســين شــفاء كلهــم 

انصهــروا داخــل بيــت كان ممتلئــا بالحيــاة و االحــام قبــل لحظــات مــن الحريــق الــذي ســببة االنفجــار المــروع. ال أحــد يــدري 

كيــف عاشــوا اللحظــات االخيــرة وهــم يحترقــون رويــدا رويــدا وهــم يذوبــون كمــا يــذوب اثــاث المنــزل و جدرانــه ال أحــد 

هــم ؛ ربمــا بقــى أنيــن مكتــوم يجــوب الفضــاء ذلــك الــذي وصــل الــى أذنــي زميلتنــا.  ســمع صراخهــم و توســاتهم، بكاء

 رجــل األعمــال العمــودي مــن المؤكــد إنــه منــي بخســارة فادحــة أودت بالماييــن التــى أنفقهــا فــي عمارتــه الفخمــة التــى 

كان قــد أنجــز منهــا حتــى لحظــة االنفجــار تســعة أدوار لكــن خســارة العمــودي ال تمثــل شــيئا يذكــر أمــام ماحصــل لــألروح 

التــى كانــت هنــاك فــي تلــك اللحظــة . 

ففــي ذلــك الوقــت كان هنــاك واحــد وعشــرون عامــا مــن البنائيــن  يضعــون اللمســات االخيــرة للبنــاء فــي عمــارة العمــودي 

ــه و  ــا كل مااجتهــدوا فــي تجميل ــرة للمــوت، مهدم ــاك  فــي جهــة أخــرى مــن الســماء مــن يضــع اللمســات األخي كان هن

ــوان الطــاء فــي لحظــة غيــر مفهومــة الســبب  ــاء و أل تزيينــة؛ واحــد وعشــرون روحــا كانــت أياديهــا مخضبــة بمــواد البن

ــة و  ــروح الثاني ــت ال ــة العمــارة كان ــى بواب ــر منهــا. و عل ــت واجهــة العمــارة بمــا تناث ــدم و طل ــادي بال ــك األي ــت تل تخضب

العشــرون تشــارك البقيــة مصيرهــا المحــزن.

  فــي موقــع الحــدث لــم نســتطع ان نصــل  إال إلــى  إثنيــن مــن الجرحــى أحدهمــا مشــرف العمــارة ســامي القيفانــي الــذي 

لــم يجــد عبــارة يصــف بهــا لنــا هــول مــا عاشــه مــن لحظــات فصلــه فيهــا أحــد أعمــدة العمــارة عــن اللحــاق بركــب الموتــى، 

بغريــزة البقــاء احتمــى ســامي بذلــك العمــود وهــو ال يفقــه مــا يحــدث، فقــط يشــاهد الغبــار يمــأل المــكان وأركان العمــارة 

وأعمدتهــا تتهــاوى ودوي يصــم أذنيــه والعمــال يتطايــرون مــن حولــه، حيــن بــدأ يشــعر بــأن فــي األمــر انفجــارا مجهــول 

الســبب ظــن أن هــذه العمــارة هــي مركــز ذلــك االنفجــار العظيــم. يعــد ســامي األكثــر حظــا مــن بيــن الجميــع فالعامــل 

عصــام المســوري الــذي ال يتجــاوز الرابعــة والعشــرين مــن عمــره أصيــب فــي الظهرلحظــة اصابتــه دفعتــه قــوة الحجــر 
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الــى األمــام فأصابــت رأســه بجــروح،  حــدث ذلــك حيــن احتمــى بخــزان ميــاه لتباغتــه مــن الخلــف احــدى األحجــار التــي ال 

يعلــم هــل هــي مــن العمــارة أم مــن الجبــل أو مــن الشــظايا  وكان يظــن أن قاتــا اطلــق رصاصتــه الغــادرة ليفتــك بــه ولــم 

يعــرف حقيقــة مــا حــدث اإل وهــو فــي المستشــفى.

 الشــظايا لــم تكــن عادلــة فــي توزيــع الجــراح و القتــل لكــن لطفــا خفيــا حمــى عشــرين مــن اولئــك البنائيــن و لــم يســتطع 

أن يصــل فــي اللحظــة المناســبة لينقــذ روحيــن احدهمــا للعامــل مصطفــى الــذي اختلــف الشــهود فــي اســمه االخيــر بعــض 

منهــم قــال انــه الحشــوش واآلخــر قــال انــه العشــاش و كأن قــدر هــوالء العمــال ان يظلــوا جنــودا مجهوليــن فــي الحيــاة و 

عنــد الممــات؛  والــروح األخــرى لحــارس العمــارة ســالم الــذي ال أحــد يعــرف اســمه األخيــر و مــا يعرفونــه فقــط  أنــه مــن 

أبنــاء الحديــدة. 

ــرة   ــرت الســاعة االخي ــزام م ــن قوســي االلت ــزام ( بي ــاة ســالم بمفــردة واحــدة هــي ) االلت  هــل نســتطيع ان نلخــص حي

القــوس االول التــزام ســالم تجــاة أســرته فقــد استشــعر بحــدس رب األســرة أن خطــرا قاتــا يقتــرب فقــام باخذهــم الــى 

منطقــة بعيــدة عــن الخطــر و بيــن قــوس االلتــزام اآلخــر عــاد ســالم مهــروال ليقــف  أمــام بــاب العمــارة و يــؤدي مهمتــه 

فــي حراســتها بانضبــاط لــم يعفــه مــن غــدر المعتديــن و فــي غمضــة عيــن لــم تســلم العمــارة و ال العمــال و ال ســالم. 

  خرجنــا مــن عمــارة العمــودي علــى اليســار منهــا تبــرع الجميــع بأخبارنــا بقصــة صاحــب األلمنيــوم: ســامي عبــده احمــد كان 

كعادتــه يعمــل فــي لحــام األلمنيــوم . لــم تكــن الحيــاة كريمــة معــه حتــى تعطينــا بعــض التفاصيــل عــن وجــوده فيهــا . 

كل مــا عرفنــاه هــو تلــك المعلومــات المقتضبــة التــى ال تعبــر عــن حيــاة كانــت تضــج داخــل رجــل كان اســمه ســامي عبــده 

احمــد لكــن الحيــاة لــم تبخــل عليــه باهتمــام غمــر جميــع مــن عرفــه فدلــوا بأصابعهــم علــى رجــل يــكاد يكــون مجهــوال 

كان هنــا و مــات هنــا دون ان يكمــل عمــا جــاء مــن اجلــه و حيــاة كان يفتــرض ان يتمهــا. 

 قرية فج عطان التاريخية

 علــى اليميــن مــن عمــارة العمــودي توجهنــا الــى قريــة  فــج عطــان التاريخيــة  التــى بنيــت علــى أنقــاض قريــة قديمــة 

بنفــس أحجارهــا ومــواد البنــاء التــي لــم تعــد تســتعمل األن ..

 تتموضــع القريــة علــى جبــل كعــادة اليمنييــن منــذ القــدم فــي بنــاء قراهــم وحصونهــم .وتعــد أحــد المعالــم الســياحية 

المتميــزة فــي صنعــاء حيــث ال يخلــو برنامــج زيــارة للمواقــع التاريخيــة مــن زيــارة هــذه القريــة وحصنهــا التاريخــي الــذي 

يعــود تاريــخ بنائــه إلــى العصــر العثمانــي األول .. ولتاريخيــة هــذه القريــة وحصنهــا صــدر قــرار مــن رئاســة الــوزراء بمنــع 

البنــاء الحديــث فيهــا للمحافظــة علــى خصوصيــة معمارهــا الفريــد .

 هــذه القريــة وحصنهــا لــم تســلم مــن الخــراب الــذي تفجــرت حممــه صبيحــة اإلثنيــن 4/20/ 2015م. أصيبــت البيــوت 

القديمــة بأضــرار وتســاقطات تنــذر باالنهيــار فــي أي لحظــة وأصيــب جســم الحصــن التاريخــي بتشــققات كبيــرة وصلــت 
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حتــى أساســات البنــاء. التاريــخ يئــن ويــكاد يتهــاوى تحــت وقــع أســلحة حديثــة جــدًا ال تعــرف عــن التاريــخ شــيئًا واإلنســان 

يتفتــت ويــذوب وتتطايــر أشــاؤه بيــد مــن خلــت قلوبهــم مــن اإلنســانية. ومــا اليفقــه المجــرم أنــه كمــا ال يمكــن أن يعــود 

الصغيــر القتيــل ألمــه وال القــدم المبتــورة لســاق صاحبهــا ال يمكــن أن يعــود المبنــى التاريخــي كمــا كان؛ وكأنــه يتقصــد 

تدميــر التاريــخ! 

   غيــر بعيــد تقــع قنــاة اليمــن اليــوم، فــي يــوم عمــل روتينــي حضــر الجميــع ليمارســوا أعمالهــم المعتــادة . لحظــة مــا 

قبــل االنفجــار أحــس العاملــون فــي قنــاة اليمــن اليــوم بخلخلــة فــي البنــاء وكأنــه نذيــر زلــزال، أصيبــوا بفــزع شــديد وبــدأوا 

بالبحــث عــن مخــرج للنجــاة خشــية انهيــار المبنــى علــى رؤوســهم . 

 خــارج المبنــى كان المراســل الميدانــي محمــد راجــح شمســان يســتعد مــع الــكادر الفنــى للتوجــه لتغطيــة أحــدى الفعاليــات 

و فــي تلــك اللحظــة تمامــا أعلــن االنفجــار عــن نفســه بــكل قــوة ، أثــار الذعــر لــدى الجميــع ســارعوا لاختبــاء تحــت كراســي 

البــاص ، محمــد شمســان كان الوحيــد  الــذي شــلته المفاجئــة عــن القيــام بــاي حركــة ، طرقــت االحجــار المتســاقطة مــن 

قمــم الجبــال الزجــاج ، اقتحمــت االحجــار جــزء مــن رأس محمــد شمســان مهشــمة جمجمتــه مباشــرة . فــارق المذيــع الشــاب 

الحيــاة تــاركا عروســه لفاجعــة الترمــل، تــاركا أهلــه لفاجعــة رحيلــه القاســية , تــاركا الوظيفــة التــى حصــل عليهــا مؤخــر 

فــي بلــد يكثــر فيــه العاطلــون، تــاركا أحامــه غضــة طريــة، تــاركا الحيــاة التــى كان  يملؤهــا فارغــة ليحــل محلهــا الخــراب و 

ه فــي حالــة ذهــول بعــد أن شــاهدوا مصــرع زميلهــم فــي بــث حــي مباشــر نفــذه العــدوان  الدمــار و بقــع الــدم، تــاركا زمــاء

بإحترافيــه عاليــه وبــدم بــارد، فــي حيــن ال تــزال الدمــوع ســأخنة كلمــا أطلــت صــورة محمــد شمســان او ذكــر اســمه. وقــد 

صاحــب محمــد شمســان فــي رحيلــه االخير،ثاثــة مــن زمائــه المحاســب المالــي للقنــاة أميــن يحيــى القدســي و حارســا القنــاة 

: حــزام علــى محمــد و منيــر عقــان ، ثاثتهــم ماتــوا علــى مدخــل القنــاة دون ان يجــد احدهــم فرصــة ليــودع اآلخــر او 

يشــهد موتــه.

جراح وحصار اليرحم

ــا و نطاردهــا لنتوجــه صــوب المستشــفيات  ــم يخــرج منــا؛ فقصــص الوجــع و رائحــة المــوت تطاردن خرجنــا مــن الحــي ول

التــى غصــت بالجرحــى و القتلــى جــراء انفجــار عطــان. كانــت الدالئــل تشــير الــى أن جــزًء كبيــرا مــن الكارثــة سنشــاهده فــي 

المستشــفيات، فتوجهنــا الــى اكبــر مستشــفى مــن مستشــفيات العاصمــة )مستشــفى الثــورة(.

وهنــاك تبــدت جوانــب أخــرى مــن الصــورة المأســاوية، الجرحــى الذيــن تكتــظ بهــم المستشــفى بمختلــف اقســامها 

وتخصصاتها.حيــث يرقــد علــى )1110(  ســرير جرحــى مــن مختلــف مناطــق اليمــن،  بعضهــم طالهــم العــدوان مباشــرة 

عبــر القصــف، وبعضهــم بشــكل غيــر مباشــر عبــر الحصــار البــري والبحــري والجــوي الــذي منــع عنهــم الــدواء وأدى الــى 

حــاالت صحيــة كارثيــة.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى419

139



 كنــا نقتفــى مــن هــذا المستشــفى أثــر ضحايــا فــج عطــان، كان العــدد كبيــرًا والجــراح عميقــة. كنــا كفريــق نتقــدم فــي 

ســيرنا بخطــى متثاقلــة أمــام صــور الجرحــى والمصابيــن، لكنــا اصرارنــا علــى التوثيــق لمــا حــدث فــي فــج عطــان بالطاقــة 

الازمــة لنكمــل المســير، وصلنــا الــى الحالــة األولــى أنــه المواطــن علــي ناصــر حمــود الغربانــي )30عامــا( عامــل بنــاء إذًا مــا 

زلنــا امــام عمــارة العمــودي، وهاهــو واحــد مــن العمــال الذيــن شــاهدنا جــزًء ممــا اصابهــم؛ علــي الغربانــي يســكن فــي حــي 

الســنينة، أحــس بالخطــر فنــزح بزوجتــه واطفالــه الخمســة بســبب قصــف العــدوان الــى منطقــة جــدر، قــاده البحــث عــن 

لقمــة العيــش الــى أن يلتحــق بفريــق العمــال فــي عمــارة العمــودي، كان منهمــكا مــع ســائر زمائــه فــي العمــل، وال يعــرف 

ــى فجــوة  ــه ال  ســقطت بهــم العمــارة، كان يتذكــر بوضــوح  كيــف أن غريــزة البقــاء جعلتــه يتنب
ً
حتــى اآلن كيــف فجــأة

صغيــرة كانــت مخــرج لنجاتــه ومــن كانــوا بجــواره مــع أنــه خــرج بفجيعــة ال تنســى، وكســور فــي لــوح ظهــره ســتازمه 

ــم يســتطع األطبــاء اجــراء عمليــة ضروريــة الســتعادة حالتــه الطبيعيــة، والمقــدرة  طويــا، فبســبب حصــار العــدوان ل

علــى العمــل مجــددا.

 إن الســامة البدنيــة هــي مصــدر رزق عامــل البنــاء تحديــدًا، فكيــف ســيواجه الغربانــي متطلبــات الحيــاة؟ وكيــف ســيقضي 

ــه  ــد ال يحضــا في ــي بل ــورة، ف ــي أحــد أســرة مستشــفى الث ــد ف ــى االن -يرق ــه الخمســة وامهــم وهــو حت ــات اطفال متطلب

العمــال خصوصــا بالتأميــن عنــد حــدوث إصابــة عمــل! علــي الغربانــي رغــم األلــم والعمليــة المؤجلــة يعيــش ألمــًا أشــد. فمــن 

ــدواء  ســيدفع إيجــار البيــت والمؤجــر ال يرحــم؟ ومــن ســيطعم الصغــار وأمهــم والجــوع ال يرحــم؟ ومــن ســيعطيه -ال

والحصــار ال يرحــم؟!

 فقر حرمه اللعب وعدوان حرمه العمل

 الطفــل محمــد عمــر صالــح ســالم: المصــاب ذو ال 12 ســنة أعادنــا الــى قريــة فــج عطــان االثريــة، فهــو مــن أبنــاء تلــك 

المنطقــة. لــم يكــن بعيــدًا عــن بيتــه ســاعة وقــوع االنفجــار، باســتثناء اللحظــة التــي طــار فيهــا بقــوة الدفــع الهائلــة التــي 

ــه اال فــي مــكان بعيــد  ــم يجــده أهل أحدثهــا االنفجــار، ال يتذكــر محمــد عمــر شــيئا ممــا حصــل، فقــد أصيــب بإغمــاء، ل

عــن بيتــه. اإلصابــات البالغــة فــي الــرأس والكســور فــي اليــد اليمنــى والعمليــة التــي أجريــت لــه والعمليــات المؤجلــة، كلهــا 

ســتبقى تذكــره بوحشــية مورســت فــي حقــه. محمــد ســيعود ويلتقــي مــع اقرانــه لكنــه لــن يفهــم الســبب. فلــم يكــن ســوى 

طالــب فــي الصــف الثالــث فــي مدرســة حذيفــة بــن اليمــان، أهــي لعنــة التاريــخ تطــارد كل مــن يملكــه بيــد مــن ال يملــك 

منــه شــيئًا؟! أهــي لعبــة القتــل يتســلى بهــا مراهقــون دون ان يعرفــوا عــن فظائعهــا مــا يعرفــه محمــد عمــر صالــح ســالم 

الــذي كان جســده صغيــرا هــو الملعــب؟

 حــرم العــدوان الطفــل محمــد عمــر ســالم مــن العــودة الــى مدرســته فــي حيــن ان الفقــر واألوضــاع االقتصاديــة الســيئة 

منعــت الطفــل إبراهيــم محمــد عقــان )10ســنوات (  مــن مــن الذهــاب الــى أي مدرســة، كان ذلــك فارقــا أساســيا بيــن 

الطفليــن واتــى العــدوان ليعمــق ماســاة إبراهيــم  الــذي يعمــل مــع ذويــه فــي أســره مكونــة مــن احــدى عشــر فــردا، فــاي 
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فرصــة للعنايــة يمكــن ان يحظــى بهــا هــذا الصغيــر الــذي وجــد نفســه فجــاة معاقــا؛ الطفــل الــذي اضطــر للعمــل علــى 

ــة  ــه إلعال ــى قدمي ــوف عل ــن فرصــة الوق ــه م ــه بحرمان ــزداد معانات ــه دون ان يحظــى بفرصــة الذهــاب للمدرســة ت قدمي

نفســه فتحــول الــى معــاق، الشــظايا طالــت رجليــه، لكنهــا كانــت اكثــر توغــا فــي رجلــه اليمنــى. التــي اضطــر األطبــاء الــى 

بترهــا لشــحة اإلمكانــات الطبيــة التــي كان يمكــن ان تنقذهــا. الفقــر حرمــه مــن اللعــب والعــدوان حرمــه مــن العمــل وحولــه 

الــى عــبء علــى أســرته الفقيــرة أصــا. الشــظايا كانــت كريمــة معــه ولــم تكتــف بقدميــه وانمــا اصابتــه فــي الــرأس بجــروح 

بالغــة وكســرت فخــذه األيســر وجــروح فــي الظهــر وجــروح فــي احــد يديــه وكســر فــي االصبــع الوســطى ليــده اليمنــى. 

يالهــذا الجســد الصغيــر كــم ســيحتمل مــن اآلالم التــى ســتاحق مســتقبله! ماهــو ذنبــه؟ كان ذاهبــا لإلفطــار، هجمــت عليــه 

الشــظايا، أصيــب باغمــاء وذاكرتــه التحمــل شــيئاعن تلــك اللحظــات األليمــة لكنــه يعــرف مــاذا فعلــت بجســده.

  اقتفاء أثار ضحايا فج عطان

  واصــل الفريــق عملــه فــي اقتفــاء آثــار ضحايــا فــج عطــان وقادتــه المعلومــات التــي حصــل عليها إلى المستشــفى العســكري 

الــذي اضطــر الــى اســتقبال حــاالت مدنيــة نظــرا المتــاء المستشــفيات المدنيــة بالضحايــا مــن قتلــى وجرحــى. ثاجــة الموتــى 

فــي المستشــفى العســكري احتضنــت جثاميــن ثاثــة مــن أســرة بيــت المهنــدس عبدالمؤمــن شــجاع الديــن.  صعدنــا الــى 

الــدور العلــوي حيــث عنابــر رقــود المرضــى، دلنــا المرافــق علــى ســرير نبيــل احمــد احمــد ســعد 35  عــام متــزوج ولــه 

ــك اليــوم المشــؤوم انــه ســيصاب بشــظية تشــق  ــه فــي ذل ــم يكــن نبيــل يعلــم وهــو يســير قــرب منزل خمســة أطفــال، ل

ســاقه، ولــم يعلــم مــن أيــن أتــت، فقــد دخــل مباشــرة فــي حالــة غيبوبــة. ربمــا كان ذلــك رحمــة مــن اللــه بــه؛ كــي ال يشــاهد 

الجثــث التــي تناثــرت والجبــل الــذي تحــول الــى بــركان مــن نــار يقــذف بحممــه علــى المــارة يقتــل مــن قتــل ويجــرح مــن 

جــرح ويهــدم ماشــاء لــه مــن المنــازل. لــم يفــق اال وهــو فــي المستشــفى وفــي نفــس لحظــة االنفجــار كان اطفالــه الخمســة 

قــد دخلــوا فــي حالــة مــن الرعــب، نــدى ذات 19 ربيعــا أصيبــت باغمــاء علــى الفــور ودعــاء 15 ربيعــا أصيبــت بتشــنجات 

عصبيــة والصغــار الثاثــة األخريــن انخرطــوا فــي فــي بــكاء هســتيري فاقديــن القــدرة علــى التصــرف واحتــارت االم مــاذا 

تفعــل بيــن مشــاعر خوفهــا الشــخصي وبيــن صغارهــا الثاثــة الذيــن يبكــون مــن الفــزع وبيــن ابنتهــا التــي أصيبــت بتشــنج 

واألخــرى المغمــى عليهــا فــي تلــك اللحظــات العصيبــة ياتيهــا اتصــال مــن المستشــفى العســكري بــان زوجهــا مصــاب وان 

عليهــا الحضــور فــورا لتكــون بجــوار زوجهــا الــذي تقــرر إجــراء عمليــه عاجلــة لــه.

 مــن ضمــن جرحــى فــي المستشــفى العســكري الصيدالنــي كمــال محمــد ســيف االغبــري, ســبقنا اليــه المــوت بنصــف 

ســاعة ولــم نســتطع مقابلتــه ولكــن التقطنــا لــه اخــر الصــور قبــل ان يــؤرى الثــرى, كمــال االغبــري 34 ســنة يعمــل فــي 

ــى لحظــة االنفجــار  ــا ال صيدليــة التريــاق فــي فــج عطــان متــزوج ولــه طفــل يبلــغ الرابعــة مــن العمــر. مــوت كمــال اعادن

ــة المركــزة وكان مــن بيــن الجرحــى  ــم يكــن فــي العناي ــى ســريره فــي المستشــفى العســكري، ل ــا ال وكأن الشــظايا الحقتن

الذيــن ســنقابلهم نصــف ســاعة نشــرت رائحــة المــوت القادمــة مــن فــج عطــان اربكــت الفريــق وزلزلــت ابــن عــم الضحيــة 
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الصيدالنــي محمــد علــي محمــد االغبــري الــذي قابلنــاه فــي النصــف الســاعة األولــى لوفــاة ابــن عمــه وهــو يحــاول ان يتمالــك 

نفســه واليســتطيع؛ بالــكاد حبــس دموعــه، وفــي جمــل قصيــرة موجوعــه كان يجيــب علــى اســالتنا، قــال : أن كمــال لــم 

يكــن مــن ســاكني فــج عطــان ولكنــه يعمــل هنــاك وانــه بعــد عشــر دقائــق مــن االنفجــار األول كان كمــال يهــرب فحصــل 

االنفجــار الثانــي كأغلبيــة ضحايــا عطــان اغمــى علــى كمــال مباشــرة. إصابتــه كانــت بالغــة: تمــزق فــي الكبــد، وكســور فــي 

أربعــة مــن اضاعــه اليمنــى، واصابــة بالغــه فــي الفخــذ األيمــن.  فــارق الحيــاة ولــم يتســن لزوجتــه وال لصغيــره ان يودعــاه؛ 

امــا والدتــه فهــي فــي مدينــة تعــز واللــه وحــده يعلــم كيــف ســتتلقى هــذا النبــا الفاجــع؛ لكننــا راينــا عاماتــه علــى أخيــه 

واوالد عمــه الذيــن وصلــوا للتــو بعــد ان وصلهــم الخبــر األليــم, حيــن غادرنــا محمــد ليســتقبل اخــا الضحيــة وأبنــاء عمومتــه 

الذيــن هرعــوا للمستشــفى، كان يــواري دموعــا حــاول ان يحبســها أمامنــا وانهمــرت مــا أن أدار لنــا ظهــره، لكــن اخــا الضحيــة 

بعــد أن رأي جثمــان أخيــه انهــار باكيــا بصــوت يمــزق بنشــيجه القلــوب. احترمنــا حزنــه والمــه ولــم نلــق عليــه ســؤال فقــد 

كان فــي حالــة يســتحيل معهــا الــكام.

 مجزرة فج عطان

 قرأنا الفاتحة على روح كمال وعلى أرواح الضحايا التسع السابقة التي سبقت الى ثاجة الموتى في اول أيام االنفجار.

فــي طريــق البحــث عــن اثــر بقيــة ضحايــا فــج عطــان قادتنــا المعلومــات صــوب المستشــفى الجمهــوري، ودخلنــا مركــز 

الحــروق فــي المستشــفى كنــت المناظــر موجعــة واألنييــن وصرخــات المحروقيــن تقشــعر لهــا األبــدان كانــوا هنــاك مــن 

مناطــق مختلفــة: يريــم، رداع، الحديــدة، لكنــا كنــا نبحــث عــن مصابــي فــج عطــان وجدنــا الفتــى زيــد شــمس الديــن )16 

عامــا ( كان لحظــة االنفجــار علــى متــن دراجتــه الناريــة ألقتــه أرضــًا واحــدة مــن الشــظايا فاقــدًا للوعــي مخلفــة أثرهــا علــى 

أنحــاء متفرقــة مــن جســده .. شــظايا فــي الكتــف األيســر وحــروق فــي الصــدر والرقبــة. لــم نتمكــن مــن البقــاء وأخــذ المزيــد 

مــن المعلومــات عــن الضحيــة. مــن يدخــل قســم الحــروق فــي المستشــفى الجمهــوري ســيعلم أن مــا يقــارب مــن نصــف 

الضحايــا قــد ماتــوا ومــن بقــي يتعــذب، تحــت وطــأة حــروق مــن الدرجــة الثالثــة فــي ظــل غيــاب األدويــة وشــحة االمكانيــات 

الناجمــة عــن الحصــار. إن مــا شــاهدناه فــي قســم الحــروق )هولكســت( جديــدة لــم تنفذهــا النازيــة هــذه المــرة، وإنمــا 

نفذتهــا قــوات التحالــف. العربــي )الشــقيق(!

 صعدنــا إلــى الــدور الخامــس وتفاجأنــا بالطفــل هايــل محمــد دحيــب )13ســنة( المفاجــأة ليســت فــي إصابتــه، فقــد وجدنــا 

كثيــر مــن األطفــال فــي حالــة أشــد مــن حالتــه بــل المفاجئــة أن مــكان إصابتــه كان فــي منطقــة التحريــر قلنــا للطبيــب هــذا 

ــى ميــدان  ليــس ضمــن مجــال بحثنــا اآلن فنحــن نوثــق ضحايــا فــج عطــان، لكنــه أوضــح لنــا أن امتــداد االنفجــار وصــل إل

التحريــر. مــن يعــرف صنعــاء أو حتــى شــاهد خارطتهــا ســيعرف ســبب انذهالنــا فالمســافة بيــن عطــان والتحريــر ليســت 

هينــة.
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أي سالح هذا الذي يستطيع أن يشمل كل هذه المساحة الجغرافية للخراب والتدمير والقتل؟!

 هايــل ال يــدرس، إنــه يعمــل فــي بيــع المســاويك )عــروق اآلراك( وهــو مــن ســكان حــارة المشــهد، حــي مســيك أخبرنــا 

هايــل: أنــه كان يحــاول بيــع المســاويك كعادتــه فــي منطقــة التحريــر حيــن ســمع صــوت انفجــار كبيــر فــي الحاديــة عشــر 

قبيــل الظهــر؛ فجــأة أحــس بشــظايا تختــرق جســده، لــم يتبيــن تمامــًا مــا حصــل ألنــه فقــد الوعــي. تطــوع أحــد العســاكر 

بإســعافه الــى المستشــفى الجمهــوري. يقــول الدكتــور محمــد الحاضــري عــن حالتــه أنــه أصيــب بشــظايا أدت إلــى تمــزق 

فــي شــرايين وأوردة اليــد اليســرى وجــروح فــي يــده اليمنــى ونزيــف حــاد ممــا أدى إلــى دخولــه فــي غيبوبــة. ومنــذ يــوم 

االنفجــار وحتــى اليــوم وهــو يتلقــى العــاج. 

 جريمة أخرى بعد أيام من عطان

 بعــد عشــرة أيــام مــن جريمــة عطــان و تجديــدا فــي ليلــة الخميــس فجــر الجمعــة 2015/5/1م قصــف القاتــل المجــرم 

بطائراتــه حــي ســعوان فاســتحال ليــل اآلمنيــن فيــه إلــى نهــار، يســكنه ركام البيــوت، ويصــرخ فيــه الجميــع بحثــًا عــن 

مفقوديهــم، ومــن انهــارت البيــوت الشــعبية علــى رؤوســهم.

 حينمــا وصــل الفريــق الــى مــكان الجريمــة فــي الحــي الشــعبي بســعوان، كانــت الصدمــة كبيــرة، اكتشــف الفريــق أن النقــل 

الخبــري حتــي الدقيــق منــه الــذي يحمــل احصائيــات ويذكــر أســماء الضحايــا ويبــث الصــور ال يجســد الواقــع، وال ينقــل 

صــورة المأســاة،  فقــد كان الدمــار شــاما والعــدوان اســتهدف إنهــاء حيــاة البشــر، ومســاكنهم فــي تلــك المنطقــة . 

ســعوان حــي شــعبي، مامــح الفقــر والحرمــان واضحــة عليــه: بيــوت ســكنية صغيــرة مبنيــة مــن الطــوب بداخلهــا غــرف 

ضيقــة، بعــض منازلهــا يعيــش فيهــا اكثــر مــن ثــاث أســر، ومــا ال يقــل عــن تســعة اشــخاص، وبعضهــا يتكــون مــن غرفــة 

وحمــام، يســكنها ســتة الــى ســبعة افــراد.

ــح  ــاه فــي منــزل بيــت محمــد صال  ولعــل الصــورة التــي تصــدم مشــاعر مــن يــزور مــكان ســقوط الصــاروخ هــي مــا رأين

الصعفانــي الملقــب » شــريه« مــن بقايــا أشــاء متناثــرة مــن لحــم الضحايــا والدمــاء التــي تلطــخ بقايــا مابــس أو أثــاث؛ بقايــا 

حيــاة وجــزء مــن لعبــة، مــزق مــن كتــاب عندمــا تصفحناهــا وجدناهــا تتحــدث عــن االســعافات االولويــة ألســرة لــم تجــد 

فرصــة لتطبيــق مــا تعلمتــه فــي هــذا الكتــاب مــن تعليمــات اإلســعافات األوليــة وإنقــاذ الحيــاة إالن حياتهــم انتزعــت 

بمنتهــى االجــرام، كأنهــا أوراق الكتــاب الممــزق. 

فــي هــذا المنــزل الــذي لــم يعــد منــه اال الــركام أب جريــح وأم بيــن الحيــاة و المــوت، يحــاول الطــب انقــاذ حياتهــا، و لكــن 

الحصــار الــذي يفرضــه العــدو يحرمهــم حتــى مــن الــدواء بعــد ان حرمهــم مــن المــاؤى و االمــن و افجــع قلوبهــم وكل مــن 

لــه قلــب بوحشــية اســتهداف االبريــاء الــذي انتــزع حيــاة أربــع مــن بناتهــم و إبنتهــم المتزوجــة و طفليهــا التــى نزحــت 

مــن منزلهــا الــى ذلــك الحــي الســكني الــذي ظنتــه آمنــا كونــه ال يحتــوي علــى أي منشــأة تثيــر شــهية العــدوان الســتهدافها. 
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لــم يرحــم الصــاروخ و مطلقــه فتيــات فــي عمــر الزهــور، ولــم يرحــم األم الشــابة، و طفليهــا محمــد وريمــاس » خمــس 

ســنوات« و«عامــان ونصــف » اللــذان ســحقا جســدهما الغضــان وتناثــرت اشــائهما، ربمــا كان المــوت برغــم كل قســوته 

أرحــم بــاألم ممــا لــو رات أشــاء طفليهــا، خاصــة الفتــى محمــد، الــذي إرتطــم جبينــه بالشــظايا والــركام، ليتناثــر مخــه علــى 

أرض تشــهد ببشــاعة هــذا القاتــل العــدو، ووحشــيته. 

 أمل حياة وموت مباغت

ظــن الفريــق أن  مــا مضــى أبشــع مــا يمكــن رؤيتــه أو ســماعه، لكــن خطوتيــن قادتانــا الــى المنــزل المجــاور، مركــز االنفجــار 

حيــث ســقط الصــاروخ، ومنــه انتشــر الرعــب فــي الحــي، و تفــرق المــوت علــى جميــع ســاكنيه، إنــه منــزل عبداللــه أحمــد 

الكبســي، الــذي لــم يعــد منــه مــا يــدل علــى وجــوده، إال شــهادات أبنــاء الحــي .

األميــن الشــرعي للحــي وأمــه وبناتــه الســت، كلهــم قضــوا تحــت الــركام، و لــم يســلم منهــم إال ولدهــم المعــاق عقليــا، تــرى 

هــل قتلتهــم الشــظايا؟ هــل قتلهــم الــركام والتــراب الــذي تناثــر مــن جنبــات الــدار !؟ هــل قتلهــم الرعــب ؟! بمــاذا أحســوا 

فــي تلــك اللحظــات القليلــة الفاصلــة بيــن حيــاة كانــت لهــم بــكل آمالهــا العــراض وبيــن مــوت مباغــت غــادر؟ ال نــدرى عــن 

ذلــك شــيئًا وال أحــد يــدرى! ماتــوا بمظلوميتهــم وفجيعتهــم، دون أن يتركــوا شــاهدًا أو وصيــة؛ لقــد انتهــى الجميــع، و 

هــا ال أحــد يراهــا: بقيــت األم التــي فقــدت جميــع أبنائهــا، بقــت الزوجــة التــي  بقيــت المأســاة المعلنــة تخفــي مأســاة وراء

فقــدت شــريك حياتهــا فقــد كانــت خــارج المنــزل برفقــة ابنتهــا التــي تضــع مولودهــا. أي عــزاء أو مواســاة يمكــن ان تقــدم 

لهــذه المــرأة، وهــل ســيصمد عقلهــا أمــام هــذا اإلجــرام المحــزن الــذي ال عقــل لــه، أم ســيلحق بولدهــا الــذي نجــا. 

مازالت المآسي تتوالى

 و حمــام. فــي 
ً
أصبــح الفريــق فــي حالــة ذهــول، و مازالــت المآســي تتوالــى، لنــرى بيتــًا صغيــرًا ال يضــم ســوى غرفــة واحــدة

هــذا البيــت الشــاهد علــى عظمــة االمومــة وتضحياتهــا أم أفنــت حياتهــا مــن أجــل إطعــام صغارهــا. كانــت تأمــل أن تفــرح 

بهــم و تراهــم يكبــرون أمامهــا، لتــرى ثمــرة كفاحهــا، باغتهــا الصــاروخ، وبــدأت شــظاياه تقتــل كل حيــاة تنبــض. لــم 

تفكــر أمينــة صالــح الحــرازي )35عامــا( أن تذهــل عــن صغارهــا فقــد اختــارت أن تحمــي صغارهــا )ال يتجــاوز أكبرهــم 

ــم يعرفــوا أن بوســع أحــد أن  ــه درعــًا لحمايتهــم. هــؤالء الصغــار ل التاســعة وأصغرهــم الشــهرين( بجســدها وأن تجعل

يرســل إجرامــه و صواريخــه ليقتــل أمهــم فظلــوا يحركونهــا، ويصرخــون مناديــن إياهــا أن تفيــق، تعــودوا أن تجيبهــم، 

لذلــك لــم يكترثــوا للدمــاء التــي تســيل مــن كل أنحــاء جســدها، ظنــوا أنهــا لــن تتركهــم، فهــي لــم تفعــل ذلــك مــن قبــل 

مطلقــا، ســيكبرون و تكبــر معهــم هــذه الفاجعــة، و يدركــون مــن قتــل أمهــم، وســيعلمون أنهــا حمتهــم فــي حياتهــا و 

أعطتهــم الحيــاة بموتهــا.
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ــي وجــوه جيرانهــا، و  ــة الحــرازي ف ــا فاجعــة أمين ــاري، فلحقتن ــى الذم ــزل حســين عل ــا من ــا جهــة اليســار، فوجدن التفتن

دموعهــم، فقــد أجهشــت مهديــة عباللــه نكيــع ) 60 عامــا( بالبــكاء و هــي تتذكــر المســتأجرة لديهــا و أبنائهــا فــي تلــك 

الغرفــة الصغيــرة، و كان مــا حصــل أمينــة خفــف عنهــا مصابهــا، و الرعــب و الدمــار، الــذي طــال الجميــع فــي ذلــك الحــي.

ــى عندمــا اســتحضرت أمينــة   مهديــة تحدثــت عــن مصابهــا، واالضــرار فــي منزلهــا، لكنهــا بكــت بحرقــة مرتيــن: األول

العائــل الوحيــد لصغارهــا، وكيــف كانــت تنتــزع القــوت اليومــي لهــم بصعوبــة بالغــة، و بكــت بحرقــة أكثــر حيــن تذكــرت 

الرضيعــة ذات الشــهرين، وكيــف ســيكون حالهــا بعــد فقدانهــا المهــا. المــرة الثانيــة، بكــت مهديــة و هــي تتذكــر كيــف 

ــذي يتلــذذ بالدمــاء، و المــوت. ال  ــم تعــرف مهديــة أن القاتــل ال ــة وضــع، ل قتــل الصــاروخ احــد أغنامهــا، و هــي فــي حال

يفــرق بيــن الكائنــات الحيــة، و لــم يفكــر و هــو يرســل صاروخــه المميــت إال فــي أن ينتــزع كل حيــاة علــى هــذه األرض. 

لــم نعــد نحتمــل، كان الدمــار يحاصرنــا، و قصــص المــوت و الوجــع تحيــط بنــا، فهنــا منــزل حســين الذمــاري الــذي تســكن 

فــي إحــدى غرفــه امــرأة ضريــرة، وطفلهــا دق المــوت بابهــم، وأعاقتــه أخشــاب الغرفــة التــي كانــت اكثــر رحمــة ممــن 

ــك أخــذا حظهمــا مــن الجــراح، فأصيبــت فــي رأســها، و أصيــب إبنهــا فــي  ــى ارســال صواريــخ المــوت ومــع ذل اقدمــوا عل

ســاقه. 

ــي  ــم يكتف ــا( ل ــذي تجــاوز عمــره )50 عام ــي: ال ــى الحيم ــا ســبقها. عل ــل عم ــة مأســاة إنســانية ال تق ــي جهــة قريب و ف

صــاروخ المــوت باختطافــه بــل وزع أشــائه علــى ركام البيــوت المجــاورة فخلــط جســده بالطــوب واألســمنت و الــركام، 

فلــم يســتطع الجيــران إال جمــع القليــل منهــا لموارتهــا الثــرى. ربمــا ســتهون علــى زوجتــه المصابــة بكســور فــي جســدها 

عندمــا تعلــم بشــاعة مــا حصــل لزوجهــا. 

الفواجع كثيرة وقصص الموت تحيط بنا

ــا مــن كل مــكان، كمــا  ــا عــن االســتمرار فالفواجــع كثيــرة، و قصــص المــوت و الجــراح و الفــزع تحيــط بن ــا عجزن توقفن

يحيــط بنــا ركام البيــوت، فهنــا بيــت عبدالحكيــم الوصابــي يئــن بيــن خمســة مــن الجرحــى أحدهــم الضحيــة التــي مزقــت 

الشــظايا كل أنحــاء جســده؛ والقتيلــة التــي أبقاهــا الضمــور فــي المــخ حيــة، و قتلهــا صــاروخ العــدوان، وهنــاك بيــت نعمــان 

ســعيد المفلحــي الــذي أصبــح أطــاال وتوزعــت الجــراح أفــراد أســرته التســعة و لعــل أقســاها حالــة حفيــده ذي الســنوات 

الســبع، الــذي أصيــب بجــراح فــي رأســه، واخترقــت الشــظايا كليتــه الصغيــرة ففتتتهــا تمامــًا.  

هــذا الحــي النائــي المحــروم مــن الخدمــات مثــا يمنــًا مصغــرًا فقــد ضــم أســر مــن معظــم مناطــق اليمــن تعيــش معــًا و 

تتألــم معــًا و تبكــي وتفــرح وتتكافــل تتراحــم، و ال فــرق بيــن أســرة و أســرة، ويكشــف هــذا الحــي كــم هــو اليمــن بجميــع 

فئاتــه و مناطقــه مســتهدفًا مــن العــدوان، و كــم هــو متماســك و متــأخ و صامــد. 

صــور الضحايــا، كلمــات مــن نجــو منهــا ، الــذراع الجريحــة ، القــدم التــى بتــرت ، الجثــة التــى ســبقنا المــوت اليهــا ، الطفــل 
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ــذي صــار مــادة لتقريــر  ــم ييعــد لهــا بيــت و ال ام و ال اب و ال اخ ، المذيــع ال ــة التــى نجــت و ل ــذي خــرج دماغه،الطفل ال

ميدانــي , االســرة التــى قتــل جميــع افرادهــا , كلهــا و ســواها ســتبقى تقــض مضجــع أعضــاء الفريــق , توجــع القلــوب .. و 

تبقــى جراحــا شــاهدة علــى وطــن مدمــر ، انســان تطالــة كل جرائــم العــدوان ، ويبقــى التقريــر مفتوحــا مــا بقــى العــدوان 

مســتمرا.

 تحت قدمي جبل نقم 

جرائــم العــدوان تتوالــى و القاتــل ال يتوقــف عــن تنفيــذ جرائمــة وهــذه المــرة كانــت جريمتــه فــي يــوم األثنيــن الموافــق 

11 مايــو 2015م، تحــت قدمــي جبــل نقــم  حيــث تقــع كثيــر مــن األحيــاء الشــعبية التــى عــاش معظمهــا هــول 

ــاء العاصمــة التــى تبعــد كثيــرا عــن حــي نقــم .  ــى معظــم أحي التفجيــرات الوحشــية التــى وصــل امتدادهــا ال

الــى قلــب ذلــك الحــي الشــعبي توجــة الفريــق ظهيــرة اليــوم الثانــي للتفجيــرات العدوانيــة التــى تركــت الكثيــر مــن القصــص 

بعضهــا ال نســتطيع ان نعلــم عنهــا شــيء النهــا أصبحــت ســر مــن أســرار الجثــث التــى ترقــد فــي ثاجــة الموتــى،  و بعضهــا 

تتبعنــا خيــط الدمــاء التــى تحكــي عــن الجرحــى وعــن الرعــب الــذي طــال الســاكنه ممــا ذكرنــا برعــب يماثــل مــا حصــل مــع 

انفجــار فــج عطــان الوحشــي.

الجبــل الــذي عــاش فــي ظلــه أبنــاء حــي نقــم حــارة الســد كان رحيمــا بســاكنيه فغطــى عليهــم مــن الحمــم و الشــظايا و التــى 

كانــت تندفــع بقــوة هائلــة الــى مناطــق ابعــد كاشــارع الرقــاص ، تونــس و غيرهــا .. لكــن الرعــب الــذي خلفتــه االســاحة 

الفاتكــة مــن صواريــخ وقنابــل القيــت بحقــد بالــغ علــى تلــك المنطقــة ، ذلــك الرعــب لــم يعشــه أحــد كمــا فعــل ســكان 

أحيــاء نقــم . 

مــن الســور المحــادي لحديقــة برليــن صعدنــا بتجــاة حــارة الســد . يقــول ســاكنوها انهــا تضــم 600 الــى 700 بيــت و أن 

أقــل أســرة تتكــون مــن تســعة افــراد ، فــي تلــك الحــارة قصــص الرعــب التــى الزالــت متناثــرة كتناثــر شــظايا الزجــاج فــي 

كل بيــت تقــول حتــى االبــواب كأنهــا اصيبــت بالرعــب فنخلعــت مــن شــدة الفــزع فكيــف بالقلــوب التــى كانــت كلهــا تبكــي 

و تصــرخ و تبحــث عــن طريقــة للخــروج مــن جهنــم التــى اشــعلها مــن حولهــم العــدوان باســاحته التــى تســاقطت علــى 

رؤســهم .

الجميــع تبــرع لينقــل صــورة عــن الفجيعــة التــى عمــت الحــي كيــف امطــرت الســماء نيــران و احجــار و شــاركتها البيــوت 

بنوافذهــا وأبوابهــا و جدرانهــا بالســقوط . عــا حســين الكامــل  يحكــي كيــف انــه شــاهد الصواريــخ االولــى التــى هــزت الحــي 

و كيــف تناثــرات وبــداء النــاس يخرجــون فــي خــوف ثــم كيــف الطائــرة التــى كانــت تطيــر علــى علــو منخفــض و هــي تنــزل 

ســاح لــم يتمكــن لنــا مــن وصفــه اال أن مــا فهمنــه ان ذلــك الســاح كبيــر الحجــم و أنــه لــم يــرى شــياء يماثلــة مــن قبــل. 

لــم يتحــدث عــن نفســه كثيــرا لكنــه كان متوجعــا علــى مــا أصــاب النســاء و االطفــال مــن الرعــب ومســتنكرا كيــف  يمكــن  
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وديننــا واحــد و نبينــا واحــد وكلنــا مســلمون ثــم نقتــل بهــذه القســوة . يقــول عــا : لــو أن الــذي اطلــق الصــاروخ ســمع بــكاء 

النســاء وصــراخ االطفــال و خــوف الشــيوخ ، لــو انــه راى زوجــة العدينــي التــى ارتفــع لديهــا الســكر و ماتــت علــى الفــور ، 

أو أحــد رجــال الحــي المصابــي بالضغــط و فــارق الحيــاة ، لــو راى اولئــك كلهــم لربمــا رقــى قلبــه و عاتبــه دينــه و مناعــه 

نــة مــن ان يفعــل بنــا مــا فعلــه. قراء

 هول الرعب أصابها بالجنون

ــى األعلــى أبراهيــم محمــد يحــي  تركنــا عــا و هــو مــازال يستشــعر الغضــب و العتــب و الرعــب لنقابــل و نحــن نصعــد ال

المفتــي الــذي حدثنــا عــن انــه كان خــارج صنعــاء و كانــت زوجتــة و أطفالــه الثاثــة حيــن ســمعوا أول ضربــة أهتــزت لهــا 

الدنيــا ، لــم يســتوعبوا مــا حصــل حتــى لحــق الصــاروخ الثانــي كانــت الضربــة أشــد مــن االولــى بــدات البيــوت باإلرتجــاج و 

البيــوت بالتســاقط و لــف الذعــر الجميــع وبــداوا بالخــروج مــن بيوتهــم بحثــا عــن النجــاة لكــن الغبــار و النيــران المشــتعلة 

و الــركام البيــوت و الشــظايا جعلــت النــزوح صعــب علــى كل ســكان الحــي . كانــت النــار تتقــدم مســيرتهم وكانهــا هــي 

االخــرى تريــد ان تفــر مــن الصواريــخ و القنابــل التــى تنــزل تباعــا. 

يلتقــط ابراهيــم ثابــت الطالــب فــي الصــف االول الثانــوي ليعــزز الحديــث عــن الرعــب و الفجيعــة الــذي كل شــيء خاصــة 

أطفــال اخيــه فيصــل الثاثــة ميــاف )9( ســنوات ، محمــد  )7( ســنوات , جانيــت )4 ( ســنوات . يقــول أبراهيــم  كنــا 

نصــرخ مــن الخــوف انــا وأخواتــي وزوجــة أخــي و االطفــال الصغــار مــع الصــاروخ الثانــي قــد بــداء كل شــيء يطيــر مــن حولنــا 

و قــد يصيبنــا بــأذى . 

هربنــا الــى منــزل بيــت الجرمــوزي التــى تســكن فيــه جدتــي و هنــاك حصــل انفجــار مــدوى علــى اثــره دخــل ضــوء أحمــر 

مثــل النــار والتــرب فهربنــا مجــدد مــع االوالد الــى خــارج الحــي و كان جميــع ســكان الحــي يخرجــون كمــا نخــرج  و كأننــا 

جميعــا نخــرج مــن جهنــم تاركيــن ورائنــا النــار و الدخــان و الغبــار و رائحــة الحريــق . لخصــت الصغيــرة ميــاف مــا مــرت 

بــه هــي و اســرتها فــي كلمــة أكبــر مــن عمرهــا حيــن قالــت » مرعــب ».

ربمــا كانــت ميــاف محظوظــة رغــم انهــا تحملــت أضعــاف مــا ينبغــي لطفلــة فــي عمرهــا و كبــرت ســنوات فــي يــوم واحــد 

، الن هنــاك طفلــة فــي الســابعة مــن عمرهــا فــي نفــس الحــي و فــي نفــس اليــوم لــم يســتطع عقلهــا الصغيــر ان يتحمــل 

كل هــذا الجنــون فغادرهــا. يحكــي احمــد جبيــر عــن أبنتــه دون ان يســميها و يقــول : أنهــا بســبب الرعــب الــذي عاشــة 

الحــي بســبب اليــوم المرعــب أصيبــت بالجنــون و انــه قــام بربطهــا خشــية أن تفــر .
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السماء تمطر نيران

  أمــام بوابــة مدرســة غمــدان كان علــى محســن صالــح الضالعــي يــردد هنــا ابنــى ،لــم نجــد اال بقايــا دمــا فقتربنــا نســأل العــم 

علــى عــن االمــر ، كان الرجــل مغمــور بالحــزن و هــو يحدثنــا عــن عبدالرحمــن الــذي كان طالبــا فــي الصــف التاســع و لــم يبلــغ 

بعــد السادســة عشــر و هــو هاربــا مــن البيــت مــع امــة واخواتــه بعــد أن بــدات الســماء تمطــر نيــران و قنابــل أصيــب بشــظية 

فــي رجليــه أمــام بوابــة المدرســة التــى يــدرس فيهــا ، لكــن أصابتــه فــي رجلــه اليمنــي كانــت بالغــة ممــا ادى الــى بترهــا ، 

أصيبــت والدتــه بالشــظايا فــي رجليهــا و ذهبــت بهــم الــى مستشــفى الثــورة ولــم يتــم قبلولهــم الن ســعة الحــاالت التــى 

كانــت تصــل تباعــا للضحايــا تفجيــرات حــي نقــم فاقــت قــدرة المستشــفى علــى اســتعابهم فذهبــت بهــم الــى مستشــفى 

خــاص . بعــد صمــت مغمــور بالــم عــاود العــم علــي الحديــث  كأنمــا يحــدث مــع  نفســه ،  أنــه وهــو يقطــع الطريــق مــن 

أمــام بوابــة المدرســة حيــث بقايــا دم أبنــه بأتجــاة الطريــق الــذي جــاء منهــا  وجــد  فــي المســاء بقايــا لحــم متنثــرة و اصابــع 

قــام بدفنهــا . تحــدث أحــد ســكان الحــارة أنــه حيــن أفاقــوا لصــاة الفجــر رأوا هــذا الشــارع مغطــى بقطــع صغيــرة مــن 

اللحــم واجــزاء مــن العظــام و أن الــكاب قــد تجمعــت لتأكلهــا. 

بعــد الصــاروخ االول شــهد مســجد الذكــر نزوحنــا مــن النســاء القريبــات ظنــا منهــن انــه مــكان أمــن و ال يمكــن أســتهدافه 

ــن الشــظايا و  ــات م ــرات النســاء هارب ــع و أصــب المســجد بأضــرار بالغــة فتطاي ــب ظــن الجمي ــي خي لكــن الصــاروخ الثان

جبــروات العــدوان الــذي لــم يحتــرم هــذا المســجد و كذلــك فعــل بمســجد الرحمــة فــي نفــس الحــي . 

غادرنــا الحــي و نحــن نســمع كلمــات األهالــي التــى قالــت إن النيــران كانــت تتمشــى فــي كل شــوارع الحــي مــع أذان مغــرب 

ذلــك اليــوم المرعــب.

إنتهاكات بحق أطفال اليمن

أفادتنــا التقاريــر االوليــة أن أكثــر مــن ) 40 ( شــخصا قضــوا نحبهــم جــراء التفجيــرات التــى اســتهدفت حــي نقــم و ان 

هنــاك أكثــر مــن )300 ( جريحــا توزعتهــم المستشــفيات ، و بســبب الحصــار الــذي يفرضــة العــدوان بــر وبحــر و جــوا 

فــأن عــدد كبيــر مــن هــوالء الجرحــى ممــن ال يمكــن أســعفهم بالــدواء المناســب مرشــحون بالرقــود فــي ثاجــة الموتــى . 

ــا فــي نقــم .  ــذي اســتهدف االبري ــا العــدوان ال ــورة ترقــد ثمــان جثــث مــن ضحاي ــى فــي مستشــفى الث فــي ثاجــة الموت

بعضهــم مجهــول الهويــة و بعضهــم تفحمــت جثتــه و بعضهــم تناثــر دماغــه و البعــض مفصــول الــراس . 

مــن يــزور ثاجــة الموتــى يعــرف انــه ال يمكــن االســتمرار أكثــر فالبشــاعة التــى شــاهدناها ال تحتمــل و لكننــا زرنــا 

الحــاالت المتبقيــة فــي المستشــفى الــذي وصــل اليــه اثــار العــدوان فــي نقــم فأفــزع المرضــى و دمــر جــزء كبيــر مــن مرافــق 

المستشــفى و خاصــة بنــك الــدم . 
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ــه  ــة رضــوان الســماوي و قيــل أن ــا حال ــة المركــزة بقســم الجراحــة فــي المستشــفى راين ــرة فــي العناي مــن الحــاالت المؤث

ــك الحــي ســاعة وقــت  ــي ذل ــارا ف ــم يكــن م ــن ســكان حــي نقــم و ل ــاة الســعيدة . رضــوان الســماوي ليــس م مراســل قن

االنفجــارات . رضــوان كان داخــل منزلــة فــي شــقة فــي الــدور الثالــث فــي شــارع الرقــاص . و لــم يكــن يخطــر ببالــه و هــو 

يســمع أن بدايــة االنفجــار فــي نقــم أنــه هــو و امــه و ابنــت اختــه ســيكونوا مــن ضحايــا ذلــك االنفجــار . 

فــي ذلــك الوقــت وصــف الطبيــب عمــاد النجــري حالــة رضــوان بالســيئة و قــال : المريــض خضــع لعمليــة بتــر مــن أعلــى 

قمــة الرجــل اليســرى كمــا انــه يعانــي مــن تهتــك شــبه كلــي للــذراع اليمنــي و اذا لــم تســتجب لادويــة فســيتم بترهــا . 

احســنا بألــم علــى هــذا االعامــي الــذي فجــاة أصبــح مابيــن الحيــاة و المــوت . وغيــر بعيــد عنــه ســمعنا صــوت طفــل يــأن 

مطالــب بالمــاء، انــه محمــد عصــام ناصــر محمــد ال يتجــاوز السادســة مــن عمــره أصابتــه فــي البطــن أدت الــى أجــراء عمليــة 

الســتصال الطحــال . 

مابيــن الطفــل بــدون راس و الطفــل الــذي بــدون طحــال و الطفلــة التــى جنــت و االطفــال المفقــودون حتــى اللحظــة ســجل 

طويــل فــي قائمــة انتهــاكات بحــق اطفــال اليمــن وانتهــاكات اخــرى بحــق االنســان اليمنــي اينمــا كان.

 مقشامة القاسمي نافذة اكتشاف الموروث الشعبي

محبــو التاريــخ الذيــن يتنفســون عبقــه وعشــاق صنعــاء التحفــة المعماريــة التــي اهــدى كنــوز معمارهــا الفريــدة االنســان 

اليمنــي وزينــت بلونهــا الفريــد التــراث العالمــي حتــى عدتهــا منظمــة اليونســكو 1986 تراثــا إنســانيا ، أولئــك يعرفــون 

ذلــك الجمــال عندمــا يدلفــون مــن جهــة )مقشــامة( القاســمي التــي تمثــل نافــذة للدخــول الــي اكتشــاف كنــوز هــذا المــورث 

المعمــاري الفريــد. مقشــامة حــارة القاســمي حظيــت أكثــر مــن ســواها بالصــور التــي التقطهــا المحترفــون والــزوار ومحبــو 

صنعــاء التاريخيــة، لكــن تلــك الصــورة صــارت ماضيــا  وحلــت محلهــا الصــورة المحزنــة التــي انتشــرت فــي اوســائط التواصــل 

االجتماعــي لهــذه المقشــامة، إنهــا صورتهــا إثــر العــدوان وهــي صــورة هــزت مشــاعر محبــي صنعــاء القديمــة وأدمــت  

قلوبهــم  ممزقــة أجمــل الصــور المحفــورة فــي الذاكــرة عــن هــذا الجــزء مــن صنعــاء  التاريخيــة . 

حيــن اطــل الفريــق علــى هــذه المقشــامة تبيــن أن الصــورة اخفــت كثيــرا مــن بشــاعة المنظــر الواقعــي وحيــن اقتــرب مــن 

البيــوت المتضامــة كأصدقــاء حميميــن يخشــون فاجعــة الفــراق رأى الفريــق كيــف جعــل العــدوان الســعودي خشــية الفقــد 

واالفتــراق حقيقــة مــرة مزقــت شــمل ذاك التضــام وهــددت المنــازل المتبقيــة باللحــاق بأخواتهــا .

كانــت  عشــرة بيــوت هــي مــن جهــة الشــرق بيــت الوتــاري وخمســة بيــوت آلل عبــد القــادر المنصــور والبيــت الســابع بيــت 

علــوس والثامــن بيــت أحمــد الســياغي والتاســع بيــت عبداللــه الخميســي والعاشــر بيــت الحــاج علــي كديمــة.

ــى هــول  ــزوار مــن صنعــاء القديمــة ومــن خارجهــا لاطــاع عل ــت ل الوجــوه التــي كانــت تحيــط بهــذه البيــوت ســواء كان
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الفاجعــة أو لســكان حارتــي القاســمي وبــروم، أنفســهم كلهــا كانــت مغمــورة باأللــم والذهــول الــذي ال يجــد جوابــا للســؤال 

الــذي يــدور حــول اســتهداف هــذا الجــزء المدنــي واإلرث اإلنســاني يقــول د. عبدالكريــم دمــاج  )أكاديمــي وطبيــب قلــب( 

وهــو يشــاهد منظــر الخــراب مــن أمــام المقشــامة« هــذا الصــاروخ كأنــه فــي القلــب«. 

  الصورة األخرى شاهدة على وحشية القاتل

فــي فجــر يــوم الجمعــة الموافــق 13 يوليــو 2015م  جــاء ذلــك االســتهداف المشــئوم و تمزقــت أوصــال تلــك المنــازل، 

وأبيــدت أربعــة منهــا تمامــا، هــي بيــوت عبدالقــادر المنصــور  فغــدت ركامــا بعــد ان ظلــت لمئــات الســنين اثــرا جماليــا 

ــدا،  فــي حيــن انحنــى بعضهــا محمــا بالذكريــات مفتقــدا ألخوتــه الذيــن احتمــي بهــم دائمــا: بيــت علــوس  إنســانيا خال

وبيــت الســياغي وبيــت الخميســي كلهــا مهــددة باالنهيــار واللحــاق ببيــوت عبــد القــادر المنصــور التــي كانــت المســتهدفة 

األساســية. وبيــت كديمــة يشــكو أضــرارا بالغــة

فــي صــور مــا قبــل العــدوان كان المنظــر الجمالــي والحميمــي لتلــك البيــوت يــزداد روعــة بتآلــف ســاكنيها فــي تداخــل رائــع 

ــى مــدى مئــات الســنين وتقديمــه نموذجــا راقيــا  ــه وحياكتــه عل ــذي ابدعــت صنعــاء فــي احتضان للنســيج االجتماعــي ال

للمدنيــة.  وفــي صــور  األخــرى نفــس البيــوت بعــد العــدوان عليهــا أضحــى المنظــر شــاهدا علــى الهمجيــة وقســوة الدمــار 

التــى يبدعهــا القاتــل بطائراتــه الوحشــيه.  

فــي مدخــل بيــت كديمــة وجدنــا الحــاج علــى كديمــة واقفــا بأســى يبكــي الجــص الــذي صمــد لمائتــي عــام وفي لحظــة عدوان 

غــادر تفتــت، وينعــي جيرانــه الذيــن كانــوا اهــا وأحبــه، ويخــص بالذكــر مــن عائلــة عبدالقــادر المنصــور المســتهدفة 

ــم يكــن شــوقي عبدالقــادر المنصــور فــردا عاديــا فقدتــه حــارات صنعــاء التاريخيــة،  بالعــدوان د. شــوقي عبدالقــادر ل

فقــد قــال جيرانــه واصدقــاؤه إنــه إنســان مفــرط االنســانية والعطــاء، يقــول الحــاج كديمــة : د.شــوقي هــو زبــدة الحــارة .

يكتــب عنــه  د. كمــال الحــداء زميلــه فــي العمــل وصديقــه الحميــم: » قلبــه الطيــب وابتســامته الجميلــة وضحكتــه العالية الزالت 

تتــردد اصداؤهــا فــي اعمــاق وجدانــي، الزلــت مصدومــا مــن استشــهاده فلــم تكــن تفصلنــي عنــه مــن يــوم أمــس اال ســاعات 

قليلــة ودعنــي بابتســامته ولــم اكــن أعلــم انــه الــوداع األخيــر ... وقــال: مخاطبــا صديقــه الدكتــور شــوقي:«الله يصبرزوجتــك  

وولديــك التــوأم عــاء وعلــي ، الزلــت اتذكــرك وانــت تحملهمــا علــى كتفيــك وتداعبهمــا جــوار بيتــك وانــت تتأمــل ذاك البســتان 

الجميــل جــوار بيتــك الزالــت  ضحكاتهمــا البرئيــة تطــوف فــي مخيلتــي  وهمــا يبادالنــك المداعبــات والضحــكات«.

لــم يكــن د. شــوقي يعلــم وهــو يهــرول نحــو بيتــه احتمــاء مــن الطائــرة التــي تهــدر فــي ســماء صنعــاء القديمــة أنــه يحتمــي 

بالمنطقــة المســتهدفة وأنــه وهــو الــذي طالمــا أســعد قلــوب أحبتــه وجيرانــه وأهلــه ســيبكيهم جــراء فقدهــم الفاجــع 

لــه. تقــول أختــه جليلــة عبدالقــادر )كانــت الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل وصــوت الطائــرة الحاملــة للرعــب والمــوت 

يهــدر وهــو عائــد مــن عملــه للبيــت ليحتمــي بــه(.
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 حارتا القاسمي وبروم تبكيان ضحايا الغدر

ــة،  شــيعتها بســاتين صنعــاء،   ــوت مكســورة ومهدم ــة وموجوعــة، شــيعتها البي ــوب دامي ــز شــيعتها القل خمــس جنائ

شــيعتها مــآذن صنعــاء ومســاجدها. خمــس جنائــز هيجــت احــزان القلــوب، وأبكــت حارتــي القاســمي وبــروم علــى ضحايــا 

الغــدر، فهــا هــي جنازتــا حســن يحــي محمــد عبدالقــادر المنصــور )53ســنة( وزوجتــه أمــة الملــك المنصــور )40 ســنة( 

تمــر فــي الــدروب التــي غمراهــا بالحيــاة، حســن يحــي محمــد عبدالقــادر الــذي قضــي هــو وزجتــه تحــت انقــاض منزلهمــا- 

ــاء  ــا يســكنان صنع ــا انهم ــاه كل جرمهم ــب اقترف ــداد ودون ذن ــد دون امت ــا لاب ــال – انتهــي وجودهم ــا باطف ــم يرزق ول

القديمــة التــي اختــار العــدوان ان يســتهدفها ويســتهدف فيهــا كل القيــم االنســانية النبيلــة التــي تحــرم االعتــداء علــى 

ــه رشــاد  ــه يحــي محمــد عبدالقــادر )50( وابن ــا عبدالل ــاة وقتــل المدنييــن واســتهداف المســاكن. وهــا هــي جنازت الحي

عبداللــه )16 ســنه اللــذان قضيــا غــدرا وعدوانــا(،  ولــم تتــح فرصــة للزوجــة وبقيــة ابنائهمــا  لــوداع االحبــة النهــم نزحــوا 

بعــد غــارات العــدوان التــي اســتهدفت العرضــي ووصلــت اضرارهــا الــي صنعــاء القديمــة .

ــم يمــت مباشــرة...  ــه ... ل ــذي طمــره ركام منزل  لكــن الحــزن يــزداد عندمــا يمــر وجــه شــوقي عبدالقــادر، البشــوش ال

ــا خــارج الحــارة  اختنــق رويــدا رويــدا وقبــل ان يتوقــف عــن استنشــاق انفــاس الحيــاة  اتصــل ألخيــه واختــه اللذيــن كان

ــى  ــذي طالمــا ســهر عل ــي ال ــم يجــد شــوقي عبدالقــادر مــن ينقــذه وهــو الدكتــور  الصيدالن ــا النجــدة  ل ليلتهــا ... طالب

رعايــة المرضــي فــي حارتــه،  وامدهــم بالــدواء  وانقــذ اكثرهــم مــن االلــم وســاهم فــي انقــاذ حياتهــم  لكــن لحظــة الغــدر 

الســعودي حاصــرت حيــاة شــوقي عبدالقــادر ومنعــت عنــه اســباب الحيــاة، بالعــدوان الغاشــم بالصــاروخ الــذي هــدم المنــزل 

علــى رأس الدكتــور شــوقي عبــد القــادر ، وكان يمكــن ان تنقــذ حيــاة الدكتــور شــوقي  لــوال ان العــدوان حاصــر اســباب 

الحيــاة وانقاذهــا حيــن اســتهدف مصنــع االوكســجين  حاصــر دخــول الــدواء  وضــرب المستشــفيات وضــرب ناقــات الوقــود 

التــي تشــغل المستشــفيات  باختصــار العــدوان الســعودي احكــم حصــاره علــى كل منافــذ الحيــاة فــي اليمــن.

لــم يــدم مقتــل شــوقي عبــد القــادر فلــب زوجتــه وطفليــه التــوأم فحســب بــل أدمــى قلــب أصدقائــه وعلــى رأســهم د. كمــال 

الحــداء، وأدمــى قلــوب جيرانــه والمرضــي الذيــن كانــت أدويتهــم يوفرهــا د.شــوقي. العــدوان الــذي قتــل د. شــوقي ويتــم 

توأميــه ورّمــل رفيقــة دربــه، قتــل أيضــا أمــان صنعــاء وأســكت أغانيهــا وشــوه معمارهــا، ودمــر بوحشــية تراثــا عالميــا. 

مآس إنسانية وجرائم غير مرئية

خلــف حالــة القتــل والجرائــم الواضحــة التــي نــرى مخلفاتهــا فــي الــركام المتبقــي، وفــي جثــث الموتــي. خلــف تلــك الجرائــم 

التــي خلفــت اثــارا واضحــة للعيــان هنــاك جرائــم غيــر مرئيــة ربمــا تبــدو هامشــية وال يلتفــت اليهــا، مــآس إنســانية تعبــر 

عــن مــدى حرقــة االحيــاء ورحمــة المــوت أمــام مــن لــم يجــد الحيــاة الكريمــة،  بعــد ان تهــدم منزلــه، كل مــا يملكــه صــار 

أطــاال أمامــه، مــآس مختفيــة فــي مــزق مــا تبقــي مــن األثــاث والممتلــكات للبيــوت التــي هدمهــا العــدوان ودكهــا لتصبــح 
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ركامــا، بعــد ان كانــت المــأوي والســكن الــذي حمــى كرامــة الســكان مــن أن تمــس أو تشــعر بالــذل والمهانــة وهــذه تمامــا 

هــي حالــة األســتاذة ســهيرعلوس المعلمــة فــي مدرســة الشــيماء: أرملــة وأم لطفليــن ) آيــة  عبداللــه يحــي العمرانــي) 13 

ســنة ( واحمــد )7 ســنوات (. ســهير التــي فقــدت بيتهــا المــوروث عــن أبيهــا وعاشــت فيــه طفولتهــا وأنجبــت فيــه وفيــه 

رأت أطفالهــا يكبــرون، ذلــك البيــت هــو كنــز ذكرياتهــا، وهــو الــذي يصــون كرامتهــا اإلنســانية.  

 كعــادة األســر الصنعانيــة اســتعدت األســتاذة ســهير إلســتقبال رمضــان فطلــت المنــزل وجــددت األثــاث واشــترت 

مصــروف رمضــان، لكــن العــدوان الســعودي ســبق فرحــة رمضــان وباغتهــا بقتــل جيرانهــا وتدميــر منزلهــا،  وحــّول هــذه 

االرملــة وطفليهــا الــى الجئيــن يبحثــون عــن مــأوى كريــم و يــرون ذكرياتهــم وأشــياءهم  وطفولتهــم وأحامهــم وحياتهم 

الهانئــة الســعيدة تتاشــي أمــام أعينهــم وتطمــر فــي الــركام المتبقــي مــن بيتهــم، حدثتنــا األســتاذة ســهير وهــي تنتحــب 

)اللــه ينتقــم مــن هــذا العــدوان الــذي أخرجنــي مــن بيتــي وجعلنــي وطفلــي فــي الشــارع، أبحــث عــن أغــراض البيــت وألتقــط 

بعضهــا مــن تحــت الــركام كأنــي متســولة أنــا كنــت صاحبــة بيــت ملــك واآلن ...( قطــع البــكاء كامهــا، وقطعــت غصــة األلــم 

علينــا قدرتنــا علــى توجيــه أي ســؤال، وحيــن بــادرت إحــدى عضــوات الفريــق إلــى عــرض اســتضافتها اشــتد بــكاء األســتاذة 

ســهير وشــعرت صاحبــة بيــت علــوس بأنهــا أصبحــت كأي متشــرد فــي الشــارع يشــفق عليــه النــاس، رفضــت العــرض 

وانهالــت دعواتهــا علــى المعتديــن وســألتنا أن نســاعدها فــي البحــث عــن مســكن لإليجارقريــب مــن مدرســة الشــيماء التــي 

تعمــل فيهــا حتــى لــوكان صغيــرا لكنــه كفيــل بالحــد مــن نظــرات الشــفقة التــي أوجعتهــا وأســالت دموعهــا علــى حالهــا 

ودعواتهــا علــى المعتديــن.

 لــم يــدِم العــدوان الهمجــي علــى صنعــاء القديمــة القلــوب المحبــة ألجمــل المــدن التاريخيــة  وقلــوب أهــل الضحايــا 

وجيرانهــم الذيــن قضــوا، بــل أنــه أدمــي وأبكــي أحجــار أزقــة صنعــاء وممراتهــا  التــي افتقــدت إيقــاع اقــدام كانــت تضــج 

بالحيــاة وأمــان كان يســورها، وســكينة كانــت تغمــر كل يقصدهــا تــركا ندبــة فــي خصــرة البيــوت ســتظل تقــول لألجيــال 

مــن هنــا مــرت آلــة العــدوان. 

 زهور دفنت تحت الترب

ــة ضحيــان ، ودفــن تحــت  ــم تتوقــف الحكايــة، فقــد قتــل العــدوان عمــدًا أطفــال حافل  فــي سلســلة القتــل و العــدوان ل

التــراب زهــور كمــا ظــل مــع مــن تبقــى  منهــم ذكريــات عالقــة مؤلمــة عميقــة أثارهــا غرســت فــي أرواحهــم ، ذكريــات 

صادمــة ومرعبــة تجــذرت فــي وجدانهــم مــع رحلــة المــوت فــي ذلــك الخميــس  الدامــي فــي التاســع مــن شــهر أغســطس 

للعــام 2018م ، والــذي تعمــد فيــه القاتــل تنفيــذ جريمــة القتــل عمــدًا بالرصــد والمتابعــة لحافلــة األطفــال، التــى كانــت 

تعــج بفرحــة  الطفولــة ثــم تحولــت الــى فاجعــة تذهــل العقــول ويصعــب علــى القلــوب تحملهــا، لكــن القاتــل قــد اعتــاد 

ذلــك فهــو يســتهدف األبريــاء مــن المدنييــن منــذ لحظــة الغــدر األولــى فــي بنــي حــوات وكل الجرائــم التــى يرتكــب تكشــف 

الصــورة القبيحــة لــه كمجــرم بــا أخــاق أو ضميــر.
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ــة الختاميــة قبــل التكريــم وتوزيــع الشــهائد . فرحــة  ــدورة الصيفيــة التعليميــة وجــاء اليــوم الموعــود للرحل أكتملــت ال

األطفــال جعلــت النــوم يفــارق عيونهــم وربمــا غفــوا فقــد ليســتيقظوا صباحــا وكانهــم فــي ســباق مــن يصــل أوال،  فوصــل 

جميعهــم قبــل معلمهــم وقبــل الحافلــة التــى ســتقلهم.

وعنــد الســاعة الســابعة أمتلئــت المقاعــد بضعــف عددهــا، وبــداء األطفــال فــي الحديــث و المــرح و اإلنشــاد كل ذلــك فــي 

مشــاهد تــم توثيقهــا  وقــد كانــت الفرحــة تغمرهــم ، ومــن يشــاهد مــا قبــل القصــف يــدرك تمامــا نســبة القســوة و اإلجــرام 

التــى طغــت علــى قلــوب القتلــه. 

فــي الثامنــة و النصــف صباحــا، كان القاتــل يرصــد الهــدف و الطيــار يحــرك طائــرة المــوت وعنــد الهــدف المرصــود و المــكان 

المناســب المكتــظ بالنــاس أختــار القاتــل لحظــة تنفيــذ جريمتــه ليمعــن ويتلــذذ بقتــل أكبــر عــدد مــن االبريــاء بــدم بــارد . 

كان ذلــك فــي الســوق المكتــظ، عنــد وقــوف الحافلــة  التــى خــرج ســائقها الــى البقالــة القريبــة ليشــتري بعــض مســتلزمات 

الرحلــة و لحــق بــه أحــد الطــاب وهــو حســن العجــري. وأثنــاء الوقــوف أيضــا  وصــل زكريــا  عبــد الوهــاب فايــع أحــد الطــاب 

الــذي انتظــر وصــول الحافلــة ليلتحــق بهــا وجائهــا علــى متــن دراجتــه مســرعا،  وكمــا أخبرنــا والــده أنــه فــي اليــوم الســابق 

للجريمــة بــات فــي منــزل جــده رغبــة مــن فــي الوصــول بشــكل أســرع كــون ذاك المنــزل قريــب مــن مــكان وقــوف الحافلــة، 

ــه،  ــي فاصل ــك بثوان ــل مــد القاتــل ســاحه قبــل ذل ه ، ب ــم يلتقــي أصدقــاء ــم يصعــد ول ــا فل ــم يســعف زكري لكــن الوقــت ل

وقصفــت طائرتــه حافلــة االطفــال  ليفقــد زكريــا حياتــة بجانــب الحافلــة ويفقــد أقرانــه حياتهــم بداخلهــا بوحشــية مرعبــة.

ومــا أن أنجلــى غبــار الصــاروخ حتــى تكشــف المشــاهد عــن صــورة مــن هولهــا ال يمكــن التوصيــف، أنهــا فاجعــة أنســانية 

بــكل المقاييــس لــم ينجــو منهــا إال قلــه، والقاتــل ال ينكــر قبــح جرمــه بــل يعلــن مشــروعيته هدفــه ويتباهــى بأنــه رصــد 

وتابــع و أختــار المــكان المناســب وقــال أن ذلــك القتــل العمــد البشــع ينطبــق مــع معاييــر القانــون الدولــي.

ــرق  ــى أخت ــة والغــازات وماهــي إال لحظــات حت ــه الدخــان واالترب ــام وغطــى أرجائ ســاد المــكان عقــب اإلنفجــار هــدوء ت

ذلــك الصمــت أنيــن بعــض الناجيــن الموجــع، وهــم يطلبــون اإلنقــاذ مــن تحــت أنقــاض الــركام، تمزقــت أجســاد  البعــض 

منهــم و أحترقــت أخــرى، وأخريــن كانــوا يحاولــون ســحب أجــزاء مــن أجســادهم مــن تحــت ركام الحافلــة. هــرع النــاس إلــى 

األطفــال إلنقاذهــم فيتفاجــئ البعــض أن مــن يحــاول إنقاذهــم هــم أبنائــه وهــذا مــا حصــل مــع  زيــد الطيــب والــد ثاثــة مــن 

أطفــال الحافلــة كان فــي أخــر الســوق وهــرع مــع المســعفين ليحمــل اول جســد مهشــم بالصدفــة فيكتشــف أنــه بقايــا مــن 

جســد أحمــد أحــد أبنائــه، يعــاود البحــث ليجــد ولــده األخــر متفحمــا وبعــد ســاعة مــن ذلــك يجــد ولــده الثالــث فــي ثاجــة 

المستشــفى الجمهــوري.

 وكذلــك والــد الطفليــن الحســن و الحســين العجــري كان بعيــد بعــض الشــيء عــن الســوق وراى هلــع كثيــر مــن األهالــي 

فســالهم مالــذي جــراء فاخبــروه أن طائــرات التحالــف قصفــت حافلــة أطفــال وقضــى علــى كل مــن فيهــا ، فــي تلــك اللحظــة 

هلــع االب المســكين النــه علــم أن تلــك هــي الحافلــة التــى تقــل أبنائــه الحســن و الحســين ،هــرع الــى مســرح الجريمــة  ليبحــث 

بيــن االشــاء لكنــة لــم يجــد أحــد منهمــا، أدرك أنهمــا صــارا أشــاء، وأنــه فقــد أبنائــه، وفــي لحظــة مــن الحــزن ظهــرت فرحــة 
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موجوعــه حيــن جــاء حســن،  لــم يتمالــك الوالــد نفســه فرحــا فقــال لــه أيــن أخــوك أجــاب فــي الحافلة،ثــم ســأله وأنــت كيــف 

!! فأجــاب خرجــت بعــد معلمــي كنــت أريــد شــيء، قصفــت الطائــرة وأنــا خــارج الحافلــة فنجــوت.

نقــل المســعفون الضحايــا الــى مستشــفى الطلــح و تــم تحويــل مــن كانــت أصابتهــم خطيــرة الــى المستشــفى الجمهــوري 

بصعــده بســبب شــحة اإلمكانيــات فــي معظــم مستشــفيات اليمــن جــراء الحصــار و العــدوان، وهنــاك أعلــن رئيــس هيئــة 

المستشــفى الجمهــوري حالــة الطــوارى بســبب كثــرة أعــداد الضحايــا مــع قلــة اإلمكانيــات المتوفــرة للعــاج و اإلنقــاذ.

وفــي المستشــفى أوجــع قلــوب الفريــق مناظــر األطفــال  وصراخهــم مــن شــدة الوجــع، وســمعنا أحــد األطفــال مختــار البالــغ 

مــن العمــر ســت ســنوات وهــو يقــول للطبيــب ال أريــد أبــرة،. ياللــه مــا أبشــع مافعلــه القاتــل فــي حــق الطفولــة، اليعلــم أن 

ة الطفولــة يخــاف مــن اإلبــرة بينمــا جســده مضــرج بالدمــاء والوجــع، لقــد كان  مختــار  طفــل ال يــدرك مالــذي الــم بــه، وببــراء

يحمــل مختارعلــى كتفــه حقيبــة اليونســيف التــى يفتــرض بهــا العمــل علــى حمايــة األطفــال و الوقــوف ضــد مــن ينتهــك 

حقوقهم.

تغيــر مســار الرحلــة وبــدال مــن اســتكمال البرنامــج الــذي حفظــه أهالــي أطفــال الحافلــة مــن كثــر ترديــده  ابنائهــم لــه، 

الــى رحلــة الصعــود الــى اللــه ومغــادرة هــذه الحيــاة القاســية،  ببينمــا لــم تعــد حيــاة مــن نجــى كمــا كانــت قبــل فقــد علــق 

فــي النفــس تلــك القلــوب البريئــة اوجــاع واآلم مــن الصعوبــة محوهــا باألضافــة الــى اإلعاقــة التــى ســترافق معظمهــم بقيــة 

حياتهــم.

نتــج عــن تلــك الجريمــة مقتــل وإصابــة )131( جلهــم  أطفــال تتــراوح أعمارهــم مابيــن السادســة و الرابعــة عشــر عامــًا 

باإلضافــة الــى عــدد مــن المــاره والباعــة والمتســوقين. فــارق )45( طفــًا الحيــاة بصــورة بشــعة بينهــم ثمانيــة تحولــت 

أجســادهم الــى أشــاء أســتحال التعــرف عليهــا او لملمتهــا مــن جنبــات الســوق وجــرح )79( بينهــم )66( طفــل كانــت 

حالتهــم خطيــرة.

إدانــات واســعة فمــا جــراء كان اليمكــن الصمــت عليــه حتــى عنــد مــن أعتــادوا الصمــت و التملــق و الكــذب وهــذا مــا جعــل 

القاتــل يتراجــع بعــض الشــيء عــن إعترافــه بالجريمــة ليدعــي أن مــا حصــل عــرض غيــر مقصــود وأنــه ســيجري تحقيــق 

عاجــل فــي تلــك الواقعــة ، ثــم بعــد تلــك الجريمــة التــى  لكــن ســرعان مايعــود هــذا العالــم المتخــاذل الــى صمتــه المفجــع 

ولــو وقــف العالــم اأمــام تلــك الجريمــة لوجدهــا وحدهــا كافيــة ألن تكــون ســببا فــي إيقــاف العــدوان و محاســبة القتلــه.

 قاتل متعطش لدم ألبرياء

رغــم العــدوان الغاشــم و الحصــار الجائــر ذلــك لــم يمنــع المدنييــن مــن إقامــة األفــراح و األعــراس ولــم تمنــع تلــك 

المناســبات المجــرم مــن إرتــكاب جرائمــة لــم تمنعــه أن يحتــرم فرحــة تحترمهــا االخــاق و القيــم ومــن لديــه شــيء ولــو 

ــر. ــن اإلنســانية و الضمي بســيط م
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أمــا هــذا القاتــل الــذي ال يمتلــك ذرة مــن ضميــر أو إنســانية فقــد اســتهدف بطائرتــه المجرمــه لعــدة مــرات، وفــي جرائــم 

مختلفــة، وتاريــخ متعــددة مناســبات وأعــراس وأفــراح مــن نمــاذج تلــك الجرائــم المرعبــة فــي مســتوى اإلجــرام اســتهداف 

حفــل عــرس فــي قريــة ســنبان الواقعــة الــى الشــرق مــن العاصمــة صنعــاء فــي محافظــة ذمــار. حيــث كان األهالــي يعيشــون 

حالــة مــن الفــرح ويحتفلــون بعــرس ثاثــة مــن األخــوة مؤيــد و ايمــن وعبدالرحمــن، أوالد ...، العرســان الثاثــة كانــوا علــى 

موعــد مــع حيــاة جديــدة ، ولــم يكونــوا يعلمــون وال ذويهــم أن هنــاك قاتــل يتربــص بهــم ويابــى أن تكتمــل فرحتهــم 

وأن ليلــة زفافهــم لــن تتــم.

القاتــل المتعطــش لــدم، الــذي تجــرد مــن كل األخــاق و القيــم لــم يمهــل أوالد صالــح الســنباني وســلب فرحتهــم بعــد 

دقائــق مــن وصــول موكــب عرائســهم. كانــت مراســيم العــرس وفرحــة العــرس تعــزف فــي المــكان وتغــرد فــي أصدائــه 

، المنــزل وخيمــة بجــوار المنــزل ممتلئــه بالضيــوف مــن األهــل و األصدقــاء، زعاريــد وفرحــة، وكمــا هــو معتــاد بعــد زفــه 

ــى ثاثــة، ليذهــب كًا  ــح الســنباني تــم تقســيم المواكــب ال العرســان تذهــب المواكــب لجلــب العرائــس، وفــي منــزل صال

منهــم فــي إتجــاة الثاثــة العرائــس ليتــم أتحــاد الموكــب فــي مــكان مواحــد و تصــل العرائــس الثــاث فــي وقــت واحــد.

فــي ذلــك الوقــت كان هنــاك تحليــق للطيــران لكــن أحــد لــم يابــه بــه أحــد فقــد أصبــح ذلــك التحليــق أمــر معتــاد تشــهده 

ــص بعــرس أوالد الســنباني وينتظــر وصــول  ــل مترب ــع أحــد أن يكــون القات ــم يتوق ســماء كل المحافظــات اليمنيــة، ول

مواكــب العرائــس لتكــون الجريمــة أبشــع ويقضــي بــدم بــارد وبتخطيــط إجرامــي علــى أكبــر مــن المدنييــن بينهــم 

ــن مــن قــرى مختلفــة.  ــس و أهاليهــن القادمي العرائ

دخلــت العرائــس وأطلــق القاتــل ســاحه نحــو العــرس بغارتييــن، األولــى اســتهدفت المنــزل مباشــرة و الثانــي اســتهدف 

ــزل  ــرى غطــت المن ــة كب ــة ناري ــا إن اصطــدم الصاروخــان بأهدافهمــا حتــى انبعثــت هال ــخ، وم خيمتــى الضيــوف و الطب

ــة معهــا أشــاء وأرواح  ــر فــي كل األجــواء حامل ــت تتطاي ــار وشــظايا كان ــام واعتــا منهمــا الدخــان والشــرار والغب والخي

تــل بالشــظايا، ومــن لــم تلتهمــه 
ُ
وحيــاة األطفــال والنســاء والرجــال المحتفليــن فــي العــرس، ومــن لــم تمزقــه الصواريــخ ق

النــار قضــى تحــت ركام المنــزل. قصــف المــكان بوحشــية وقتــل الضحايــا بــدم بــارد و حــول الزفــاف الــى مقبــرة جماعيــة. 

عنــد زيارتنــا للمــكان روى لنــا أحــد شــهود العيــان ماوصفهــا بالفاجعــة الكبــرى، محمــد علــى العاقــل الســنباني البالــغ مــن 

العمــر أربعــون عامــًا قائــا: شــاهدت مالــم يســبق لــي مشــاهدته فــي حياتــي، النــار تلتهــم كل مافــي المنــزل و الخيــام، 

ــرق أجســامهم, البعــض منهــم تفحــم  ــااًل ونســاًء تحت ــاف، شــاهدت أطف ــل الزف ــوف حف ــزل ســقط فــوق ضي ركام المن

،شــاهدت العرســان الثاثــة والدمــاء تلطــخ مابــس عرســهم، وأحدهــم شــاهدت جثتــه قــد احترقــت، مــن كنــا نخرجــه مــن 

تحــت األنقــاض يكــون قــد فــارق الحيــاة، وجدنــا أجســامًا ممزقــة، أيــاٍد و أرجــل مقطعــه، جثــث بــا رأس، جثــث لــم نعــرف 

أصاحبهــا، النيــران التهمــت المــكان يــوم خميــس دامــي وتحولــت الفرحــة الــى مآســاة والعــرس الــى مأتــم. 

اســفرت الغــارات عــن مقتــل )49( مدنيــا مــن بينهــم ابــوي العرســان وثاثــة مــن األخــوة و أحــد العرســان وأحــدى العرائــس 

و)22( طفــًا و )13( امــرأة، وأصيــب مايزيــد عــن )75( مدنيــا مــن أهالــى العرســان وأهالــي العرائــس ومــن الضيــوف.
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لساعات يالصق جسد أبيه الراحل

 وفــي منطقــة الراقــه بنــي قيــس بمحافظــة حجــة شــمال غــرب اليمــن، فــي  مســاء يــوم االحــد الموافــق اســتهدف القاتــل 

حفــل زفــاف أخــر، غيــب القاتــل عنــه ُمتعمــد مظاهــر الفــرح وأحــل بــدال مــن ذلــك صواريــخ المــوت، تحــول الحضــور مــن 

المدعوييــن مــن الرجــال و النســاء و األطفــال الــى شــهداء وجرحــى، أســكت فــي ذلــك المــكان مراســم الفــرح والزغاريــد ليظل 

هنــاك صــراخ الطفــل  الــذي ظــل لعــدة ســاعات ماصــق لجســد ابيــه الــذي فــارق الحيــاة، فــي مشــهد مبكــي بثتــه قنــوات 

التلفــزه وهــز كل مــن يملــك ذرة مــن إحســاس. أمــا  المدعــون فلــم يعــدوا الــى منازلهــم بــل أضيفــت أســمائهم الــى قائمــة 

االالف مــن الشــهداء الــذي يحتــرف القاتــل المجــرم قتلهــم و يمعــن ويرصــد بطائراتــه مواقعهــم ليســتهدف حياتهــم. 

 حتى مجالس العزاء لم تسلم

ارتكــب القاتــل جريمــة مروعــة بمجلــس عــزاء فــي الصالــة الكبــرى فــي مديريــة الســبعين بالعاصمــة صنعــاء، حيــث 

اســتهدف الطيــران فــي عصــر يــوم الســبت الموافــق 8  أكتوبــر 2016م، بغارتيــن جويــة عــزاء آل الرويشــان فــي الصالــة 

الكبــرى  التــي كانــوا قــد اعلنــوا عنــه  للجميــع فــي وســائل التواصــل بــان العــزاء ســيقام فــي الصالــة الكبــرى التــى تعتبرمــن 

أكبــر القاعــات الموجــودة فــي العاصمــة صنعــاء.

فالقاعــة المكونــة مــن دوريــن وتقــدر مســاحتها بـــ )3000( متــر مربــع تقريبــًا وبفعــل القاتــل أصبحــت أطــااًل، حيــث عــم 

الدمــار كامــل المــكان ،عنــد ســقوط صواريــخ المــوت عليهــا، ســقط الصــاروخ األول وســط الصالــة  مــن الجهــة الشــمالية 

حيــث يجلــس مئــات االشــخاص، وصــل اليهــم بعــد أن اختــرق قاعــة الــدور العلــوي المشــيد مــن الخرســانة الصلبــة االســمنت 

والحديــد ، لينفجــر فــي الــدور األرضــي للقاعــة ويصــل كذلــك الــى المــكان المخصــص لركــن الســيارات فتتطايــر الشــظايا فــي 

أرجــاء المــكان وتحــرق كل الســيارات المتوقفــة بمــن فيهــا  لتتحــول أجســادهم إلــى قطــع متفحمــه. وبعــد دقائــق بســيطة 

يأتــي الصــاروخ الثانــي ليســقط وســط الصالــة مباشــرة مــن الجهــة الجنوبيــة و يختــرق أرضيــة القاعــة الصلبــة والســميكة 

ثــم ينفجــر فــي الجهــة الجنوبيــة مــن الــدور األرضــي ومــكان وقــوف الســيارات وفيهــا عــدد كبيرمــن الســائقين والحــراس 

الشــخصيين)المرافقين( للشــخصيات المتواجــدة فــي قاعــة العــزاء ، حولهــم اإلنفجــار الــى جثــث متقطعــة ومتفحمــة نتيجــة 

تطايــر الشــظايا التــي أحدثــت حريــق كبيــر اســتمر مشــتعا فــي المــكان عــدة ســاعات لدرجــة ان بعــض الجثــث أحترقــت 

حتــى اصبحــت قطعــة صغيــرة. ســقط فــي تلــك الغــارات الوحشــية أكثــر مــن 900 مدنيــًا بيــن قتيــل وجريــح.

 وكذلــك النســاء لــم تســلم  مــن إجــرام القاتــل، ففــي عصــر يــوم االربعــاء الموافــق 15 مــن شــهر فبرايــر 2017م، حيــث 

اســتهدف طائــرات القاتــل منــزل فيــه تجمــع نســاء فــي مناســبة عــزاء فــي قريــة شــراع بمديريــة أرحــب شــمالي العاصمــة 

صنعــاء،  فــي جريمــة تجســد قبــح وجــه القاتــل وتوحشــه وأهدافــه الحقيقيــة المتمثلــة فــي إبــادة الحيــاة و االحيــاء فــي 

اليمــن، أســفرت الغــارة عــن ســقوط )19( أمــراة وطفــل مابيــن قتيــل وجريــح.
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 وتستمر حكاية قتل المدنيين

  وتســتمر الحكايــة وقتــل المدنييــن فــي كل أنحــاء اليمــن وهنــا نلخــص مشــهد مــا جــراء فــي مســاء يــوم االربعــاء 15 ابريــل 

2015م حيــن اســتهدفت طائــرات التحالــف بسلســلة مــن  الغــارات الجويــة مدنييــن فــي مدينــة حــوث بمحافظــة عمــران، 

كانــوا فــي منازلهــم وفــي الطريــق العــام و البعــض فــي ســيارتهم و حافاتهــم يمــرون أو يقفــون أمــام محطــة للوقــود ، هنــاك 

ســوق تجــاري فــي المحيــط ، وفــي المشــهد أيضــا قاطــرة محملــة بالغــاز و عشــرات الســيارات الخاصــة و النقــل و األجــرة فــي 

أنتظــار تعبئــة الغــاز. وهنــاك جســران  للعبــور علــى أحدهــا دينــة تحمــل أعــاف للدواجــن و كثيــر مــن المــارة و الســيارات 

فــي كا الجســرين.. تلــك الصــورة وذلــك اإلكتضــاض  كان المشــهد حــال اإلســتهداف وهــذا المشــهد ذاتــه يجعــل النتائــج 

تــل المدنييــن فــي كل جــزء مــن زويــا المشــهد المذكــور، ذلــك اليــوم الدامــي أســفر 
ُ
واالثــر عــن القصــف واضــح،  نعــم لقــد ق

عــن استشــهاد )45( مدنيــا بينهــم أطفــال وجــدت جثثهــم أشــاء متناثــرة والبعــض بأجســاد متفحمــة. كمــا أصيــب )70( 

مدنيــا بجــروح خطيــرة وحــروق وكســور عميقــة ونــزح جــراء القصــف أعــداد أخــرى مــن الســكان تاركيــن منازلهــم خوفــا مــن 

اســتهداف الطائــرات لهــم. محطــة الوقــود أحترقــت، والقاطــرة المحملــة بمــادة الغــاز احترقــت ومعهــا أحترقــت األجســاد 

وعشــرات الســيارات والباصــات التــي كانــت بانتظــار تزويدهــا بمــادة الغــاز. تدميــر عشــرات الســيارات والناقــات و أحترقــت 

ســيارة الدينــة المحملــة بأعــاف لدواجــن اثنــاء مرورهــا فــي الطريــق العــام، ودمــر القصــف الســوق التجــاري بالكامــل بمــا 

فيهــا مــن بضاعــة وموطنيــن ومحــات تجاريــة، وأيضــا نتــج عــن الغــارات الجويــة انهيــار لعــدد مــن منــازل المواطنيــن علــى  

رؤوس ســاكنيها، كمــا تعرضــت أعــداد أخــرى الــى التدميــر وكذلــك دمــر القصــف ذلــك اليــوم الجســران فــي الطريــق العــام 

الرابطــان بيــن مدينــة حــوث ومحافظــة صعــدة. 

 أخاف النوم أن تأتي طائراتهم فال أصحوا

ممــا يوجــع القلــب ويبكيــه الخــوف الــذي صــار يصاحــب األطفــال جــراء عــدوان القاتــل ووحشــيته، مــاك طفلــه ذات عشــرة 

أعــوام قالــت لنــا اثنــاء زيارتنــا« أنــا أخــاف مــن النــوم .. أن تأتــي طائراتهــم ..فــا أصحــوا بعدهــا أبــدا«، هــذا الخــوف الــذي 

صــار يمــأل قلــب مــاك لــم ياتــي مــن فــرغ فقــد مــر فــي شــريط حياتهــا وحيــاة مــن حولهــا مــن ســكان مدينــة مهندســي 

الكهربــاء فــي منطقــة المخــا محافظــة تعــز مالــم يكونــوا مختيليــن مــروره حتــى فــي عالــم الكوابيــس المرعبــه، لحظــات 

مرعبــه شــهدتها تلــك المنطقــة، تــروي جــزًء الحــوادث دمويــة التــى تمــر كل يــوم فــي حيــاة المدنييــن منــذ بــدء العــدوان 

فــي الـــ 26مــن مــارس2015م علــى اليمــن.

مدينــة وســكن موظفــي محطــة المخــا البخاريــة للكهربــاء، الواقعــة بالقــرب مــن مينــاء المخــا الــذي يبعــد عــن مدينــة تعــز 

بمســافة 100 كيلــو متــر غربــًا، وُيعــد هــذا المينــاء مــن أقــدم الموانــئ علــى مســتوى شــبه الجزيــرة العربيــة، فقــد كان يمثــل 

الســوق الرئيســية لتصديــر البــن بيــن القرنيــن الخامــس عشــر والســابع عشــر. حتــى أن قهــوة المــوكا والموكاتشــينو أشــتق 

اســميهما مــن أســم هــذا المينــاء.
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زر الفريــق المــكان بعــد يــوم مــن اإلســتهداف، فوجــد أكــوام مــن المآســي جســدتها الكارثــة التــى المــت بالمدينــة. المدينــة 

وتضــم أكثــر  المكونــة مــن 200 وحــدة ســكنية و التــى خصصــت لموظفــي وعمــال محطــة المخــا البخاريــة لتوليــد الكهرباء

مــن 270 اســرة يقــارب عددهــم ثاثــة الــف نســمة بعضهــم مــن النازحيــن الذيــن اتــو مــن مناطــق مختلفــة مــن مدينــة 

تعــز هربــا مــن القصــف و العــدوان.

ــم تعــد  ثاثــة أيــام متواليــه، وطائــرات القاتــل تحلــق فــي ســماء المدينــة وكغيرهــا مــن المــدن و المحافظــات اليمنــة ل

تابــه لذلــك التحليــق حيــث أنــه أصبــح مــن األمــور المعتــادة فــي ســماء اليمــن، لكــن أحدهــم مــن أهالــي المدينــة الســكنية 

لــم يتواقــع أبــد أن التحليــق هــذه المــرة يختلــف، وأن تلــك الطائــرات ترصدهــم وتنــوي شــرًا، وتتحيــن الفرصــة المناســبة 

للفتــك بهــم. 

فــي ليلــة الجمعــة تحّينــت طائــرات القاتــل الفرصــة, فاألجــواء لطيفــة، والعوائــل متجمعــة فــي ســاحة التــي تتوســط مبانــي 

ــي  ــس ف ــن يجل ــاك م ــة، وهن ــي الحديق ــون ف ــال يلعب ــد، االطف ــع فرحــة العي ــة إجازتهــم م ــي يقضــون ليل ــة، األهال المدين

الكافتيريــا التــي تقــع فــي طــرف الحديقــة وأخريــن فــي اإلســتراحة التــى بجوارهــا.

 طائرات الموت تقصفهم

ــا  ــى الكافتيري ــرات المــوت أول صواريخهــا عل ــث القــت طائ ــة مســاًء، حي ــد العاشــرة وعشــرون دقيق ــدأت المآســاة عن ب

ــي و االصدقــاء المتجمعيــن هنــاك بينهــم  واإلســتراحة التــى بجوارها،وتصيــب هدفهــا بدقــة لتحصــد الضحايــا مــن األهال

ــون عــن  ــن داخــل المســاكن يخرجــون فزعــًا، يبحث ــي الذي ــت األهال ــال ونســاء. شــدة اإلنفجــار وهــول الفاجعــة جعل أطف

ذويهــم ممــن كانــوا فــي المــكان المســتهدف، الصــرخ يعلــو، وهنــاك مــن ينــادي ابني...ابنتــي .. وأخــر أمــي .. أبــي ، وأصــوات 

ترتفــع ..أهربــوا الــى الســاحل،.. ابتعــدوا عــن الســكن..،، وكأن طائــرات القاتــل كانــت تســمعهم الــى ايــن ســيهربون، 

وتتبعــت الهاربيــن نحــو البحــر لتبــدأ قصــف جديــد دمــوي بغــارات متعــددة ال يفصــل بيــن الغــارة و األخــرى ســوى 

دقيقتيــن أو ثــاث، يــروى ذلــك المشــهد أحــد الناجيــن بالقــول: كان النــاس يركضــون بهلــع نحــو البحــر والصواريــخ تنهــال 

عليهــم واحــد تلــو األخــر، الحرائــق مــن حولهــم، الجثــث مرميــة رجــال ونســاء وأطفــال الأحــد يســتطيع إنقــاذ أحــد. 

ــرب  ــي البطــن ق ــة بعــد أصابتهــا بشــظية ف ــى نجــت بأعجوب ــر 10 ســنوات، والت ــده محمــد هزي ــا مــاك عب ــروي لن  وت

الكبــد،   حيــن التقيناهــا فــي مستشــفى األمــل بالحديــدة جــزء مــن المآســاة قائلــة » كل مســاء أخــرج مــع صديقاتــي إلــى 

حديقــة المجمــع الســكني لنلعــب، وفــي مســاء يــوم الجمعــة عنــد الســاعة العاشــرة وأثنــاء مــا كنــا  نلعــب ســمعنا صــوت 

طائــرة تحلــق فــي األجــواء، لنتفاجــأ بســقوط صــاروخ علــى الكافتيريــا التــي تقــع فــي نهايــة الحديقــة، كان انفجــاره قويــًا، 

تطايــرت شــظاياه لتصــل إحداهــا وتصيــب صديقتــي هديــل، كنــا نســمع أصــوات تقــول لنــا أهربــوا إلــى الســاحل .. أهربــوا 

إلــى البحــر.. أنــا مــع بعــض األطفــال ممــن لــم يصابــوا كنــا نجــري  بخــوف مســرعيين نحــو الســاحل لننجــو بأنفســنا ،ومــا أن 
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ابتعدنــا قليــل ختــى ســقط صــاروخ فــي المــكان الــذي كنــا نلعــب فيــه واصلنــا الهــروب حتــى وصلنــا الــى الســاحل فــكان 

الصــاروخ الثالــث فــي أنتظارناقفــد ســقط فــي ســاحل البحــر جوارنــا ال أدري مــاذا حصــل بعدهــا أصبــت ولــم أدري بنفســي 

الــى فــي المستشــفى, ومــن ذلــك اليــوم ال أســتطيع النــوم، فــكل مــا أردت أن أنــام أخــاف أن تأتــي الطائــرات مــرة أخــرى 

فتقصــف ثــم ال اصحــو أبــدا..(

أحمــد عمــر ناجــي العبســي البالــغ مــن العمــر 65 عامــا، أحــد جرحــى الحادثــة ُبتــرت إحــدى قدمــاه عنــد لقائنــا بــه فــي 

إحــدى غــرف المستشــفى العســكري بالحديــدة روى لنــا القصــة فقــال »: كنــت أنــا ومجموعــة مــن العمــال فــي المحطــة ، 

فســمعنا صــوت االنفجــار األول، اتصلنــا فقيــل لنــا أن الضــرب علــى الســكن،  خرجنــا مســرعين دون تفكيــر نحــو الســكن 

، أطفالنــا عوائلنــا هنــاك، ومــا أن وصلنــا إلــى الســكن حتــى وجدناهــم كتلــة مــن النــار، الســيارات تحتــرق، المنــازل ُدمــرت، 

القتلــى بــكل مــكان، حاولــت أن أمــر ســريعًا إلــى بيتــي فوجــدت جثــث األطفــال مرميــة بالشــارع، أطفــال فــي عمــر الزهــور، 

تتــراوح أعمارهــم بيــن السادســة والعاشــرة ، حاولــت إنقاذهــم لكــن لــم يكــن بأســتطاعتي عمــل شــيء فــي ظــل قصــف 

مســتمر، أول صــاروخ أصــاب حديقــة ألعــاب األطفــال، الحديقــة تناثــرت إلــى خلــف منزلــي القريــب منهــا، الصــاروخ الثانــي 

كان علــى الكافتيريــا و اإلســتراحة التــى كان الشــباب واألصدقــاء يتجمعــون فيهــا. وصلــت منــزل بعــد مــروري بمشــاهد 

موجعــة ولحظــات كانــت هــي األطــول فــي حياتــي، وجــدت منزلــي قــد تهــدم وتســاقطت النوافــذ واألبــواب، وكان الحــال 

المســيطر و المشــهد البــارز هــو أصــوات الصــراخ ، صــراخ األطفــال و النســاء والقصــف يمــأل المــكان، وجــدت ابنــي مصــاب 

بشــظايا وحروق.أنتظــرت شــيء مــن الوقــت ولــم أســتطع البقــاء اطــول، خرجــت مــن المنــزل حامــًا ابنــي المصــاب أبحــث 

عــن مركبــة لكــي أســعفه، لكــن دون جــدوى، فقــد احترقــت جميــع الســيارات المتواجــدة فــي المجمــع الســكني، لــم تمــر 

ســعفني 
ُ
ســوى ثــواٍن حتــى فاجأتنــي شــظية وأخــذت قدمــي اليمنــى، بعدهــا لــم أشــعر ماالــذي جــراء ولكــن هنــاك مــن أ

وابنــي إلــى إحــدى مستشــفيات الحديــدة.

مساء ليلة دامية

إذًا هــذا هــو المشــهد، منــازل ُدمــرت بشــكل كامــل، وأخــرى تهشــمت جدرانهــا، وتحولــت إلــى هيــاكل اســمنتية, جثــث 

الضحايــا مــن األطفــال والنســاء مــألت المســاكن، امتــألت ســاحة المجمــع الســكني بالجثــث، حيــث مزقــت الطائــرات 

أجســادهم بالقنابــل والشــظايا حولــت األجســاد الــى أشــاء، الدمــاء لونــت جــدران منازلهــم بالــون األحمــر المختلــط بالــركام، 

ــارب  ــت، توقفــت عق ــس المهندســين تمزق ــكان، خــوذ وماب ــي كل م ــرت ف ــال ومابســهم وألعابهــم تناث ــب األطف ت
ُ
ك

الســاعة عنــد الزمــن الــذي تــم فيــه القصــف، فــي العاشــرة مــن مســاء تلــك الليلــة الداميــة، لتحفــر فــي ذاكــرة الزمــان و 

المــكان وحشــية وبشــاعة القاتــل المجــرم.

نتــج عــن ذلــك القصــف الوحشــي إستشــهاد )90( شــخصًا وإصابــة )170( أخريــن بينهــم كثيــر مــن األطفــال و النســاء 

ــاه، وأضــاف بالقــول:  ــه مهــدي محمــود – مديــر مكتــب الصحــة بالمخــا عندمــا التقين ــه الدكتــور عبدالل هــذا مــا افــاد ب
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بلغــت نســبة األطفــال الشــهداء 21% مــن إجمالــي الشــهداء الذيــن ســقطوا، ومثلــت نســبة النســاء 22%، وبلغــت نســبة 

ــي الضحايــا. أمــا األضــرار الماديــة فقــد كانــت كبيــرة حيــث تــم تدميــر قرابــة )50( وحــدة  الرجــال 57%.، مــن إجمال

ســكنية تدميــرًا كليــًا وتضــررت أكثــر مــن )120( وحــدة بأضــرار بالغــة، وتلفــت قرابــة )16( ســيارة تعــود ملكيتهــا 

لســكان المدينــة وأضــرار اصابــة الحديقــة و الطرقــات فقــد تحولــت المدينــة التــى كانــت تضــج بالحيــاة الــى بقايــا وركام 

يحيــط  بهــا الدمــار و المــوت.

جريمة سوق الخميس بمحافظة حجة

 الصبــاح الباكــر إلــى ســوق الخميــس فــي مديريــة مســتبأ بمحافظــة حجــة 
ُ
لــم يكــن يعلــم المواطنــون الذيــن تدفقــوا منــذ

إن ذلــك اليــوم والســاعات هــي األخيــرة مــن حياتهــم

ولــو علمــوا لكانــوا وّدعــوا أهاليهــم وأطفالهــم بمــا تســتحقه مناســبة كهــذه مــن جــال ومشــاعر ومعانــي إنســانيه األطفــال 

ــى  ــع معهــا معالمهــم ومامحهــم ويصعــب عل ــأن أجســادهم ســتتفّحم وتتمــزق لتضي ــى إدراك ب ــوا عل ــم يكون  ل
ُ
أيضــا

أمهاتهــم معانقــة واحتضــان أرواحهــم وأجســادهم التــي ضاعــت بيــن األشــاء واختلطــت بالتــراب والحطــب ودمــاء وأشــاء 

رفــاق لهــم وأصدقــاء.

 الصبــاح الباكــر إلــى ســوق الخميــس فــي مديريــة مســتبأ، إن ذلــك اليــوم 
ُ
لــم يكــن يعلــم المواطنــون الذيــن تدفقــوا منــذ

والســاعات هــي األخيــرة مــن حياتهــم. ولــو علمــوا لكانــوا وّدعــوا أهاليهــم وأطفالهــم بمــا تســتحقه مناســبة كهــذه مــن 

 لــم يكونــوا علــى إدراك بــأن أجســادهم ســتتفّحم وتتمــزق لتضيــع معهــا 
ُ
جــال ومشــاعر ومعانــي إنســانيه األطفــال أيضــا

معالمهــم ومامحهــم ويصعــب علــى أمهاتهــم معانقــة واحتضــان أرواحهــم وأجســادهم التــي ضاعــت بيــن األشــاء 

واختلطــت بالتــراب والحطــب ودمــاء وأشــاء رفــاق لهــم وأصدقــاء.

لــم تكــن هــذه الجريمــة هــي األولــى مــن نوعهــا، وإنمــا هــي اســتمرار لمسلســل شــبه يومــي لمئــات الجرائــم المماثلــة التــي 

ترتكــب بحــق المدنييــن فــي اليمــن. واألمــة العربيــة واإلســامية واإلنســانية جمعــاء تســتمتع بمشــاهدة مــا يحــدث 

وكأن حيــاة اليمنيــون ال تعنيهــم وكل تلــك العهــود والمواثيــق الدوليــة التــي تعنــي بالحفــاظ علــى حيــاة البشــر ال مجــال 

لتطبيقهــا فــي بلــد اســمه اليمــن.

جريمة مروعة تتعارض مع كافة القوانين الدولية والمبادئ أإلنسانية وتكشف همجية وعشوائية أهداف التحالف.

ــال  ــذروة ، الرجــال واألطف ــي ســاعة ال ــظ بالبشــر ف ــة المكت ــزي ل15 قري ــس المرك ــة عشــر ظهــرًا  ســوق الخمي الثاني

والنســاء رواد الســوق والباعــة أيضــًا. كانــوا يمارســون حياتهــم الطبيعيــة لــم يكــن أحــد منهــم يــدرك أن هــذه اللحظــات 

هــي أخــر لحظــات العمــر وفجــأة أصبــح الكثيــر منهــم أشــاء متناثــرة فــي أرجــاء الســوق . عــم الهلــع والرعــب مــن كانــوا 

فــي الجــوار وهرعــوا للبحــث عــن ذويهــم فنــال بعــض منهــم نفــس المصيــر.
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ــع الســلع االســتهاكية  ــره لبي ــه ومحــات صغي ــات والخضــروات والفواك ــن باعــة الق ــي الســوق بي ــوع المتواجــدون ف تن

وآخــرون يفترشــون األرض لعــرض مــا لديهــم مــن ســلع بســيطة أو كمــا يســمى باللهجــة العاميــة )أصحــاب البســطات( 

وعمــال األجــر اليومــي الذيــن يتوافــدون علــى الســوق ويقومــون بمســاعدة بعــض الباعــة وخاصــة باعــة القــات، كمــا يتوافد 

علــى الســوق بعــض الباعــة المتجوليــن وهــم ممــن ال يســتقرون فــي مــكان بعينــة بــل يعتمــدون علــى التنقــل مــن مــكان إلــى 

آخــر وهنــاك المتســولين الذيــن غالبــًا مــا يكونــون مــن أبنــاء قــرى ومناطــق بعيــده ، يعتبــر الســوق مــكان مائــم لتوفيــر 

لقمــة العيــش ممــا قــد يحصلــون عليــه مــن النقــود او قليــل مــن األطعمــة .

ســوق الخميــس فــي مســتبأ أشــبه بســوق مركــزي يتوافــد اليــه أبنــاء 15 قريــة مــن قــرى مديريــة مســتبا وهــو مــا يجعلــه 

مزدحمــا بشــكل يومــي.

ــم يكــن أحــد يتوقــع أن يحــدث مــا حــدث فــي الســوق ومهمــا  ــا : ل ــي قــال لن ــه بكيل ــي عبدالل عاقــل الســوق أحمــد بكيل

وصفــت لكــم مــا شــاهدت عقــب الغــارة فإنكــم لــن تســتطيعوا تخيــل ذلــك المشــهد كان الســوق مزدحــم بالنــاس والباعــة، 

بالرجــال والنســاء واألطفــال والمتســولون ، الســاعة الثانيــة عشــره ظهــرا ســاعة الــذروة فــي الســوق ألنهــا تصــادف وصــول 

بائعيــن القــات .

حلقــت الطائــرة واســتهدفت الســوق بصاروخيــن فــي نفــس اللحظــة ، بعــض األشــاء تطايــرت خــارج الســوق ووصلــت إلــى 

الشــارع العــام بمســافة )30-50م تقريبــا(

وأصــاف أن الغــارة األولــى اســتهدفت مــن فــي الســوق والغــارة الثانيــة اســتهدفت المســعفين. بكيلــي قــال أيضــًا: أن 107 

مــن الضحايــا الذيــن قتلــوا هــو يعرفهــم شــخصيا ألنهــم مــن أبنــاء منطقتــه ، وهنــاك 30 جثــة كانــت مجهولــة الهويــة لــم 

يتعــرف عليهــا أحــد قامــوا بدفنهــا فــي مقبــرة جماعيــة بالقــرب مــن الســوق.

عمليــة جمــع األشــاء ودفــن الضحايــا اســتمرت لليــوم التالــي ووثــق فريــق النــزول الميدانــي باللجنــة بعــض منهــا، وكيــف 

تمــت عمليــة دفــن تلــك األشــاء باســتخدام الغرافــة )الشــيول(.

16 قتيل من قرية واحده

• لــم يكــن حســين هليلــي 30 عــام يتوقــع أنــه ســيفقد مــن أقاربــه يــوم واحــد ، هــو نجــا مــن المــوت بأعجوبــة، صدفــة 

األقــدار أخرجتــه مــن الســوق قبــل الغــارة ب5 دقائــق كان يمــارس عملــة فــي الســوق كالعــادة برفقــة أمــة وأخيــة.

بعــد أن خــرج حســين أبتعــد عــدة أمتــار مــن الســوق ، ســمع االنفجــار فعــاد مســرعًا نحــو الســوق حــاول الدخــول فحدثــت 

الغــارة الثانيــة، ابتعــد ثــم عــاد مــرة أخــرى ودخــل للبحــث عــن أفــراد أســرته وحمــد اللــه أن األقــدار كانــت لطيفــة بأخيــه 

وأمــه فلــم يكونــا ضمــن الضحايــا لكــن 16 شــابا مــن أقربائــه وأبنــاء القريــة قتلــوا .
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يقــول حســين : بعــد الضربــة الثانيــة دخلــت الســوق كنــت أركــض وأصــرخ كالمجنــون وأنــا أبحــث عــن أمــي وأخــي الذيــن 

تركتهــم فــي الســوق والحمــد للــه كانــوا بخيــر لــم يصابــوا، بعدهــا بحثــت عــن أقاربــي كان بعضهــم يعملــون فــي المحــات 

كنــا 20 شــخص أبنــاء عــم وأبنــاء خــال ومــن قريــه واحــده كنــا نعيــش ســويًا. ندخــل الســوق ســويًا ونعــود منــه ســويًا. وال 

نفتــرق أال وقــت النــوم قبــل خروجــي مــن الســوق كنــت جالــًس معهــم وكنــا قــد اتفقنــا أن نلعــب اليــوم مبــاراة كــرة قــدم 

واتفقنــا علــى الموعــد وعلــى كل شــيء لكــن اآلن قتلــوا. لــم نبقــى ســوا 4 فقــط .

ويضيــف اســتمرينا نبحــث عــن األشــاء والجثــث مــن الســاعة 1 بعــد الظهــر حتــى الســاعة إل 6 مســاء وبعدهــا بحثنــا عمــن 

يســاعدنا فــي الحفــر ووجدنــا شــيول )غرافــة( تبــرع مشــكورًا بذلــك ودفناهــم بقبــر جماعــي . ”

دفناهم هنا في هذه الحفرة .

النســاء يتعرضــن بشــكل خــاص وغيــر متناســب آلثــار النزاعــات المســلحة فهنالــك تأثيــر واضــح عليهــن ألن أي تغييــر 

اجتماعــي فــي معظــم حــاالت الحــروب تعانــي منــه النســاء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. رغــم أنهــن ال يشــتركن مباشــرة 

ــزوح  ات الجنســية والتفــكك األســري والن ــداء ــة واالغتصــاب والخطــف واالعت ــال لكــن يتعرضــن للمــوت واإلصاب ــي القن ف

وفقــدان الملكيــة. ويعانيــن مــن الخــوف واالضطرابــات النفســية واإلحســاس بفقــدان األمــل ويعيشــن كنازحــات فــي أوضــاع 

تغيــب عنهــا الحاجــات والخدمــات األساســية.

تــروي بســمة حســين 40 عــام مشــاهد مؤلمــة عــن مجــزرة ســوق الخميــس، وكيــف كان النــاس يمارســون حياتهــم 

ــم. ــى جحي ــت إل ــة وفجــأة انقلب الطبيعي

قالــت« كنــا نعيــش بأمــن وســام وفــرح بعــد إن قالــوا هدنــه، وكنــا نجهــز حفلــة لصديقتــي وفجــأة حصلــت هــذه المجــزرة 

ــى جحيــم الصــراخ  ــا عشــية القصــف إل ــت حياتن ــوا وغيرهــم جرحــوا منهــم أقــارب وجيــران ، تحول أكثــر مــن 113 قتل

والبــكاء والعويــل فــي كل بيــت فــي القريــة، عيشــونا فــي مأســاة وخــوف ورعــب وقلــق، واســتبدلوا أفراحنــا باألحــزان، »

وتابعــت » جارنــا قتــل وأبنــه الطفــل الصغيــر الــذي لــم يكــن قــد عــرف الحيــاة بعــد وال يــدرك مــا هــي الحــرب، لــم يحمــل 

رشــاش ولــم يشــارك فــي جبهــه، كان يلعــب بالجــوار فعــاد اليهــم أشــاء مقطعــه. لــن يعــد باســتطاعتنا البقــاء األن ، صرنــا 

نشــعر بالخــوف هنــا. أطفالــي كان معهــم امتحــان فــي المدرســة اليــوم لكــن بعــد مــا حــدث باألمــس لــم أســمح لهــم بالخــروج 

وحرمــوا مــن المدرســة وتفكــر بســمة بالنــزوح لكــن أطفالهــا ومواشــيها منعتهــا مــن ذلــك.“

أما أمينه يحي مسلم 35 عام أم ل3 بنات فقد أصيبت بشظايا قذيفة وفقدت زوجها وأربعة من أقاربها.

تســكن فــي إحــدى المنــازل المجــاورة للســوق قالــت : كنــت أعــد وجبــة الغــداء وبجانبــي بناتــي الصغيــرات وكنــا نســمع صــوت 

الطائــرة وفجــأة ســمعنا الضربــة فــي الســوق. عــم الخــوف والرعــب المــكان واهتــز المنــزل مــن قــوة االنفجــار أغلقــت علــى 
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بناتــي الغرفــه، وخرجــت مســرعه نحــو الســوق. فقــد كان أخــي هنــاك واصطحــب معــه إحــدى بناتــي، زوجــي أيضــا بعــد أن 

عــاد مــن العمــل توجــه إلــى الســوق.

ــت  ــت الغــارة األخــرى فســقطت أرضــًا. وأصب ــا حدث ــد وصولن ــي مباشــرة عقــب الغــارة للبحــث عنهــم وعن خرجــت وحمات

ــدي اليســرى ووجهــي. بشــظايا فــي ي

أمينة فقدت زوجها وأربعة من أقاربها ”

وتضيف ”أخي وابنتي كانوا قد خرجوا من السوق قبل الغارة فلم يصابوا بأذى ، أما زوجي فقد قتل.

“.
ُ
وقتل أخي وأبن أخي وعمي وابنه كانوا يعملون في السوق قتلوا أيضا

تشــعر أمينــة بالحــزن والظلــم لفقــدان زوجهــا وأقاربهــا بــدون أي ذنــب فقــد كانــوا مــن البســطاء ولــم يكونــوا يحملــون الســاح 

وتتمنــى العدالــة فيمــن ارتكبــوا هــذه الجريمة.

تعــرض الســوق لغارتيــن متتاليتيــن بحســب مــا رواه شــهود العيــان الذيــن التقينــا بهــم. ولــم يتجــاوز الزمــن 10 دقائــق 

فيمــا بيــن الغــارة األولــى والثانيــة .

وجدنــا حفرتــان فــي الســوق ، األولــى بيضاويــة الشــكل بعمــق 5 أمتــار وبقطــر 10 متــر مــن الجهــة الشــرقية والغربيــة، 

وبقطــر 15 متــر مــن الجهــة الشــمالية والجنوبيــة وتبعــد عــن الخــط العــام حوالــي 10 أمتــار وعلــى بعــد 20 متــر الحفــرة 

األخــرى وهــي دائريــة الشــكل بعمــق 3 متــر وبقطــر دائــري يبلــغ 6 أمتــار.

محــات الســوق بعــض منهــا كانــت مــن الصفيــح أو كمــا يطلــق عليهــا بالعاميــة )صندقــة( دمــرت معظمهــا، والبعــض األخــر 

كانــت مبنيــة مــن األحجــار أو الطــوب 16 منهــا تــم تدميرهــا كليــا وســوت بــاألرض.

يــروي شــهود العيــان مشــاهد مروعــة ممــا أحدثــه تلــك الغــارات فــي الســوق ليــس فقــط فــي عــدد الضحايــا الذيــن ســقطوا 

وإنمــا كيــف تناثــرت أشــاء الضحايــا فــي كل مــكان، وأن بعــض منهــا تطايــرت إلــى مســافات بعيــده داخــل وخــارج الســوق 

ووصلــت إلــى الشــارع العــام . وبعــض مــن تلــك األشــاء وجــدت علــى أســطح بعــض مبانــي المحــات فــي الســوق.

كان نــزول فريــق الرصــد والتوثيــق باللجنــة الوطنيــة فــي اليــوم التالــي وعنــد وصــول الفريــق تفاجــئ أن هنــاك 3 جثــث تــم 

العثــور عليهــا يــوم األربعــاء.

كان المشــهد مؤثــرًا جــدا لمــا بــدت عليــه تلــك الجثــث وقــد اختلطــت األشــاء فيمــا بينهــا وبــات مــن الصعــب التمييــز فيمــا 

بيــن أعضــاء تلــك الجثــث الثــاث .

تم دفن هذه الجثث أيضا بمقبرة جماعية باستخدام الغرافات بالقرب من السوق.

فائــز عبــده قائــد 25 عــام عامــل متجــر مــواد غذائيــة قــال أنــه كان متواجــد فــي البقالــة) المتجــر( وشــاهد الضربــة عندمــا 
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وقعــت فــي الســوق شــعر بالرعــب مــن شــده االنفجــار وخــرج هــارُب مــن الســوق وحدثــت الغــارة الثانيــة أخــذ وقــت كــي 

يســتوعب مــا حــدث. ثــم عــاد يقــول : وحيــن عــدت شــاهدت الجثــث واألشــاء متناثــرة فــي كل مــكان .

ــه مــن الخــوف والرعــب  ــى الســوق لكــن تحليــق الطيــران ســبب لهــم حال ــى الدخــول إل حــاول الكثيــرون بعــد الغــارة األول

منعهــم مــن ذلــك. والبعــض تجــرأ علــى الدخــول إلنقــاض الجرحــى وإســعاف المصابيــن لكــن الغــارة التاليــة اســتهدفتهم .

يقــول يحــي محمــد ناصــر مؤنــس 18عــام« كنــا فــي ســوق القــات قبــل الضربــة وبعــد خروجنــا ســمعنا صــوت الطائــرة، 

وبعــد دقائــق ســمعنا صــوت االنفجــار فــي الســوق جرينــا اتجــاه الســوق و كنــا نريــد الدخــول إلســعاف الجرحــى لكــن الطائــرة 

كانــت تحلــق فــوق رؤوســنا ونحــن نهــرب كان يســبب لنــا الخــوف و اإلربــاك وكان الدخــول والطائــرات تحلــق مغامــرة الن 

بعــض مــن دخلــوا قتلــوا فــي الغــارة الثانيــة أمــا أنــا دخلــت بعــد الغــارة الثانيــة وســاعدت النــاس بجمــع الضحايــا ، كنــا نجمــع 

قطــع وأشــاء ودفناهــم فــي مقبــره جماعيــة هنــاك.

هــادي حســن 28عــام أحــد الباعــة كان داخــل الســوق علــى بعــد أمتــار مــن مــكان ســقوط القذيفــة لذلــك أصابتــه بعــض 

ــم أفقــد الوعــي خرجــت مــن  ــار ل الجــروح الخفيفــة فقــط ويقــول » أصبــت ببعــض الجــروح ووقــع وغطــى جســدي الغب

الســوق مباشــرة، وليســت ســوى 5 دقائــق حتــى حدثــت الغــارة الثانيــة وعــدت إلــى الســوق كــي أطمئــن علــى أصدقائــي 

ــه الجبيــن شــاهدت نــاس وأشــاء وجثــث مقطعــة، بعــض منهــم مقطــع يــده والبعــض مقطــع  شــاهدت منظــر ينــدا ل

رجليــه وهنــاك مــن قطــع نصفيــن والبعــض رمــى بــه االنفجــار إلــى بعــد مســافات خــارج الســوق.

ــا جريمــة العــدوان  ــداء عاجــل لتقديــم المســاعدات اإلنســانية لضحاي ــت قــد وجهــت ن مستشــفيات محافظــة حجــة كان

فــي مســتبأ . كمــا وجــه مصــدر صحــي بالمحافظــة نــداء عاجــل لــوزارة الصحــة لتحــرك الطواقــم الطبيــة واإلســعافيه إلــى 

مستشــفيات مديريــات عبــس ومســتبأ .

ــه تــم اســتقبال 24 جريحــا بينهــم امرأتــان واستشــهد جريحيــن مــن  مــن جانبــه مديــر مستشــفى عبــس فــي حجــة ان

ضحايــا جريمــة ســوق الخميــس.

وأفــاد المنســق الميدانــي التابــع لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي عبــس » ألبيــرت ســتيرن » أنهــم اســتقبلوا 44 حالــه توفــى 

2 وأحالــت 8 حــاالت لمستشــفيات حجــه والحديــدة

ــه فــي المستشــفى تحــت العنايــة  بعــض الحــاالت كانــت جــروح بســيطة تــم خروجهــا مــن المستشــفى وبقيــت 12 حال

الطبيــة.

القتل الممنهج المنظم، والهجمات العشوائية واسعة النطاق السمة الحقيقية للعدوان على اليمن .

دول التحالــف كانــت قــد ســارعت فــي 15 مــارس 2016 بنفــي اســتهداف ســوق الخميــس عبــر الناطــق الرســمي لهــا 

العميــد أحمــد عســيري لهــا الــذي قــال » أن العمليــات التــي تنفذهــا طائــرات التحالــف تتــم بدقــة عاليــة وتســتهدف فــي 
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المقــام األول األســلحة الثقيلــة وأن القصــف بالدالئــل قــد اســتهدف عســكريين حوثييــن كانــوا مجتمعيــن فــي الســوق.

وبوتيــرة متســارعة حضــت المجــزرة المروعــة التــي تعــرض لهــا ســوق الخميــس اهتمــام وتغطيــة قنــوات إعاميــة دوليــة 

فقنــاة الحــرة تناولــت المجــزرة بعنــوان قصــف للتحالــف يــودي بعشــرات اليمنييــن“ وأكــد تقريــر مراســل »راديــو ســوا« فــي 

صنعــاء المجــزرة البشــعة التــي حدثــت بســبب غــارة طائــرات التحالــف ، ترافــق ذلــك مــع تضليــات إعاميــة لقنــوات يمنيــة 

فقنــاة ســهيل قالــت« أن الغــارة اســتهدفت أطقــم عســكرية للحوثييــن داخــل الســوق .

موظفــو مكتــب حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة فــي اليمــن قامــوا بزيــارة موقــع الهجــوم فــي شــمال حجــة يــوم األربعــاء 

16مــارس وأجــروا مقابــات مــع عــدد مــن شــهود العيــان الذيــن أكــدوا أن الغــارات الجويــة دمــرت 16 محــا تدميــرا كليــا 

فــي ســوق آل خميــس وهــو منطقــة التســوق الرئيســية عــن بعــض 15 القــرى المحيطــة بهــا.

واشــاروا الــى الهجــوم علــى المــكان تــم خــال ســاعة الــذروة بعــد ظهــر اليــوم عندمــا كان الســوق مزدحمــا للغايــة وقتــل 

فيــه مــاال يقــل عــن 106 وأصيــب 47 مدنيــا بينهــم نســاء وأطفــال .

منظمــة أطبــاء بــا حــدود أدانــت الجريمــة وقالــت فــي بيــان لهــا« ”إن هــذا الهجــوم هــو آخــر األمثلــة علــى الطريقــة التــي 

ــى توفيــر الحمايــة  ــار لحيــاة المدنييــن .. مجــددة الدعــوة للكافــة األطــراف إل ــدار بهــا الحــرب فــي اليمــن دون أي اعتب
ُ
ت

للمدنييــن. ”

األميــن العــام لإلمــام المتحــدة وفــي بيــان المتحــدث الرســمي باســم األميــن العــام بشــأن اليمــن أكــد علــى إدانــة تلــك المجــزرة 

وأكــد بالقــول« أن أي هجــوم المتعمــد ضــد المدنييــن أو األهــداف المدنيــة يشــكل انتهــاكا خطيــرا للقانــون اإلنســاني الدولــي. 

ومــن األهميــة بمــكان إجــراء تحقيقــات فوريــة وفعالــة ومســتقلة وحياديــة فــي جميــع مزاعــم االنتهــاكات الخطيــرة«

مــن جهتــه عبــر المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان زيــد بــن رعــد الحســين عــن الفشــل المتكــرر لقــوات 

ات فعالــة لمنــع تكــرار مثــل هــذه الحــوادث، التحالــف فــي اتخــاذ إجــراء

وأضــاف أن »المجــازر الناجمــة عــن غارتيــن جويتيــن علــى ســوق آلخميــس، فــي شــمال غــرب اليمــن يــوم الثاثــاء واحــدة مــن 

أعنــف الحــوادث منــذ بدايــة الصــراع قبــل عــام« مشــيرا إلــى أنــه كان ثانــي حــادث مــن نوعــه فــي األســابيع الثاثــة الماضيــة. 

وفــي هــذا الشــأن، قــال روبــرت كولفيــل، المتحــدث باســم المفوضيــة فــي جنيــف: »إن المجــزرة الناجمــة عــن غارتيــن 

جويتيــن علــى ســوق الخميــس، شــمال غــرب اليمــن تعــد واحــدة مــن أعنــف الحــوادث منــذ بدايــة الصــراع قبــل عــام.

ومــن جهتــه عبــر مكتــب منظمــة اليونيســيف للطفولــة التابــع لألمــم المتحــدة بصنعــاء الخميــس عــن ارتفــاع ضحايــا 

الغــارات علــى ســوق الخميــس فــي مديريــة مســتبأ بمحافظــة حجــة الحدوديــة إلــى 119 قتيــل و‘ إصابــة 47 مدنيــا بجــروح 

بينهــم 22 طفــا .

شــكلت تلــك اإلدانــات الدوليــة للمجــزرة عوامــل ضغــط علــى تحالــف العــدوان ممــا أجبــر المتحــدث باســم التحالــف أحمــد 
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عســيري اإلقــرار بارتــكاب الجريمــة مــع اإلصــرار أن الهــدف كان عســكريًا فــي الســوق وحمــل الجيــش الموالــي لهــادي 

المســؤولية فــي تزويــد قــوات التحالــف بالمعلومــات وإحداثيــات المواقــع التــي تتبنــى قــوات التحالــف اســتهدافها وقــال 

” أننــا اســتهدفنا الموقــع ألنــه هــدف عســكري وأن المعلومــات التــي نشــرت كــون الســوق مدنيــًا معلومــات مغلوطــة ومــا 

يتــم تناقلــه عبــر مختلــف الوســائل اإلعاميــة ال يؤكــد بالضــرورة مصداقيــة طبيعــة الســوق الشــعبي وضحايــاه المدنييــن

 الحصار ومعاناة النزوح

علــى وقــع ذلــك الحــال مــن العــدوان و تكثيــف الغــارات و القصــف الهســتيري، ترتفــع مواجــة النــزوح هربــا مــن القصــف 

الــذي ال يفــرق بيــن مدنــي أو غيــر ذلــك، وعنــد النــزوح، يكابــد النازحــون المعانــاة و الحرمــان و قســوة العيــش، فالقمــح فــي 

حقــول األخريــن مــر، والنــازح فــي غيــر منزلــه يعانــي ويــذوق المــر، ففــي لحظــة تتغيــر مجــرى الحيــاة ويصبــح اإلنتقــال 

مــن المســكن هــو الحــل للهــروب بحثــا عــن األمــان ولكنــه فــي نفــس الوقــت يصبــح انتقــال نحــو الخــوف والمجهــول وهــذا 

مايخلــق همــًا الــى جانــب محنــة النــزوح ومعاناتهــا. 

 النازحــون أولئــك القتلــى األحيــاء الذيــن طحنتهــم العــدوان فلــم يقــض عليهــم ولــم يســلم لهــم مــن عالمهــم القديــم 

شــيئا إال الذكــرى التــي تزيــد حســرة الواقــع كثافــة وفجائعــه دراميــة! النازحــون فــي الغالــب أرقــام تذكرهــا المنظمــات 

والجهــات المعنيــة دون أن تتوقــف عندهــم كاأشــخاص مــن لحــم ودم ووجــع ودمــع! هــؤالء الذيــن يســكنون الشــتات 

وتتوزعهــم الجهــات والخيبــات موجــودون بيننــا منــذ خمــس ســنوات، فقــدوا بيوتهــم وبعــض أهليهــم وفقدوا أســماءهم 

فلــم نعــد نــدري لهــم مــن اســم اال نــازح ونازحــة! 

  حكايات تغص بالوجع

فريــق التوثيــق نــزول ميدانيــا، بصحبــة متخصصيــن فــي المجــال النفســي والصحــي لتنفيــذ اســتطاع  ســريع لمامســة 

أوضــاع عــدد مــن النازحيــن، بهــدف توضيــح جانبــًا أخــرى مــن جرائــم القاتــل غيــر المباشــرة، والتــى تقتــل تمامــا كمــا 

يقتــل القصــف المباشــر، وتزيــد مــن الشــدة فــي ظــل حصــار مســتمر، ويبقــى النــزوح هــو ذلــك الوجــع الــذي يتعمــق فــي 

النفــس وترتبــط بــه كثيــر مــن األثــار التــى تبقــى طويــا وقــد ال تــزول.

حيــن نغــوص فــي معانــاة النازحيــن نخــرج مثقليــن بقصــص مؤلمــة، وحكايــات تغــص بالوجــع، كلهــا تنقــل معنــى النــزوح 

ــا  ــي مطــاردة الضحاي ــاة، وف ــع أوصــال الحي ــي تقطي ــة أن تســتمر ف ــه، كلهــا تقــول كيــف يمكــن للغــارة الجوي ومعانات

-الذيــن نجــوا مــن المــوت قصفــا- بكوابيســها وآثارهــا الصادمــة التــي تغــوص عميقــا فــي بعــض الحــاالت، التــي مــرت 

بحيــاة مضطربــة، ثــم أضــاف القصــف وفقــدان األهــل والبيــت والمــال، مــا يجعــل الحيــاة حلقــة متصلــة مــن الفــزع  والوجــع.
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ــى  ــاء عل ــوان وســوف نزمــز ألســمائهم برمــوز بن ــاة ال ــا مــن المعان ــا المنســين وجدن ــا مــع بعــض اولئــك الضحاي تن وفــي لقاء

ــة، عشــرة  ــي الثامن ــت ف ــا، متزوجــة وأم لبن ــن عمره ــث م ــد الثال ــة العق ــي نهاي ــدو ف طلبهــم ، منهــم النازحــة )م. ع(، تب

وولــد فــي الســابعة عشــرة.عندما طلبنــا زيارتهــا قالــت لنــا اختهــا ربمــا تقبــل وقــد ال تقبــل النهــا فــي بعــض االحيــان يصــل 

الحــال بهــا الــى طــرد مــن يزورهــا أو رميهــم ، أو رميهــم بمــا يقــع تحــت يدهــا!  ويبــدوا ذلــك كمــا تــم توضيحــه لنــا مــن 

اإلخصائيــة اإلجتماعيــة المرافقــه لنــا، أن ذلــك مــن عامــات صدمــة، وآالم متراكمة.وفعــا، بمجــرد أن فتحنــا بوابــة األســئلة، 

التــي تتجــاوز االحتياجــات الماديــة إلــى المعانــاة النفســية والشــخصية بــدأت تتحــدث وبــدأت عمليــة تقشــير الوجــع؛ حيــث 

تكشــف فــي كل محطــة مــن حديثهــا طبقــة مــن ألــم يطاردهــا منــذ حــروب ســابقة حتــى هــذه الحــرب الكونيــة التــي بــدت 

كأنهــا حــرب عليهــا بمفردهــا!

توتــر فــي العاقــة الزوجيــة كان مفتــاح الغــوص إلــى سلســلة اآلالم التــي تعرضــت لهــا )م.ع( لقــد كان ذلــك أشــبه بدمعــة 

ابتلعتهــا ثــم كثــر الدمــع وتوالــى الوجــع حتــى أصبحــت الدمعــة مثــل كــرة كبيــرة تــكاد تنفجــر مــن جوفهــا معلنــة عــدم 

احتمــال الجســد لمــا عانتــه الــروح طويــا.

التوتــر الــذي طــال كثيــرات فــي العاقــة بأزواجهــن بفعــل العــدوان وظــروف النــزوح أفضــى فــي حالــة )م. ع( إلــى طــرد الــزوج 

مغضوبــا عليــه لتهاونــه فــي البحــث عــن عمــل والتخفيــف مــن جــوع أبنائــه، كمــا تقــول زوجتــه.

ــك أن )م. ع(  ــة مظاهــر نفســية ذل ــت فــي جمل ــدوب متعــددة تجل ــم تقــف المســألة عنــد هــذا، لقــد صــار فــي النفــس ن ل

تصــاب بحــاالت اكتئــاب، تجعلهــا تقاطــع الجميــع، وترفــض الــكام، أو االختــاط بهــم، وأحيانــا تــؤذي نفســها فتقــوم بنتــف 

شــعرها، ومــرة حلقتــه كامــا، ومــرات تبحــث عــن أدويــة فتشــربها ماضيــة إلــى المــوت، كمــا أنهــا تعيــش جــوا نفســيا قلقــا، 

تســمع فيــه أصواتــا، وتتكلــم معهــا حتــى تنبههــا ابنتهــا متســائلة مــع مــن تتكلميــن؟

 لقــد فهمنــا أنهــا بــدأت تغــوص نفســيا فــي حالــة اكثــر تعقيــدا، وأنهــا تحتــاج لتدخــل عاجــي مــع أنهــا تقــول انهــا ترفــض 

العــاج وال تــرى فيــه فائــدة، حيــث ســبق لهــا أن خضعــت لعــاج نفســي وقــد أوصــى الطبيــب بــدواء يعطــى لهــا مــدى الحيــاة!

أيــة حيــاة صــارت )م.ع( تعانيهــا  هــي بــدأت تغيــب عــن هــذا العالــم بالهــروب منــه فــي دوامــة المــرض النفســي، وزوج 

اليــدري كيــف يلبــى احتياجــات أســرته ، وابنــة ال أحــد يعلــم متــى ســيظهر ألمهــا، وكيــف ســيكون شــكله، وفتــى مراهــق 

طالــه تمــزق أســرته وأثــر علــى وضعــه، ولربمــا علــى مســتقبله، وامــرأة لــم يعــد بوســعها أن تحتمــل، فبــدأت تمضــي بعيــدا 

فــي عالمهــا الــذي تنفصــل فيــه عــن معانــاة مــوت اخويهــا فــي هــذا العــدوان ، وفقــد منزلهــا، وعــدم توفــر االحتياجــات التــي 

تصــون كرامتهــا فــي ظــل حصــار قاتــل و عــدوان مســتمر.

  تحدي الظروف ومواجهة الوجع

والتقينــا عــدد أخــر مــن النازحيــن رجــااًل ونســاء و أطفــال وبالرغــم مــن أننــا لمســنا منهــم مــن يحــرص علــى تقبــل أوضاعهــم 
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الجديــدة ، إال إنــه ومــن خــال طــرح األســئلة مشــافهة وتلمــس أوضاعهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية فمــن 

المرجــح أن نســبة كبيــرة منهــم   يعانــون مــن جملــة مــن المعانــاة الصحيــة و النفســية، بــل أن بعــض منهــم بحاجــة 

الــى تدخــل عاجــي وبشــكل ســريع لكــي ال يشــكل ذلــك خطــرًا علــى حيــاة مثــل هــؤالء األفــراد أو القريبيــن منهــم. ومــن 

خــال النقــاش وطــرح جملــة مــن األســئلة لوحــظ أن الغالبيــة منهــم يعانــون مــن أعــراض عصابيــة كالقلــق واالكتئــاب 

وأعــراض مــا بعــد الصدمــة. والحظنــا أن بعــض االطفــال لديهــم تلعثــم فــي النطــق والــكام نتيجــة للصدمــات التــي 

واجهوهــا كمــا فــي حالــة أحــد األطفــال الذيــن التقيناهــم والــذي فقــد ســته مــن عمومتــه مــن أســرة فــي غــارة جويــة علــى 

منزلهــم، واخــر مثلــة يعانــي مــن تأتــأة وتلعثــم فــي النطــق بســبب ظــروف أســرية ســببتها ظــروف العــدوان والحصــار 

و الوضــع اإلقتصــادي الــذي ســبب كثيــر مــن المشــاكل أنعكســت علــى الطفــل كمــا أفــادت أم الطفــل.

وشــكت أحــدى األمهــات مــن صعوبــات فــي التعليــم واجهــت أطفالهــا، بســبب تغيــر األجــواء والبيئــة التعليميــة التــي 

تعــودوا عليهــا فــي مناطقهــم األصليــة، ممــا أدى الــى تعثــر أبنائهــم والرســوب، وعندمــا ســالنا الطفلــة  أمينــة كيــف 

الدراســة أجابــت كنــت فــي مدرســتي االولــى أفهــم اكثــر مــن اآلن ولذلــك ال اريــد الذهــاب للمدرســة أريــد أن أعــود الــى 

مدرســتي األولــى لكنهــا تدمــرت وبعــض صديقاتــي ذهبــن الــى اللــه، قتلتهــن الطائــرات.

كمــا التقينــا أشــخاص عبــروا عــن حالهــم قبــل النــزوح كيــف كان، مــن ســعة فــي العيــش واســتقرار ، ثــم كيــف صــار و 

تحــول فضــاق بهــم الحــال وتحيــرت بهــم الســبل ، فقــد دمــر القصــف منازلهــم وفقــدوا كل شــيء و نزحــوا الــى مــكان 

غريــب عليهــم، حتــى أن عــدد كبيــر ممــن قابلنــا أوضــح لنــا جحــم المشــاكل الزوجيــة و العائليــة التــى زادت بقــوة بعــد 

النــزوح نتيجــة األوضــاع اإلقتصاديــة الصعبــة وضيــق الحــال الــذي أصبــح ينعكــس علــى الحيــاة بــكل تفاصيلهــا.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن كثيــر مــن النازحيــن يحاولــون تحــدي الظــروف التــي قــد تبلــغ بمــن تصيبــه حافــة الجنــون أو دوامة 

ــك أن الشــخصية اليمنيــة تســكن فيهــا روح التحــدي، فهــي التــي تحــدت قديمــا وعــورة الطبيعــة  ــم النفســي، ذل األل

وهــي اليــوم تتحــدى وعــورة العــدوان، وتريــد البقــاء انتصــار للحيــاة علــى المــوت وهزيمــة لــكل مســببات الفنــاء فنجــد 

كلمــات الرضــا تعبــر عــن ان حــال النازحيــن، كمــا نجــد حــاالت زواج ووالدة ومحــاوالت البحــث عــن فــرص عمــل مهمــا 

كانــت محــدودة أو ضئيلــة العائــد لكنهــا تســهم فــي بــث روح الحيــاة التــي تهــزم المــوت والبقــاء الــذي يعانــد النــزوح.

قصف يالحق النازحين بوحشيه 

ورغــم كل تلــك المعانــاة التــى تحيــط بالنازحيــن الزال القصــف ياحقهــم الــى حيــث ينزحــون فــي سياســة عدوانيــة 

ينتهجهــا القاتــل بــدم بــارد ضــد النازحيــن،  ومــن أمثلــة ذلــك اســتهداف مخيــم المــزرق الــذي يقــع بمديريــة حــرض 

ــارس 2015م،  ــن الموافــق 30 م ــوم اإلثنيي ــي ي ــك ف ــن، حــدث ذل ــزوح االخري ــه و ن ــن في ــل م محافظــة حجــة، وقت

حيــث شــنت طائــرات التحالــف الحربيــة غــارات جويــة اســتهدفت المخيــم الــذي يضــم حوالــي)12,500( نــازح مــن 
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المواطنيــن اليمنييــن الذيــن نزحــوا مــن صعــدة فــي الحــروب الســت التــي شــنت عليهــا . أســفر القصــف عــن مقتــل )25( 

نازحــًا بينهــم )6( طفــًا و)3( نســاء وأصيــب حوالــي)45( نازحــًا بينهــم أطفــال ونســاء،وتعرضت المخيــم  الوحــدة الطبيــة 

ــم ،  ــاة و االل ــة جديــدة مــن المعان ــى مــكان أخــر فــي رحل ــزح بقيــة النازحيــن ال فيــه وبعــض الملحقــات بإضــرار بألغــة. ون

التقينــا المصــاب محمــد شــوعي جميــل عمينــه وهــو فــي المستشــفى بعــد يــوم مــن القصــف قــال: ضــرب الصــاروخ االول بوابــة 

المخيــم ثــم هربــت مــع عــدد مــن النازحيــن مــن المخيــم الــى جــوار الجســر الرابــط فــي الطريــق العــام وقصــف المــكان الــذي 

هربنــا اليــه فهربنــا الــى جــوار الفنــدق واتــت غــارة ثالثــة فيهــا أصبــت و قطعــت رجلــي اليمنــى مــن فــوق الركبــة وتعرضــت 

إلصابــات فــي أنحــاء متفرقــة مــن جســمي.

صيــب بشــظية دخلــت إلــى األمعــاء والمثانــة وتــم اســعافي إلــى مستشــفى حــرض وكانــت 
ُ
وقــال الطفــل ضيــف اللــه مهــدي: أ

جريــت لــي ثــاث عمليــات هــذا الوجــع الــذي أشــعر بــه ال ينســيني الخــوف الــذي شــعرت بــه و صــور 
ُ
أصابتــي خطيــرة وقــد أ

االشــاء و الجثــث المقطعــة و المتفحمــة.

 محمــد قاســم أحــد الناجيــن مــن جريمــة اســتهداف المخيــم تحــدث اقاربــه عنــه قائايــن لقــد نجــا بأعجوبــة ولكنــه فقــد 

عقلــة مــن الخــوف ومــن مــا شــاهد مــن رعــب وخــوف  وأشــاء و جثــث فــر الــى الوديــان دون هــدى مســلوب العقــل ولــم يتــم 

العثــور عليــه األ بعــد أيــام مــن القصــف.

 وفــي جريمــة أخــرى بحــق النازحيــن مــا حــدث أيضــا يــوم الســبت الموافــق 13 أكتوبــر 2018م، حيــن اســتهدفت طائــرات 

القاتــل حافلتــي نقــل علــى متنهــا عــدد كبيــر مــن النازحيــن والمســافرين مــن مديريتــي بيــت الفقيــه و زبيــد ومديريــات 

أخــرى مــن مديريــات محافظــة الحديــدة ، تــم اســتهدافهم فــي الطريــق العــام بمنطقــة المصبريــة بمديريــة جبــل راس 

التابعــة لمحافظــة الحديــدة ، اســفر هــذا اإلســتهداف عــن مقتــل )19( مدنيــًا وجــرح )31( آخريــن بينهــم )6( أطفــال 

أغلبهــم نمــن النازحيــن الذيــن أجبــروا علــى تــرك قراهــم ومزارعهــم نتيجــة القصــف المتواصــل طائــرات القاتــل. 

 وختمامــا هــذه الجرائــم ليســت إال جــزاء مــن مسلســل طويــل مــن الجرائــم والممارســات الوحشــية الــذي يتلــذذ فيــه القاتــل 

بالقتــل ويزهــق فيــه أرواح األبريــاء وقــد حاولنــا فــي هــذا الموجــز أن نعكــس نمــاذج  بســيطة مــن جــزء واســع مــن المعانــاة،  

ومــا كتبنــاه ال يترجــم الواقــع الفعلــي المريــر ، و لكنــه قــد ينقــل و لــو بشــكل ضئيــل قســوة مــا ســببه العــدوان مــن قتــل 

وتدميــر ومــرارة ، ومــا يســببه اســتمرار الحصــار مــن وضــع إنســاني صعــب يتجلــى فــي واقــع الحيــاة اليوميــة للمدنييــن فــي 

اليمــن.
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روايات الضحايا وشهود العيان  حول مجموعة من الجرائم البشعة 
التي طالت المساكن المدنية  واستهدفت المدنيين األبرياء 

ــة  ــة – أمان ــة الصافي ــح بمديري ــي الفت ــي ح ــن ف ــل المكفوفي ــة وتأهي ــور لرعاي ــز الن ــتهداف مرك اس
العاصمــة – 5 ينايــر 2015م

)ح. ق. ن(- كفيــف ويعمــل منــذ عشــرون عــام مدرســًا بمركــز النــور-  50عــام : كنــت نائمــًا مــع عائلتــي وأوالدي بمنزلنــا 

الواقــع فــي حــي شــمية وتلقيــت اتصــااًل هاتفيــًا مــن أحــد الزمــاء المعلميــن بالمركــز فــي الســاعة 2:00 ليــًا وأخبرنــي 

ــوع  ــر مســتغربًا لمــاذا ســيتم قصفــه، فانتظــرت لطل ــك الخب ــم أصــدق ذل ــور ل ــى مركــز الن ــه تــم القصــف الجــوي عل بأن

ــي الطــاب والطالبــات، وعنــد  ــم ألبنائ ــي فيــه كمــدرس ومعل ــة عمل ــى مركــز النــور لمزاول الشــمس وذهبــت كالعــادة إل

وصولــي بوابــة المركــز الرئيســية فوجئــت بخلــوه مــن جميــع الطــاب والطالبــات ووجــدت العديــد مــن النــاس إعامييــن 

ومنظمــات ومواطنيــن بحــرم المركــز يقومــون بمعاينــة القصــف وإجــراء المقابــات، وعندهــا تيقنــت وتأكــدت بأنــه تــم 

القصــف الجــوي علــى مركــز النــور بصــاروخ اســتهدفت المبنــى المخصــص كســكن ومهاجــع نــوم ألكثــر مــن )200( طالبــًا 

وطالبــة، منهــم حوالــي )80( مــن الطــاب نائميــن فيــه معظمهــم أيتــام، وأدى إلــى إصابــة العديــد منهــم بعــدة إصابــات 

منهــم مــن أصيــب  بجــروح متفاوتــة نتيجــة تحطــم النوافــذ واألبــواب وتناثــر األحجــار والــركام فوقهــم نتيجــة القصــف 

والبعــض اآلخــر أصيبــوا بحــاالت صدمــة وفــزع أدت إلــى أمــراض نفســية وعصبيــة ال زالــوا يعانــون منهــا حتــى اللحظــة.

)أ. م .ع ( -أحــد ضحايــا االســتهداف مــن الطــاب الكفيفيــن- 12عــام: كنــت نائمــًا أنــا وزميلــي بغرفتنــا المخصصــة 

لنــا بالجنــاح رقــم )12( فــي الطابــق الثانــي بالمبنــى المســتهدف وفجــأة ســمعنا دوي انفجــار عنيــف فوقنــا تــاه تناثــر 

وتســاقط أحجــار وركام مصحوبــًا بدخــان وغــازات وأتربــة، أيقضنــا ذلــك مــن نومنــا مذعوريــن ومصدوميــن وقمنــا مــن 

ــرة  ــا كل م ــم بعــد اصطدامن ــي صــدام دائ ــي ف ــا وزميل ــت أن ــن الهــروب، كن ــى أي ــدري إل ــن الهــروب وال ن أســرتنا محاولي

بالحائــط، ومــن شــدة الفــزع نســينا جهــة موقــع البــاب لنخــرج منــه وننجــو بأنفســنا، وقفنــا فجــأة بعــد أن أعيانــا التعــب 

وصرخنــا نســتغيث لنجدتنــا ولكنــي لــم أكــن الوحيــد الــذي كان يصــرخ بــل جميــع نــزالء المبنــى مــن الزمــاء كانــوا يصرخــون 

أيضــًا، كنــت أدقــق الســمع عســاي أن اســمع اســتجابة لندائــي وال أســمع إال صــراخ بقيــة زمائــي فــي غــرف المبنــى فظللــت 

وا النــاس  مــن بينهــم المشــرفين وأنقذونــا مــن المركــز وقادونــا إلــى مســجد الحزيلــي لاختبــاء فيــه  أصــرخ معهــم حتــى جــاء

 وقــوع العديــد 
ً
مــن القصــف بعــد أن أخبرونــا أنهــا كانــت غــارة جويــة بصــاروخ اســتهدف المبنــى الــذي ننــام فيــه محدثــة

مــن اإلصابــات فينــا منهــم أنــا وقــد أصبــت بحالــة صدمــة وفــزع أثــرت علــى حالتــي النفســية والعصبيــة، وكذلــك نتــج عــن 

القصــف تدميــر المبنــى المخصــص لنــا كســكن وغــرف نــوم ألكثــر مــن )300( طالــب وطالبــة معظمهــم أطفــال وأيتــام، 

وكان المتواجديــن معنــا أثنــاء الضربــة الجويــة حوالــي )80 – 90 ( طالبــًا كنــا جميعــًا نائميــن آمنيــن بأمــان اللــه، لــم نكــن 
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نتوقــع أبــدًا أن تقصفنــا الســعودية وتحالفهــا بطائراتهــا الحربيــة.

 )ص . ع .  م ( - مــن أهالــي حــي الفتــح المجــاور للمركــز-30 عامــًا: كنــت فــي الشــارع جالســًا بجــوار المنــزل المقابــل 

لمركــز النــور الــذي ال يفصلنــا عنــه ســوى شــارع 10 أمتــار ، وعنــد الســاعة 1:30 تقريبــًا بعــد منتصــف ليلــة الثاثــاء 

الموافــق 2016/1/5م شــاهدت ســقوط الصــاروخ وارتطامــه بمبنــى مركــز النــور محدثــًا انفجــارًا قويــًا وتصاعــد ألســنة 

ــى تحطــم نوافذهــا فقمــت  اللهــب والدخــان وتطايــرت الشــظايا واألحجــار بمحيــط المركــز مــن منــازل مجــاورة أدى إل

حينهــا مــن مكانــي وركضــت باحثــًا عــن مــكان آمــن خشــية تكــرار القصــف الجــوي لطائــرات التحالــف الســعودي علــى الحــي 

الســكني وبعــد أن هــدأ القصــف ذهبنــا أنــا وعــدد مــن المواطنيــن إلــى مركــز النــور إلنقــاذ الطــاب الكفيفيــن وإخراجهــم من 

المركــز والمبانــي التابعــة لــه وتفقدهــم عقــب ســماعنا صراخهــم واســتغاثتهم مــن داخــل المبنــى المخصــص لســكنهم 

وغــرف نومهــم والــذي اســتهدفه القصــف، وقمنــا بإنقاذهــم واقتيادهــم إلــى مســجد الحزيلــي بالحــي وهــم بحالــة يرثــى 

لهــا والبعــض منهــم أصيــب وتــم نقلهــم فــوق ســيارات اإلســعاف، كان االســتهداف بصــورة متعمــدة وعدونــًا غاشــم وال 

يوجــد فيــه أي أســلحة أو تواجــد عســكري أو غيــره حســب مــا زعمتــه وســائل إعــام التحالــف الســعودي بتقريرهــا ذلــك 

القصــف، وأســفرت الغــارة عــن تدميــر أحــد مبانــي المركــز تدميــرًا كليــًا وتضــرر معظــم المبانــي والمرافــق التابعــة لــه 

وتضــرر عــدد مــن المنــازل المدنيــة المجــاورة وحــدوث حــاالت نــزوج جماعيــة لمعظــم األســر المدنيــة عقــب القصــف 

إلــى أماكــن أخــرى«.

 ) ج . ح (- أحــد المعنييــن بمركــز النــور للمكفوفيــن: إن غــارة جويــة للطائــرات الحربيــة للتحالــف الســعودي اســتهدفت 

بشــكل مباشــر مركــز النــور للمكفوفيــن وتحديــدًا المبنــى رقــم )3( الــذي يضــم مهاجــع نــوم وســكن للمكفوفيــن منــه 

وقســم خــاص باألطفــال دون ســن الـــ12 عامــًا بالمبنــى المســتهدف، وأن القصــف تــم أثنــاء مــا كان يتواجــد فيــه حوالــي 

)70-80( كفيــف كانــوا نائميــن فيــه والذيــن نجــوا بأعجوبــة بفضــل اللــه وعنايتــه لهــم، وأن الغــارة الجويــة علــى مركــز 

النــور أســفرت بتدميــر جزئــي للمركــز وتضــرر بقيــة المبانــي والمرافــق التابعــة لــه والمنــازل المجــاورة لــه بأضــرار كبيــرة، 

مناشــدًا تجنيــب المركــز أي غــارات جويــة تســتهدف ذوي اإلعاقــة ومقراتهــم ومبانيهــم ومراكزهــم عــن هــذه الحــرب 

والصراعــات، حيــث ليــس لــدى المكفوفيــن غيــر التعليــم والعلــم، وطالــب منظمــات حقــوق اإلنســان المحليــة والدوليــة 

ومنظمــات األمــم المتحــدة والــدول المعنيــة بإيقــاف هــذا العــدوان وحمايــة وتعزيــز حقــوق ذوي اإلعاقــة وفــق القوانيــن 

واالتفاقيــات واألعــراف الدوليــة

استهداف جسر عين وشا الحيوي بمديرية نهم محافظة صنعاء- 2 فبراير 2015م

) أ . م . ح (- والــد أحــد الضحايــا -50 عامــًا: ولــدي قتــل نتيجــة غــارة جويــة لطائــرات الســعودية وتحالفهــا علــى 

الجســر بعــد ســاعة مــن قيامهــا بتدميــره بغارتيــن، كان ولــدي مــع عــدة أطفــال يشــاهدون الدمــار الــذي لحــق بالجســر، 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

172



01

لقــد تعمــدت الطائــرات اســتهدافهم وقتلهــم بــدون  أي ذنــب وإال مــاذا يفهــم مــن معــاودة قصــف الجســر بعــد ســاعة 

ة، هرعــت عقــب ســماعي أصــوات وصــراخ النســاء واألطفــال الجرحــى  مــن تدميــره؟ إال بهــدف قتــل أطفالنــا وقتــل البــراء

إلــى جــوار الجســر وجــدت ولــدي مضرجــًا بدمائــه، أصبــت بحالــة صدمــة، نظــرت مــن حولــي ال أدري مــاذا أعمــل!! قمــت 

باحتضــان ولــدي، فوجــدت مؤخــرة رأســه قــد بترتــه شــظية مــن الصــاروخ عــن جســده ونثــرت دماغــه علــى التــراب، 

صحــت ولــدي شــهاب حبيبــي أجبنــي وضعــت يــدي علــى وريــده ونبضــات قلبــه عســى أجــده مــا يــزال علــى قيــد الحيــاة 

ــه جثــة  ــي أن ــى المستشــفى بالعاصمــة صنعــاء وأكــدوا ل ــه ميــت بــل قمــت بأخــذه إل ــم أصــدق النــاس أن ولكنــه فارقهــا، ل

هامــدة ولــم أتمالــك نفســي إال بترديــد »حســبي اللــه ونعــم الوكيــل«.

) هـــ . أ . ح (- مــن أبنــاء المنطقــة - 30 عامــًا: قــام الطيــران بقصــف الجســر رغــم تدميــره كان أبنــاء المنطقــة يذهبــون 

لمشــاهدة آثــار الدمــار بالجســر، ثــم يعــودون وأنــا مــن ضمنهــم الطمئنانــا بعــدم معــاودة القصــف وهــدوء الجــو ولــم نعــد 

نســمع بــأي تحليــق للطائــرات فــي ســماء المنطقــة، وفجــأة ســمعنا دوي انفجــار الصــاروخ بعــد ســاعة رأيــت عقبهــا أحمــد 

حجيــل محتضنــًا لولــده والدمــاء قــد غطــت جســد الطفــل، ودمــوع والــده تتســاقط علــى وجــه الضحيــة شــهاب، تركتهــم 

وذهبــت إلســعاف بقيــة األطفــال المصابيــن وتــم إســعافهم إلــى المستشــفى، أدى القصــف إلــى مقتــل الطفــل شــهاب أحمد 

حجيــل – 12 عامــًا وإصابــة )5( أطفــال مــن أســرة بنــي حجيــل كان المشــهد مروعــًا، أصيــب النــاس وتحديــدًا أمهــات 

وآبــاء المصابيــن بحــاالت صدمــة وإعيــاء، أصيبــت بقيــة األســرة بحــاالت ذعــر، فقامــوا يبحثــون عــن أوالدهــم وأطفالهــم 

ليعقــب ذلــك حــدوث نــزوح جماعــي لجميــع األســرة المدنيــة مــن منازلهــم بمنطقــة آل حجيــل وآل الشــريفة، لقــد تركــوا 

النــاس مســاكنهم ونزحــوا إلــى أماكــن بعيــدة بالعاصمــة صنعــاء للنجــاة بــأروح أطفالهــم ونســائهم، بلغــت عــدد األســر 

التــي نزحــت حوالــي )50( أســرة وأصبحــت المنطقــة كمــا تــرون خاليــة مــن الســكان، ولــم يعــد يوجــد هنــا ســوى بعــض 

المدنييــن لحراســة منازلهــم.

استهداف حي الكمب السكني في يريم محافظة إب -17 سبتمبر 2015م

) هـــ . م . و ( – أحــد أبنــاء الحــي : ســمعنا أصــوات تحليــق مكثــف لطيــران التحالــف الســعودي، وكانــت تحلــق بشــكل 

منخفــض حينهــا.. لــم يكــن هنــاك أي أصــوات للمضــادات.. بعدهــا تفاجئنــا بقصــف علــى الحــي فــي حوالــي الســاعة الثانيــة 

والربــع بعــد منتصــف الليــل، تأثــرت المنــازل مــن شــدة الضربــة واالنفجــار، مــن شــدة الخــوف هرعنــا للهــروب والنجــاة 

بأرواحنــا مــن موقــع القصــف، بعــد ذلــك تــم القصــف مــرة أخــرى، قــام أخــي بإخــراج عائلتنــا، أمــا أنــا فذهبــت ألقــوام بإنقــاذ 

المصابيــن ومســاعدة المســعفين وإخــراج الضحايــا مــن تحــت األنقــاض، حينهــا لــم أكــن أســتطع معرفــة أي منــزل، فقــد 

تــم القصــف عليــه.. كنــت أعلــم أنــه منــزل جــار لــي لــم اســتطع معرفتــه، لكنــي بعــد ذلــك عرفــت أنــه كان منــزل محمــد 

النزهــي وأخــوه شــداد النزهــي وبيــوت التالبــي ومنــزل محمــد الخوالنــي.. عرفــت ذلــك بعدهــا.. جميــع مــن كانــوا يقومــون 
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بعمليــة اإلنقــاذ كانــوا يصرخــون مــن هــول مــا جــرى، كان منظــرًا مرعبــًا .. نســاء تحــت األنقــاض، أشــاء وجثــث متفحمــة«.

اســتهداف منــزل المهنــدس حســن علــي الطشــي وقتــل وإصابــة جميــع أســرته بســكن المهندســين 
بهيئــة تطويــر تهامــة الزراعــي فــي مدينــة الحديــدة 8 أغســطس 2015م

) خ . ق . ط ( - شــاهد عيان-50عــام: »فــي صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 2015/8/18م عنــد الســاعة العاشــرة 

والنصــف صباحــًا حلــق طيــران التحالــف الســعودي علــى المنطقــة وقصــف منــزل المهنــدس/ حســن علــي محمــد الطشــي 

بغارتيــن جويتيــن دمرتــا المنــزل علــى رؤوس مــن كان فيــه وقضــت علــى أطفــال المهنــدس األربعــة باإلضافــة إلــى ابــن 

أخيــه كمــا قضــت علــى والدتــه الكبيــرة فــي الســن،  كذلــك فقــد أصيــب فــي الغارتيــن كل مــن المهنــدس وزوجتــه وأختــه 

ســعاد وابــن أخيــه جمــال بإصابــات بالغــة. واســتمرت عمليــة البحــث عــن ناجيــن وانتشــال جثــث القتلــى بوســائل بدائيــة 

علــى يــد فريــق مــن الســكان المجاوريــن ألكثــر مــن )48( ســاعة تــم فيهــا انتشــال أشــاء ثاثــة أطفــال متفحمــة, وواصــل 

فريــق اإلنقــاذ البحــث, وبعــد جهــد جهيــد اســتغرق إثنتــي عشــرة ســاعة إضافيــة أنتشــلت جثــة األم وجثــة طفلــة كانــت 

ــم يجــد جثــة الطفــل األخيــر، وبعــد عنــاء  متفحمــة بــا رأس وجثــة الجــدة التــي كانــت متفحمــة أيضــًا, إال أن الفريــق ل

شــديد اســتمر لســاعات أخــرى وجــد الفريــق نصــف جثتــه فقــط حيــث كانــت منقســمة إلــى نصفيــن بالطــول – أي مــن 

الــرأس إلــى القــدم – ولشــحة اإلمكانيــات لــم يســتطع المنقــذون إســعاف الجرحــى إلــى مستشــفيات صنعــاء«.

استهداف سوق شعبي بمديرية الضحي بمحافظة الحديدة – 18 أغسطس 2015م

) ع . ي . ع ( - شــاهد عيــان-30 عــام: »بينمــا أنــا أبعــد عــن محــل الواقعــة  بحوالــي )500 متــر( بمســافة قريبــة إذ 

بــي أســمع وأشــاهد الضــرب علــى ســوق الضحــي، وصلــت إلــى الســوق ومــا زال يحتــرق بــكل مــن فيــه وقاطرتــان تشــتعان 

بالنيــران مــع المحــات التجاريــة بداخــل الســوق، كلهــا تحتــرق، وشــاهدت أجســادًا تقطعــت إلــى أشــاء واحترقــت وهــم 

ــى  ــة، وال يوجــد معهــم أي ســاح أو حت ــل داخــل البقال ــذي قت ــه ال ــل المحمــدي وطفل فــي محاتهــم ومنهــم عبدالجلي

خنجــر كلهــم يســترزقون علــى أســرهم البعــض يبيــع خضــروات وبعضهــم يبيــع القــات، وأنــا شــاهدت ســتة عشــر قتيــل 

وانتشــلتهم مــن تحــت األنقــاض مــع باقــي النــاس، كان المنظــر ال يحتملــه إنســان، لــم اســتطع انتشــال المزيــد أو النظــر 

إلــى بقيــة جثــث الشــهداء واألطفــال، أصابنــي الذهــول وجلســت فــوق الــركام شــارد الذهــن«.

وقــد اســتهدفت طائــرات التحالــف بعــدة غــارات أماكــن متعــددة  فــي مديريــة الضحــى و الســوق الشــعبي الــذي يكتــظ 

بالباعــة والمتســوقين مــن المســافرين واألهالــي الذيــن اعتــادوا شــراء حاجياتهــم اليوميــة منــه، وقــع الصــاروخ االول علــى 

مســجد األنصــار القريــب مــن الســوق الــذي تحــول إلــى ركام فــوق رؤوس ســته مــن الاجئيــن الصومالييــن الذيــن كانــوا 
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نائميــن فيــه، وحيــن رأى أهالــي المدينــة و الباعــة و المســافرين الذيــن كانــوا فــي الســوق مــا حــل بالمســجد حاولــوا لملمــة 

أغراضهــم و الهــروب خــوف مــن معــاودة القصــف فجــاء الصــاروخ الثانــي نحوهــم مســتهدفا وســط الســوق ليســقط علــى 

ــة بالميــاه المعدنيــة مــع ســائقها وأخــرى  إثــره العشــرات مــن القتلــى و الجرحــى أشــاء متناثــرة واحترقــت ناقلــة محمل

محملــة بالوقــود نجــا ســائقها بأعجوبــة ، كا الناقلتيــن كانتــا تمــرا فــي الســوق حــال االســتهداف. وماهــي إال دقائــق قليلــة 

و عــاود الطيــران ليســتهدف مزرعــة تبعــد عــن الســوق أربعــة كيلــو متــرات باتجــاه الشــرق، أتلفــت المزرعــة كاملــة بمــا 

فيهــا مــن مزروعــات، ثــم كانــت الضربــة الرابعــة علــى مولــد كهربائــي لضــخ ميــاه اآلبــار وصهاريــج حفــظ الميــاة، ولحســن 

الحــظ أن مالــك المزرعــة وأســرته لــم يكونــوا فــي المزرعــة فقــد نزحــوا مــن المدينــة قبــل ذلــك جــراء تعــرض المدينــة 

ــن  ــا وجــرح عــدد)15( أخري ــك الغــارات عــن استشــهاد عــدد)35( مدني للقصــف فــي وقــت ســابق. وقــد أســفرت تل

ــة الهلــع و الخــوف التــى أصابــت المدنييــن مــن أبنــاء المنطقــة جــراء  ــى حال بينهــم ســتة الجئيــن صومالييــن باألضافــة ال

اســتهداف الطيــران للمدنييــن بشــكل مباشــر. كمــا نتــج عــن ذلــك االســتهداف تدميــر الســوق بشــكل كلــي، وتدميــر كل 

المحــات التجاريــة والمطاعــم التــي يزيــد عددهــا عــن )23( محــًا ومطعمــًا تجاريــًا علــى رؤوس مــن فيهــا، كمــا تــم 

تدميــر مســجد األنصــار بالضحــي بشــكل كامــل وإتــاف ناقلتيــن كبيرتيــن، إحداهمــا ناقلــة وقــود واألخــرى للنقــل العــام. 

باإلضافــة الــى تعــرض محطــة الوقــود وبعــض المنــازل المجــاورة للســوق لتدميــر جزئــي. و تدميــر مزرعــة بمــا فيهــا مــن  

مزروعــات وأتــاف المولــد الكهربائــي  الــذي يســتخدم فــي ضــخ الميــاة بالمزرعــة«.

استهداف مصنع الشام للمياه المعدنية في مديرية عبس بالجر بمحافظة حجة – 30أغسطس 2015م

) أ . ع . ي ( - شــاهد عيــان- 37 عــام: »شــهدنا ليلــة مرعبــة فعنــد الســاعة الرابعــة إال ربــع فجــرا حلــق طيــران 

الســعودية وتحالفهــا بكثافــة فــوق ســماء المنطقــة ومــن ثــم قصفــت إحــدى الطائــرات مصنــع الشــام للميــاه المعدنيــة 

بغــارة واحــدة أســفرت عــن أضــرار ماديــة جســيمة وخســائر بشــرية مــن العمــال الذيــن كانــوا متواجديــن فــي المصنــع 

ــون أســرهم الفقيــرة، وجــرح أكثــر مــن )12( جريحــًا  ــاء تأديتهــم عملهــم وقتــل منهــم )13( عامــًا ممــن يعول أثن

ــى محافظــة الحديــدة، كمــا أن المصنــع الــذي يعــول أكثــر مــن ســبعين  بإصابــات خطيــرة معظمهــم تــم إســعافهم إل

أســرة قــد ُدمــر تدميــرًا كليــًا نتيجــة القصــف الصاروخــي«.

) إ . ج . ع ( -  شــاهد عيــان -  21 عــام: » كنــت جالســًا مــع أحــد أصدقائــي والطيــران يحلــق، وفجــأة ضربــت المصنــع 

الــذي بجــوار قريتنــا القريبــة مــن المصنــع والتــي تبعــد عنهــا حوالــي كيلومتــر واحــد فقــط، فهرعنــا إلــى المصنــع نريــد أن 

ننقــذ إخواننــا وســمعنا أصــوات بعضهــم مــن تحــت الــركام يقولــون- انقذونــا – وســمعنا الطيــران يحلــق ثانيــة وهــذا مــا 

جعلنــا نهــرب مــن المصنــع وتركناهــم خوفــا علــى انفســنا، وعندمــا ذهــب الطيــران رجعنــا إلــى المصنــع النتشــال األشــاء 

المتناثــرة مــن العمــال والتــي كانــت منتشــرة فــي كل مــكان، ولــم يجــدوا فــي المــكان أي عامــل ســليم وإنمــا جثــث متفحمــة 
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ــوا  ــاج ممزقــة، وأن هــؤالء العمــال كان ــن وآالت خــط اإلنت ــد المكائ ــرة وممزقــة، وبعــض جثــث العمــال عن وأشــاء متناث

يناوبــون فــي الليــل وأن الذيــن ماتــوا داخــل المصنــع هــم حوالــي ثاثــة عشــر عامــًا والباقيــن جرحــوا، وتــم إســعافهم إلــى 

مستشــفى األمــل بالحديــدة, وأمــا المصنــع فقــد ُدمــر بالكامــل.

) إ .  أ . ش ( - شــاهد عيــان-30 عــام: »شــاهدت جثــث العمــال مقطعــة إلــى أشــاء متناثــرة وأخــرى متفحمــة رأيــت 

جثــة حاشــد علــي علــي لبينــة وقــد تفحمــت، وال يوجــد فــي الجثــة رأس وهــذا العامــل كان يعــول ثمانيــة مــن أســرته كان 

هــو أكبرهــم، لــم نجــد مــن جثتــه شــيء إال قطــع مــن مابســه، وأشــاء هــو محمــد إبراهيــم حاشــد وكذلــك جثــة أحمــد 

إبراهيــم محمــد حاشــد«. 

) ع . ع . أ( - أحــد العمــال الضحايــا الذيــن أصيبــوا بإصابــات بليغــة -35 عــام: »لــم أســمع أو أرى إال ســقوط الصــاروخ 

علــى المصنــع فتحطــم الهنجــر علــى رؤوس العمــال أثنــاء مــا كنــت بيــن هنجــر المولــدات الكهربائيــة وهنجــر المصنــع، 

حاولــت الهــرب إال أنــي لــم أتمكــن ولــم ينجــو مــن المصنــع إال القليــل مــن الجرحــى«.

استهداف منازل المواطنيين في حارة األكراد بحي النهضة السكني أمانة العاصمة – 5 سبتمبر 2015م

) خ . ع . ف ( - مــن الضحايــا الناجيــن مــن القصــف -21 عــام: »عنــد الســاعة الثامنــة والنصــف مــن صبــاح يــوم الســبت 

الموافــق 5 ســبتمبر 2015م وأثنــاء تناولنــا وجبــة اإلفطــار، ســمعنا صــوت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي 

وفوجئنــا بالضــرب الصاروخــي علــى الحــي أول صــاروخ انفجــر فــي منــزل مجاهــد الفضلــي، قــوة صــوت االنفجــار أخرجنــا إلــى 

الشــارع وشــاهدت الصــاروخ الثانــي يســقط علــى منــزل جميــل القرشــي أثنــاء قيــام يوســف جميــل بإغــاق بــاب منزلهــم، 

ــر  ــه الصــاروخ تطاي ــذي مزق ــن جســد يوســف ال ــع الجهــات ومعهــا أشــاء م ــي جمي ــر ف ــزل تطاي وشــاهدنا جــدار المن

البعــض منــه ومــا تبقــى منــه دفــن تحــت الــركام، يوســف راح ضحيــة هــذا الهجــوم الاإنســاني والــذي نتــج عنــه قتلــى فــي 

هــذا المنــزل ومنــزل الفضلــي، وتدمــرت وتضــررت كافــة المنــازل المجــاورة، عندمــا تاشــت األدخنــة والغبــار الناتــج عــن 

القصــف شــاهدنا الدمــار والخــراب فــي حينــا، مشــاهد ال يمكــن تصديــق تفاصيلهــا إال أن عينــي شــاهدت ذلــك، حتــى منزلنــا 

أصبــح أطــااًل وبقايــا وكأنــه مهجــور مــن عشــرات الســنين«.

) ص . أ . م ( – شــاهد عيــان مــن ســكان الحــي -26 عــام: »ســمعنا صــوت الطائــرات وهــي تحلــق وفجــأة ســمعنا ســقوط 

صــاروخ فــي الحــي عندمــا خرجنــا مــن منزلــي وجــدت أن الصــاروخ دمــر منــزل الفضلــي وصــاروخ آخــر ســقط علــى منــزل 

جميــل القرشــي، وبعــد خمــس دقائــق ســقط الصــاروخ الثالــث أمــام منــزل باهــش فــي الطريــق أدى إلــى تدميــر المنــزل 

وتدميــر الطريــق العــام وتضــررت منــازل مجــاورة، هرعنــا إلــى منــزل القرشــي ووجدنــا أن إبنــه يوســف قتــل ولــم نجــد 

إال بقايــا مــن جثتــه تحــت أنقــاض منزلهــم، وأصيــب آخــرون فــي المنــازل المجــاورة لبيــت القرشــي، كمــا شــاهدنا منــزل 

مجاهــد الفضلــي أصبــح ركامــًا وتحتــه أســرة الفضلــي الذيــن قمنــا بالبحــث عنهــم وانتشــالهم قتلــى مــن تحــت الــركام، كمــا 
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شــاهدت منــازل أخــرى مدمــرة ومتضــررة«.

) ص . م ( - شــاهد عيــان مــن ســكان الحــي -51 عــام: »قــام طيــران العــدوان الســعودي بالقصــف علــى حينــا، منزلــي 

تدمــر وتدمــرت عــدة منــازل مجــاورة لنــا، منــزل جارنــا جميــل القرشــي تعــرض لاســتهداف المباشــر وُدمــر كليــًا، وقتــل 

ولدهــم يوســف ولــم نعثــر علــى أي أثــر لــه ســوى عظمــة مــن جمجمــة رأســه«. 

)هـــ . ز . ص ( أحــد شــهود العيــان: »كان القصــف قويــًا وأصيــب األطفــال عمــار صالــح منيــف عمــره 6 ســنوات، وانتصــار 

صالــح منيــف 5 ســنوات، وتــم إســعافهم إلــى المستشــفى، وتضــررت العديــد مــن المنــازل وأصيــب وقتــل العديــد مــن 

الجيران«.

) ف . م . أ ( -  أحــدى الضحايــا الناجيــن مــن القصــف- 8 أعــوام: »فقــدت عمتهــا أمــة الرحمــن تحــت األنقــاض، قالــت لنــا 

أثنــاء قيامنــا بتوثيــق الواقعــة ومرورنــا بجــوار أحــد المنــازل وإذا بصــوت الطفلــة التــي كانــت تمــر فــي الحــي مــع والدتهــا 

وأختهــا تقــول لنــا: »ذاك بيــت جــدي أحمــد الفضلــي« شــاهدنا ذلــك المنــزل الــذي لــم يتبــق منــه إال الــركام، ماتــت عمتــي 

أمــة الرحمــن وهــي فــي غرفتهــا، أمــا جــدي أحمــد وجدتــي تقيــة وعمتــي مريــم وعبداإللــه ونصــر وهشــام أعمامــي فقــد 

خرجــوا مــن تحــت التــراب بعــد أن ســقط المنــزل فوقهــم«.

)م.ع( شــاهد عيــان مــن ســكان الحــي-45 عــام: »أصيــب آدم بحــروق شــديدة، أصيــب بهــا عندمــا قصــف الصــاروخ 

منزلهــم فخــرج مــن المنــزل إلــى الشــارع وهــو يــدور حــول نفســه والنيــران تــأكل جســده وألقــى بنفســه إلــى األرض ليطفــئ 

لهيــب احتــراق جســده وتــم إســعافه، كمــا أصيبــت جارتــي فاطمــة الكبســي بجــروح فــي وجههــا جــراء القصــف«.

) ع . م . ف ( - مالــك أحــدى المنــازل المســتهدفه -51 عــام: »كنــت مــع أهلــي وأوالدي فــي منزلــي، وســمعنا أصــوات 

الطائــرات وهــي تحلــق بعــد ذلــك بدقائــق، إذ بنــا نتفاجــئ بســقوط صواريــخ علــى الحــي حاولــت أن أنــزل أبنائــي إلــى بــدروم 

المنــزل ومــا أن وصلنــا إلــى البــدروم، وإذ بأحــد الصواريــخ يســقط علــى منــزل ابــن عمــي مجاهــد الفضلــي بجوارنــا، أصبــت 

أنــا وأبنائــي بخــوف وهلــع  شــديد، إحــدى بناتــي أصيبــت بشــظية مــن الزجــاج المتطايــر مــن ضغــط انفجــار الصــاروخ وتــم 

إسعافها«.

) ص . ع . ن ( - احــد الســكان- 71 عــام: »أثنــاء مــا كنــت فــي منزلــي ســمعت دوي انفجــارات كبيــرة هــزت منزلــي خرجــت 

إلــى بــاب منزلــي وإذا بــي أشــاهد النســاء يهرعــن إلــى جــوار منــزل عبداللــه باهــش، والغبــار واألدخنــة تتصاعــد مــن جــوار 

منزلــه وهــم يقولــون الطيــران ضــرب بصــاروخ علــى منــزل عبداللــه باهــش، دخلــت بعــد ذلــك إلــى منزلــي، وبعــد خمــس 

دقائــق ســمعت انفجــارًا كبيــرًا مــن قــوة ضغطــه رمــى بــي إلــى أحــد جــدران الغرفــة التــي كنــت جالســًا فيهــا، وشــاهدت 

نوافــذ وأبــواب منزلــي تتطايــر فــي الهــواء، خرجــت مــن المنــزل خائفــًا مرعوبــا«.

مســؤول األمــن  فــي المستشــفى الجمهــوري أفادنــا بقولــه: فــي الســاعة الثانيــة عشــر ظهــر يــوم الســبت الموافــق 
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2015/9/5م وصــل إلــى المستشــفى الجمهــوري عــدد خمــس جثــث قتلــى تــم إدخالهــا بعــد تســجيل البيانــات إلــى ثاجــة 

ــازل المواطنيــن فــي حــي  ــى من ــف الســعودي عل ــدول التحال ــة ل ــرات الحربي المستشــفى وكان ســبب الوفــاة قصــف الطائ

النهضــة، كمــا أن المستشــفى اســتقبل  حــاالت مصابــة بجــروح خطــرة إحــدى هــذه الحــاالت توفيــت وهــي تحــت العنايــة 

المركــزة وتــم إدخــال بقيــة الجرحــى إلــى قســم الحــروق حيــث بلغــت نســبة الحــروق فــي أحدهــم 30% مــن جســمه.

استهداف عمارة عبدالله جحزة حي بيت زبطان– مديرية السبعين - 5 سبتمبر 2015م

) ب . أ . ع ( -  أحــد الضحايــا -30 عــام: »بعــد ليلــة قاســية كنــت أعانيهــا مــن شــدة األلــم الــذي أصــاب رأســي، وفــي 

وقــت صــاة الفجــر قصــف الطيــران الســعودي وتحالفــه منزلنــا بصاروخيــن، فقتــل أمــي آمنــة، وإلــى جانبهــا أختــي تيســير، 

وقتــل خمســة مــن أصحــاب المحــات التجاريــة وعمالهــم كانــوا ينامــون فــي محاتهــم، تمزقــت أجســامهم، أمــا صاحــب 

محــل الحاقــة فقــد قطعــت الشــظايا جســمه إلــى أشــاء، جمعناهــا فــي أكيــاس صغيــرة ولــم نعثــر علــى رأســه وبقايــا 

جســمه إلــى اآلن وجــرح أكثــر مــن تســعة عشــر مــن أهالــي الحــي أغلبهــم مــن األطفــال والنســاء«.

) أ . ج ( -  أحــد الضحايــا الناجيــن -35 عــام: »كنــت نائمــًا فــي فراشــي وســط غرفتــي، اســتيقظت إثــر ارتطــام جســمي 

فــي بــاب غرفتــي، ال أعلــم مــا الــذي رفــع جســمي مــن مكانــي وقــذف بــي ناحيــة بــاب الغرفــة، ومــا إن حاولــت القيــام حتــى 

 ومصــاب 
ٌ

لت: يــا إلهــي مــا الــذي حصــل؟! وخرجــت مــن البيــت وأنــا خائــف ســمعت صــراخ وبــكاء األطفــال والنســاء، فتســاء

بالهلــع وكأنــي فــي حلــم، شــاهدت منــزل أبنــاء عمــي الماصــق لمنزلنــا وقــد تــم تدميــره وتســويته بــاألرض، ذهبنــا نبحــث 

تــل أكثــر 
ُ
عمــن تبقــى تحــت الــركام، فأنقذنــا أوالد عمــي وانتشــلناهم مــن تحــت األنقــاض وأســعفناهم إلــى المستشــفى، ق

مــن 6 مــن أقربائــي ومــن العمــال وجــرح الكثيــر، وضمــن الجرحــى الســكان المســتأجرين فــي منزلــي فــي الشــقق المجــاورة 

لمنــزل أبنــاء عمــي والتــي تدمــرت مــع منزلهــم«.

) و . ع . م ( -  أحــد الضحايــا - 25 عــام، وقــد أفــاد بالقــول: بعــد أن أكملــت عملــي فــي صالــون الحاقــة عنــد الســاعة 

العاشــرة أغلقــت الصالــون وتركــت العامــل مهيــب محمــد عبــده حمــران لينــام فــي المحــل، وكعادتــي يوميــًا أذهــب إلــى 

الصالــون صبــاح اليــوم التالــي، وفــي ذلــك اليــوم خرجــت مــن منزلــي متوجهــًا إلــى عملــي فــي صالــون الحاقــة ووصلــت إلــى 

المــكان الــذي كان فيــه الصالــون، لــم أصــدق مــا تشــاهده عينــي، شــاهدت العمــارة التــي يوجــد فــي دورهــا األول صالونــي 

أصبــح ركامــًا فــوق المحــل، ولــم أجــد أي ملمــح أو آثــار لمحلــي، صواريــخ التحالــف الســعودي دمــرت العمــارة فــوق رؤوس 

ــوا ينامــون فــي محاتهــم الكائنــة فــي الــدور األول مــن العمــارة، بحثنــا عــن  ســاكنيها وفــوق رؤوس العمــال الذيــن كان

مهيــب »العامــل« المســكين، الــذي لــم يكــن لــه مــأوى إال هــذا المحــل، بحثنــا عنــه تحــت الــركام، لــم نجــد إال بعضــًا مــن 

األشــاء«.

) د/ أ . ح . ع ( -  يعمــل فــي مستشــفى القــدس : »أنهــم ســمعوا دوي انفجــار كبيــر اهتــز لــه المستشــفى وتكســرت 
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ــن ســماع  ــع ســاعة م ــن بعــد رب ــزل أحــد المواطني ــم قصــف من ــه ت ــا أن ــل علمن ــا بقلي ــذ، وبعده بســببه زجاجــات النواف

االنفجــار وصلتنــا ثــاث حــاالت، حالــة المــرأة تدعــى آمنــة الخوالنــي وصلــت جثــة هامــدة وتــم إحالتهــا إلــى ثاجــة مستشــفى 

الثــورة وحالتيــن لطفليــن إحداهمــا لطفلــة تدعــى ذكــرى جحــزة وفيهــا إصابــات فــي الجســم وكســر فــي اليــد اليســرى، تــم 

هــا بعــض األدويــة، والحالــة األخــرى للطفــل أحمــد  عمــل الفحوصــات الازمــة لهــا وتــم تجبيــس وتجبيــر الكســر، وإعطاء

جحــزة ونظــرًا لكــون إصابتــه خطيــرة تــم إحالتــه إلــى مستشــفى«.

استهداف حي درم المعبري السكني في يريم بمحافظة إب – 7 سبتمبر 2015م

) ع . ن . ر ( - صاحــب البقالــة الواقعــة مقابــل منــزل حســان العيانــي: »أنــه كان متواجــدًا فــي بقالتــه يتحــدث مــع أحــد 

األشــخاص يدعــى ) محمــد مســعد بديــر ( الــذي كان يقــف أمــام المحــل وحيــن ســمع االنفجــار الشــديد ورأى الدخــان 

المتصاعــد مــن منــزل العيانــي حــاول إغــاق البقالــة إال أنــه أصيــب فــي جســده هــو ومــن كان يتحــدث معــه )محمــد مســعد 

بديــر( وشــاهد الطفلــة رنــا أبنــة الزبيــدي جســدًا بــا رأس، وكانــت أمهــا تصــرخ وتصيــح )ابنتــي - ابنتــي ( ونقلــت معهــم 

إلــى مستشــفى يريــم عنــد إســعافهم«.

) ع . م . ن ( - شــاهد عيــان -70عــام:  »أن الطيــران الحربــي الســعودي قصــف الحــي بأربــع غــارات، األولــى اســتهدفت 

منــزل حســن العيانــي بينمــا اســتهدفت الغــارة الثانيــة هنجــر المواطــن ســعد بجــاش , فيمــا اســتهدفت الغــارة الثالثــة 

الطريــق العــام بالقــرب مــن بــاب الهنجــر والغــارة الرابعــة واألخيــرة اســتهدفت فــوق محطــة علــوان الواقعــة بالقــرب 

مــن الحــي الســكني علــى أطــراف المدينــة وشــاهد عــددًا مــن القتلــى والجرحــى مــن بينهــم محمــد ناصــر البهيــس، وهــذا 

الشــخص قــد رأى خــال القصــف أحــد ســائقي الدراجــات الناريــة ملقــًا علــى األرض مصابــًا فهــرع إليــه محــاواًل إســعافه 

وإنقــاذ حياتــه فــإذا بــه يتحــول مــن مســعفٍ إلــى ضحيــة نتيجــة صــاروٍخ ألقــاه الطيــران الحربــي علــى الحــي الســكني، وكــذا 

شــاهد كًا مــن ) حســين الوليــد , مســعد ناجــي التويتــي , الطفلــة رنــاء الزبيــدي , زيــاد بشــير بديــر(«. 

) ع . أ . أ ( - صاحــب بقالــة فــي الحــي - 30 عــام: »أنــه لــم يكــن أثنــاء القصــف متواجــدًا فــي بقالتــه إذ كان عائــدًا مــن 

الســوق أثنــاء تحليــق الطيــران علــى المنطقــة المســتهدفة، وعندمــا وصــل إلــى جــوار الملعــب ســمع دوي االنفجــار الشــديد 

لقصــف الطيــران، وبعدهــا بثوانــي شــاهد الدخــان يتصاعــد مــن الحــي ولــم يســتطع تحديــد المنــزل الــذي طالــه القصــف، 

ــى المــكان وإذا بــه منــزل المواطــن حســان العيانــي وكــذا هنجــر المواطــن ســعد بجــاش والطريــق العــام ورأى  فهــرع إل

حينهــا عــددًا مــن القتلــى صرعــى بجــوار بــاب الهنجــر والطريــق العــام، وممــن رآهــم حســين أحمــد الوليــد , بنــت الزبيــدي 

والتــي كانــت جســدًا بــا رأس وهــي الطفلــة وشــاهد أيضــًا ناجــي مســعد التويتــي , محمــد ناصــر البهيــس. وذكــر الشــاهد 

أنــه لــم يتمكــن مــن إســعاف أحــد ممــن رآهــم نتيجــة اســتمرار القصــف، متســائًا عــن ســبب اســتهداف الطيــران للحــي 

الســكني وليــس بــه أو بجــواره أي أهــداف عســكرية أو مســلحين .
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) خ . م . ق( - أحــد الجرحــى مــن ســكان الحــي هــو وزوجتــه وإبنــه البالــغ مــن العمــر أربعــة أعــوام: »أن الطيــران الســعودي 

وتحالفــه اســتهداف منــزل المواطــن حســان العيانــي وهنجــر المواطــن  ســعد بجــاش والطريــق العــام أمــام الهنجــر، وأنــه 

ــه بالقــرب مــن األماكــن المســتهدفة مــع زوجتــه فــي حيــن كان ابنــه أشــرف خــارج المنــزل خلــف  حينهــا كان فــي منزل

الحمــام الخارجــي وعندمــا حــدث القصــف نتــج عنــه تهــدم جــدار الحمــام علــى أبنــه أشــرف وتطايــرت الشــظايا واألحجــار 

إلــى ســطح منزلــه الــذي يقــع بالقــرب مــن منــزل العيانــي والطريــق ممــا أدى الــى ســقوط أجــزاء مــن الســطح عليــه وعلــى 

زوجتــه حتــى جــاء النــاس إلخراجهــم مــن تحــت األنقــاض وقــد أصيــب فــي بطنــه إصابــة طفيفــة فيمــا أصيبــت زوجتــه 

إصابــة بليغــة وأنــه تــم اســعافهم إلــى مستشــفى يريــم العــام ومنــه نقلــوا الــى مستشــفى ذمــار، وأنــه قــد رأى ســقوط قتلــى 

ــي , محمــد ناصــر البهيــس , محمــد  ــا محمــد الزبيــدي , حســين الجمال وجرحــى بالعشــرات، وممــن رآهــم ) الطفلــة رن

مســعد علــي بديــر( .

) م . ي . ح (  - احــد ســكان الحــي المســتهدف -55 عــام، أفــاد بالقــول: أنــه تــم تدميــر منزلــه الــذي يقــع بجــوار هنجــر 

بجــاش المســتخدم طاحــون أعــاف للدواجــن ونتــج عــن ذلــك إصابــة زوجــة أبنــه مديــرة صالــح محمــد العنســي بشــظية 

فــي رجلهــا وكــذا صهــره عبــده ناصــر الرعينــي وكــذا أمــه بشــظية فــي بطنهــا.

ــاء  ــي منزلهــم وأثن ــه كان هــو وأســرته ف ــاد بالقــول: أن ) ن . م . م ( - أحــد الســكان الحــي المســتهدف -70 عــام ، أف

القصــف شــاهد بعــض الــركام مــن األحجــار والشــظايا المتطايــرة الــى منزلــه وتضــرر منزلــه جــراء ذلــك وتحطمــت جميــع 

زجاجــات نوافــذ المنــزل، وأن االنفجــار كان شــديدًا أفــزع وأرعــب جميــع ســكان الحــي، وأنــه قــد خــرج مــع أســرته مــن 

نســاء وأطفــال هربــًا ونزوحــًا واصفــًا هــول الفاجعــة بســماعه ارتفــاع أصــوات األطفــال ونســاء الحــي بالصــراخ خوفــًا وفزعــًا.

اســتهداف المنشــآت المدنيــة فــي ســوق وجســر شــرس - بمديريــة شــرس - محافظــة حجــة – 15 
ســبتمبر 2015م

ــرات العــدوان الســعودي صواريخهــا  ــا فــي الســوق وفجــأة أطلقــت طائ ــا -22 عــام: »كن ) خ . ع . ب ( - أحــد الضحاي

علــى الجســر الــذي فــي الســوق، ممــا أدى إلــى قتــل وإصابــة العديــد أنــا أحدهــم تعرضــت لعــدة إصابــات بالغــة فــي الــرأس 

والبطــن والظهــر ورجــاي، جــراء شــظايا الصــاروخ، لــم يســلم األطفــال مــن هــذا االســتهداف فقــد كان لهــم نصيــب كمــا 

ــغ مــن العمــر )16 عامــًا( تعــرض  هــو معتــاد للعــدوان الســعودي باســتهدافهم. الطفــل إبراهيــم يحيــى وعقيــن البال

إلصابــات جــراء الشــظايا فــي رأســه وبطنــه، وكذلــك ســمير محســن الغريــدي البالــغ مــن العمــر 16 عامــًا، أصيــب بحــروق 

فــي ظهــره كامــًا ويديــه. 
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استهداف حي الفليحي بمديرية صنعاء القديمة - 18 سبتمبر 2015م

) ع . ي . م ( -أحــد أبنــاء حفــظ اللــه العينــي وأحــد المصابيــن والضحايــا الــذي تدمــر منزلهــم -25 عــام: »ســمعنا 

صــوت تحليــق طيــران التحالــف مــن الســاعة التاســعة إلــى الســاعة الثانيــة عشــرة مســاء يــوم الجمعــة 2015/9/18م 

ثــم ســمعنا صــوت ســقوط صــاروخ فــي حّينــا، أحــدث مــا يشــبه الزلــزال فــي منازلنــا وخرجنــا مــن منزلنــا وشــاهدنا الدخــان 

ــزل، أصبحــوا  ــي المن ــوا ف ــه الشــاب كان ــه وإبن ــال وزوجت ــي، 7 أطف ــه العين ــا حفــظ الل ــزل جارن ــن من ــار يتصاعــد م والغب

جميعــًا تحــت الــركام، منزلنــا الماصــق لمنــزل حفــظ اللــه تدمــر أيضــًا وتدمــرت منــازل أخــرى إضافــة إلــى عشــرات المنــازل 

المتضــررة، ســقط الصــاروخ األول ليدمــر منــزل حفــظ اللــه والمنــازل المجــاورة والصــاروخ الثانــي ســقط أمــام المنــزل ليتــم 

مهمــة التدميــر والقتــل التــي دشــنها الصــاروخ األول«.

ــي الحــي -67 عــام: »فــي الســاعة التاســعة مســاء يــوم الجمعــة 2015/9/18م كنــت أتنــاول  ) أ . م . خ ( - مــن أهال

وجبــة العشــاء مــع أفــراد أســرتي وســمعنا تحليــق مكثــف للطيــران الحربــي للتحالــف الســعودي فــي ســماء العاصمــة 

وســمعنا أصــوات االنفجــارات تهــز أرجــاء العاصمــة، اســتمرت الطائــرات بالقصــف والتحليــق المكثــف حتــى الســاعة الثانيــة 

عشــر ليــًا، شــعرت بالخــوف الشــديد علــى نفســي وأوالدي وخرجــت مســرعًا إلــى حــوش المنــزل لكــي أطفــئ أنــوار البيــت، 

ومــا إن وقعــت قدمــي فــي الحــوش حتــى شــعرت بهــزات أعقبهــا انفجاريــن قوييــن مــن شــدتهما قذفــا بــي عــدة أمتــار 

كانــت ســببًا إلصابتــي باإلغمــاء وعــدم شــعوري بــأي شــيء، ُعــدت إلــى الوعــي وشــاهدت هالــة ضخمــة مــن الغبــار والدخــان 

ــة حتــى شــاهدت  ــك الهال ــازل ومــا إن تاشــت تل ــم أعــد أشــاهد المن والغــازات الخانقــة الناتجــة عــن انفجــار الصــاروخ ل

منــازل أصبحــت ركامــًا والخــراب قــد عــم جميــع المنــازل المجــاورة ألكثــر مــن مئتــي منــزل مــن منــازل صنعــاء القديمــة 

التــي نخــاف عليهــا مــن قطــرات المطــر، وبعــد أن عــاد وعيــي مــن اإلغمــاء شــاهدت كومــة مــن الغبــار والدخــان المتصاعــد 

قــد غطــى ســماء حــارة الفليحــي جــراء الصواريــخ التــي اســتهدفت منــزل جارنــا المواطــن/ حفــظ اللــه العينــي، التــي دمــرت 

المنــزل كليــًا فــوق رؤوســهم وقتــل أفــراد األســرة التســعة )حفــظ اللــه العينــي وأســرته( كمــا قتــل طفــل مــن بيــت عصبــة 

المجــاور لمنــزل حفــظ اللــه ودمــرت منــازل أخــرى مجــاورة داخــل صنعــاء القديمــة التاريخيــة واألثريــة وتكســرت نوافــذ 

وأبــواب منزلــي الــذي تضــرر«.

) م . أ . ع ( - يعمــل فــي إحــد المستشــفيات القريبــة مــن الحــي الــذي تــم اســتهدافه: »فــي الســاعة الواحــدة ليــًا اســتقبل 

المستشــفى إحــدى عشــر حالــة وصلــت جثــث ال حيــاة فيهــا )7 أطفــال وامــرأة و3 رجــال( تــم إدخالهــم ثاجــة الموتــى 

وهــم أســرة حفــظ اللــه العينــي وأحــد جيرانــه، أمــا الجرحــى فقــد اســتقبل المستشــفى 9 حــاالت مصابــة بجــروح مختلفــة 

البعــض منهــا خطيــرة وبيــن المصابيــن طفليــن وامــرأة«.
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استهداف منطقة واحجة في مديرية ذباب محافظة تعز- 28 سبتمبر 2015م

) م . ع . س ( - والــد العريــس وصاحــب المنــزل ومخيــم العــرس الــذي تــم قصفــه، وقريــب ســبعة مــن الضحايــا القتلــى 

-  55 عــام: »أنــه كان ينتظــر بفــارغ الصبــر ســاعة رؤيــة إبنــه مرســل عريســًا أمــام عينيــه، ومــا إن جــاءت تلــك اللحظــة 

حتــى استبشــر وغمــر صــدره الفــرح والســرور، وقــام بالتحضيــر واإلعــداد لحفــل الزفــاف، ودعــا أهلــه وذويــه وأقاربــه 

وجيرانــه، وكان يــوم اإلثنيــن 2015/9/28م هــو يــوم الحنــا البنــه مرســل الــذي كان وقتهــا بالمخــدرة )المخيــم الخــاص 

بالرجــال( وحولــه محبــوه، وفــي الســاعة العاشــرة خــرج مــن مخيــم الرجــال متوجهــًا إلــى المنــزل لاغتســال واالســتحمام، 

وحينهــا حلقــت الطائــرات الحربيــة للســعودية وتحالفهــا فــي أجــواء القريــة وقصفــت بغارتهــا األولــى مكانــا بالقــرب مــن 

مخيــم الرجــال، وُســمع انفجــارًا شــديدًا ولــم يكــن أحــد يتوقــع أبــدًا حصــول قصــف مــن الطيــران الحربــي علــى المحتفليــن 

بالعــرس واســتهداف خيمــة العــرس، فهــرع العريــس بعدهــا إلــى مخيــم النســاء الاتــي حضــرن لاحتفــاء بالزفــاف 

ومســاعدة أســرته فــي إعــداد وليمــة العــرس، وهــن مــن نســاء القريــة ومــن قــرى مجــاورة ومعهــن أبنائهــن وبناتهــن 

مــن األطفــال، وكان عددهــم قرابــة مائــة وعشــرين امــرأة وطفــل، وحينهــا وصــل إلــى قــرب المخيــم وصــرخ محــذرًا لهــن 

وطالبــًا منهــن الفــرار مــن القصــف، غيــر أن الطيــران كان أســرع منــه، فقصــف بصــاروخ آخــر اســتهدف المخيــم الخــاص 

بالنســاء، وشــاهد بعدهــا أشــاء النســاء واألطفــال تتطايــر وتتناثــر فــي كل مــكان، واســتطاعت بعــض النســاء الهــروب 

والنجــاة بأنفســهن، وبعدهــا حــاول إســعاف وإنقــاذ مــن تبقــى منهــن، ولكنــه ومــن معــه مــن أهــل القريــة لــم يجــدوا ســوى 

بعــض الجثــث واألجســاد المتبقيــة لبعــض النســاء، حوالــي عشــر جثــث متفحمــة ومحترقــة بالكامــل، بينمــا بقيــة النســاء 

واألطفــال قــد تطايــروا إلــى أشــاء، وكان مــن بيــن القتلــى ســبعة مــن أقاربــه، منهــم: »والدتــه خميســة علــي علــي ســعيد 

ــره  ــم يســتطع الشــاهد بعــد تذك ــص وأطفالهــا الخمســة«، ول ــي ســعيد بصيب ــرة عل ــا، وشــقيقته أمي حكمــي 70 عام

ألقربائــه مــن االســتمرار فــي الــكام، ورفــع بصــره ويديــه إلــى الســماء متضرعــًا وشــاكيًا إلــى اللــه مظلوميتــه، مضيفــًا أن 

مــن بيــن الضحايــا إبــن أخيــه واســمه/ ســعيد مهيــوب  علــي بصيبــص وعمــره 19 ســنة، وكان معاقــًا إثــر حــادث مــروري 

نجــى منــه بأعجوبــة وظــل معاقــًا علــى الكرســي حتــى جــاءت الطائــرات الســعودية وقصفــت العــرس فقتلتــه وقتلــت كل 

الضيــوف، لقــد ُحــرم مــن الحيــاة حتــى فــي ظــل إعاقتــه فقــد مزقتــه صواريــخ الطائــرات إلــى أشــاء ولــم يتبــق ســوى كرســي 

اإلعاقــة الــذي كان وســيلة حركتــه الوحيــدة يتنقــل بواســطته مــن مــكان إلــى آخــر«. 

) ع . ع . س ( - مــن أهالــي الضحايــا-55 عــام: »فــي الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم االثنيــن كان متواجــدًا فــي مخــدرة 

العــرس )مخيــم الرجــال( وبعــد إكمــال حنــاء العريــس خــرج متوجهــًا إلــى منزلــه، وكان الجميــع مبتهجــًا وفرحــًا، يــرددون 

األهازيــج واألناشــيد والزغاريــد، وفجــأة جــاءت طائــرات التحالــف الســعودي والخليجــي وحلقــت فــي ســماء المنطقــة لبعــض 

الوقــت، وهــم يشــاهدونها علــى علــٍو منخفــض كعادتهــا اليوميــة، ولــم يتوقعــوا قيامهــا بالقصــف علــى المنطقــة فليســت 

بهــا أي معســكرات أو نقــاط عســكرية أو أي تواجــد لمســلحين فيهــا، وإذا بهــم يفاجــأون بالقصــف الصاروخــي مــن قبــل 

الطائــرات بالقــرب مــن مخيــم عــرس الرجــال، وشــاهد قبــل وصــول الصــاروخ إلــى األرض خــروج قنابــل كثيــرة مــن ذلــك 
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الصــاروخ، وقــد توزعــت حــول مخيــم عــرس الرجــال والمنــازل المجــاورة لــه، وقــد نتــج عــن ذلــك مقتــل أربعــة أشــخاص 

ــى أشــاء وأجــزاء متناثــرة – ثــاث قطــع – وبعدهــا قصفــت الطائــرات بصــاروخ آخــر  بينهــم امــرأة مزقتهــا القنابــل إل

مســتهدفة منــزل العــرس الــذي تتواجــد فيــه النســاء واألطفــال، فحصــد الصــاروخ األرواح ومــزق أجســادهم إلــى أشــاء 

وقطــع صغيــرة تــم جمعهــا فــي أكيــاس وقطــع مــن األقمشــة، ومــا تبقــى لمشــاهدته منهــم هــو أنصــاف أجســاد لحوالــي 

عشــر جثــث، وقتــل فــي القصــف مــن أقربائــه إبنــه مهيــوب، وكــذا زوجــة أخيــه واســمها خديجــة غيبــوق مــع طفليهــا 

دولــة وعبداللــه«.

) ر . ع . ع ( - أحدالحاضريــن فــي حفــل الزفــاف - 38 عــام: »كنــت فــي حفــل زفــاف مرســل محمــد علــي ســعيد 

ــون ويمرحــون  ــه يحتفل ــاس في ــم الرجــال( والن ــي المخــدرة )مخي ــس ف ــع العري ــة م ــي القري ــع أهال ــا وجمي ــص، أن بصيب

مبتهجيــن وذلــك عنــد الســاعة العاشــرة صباحــًا مــن يــوم اإلثنيــن 2015/9/28م، فســمعنا صــوت طائــرات التحالــف 

تحلــق كعادتهــا علــى علــٍو منخفــض وفجــأة قامــت بالقصــف بالقــرب مــن مخيــم الرجــال وحينهــا انبطحــت أرضــًا، وقــد 

نتــج عــن ذلــك مقتــل أربعــة أشــخاص، وبعدهــا حــاول الوصــول إلــى خيمــة العــرس »مخيــم النســاء واألطفــال« إلخــراج 

ــه إال أشــاء وقطعــًا صغيــرة متناثــرة فــي  ــم يخرجــوا من ــه إليهــم فل ــي وصــل قبل النســاء واألطفــال إال أن الصــاروخ الثان

األرض وعلــى الجــدران، وقــد قامــوا بجمــع مــا اســتطاعوا جمعــه مــن أشــاء داخــل أكيــاس وقطــع مــن القمــاش ودفنوهــم، 

وال زالــوا حتــى اليــوم الثانــي يجــدون بقايــا وأشــاء علــى مســاحة واســعة وعلــى مســافة تصــل إلــى )600متــر( مــن مــكان 

القصــف، وقــد وجــد بقايــا لجثــة امــرأة علــى بعــد )300متــر( ورأســها فــي جهــة وبقايــا مــن أطرافهــا وصدرهــا، وأنهــم 

لــم يتمكنــوا مــن التعــرف علــى الضحايــا وكان يتواجــد فــي مــكان العــرس أكثــر مــن )80( شــخصًا مــن النســاء واألطفــال«.

)س . س . أ ( - مــن الحاضريــن فــي حفــل الزفــاف -20 عــام، أفــاد بالقــول:  أنــه كان فــي المخــدرة )مخيــم عــرس الرجــال( 

وبعدهــا خــرج متوجهــًا إلــى منزلــه ودخــل المنــزل، وحينهــا ســمع صــوت انفجــار الصــاروخ بعــد أن ســمع وشــاهد الطيــران 

هــم  يحلــق علــى علــٍو منخفــض، وكان الصــاروخ األول علــى مخيــم الرجــال وســمع صيــاح الجيــران وهــم يقولــون بــأن ابناء

قتلــوا نتيجــة القصــف، وأســرع إلــى خيمــة النســاء ليخرجهــن مــع األطفــال وبينمــا كان يصــرخ عليهــن بســرعة الخــروج مــن 

الخيمــة فخرجــت خالهــا 10 نســاء تقريبــًا فيمــا ال زال البقيــة بالداخــل فالمخيــم كان مكتظــًا بالنســاء واألطفــال، وحينهــا 

حصــل القصــف الثانــي مــن الطيــران الســعودي فــي الخيمــة التــي تتواجــد بهــا النســاء واألطفــال، فانبطــح هــو وأوالده وأهلــه 

وكان قريبــًا مــن مــكان االنفجــار ولــم يرفــع رأســه إال وكل مــن كان مــن النســاء واألطفــال فــي العــرس قــد أصبحــوا أشــاء 

أو جثثــًا متفحمــة، وبعــض األطفــال والنســاء  لــم يجــدوا لــه جثــة أو أثــر.

استهداف منطقة بني حوات مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء - 26 مارس 2015م

) ع . ع . ح ( - مــن أقــارب الضحايــا - 47 عــام: »بعــد منتصــف الليــل مــن يــوم الخميــس الموافــق 26مــارس2015م 
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فزعــت مــن النــوم علــى صــوت انفجــار بالقــرب مــن منزلــي فاتجهــت مباشــرة نحــو النافــذة ألشــاهد مــا ســبب االنفجــار، 

فــإذا بــي أشــاهد دخانــًا كثيفــًا فــي الحــي الــذي يوجــد فيــه منــزل أخــي، ثــم شــاهدت انفجاريــن آخريــن متتالييــن ال يفصــل 

ــت بهاتــف  ــم اتصل ــرد،  ث ــى الهاتــف ألتصــل بأخــي فــكان هاتفــه ال ي بينهمــا ســوى دقيقــة واحــدة فقــط، فهرعــت إل

ــاس  ــى المــكان وهــرع أن ــا تحــت القصــف، فهرعــت إل ــا لقــد مــات أوالدن ــة وتصيــح انقذون زوجتــه فأجابــت وهــي مرعوب

آخــرون النتشــال الضحايــا مــن تحــت األنقــاض، وتــم انتشــال عشــرات الضحايــا مــا بيــن قتيــل وجريــح، والذيــن كان مــن 

بينهــم أخــي وثاثــة مــن أطفالــه«.

بيــدت بشــكل شــبه كامــل 
ُ
) ح . ي . س ( - أحــد أقــارب الضحايــا -39 عــام: »مأســاة حقيقيــة حصلــت ألســرة أخــي التــي أ

تــل األب واألم وخمســة مــن أطفالهــم ولــم يتبــق مــن األســرة ســوى ولــد وبنــت تــم انتشــالهم مــن 
ُ
فــي هــذا الهجــوم، فقــد ق

تحــت االنقــاض وهــم يعانــون مــن إصابــات خطيــرة،  تــم التواصــل بــي مــن قبــل بعــض جيــران منــزل أخــي المرحــوم حميــد 

وأبلغونــي أن قصــف الطائــرات الســعودية علــى المنطقــة قــد طــال منــزل أخــي وهدمــه علــى رؤوس أســرته بكاملهــا، وأن 

الجيــران قــد انتشــلوا جثامينهــم وجرحاهــم ونقلوهــم إلــى المستشــفى، وقــد وجــدت أن أخــي حميــد قــد قتــل علــى إثــر 

ذلــك القصــف هــو وزوجتــه رؤوفــة المرهبــي وجنيــن فــي بطنهــا اســمه محمــد، حيــث كانــت حامــل فــي الشــهر التاســع، 

وقتلــت أيضــًا أربــع طفــات ألخــي هــن ســامية وســمية واســماء وذكــرى، وأصيــب أطفالــه أســامة وابتســام بجــروح. وبعــد 

فتــرة قمــت بإخــراج جثاميــن القتلــى مــن المستشــفيات لدفنهــا. كمــا وجــدت ان العديــد مــن جيرانهــم قــد ســقطوا ضحايا 

وتهدمــت منازلهــم ودمــر الحــي بأكملــه« 

استهداف منازل سكنية في قرية بيت رجال بني مطر بمحافظة صنعاء – 6 أبريل 2015م

الشــاهد )  ص –ي- ش(  55 عــام:  »عنــد الســاعة 12:00 ظهــرًا مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق 6\4\2015م ســمع 

صــوت طائــرات فــي ســماء المنطقــة، ومــا هــي إال لحظــات حتــى ســمع صــوت انفجــار شــديد فــي القريــة المجــاورة لقريتهم 

ليتبيــن لــه الحقــًا أن ذلــك الصــوت كان ناتجــًا عــن اســتهداف القريــة بغــارة جويــة مــن قبــل الطائــرات الســعودية. وبعدهــا 

ــى قصفــت جــوار  ــة بيــت رجــال( بغارتيــن جويتيــن، األول ــرات باســتهداف  قريتهــم )قري ــك الطائ بلحظــات قامــت تل

منزلــه، والثانيــة دمــرت منزلــه بالكامــل وأصابــت كل مــن بداخلــه مــن النســاء واألطفــال والمواشــي. وقــد تســبب القصــف فــي 

قتــل )5( مــن أســرته وهــم زوجتــه وإبنتــه وطفليــه وطفــل ثالــث مــن أقاربــه، وإصابــة )12(  فــردًا مــن أســرته وأقاربــه 

بينهــم ســبعة أطفــال وامرأتيــن ومعظــم اإلصابــات خطــرة«. 

الشــاهد )ي-ع-ا – ع ( 42 عــام:  » عنــد الســاعة 12:30  ظهــرًا مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق 6\4\2015م قصفــت 

الطائــرات الســعودية القريــة المجــاورة لبيــت رجــال )قريــة ُكشــر( إال أنهــا لــم تحــدث أي إصابــات، وأثنــاء مــا كان ماشــيا 

شــاهد الطائــرة وهــي تســتهدف للمــرة الثانيــة قريــة )بيــت رجــال( بغارتيــن اســتهدفتا منــزل )صالــح شــعان( الــذي 
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ــه بشــكل كبيــر،  يقــع فــي أســفل القريــة ودمرتــه بالكامــل علــى رؤوس ســاكنيه وأضــرت بالمنــازل األخــرى المجــاورة ل

وقــد أســفر قصــف القريــة عــن استشــهاد امراتيــن و)3( أطفــال وأكثــر مــن )10( جرحــى )6( منهــم أصيبــوا بجــروح 

خطيــرة.

اســتهداف خــزان ميــاه بحــي الجــرداء فــي حــارة البيــر بمنطقــة الخفجــي فــي مديريــة الســبعين – 29 
نوفمبــر 2015م

) ع . م . ع ( -  شــاهد عيان -28 عام: »عند تمام الســاعة الســابعة صباحًا من يوم األحد الموافق 2015/11/29م 

كنــت فــي منزلــي وســمعت صــوت انفجــار كبيــر جــدًا، وقتهــا شــعرت بارتجــاج المنــزل وتســاقطت النوافــذ علينــا داخــل 

الشــقة التــي نســكنها، أصبــت بفاجعــة كبيــرة وذهــول مــن هــول وشــدة االنفجــار، فأســرعت إلــى خــارج المنــزل وشــاهدت 

خــزان ميــاه الشــرب وقــد دمــره الصــاروخ الــذي أطلقــه الطيــران الحربــي الســعودي، فقــد كان يســتفيد منــه جميــع ســكان 

ــه، كان قــد  ــكان الواقعــة تفاجــأت بوجــود حــارس مدرســة )انهــض( اســمه/ ســراج الوجي ــى م ــي إل الحــي، وبعــد وصول

فــارق الحيــاة إثــر إصاباتــه بشــظايا الصــاروخ، كمــا شــاهدت طفلــة مرميــة علــى األرض والدمــاء تســيل منهــا قــد فارقــت 

الحيــاة، الطفلــة كانــت جــوار خــزان الميــاه تحــاول الشــرب مــن ميــاه الخــزان أدركهــا الصــاروخ قبــل أن تشــرب وقتلهــا 

ودمــر الخــزان، وأحــرم ســكان الحــي مــن المــاء، كمــا وجــدت صاحــب البقالــة وهــو يلفــظ أنفاســه األخيــرة ويســتغيث بمــن 

ينقــذه مــن المــوت وهــو يعانــي مــن إصابــات بالغــة، فتــم إســعافه إلــى المستشــفى مــع عشــرات الجرحــى الذيــن أصيبــوا 

داخــل منازلهــم بســبب شــظايا الصــاروخ التــي دخلــت إلــى غــرف نومهــم، أكثــر مــن )40( منــزاًل دمــر وتضــرر، وتضــررت 

مدرســة انهــض، وأتلفــت أكثــر مــن )15( ســيارة فــي الحــي الســكني«.

ــوم  ــاح ي ــي الســاعة 7:45 مــن صب ــن منزل ــه م ــذي خرجــت في ــي الوقــت ال ــان - 55 عــام: »ف ) خ . أ ح( - شــاهدة عي

األحــد 29 نوفمبــر2015م، ألرعــى أغنامــي وقبــل أن أصــل إلــى خــزان ميــاه الشــرب )الســبيل( والــذي يشــرب منــه جميــع 

أهالــي وســكان الحــارة وســمعت صــوت الطيــران الحربــي وهــو يحلــق وتفاجــأت بســقوط الصــاروخ الــذي اســتهدف خــزان 

الميــاه ولــم أكــن أبعــد عنــه إال )7( أمتــار. حينهــا صعــدت األتربــة والدخــان جســمي األحجــار الصغيــرة وتســاقطت علــى 

جســدي، ولــم أصــب بــأي أذى وحالــت قــدرة ولطــف اللــه دون إصابتــي، أغنامــي فــرت وشــردت مــن أمامــي وتفرقــت مــن 

شــدة االنفجــار، شــاهدت أمــام عينــي طفلــة كانــت متجهــة إلــى مــورد المــاء ) الســبيل( أخذهــا الصــاروخ إلــى الــدور الثانــي 

ألحــد العمــارات وقتــل )3( مدنييــن وأصيــب )15( آخريــن وتضــررت ودمــرت منــازل المواطنيــن«.

) ع . م . ع ( - طبيــب بمستشــفى الثــورة : »فــي صبــاح يــوم األحــد الموافــق 2015/11/29م اســتقبل قســم الطــوارئ 

بمستشــفى الثــورة عشــرة قتلــى وجرحــى منهــم أربعــة أطفــال جرحــى والبعــض منهــم حالتــه خطــرة تــم إدخالــه إلــى 
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العنايــة المركــزة، فــي الواقــع المستشــفى يعانــي مــن قلــة اإلمكانيــات ونقــص المســتلزمات والعاجــات الطبيــة بســبب 

الحــرب والحصــار المفــروض علــى اليمــن ممــا يؤثــر علــى حالــة المرضــى والجرحــى الصحيــة.

استهداف مدنيين ومنشآت مدنية في مديرية المخادر بمحافظة اب – 21 أبريل 2015م

الشــاهد ) أ- ص – ث ( 30عامــًا: »عنــد الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا مــن يــوم الثاثــاء الموافــق 21 أبريــل 

2015م،  شــاهدنا الطائــرات تســتهدف جســر الدليــل بمنطقــة المخــادر بغارتيــن وكان عليــه عــدد مــن المــارة ودراجــة 

ناريــة ســقط علــى إثــر الصــاروخ األول أربعــة أشــخاص فهــرع النــاس إلســعافهم وعندمــا تجمــع النــاس فــوق الجســر 

إلنقــاذ الضحايــا وصلــت طائــرة أخــرى قصفتهــم فســقط العشــرات منهــم وكان مــن ضمنهــم أحــد أقاربــي وقــد تحــول 

بعضهــم أشــاء صغيــرة،  وخفنــا مــن إســعافهم حتــى ال يحــدث قصــف اخــر حتــى وصلــت ســيارات اإلســعاف«.

الشــاهد) أ- م ( 25عــام: »فــي صبــاح يــوم الثاثــاء عنــد الســاعة التاســعة والنصــف قصفــت الطائــرات الســعودية الجســر 

ــى متــن دراجــة ناريــة علــى هــذا الجســر، وقــد  ــا عل ــى استشــهاد شــخصين كان ــذي يقــع اســفل نقيــل ســمارة وأدى إل ال

تجمــع  المواطنيــن والباعــة وأصحــاب البســطات والمســافرين علــى الطريــق العــام للقيــام بإســعاف المصابيــن لُتفاجئهــم 

طائــرات الســعودية وتحالفهــا بضربــه أخــرى أدت إلــى ســقوط العشــرات منهــم بيــن قتيــل وجريــح وتناثــرت أشــائهم 

، فضــا عــن تدميــر الجســر تدميــرا كليــا« .

أحــد األطبــاء بهيئــة مستشــفى الثــورة العــام  بمدينــة إب: »عندمــا  تلقيــت نبــأ اســتهداف الغــارات لجســر الدليل، وبعدها 

ذهبــت القليــل مــن ســيارات اإلســعاف لشــحة المشــتقات النفطيــة فأوصلــت عشــرات الحــاالت المصابــة للمستشــفى كان 

منهــم عــدد )20( وصلــت جثــث هامــدة ومتفحمــة وأشــاء بشــرية  ،ومــن ضمنهــم أطفــال حيــث تتــراوح اعمــار القتلــى 

 عــدد )30( مصابيــن بجــروح  بعضهــا خطيــرة وتتــراوح 
ُ
مــا بيــن 12ســنة إلــى 30 ســنة ، كمــا اســتقبل المستشــفى أيضــا

أعمارهــم بيــن 11ســنة إلــى 40 ســنة ،كمــا تفاوتــت اصابتهــم بإصابــات مختلفــة كالحريــق والشــظايا وبتــر األعضــاء، 

والبعــض منهــم مــات بإصابتــه. كمــا أفــاد أن المستشــفى أطلــق نــداء اســتغاثة للتبــرع بالــدم لكثــر الحــاالت المصابــة وأفــاد 

أن المستشــفى نتيجــة للحصــار المفــروض علــى اليمــن يفتقــر إلــى األدويــة والمســتلزمات الطبيــة األمــر الــذي يتســبب 

بتدهــور الحالــة الصحيــة للمصابيــن والمرضــى«.

استهداف قرية حجر عكيش مديرية بني مطر محافظة صنعاء – 3 أبريل 2015م

الشــاهد) ع- ا-ه( 35عــام: »فــي ليلــة الجمعــة عنــد الســاعة 8:30 مســاًء ســمع غــارات لطائــرات حربيــة علــى المنطقــة 

فــي قرية)حجــر عكيــش( وســمع بعدهــا صــوت صــاروخ يمــر فــي األجــواء أعقبــه انفجــار كبيــر وشــعر باهتــزاز المنــازل 
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ــزل  ــزل المواطــن )حســين عكيــش( وهــرع إليــه وشــاهد المن ــًا فــي من ــًا كثيف ــارًا ودخان ــزل وشــاهد ن ، فخــرج مــن المن

قــد أنهــار بالكامــل فــوق رؤوس ســاكنيه، وتجمــع النــاس للبحــث عــن ناجيــن تحــت األنقــاض لعــدم وجــود فــرق لإلنقــاذ 

فــي المديريــة واســتمروا قرابــة أربــع ســاعات وهــم يبحثــون تحــت األنقــاض عــن القتلــى والمصابيــن، وبعــد رفــع بعــض 

األنقــاض شــاهدوا ان أســرة حســين عكيــش بأكملهــا قــد قتلــت بالقصــف الصاروخــي تحــت األنقــاض وأغلبهــم أطفــال 

ونســاء«.

مســئول طبــي فــي المستشــفى الجمهــوري بالعاصمــة: »المستشــفى اســتقبل أربــع جثــث مــن أســرة بيــت عكيــش وهــم 

)الجــد واإلبــن وطفليــن( , وبقيــة جثــث األســرة تــم نقلهــا إلــى ثاجــة مستشــفى الثــورة بالعاصمــة(، ونــوه إلــى أن 

المستشــفى يفتقــر الــى األدويــة والمســتلزمات الطبيــة  والمشــتقات النفطيــة ومنهــا الديــزل نتيجــة للحصــار المفــروض 

ــدات لاســتمرار فــي تشــغيل الثاجــات التــي  ــاء بالمول ــى اليمــن، ممــا يتســبب فــي عــدم القــدرة علــى توليــد الكهرب عل

شــاهدنا جثــث الضحايــا مودعــه فيهــا ، إضافــة إلــى عــدم القــدرة علــى تشــغيل المعــدات واألجهــزة الطبيــة ممــا يتســبب 

فــي وفــاة المرضــى وعــدم قــدرة المستشــفى علــى اســتيعاب المزيــد مــن جثــث الضحايــا او اســتقبال الحــاالت التــي تصــاب 

يوميــا بســبب القصــف«.

ــة  ــان بامان ــج عط ــة ف ــي منطق ــة ف ــركات تجاري ــة وش ــي حكومي ــكنية  ومبان ــدات س ــتهداف وح اس
العاصمــة – 20 أبرايــل 2015م 

)م . م ( - شــاهد عيــان -30 عــام: »صعــد إلــى ســطح منزلــه فــي صنعــاء بعــد ســماع غــارة جويــة وقــد وقعــت اربــع 

ــة الرابعــة  ــال فــج عطــان والضرب ــات جب ــق. ضربــت أول ثــاث ضرب ــات جويــة بفواصــل دقيقتيــن أو أو ثــاث دقائ ضرب

أصابــت الحــي المجــاور المكتــظ بالســكان مــن صنعــاء وكثيــر مــن النازحيــن مــن مختلــف المحافظــات.  وقــد رأيــت الدخــان 

يتصاعــد مــن وســط المنــازل، وعلمــت بعدهــا أن أحــد الصواريــخ قــد ســقط علــى مبنــى مكــون مــن ثاثــة طوابــق خــاص 

بــي.

ــل  ــذ قب ــه الســتة من ــه وأطفال ــع زوجت ــذي يســكن م ــا -32 عــام: »شــقيقي األصغــر ال ــارب الضحاي ) ع . ر (   أحــد أق

ــى أرعبــت  ــي رســالة نصيــة يقــول فيهــا أن أصــوات الهجمــات األول ــل عطــان أرســل ل ســته أشــهر فــي شــقة تحــت جب

ــه، وعندمــا انقطعــت رســائل شــقيقي، أخــذت هاتــف أمــي وبــدأت باالتصــال بأخــي. ولــم يــرد. اتصلــت بــه مــرارا،  أطفال

ولكــن الهاتــف كان يــرن وال مجيــب، شــعرت بالتوتــر الشــديد، بــأن مصيبــة مــا وقعــت،  اتصلــت بصديــق فــي المنطقــة 

وســمعت ضجيــج ســيارات اإلســعاف والنــاس يقولــون خــذوه! أخرجــوه! ســاعدوا هــذا، ســاعدوا ذاك«. ذهبــت علــى الفــور 

إلــى المنطقــة ووجــدت الدمــار حتــى أنــي لــم أتمكــن بســهولة مــن معرفــة منــزل شــقيقي وعندمــا وصلــت وجــدت المنــزل 

ركام، أســفرت الغــارة عــن مقتــل شــقيقي وزوجتــه وخمســة مــن أطفالــه الســته، الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عاميــن 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

187



01

وعشــرة أعــوام، وشــقيق زوجــة أخــي. لــم تنــج ســوى ابنــة العائلــة البالغــة مــن العمــر ســت ســنوات.

 )س. م( إحــدى شــهود العيــان:  »مشــهد مأســاوي يصعــب  علــى اإلنســان وصفــه،  أنــاس مصدومــون مــن هــول االنفجــار 

منهــم مــن يصــرخ والبعــض يهــرب وآخريــن يهرعــون إلــى مــكان تواجــد أطفالهــم ونســائهم وأقربائهــم. وفــي الطريــق 

شــاهدنا المزيــد مــن الدمــار والخــراب الــذي خلفتــه صواريــخ الطيــران الســعودي  علــى امتــداد األحيــاء والشــوارع التــي  

مررنــا بهــا وصولنــا إلــى المستشــفى الجمهــوري الــذ يقــع علــى بعــد 7 كيلــو مــن منطقــة االنفجــار ، ســيارات اإلســعاف 

وفــرق اإلنقــاذ تهــرع إلــى األحيــاء والمنــازل النتشــال الضحايــا مــن تحــت األنقــاض وإســعاف المصابيــن المتناثــرة أجســادهم  

فــي الشــوارع والمنــازل والمحــات التجاريــة ,الصخــور متناثــرة فــي كل أرجــاء  حــي عطــان واألحيــاء المجــاورة فــوق 

الســيارات والمنــازل وفــي المحــات التجاريــة، عمــارات ومنــازل تدمــرت كليــا، وأخــرى ضاعــت مامحهــا،  كل شــيء فــي 

المنطقــة صــار غريبــًا وموحشــًا وكلمــا ابتعدنــا عــن مركــز االنفجــار وجدنــا  الدمــار والخــراب. 

استهداف منشآت ومساكن مدنية وتجارية في مديرية حوث بمحافظة عمران – 15 ابريل 2015م

الشــاهد )ع . م . ب (: »كان يبعــد عــن االنفجــار بمســافة 2كيلــو متــر وهــو مالــك شــاحنة النقــل التــي تــم اســتهدافها 

بصــاروخ وهــي تحمــل عشــرة طــن علــف دواجــن وبداخلهــا ثاثــة أشــخاص أفــاد أن  الثاثــة األشــخاص تفحمــت أجســامهم 

وهــم 1.صريــم وازع 2.مبــروك عايــض حــزام الحلحلــي 3.صالــح ناصــر بطحــان وأفــاد الشــاهد قائــا انــه بعــد اســتهداف 

الدينــه انقطعــت الطريــق وتجمعــت الســيارات المــارة فــي الطريــق العــام وتــم اســتهداف الســيارات مــرة أخــرى ومــن 

ضمــن الســيارات المســتهدفة ســيارة هيلوكــس تحمــل تســعة أشــخاص تفحمــت أجســامهم فــي الســيارة التــي تــم 

ــرا  ــة مــن االنفجــار تدمي ــة القريب ــن، كمــا تدمــرت المحــات التجاري ــم قصــف قاطــرة تحمــل مواطني تدميرهــا، كمــا ت

كليــا حيــث قتــل العديــد مــن المواطنيــن داخــل محاتهــم التجاريــة منهــم 1.محمــد عبداللــه الحضــوري 2.محمــد علــي 

الحضــوري 3.عبدالعظيــم عبداللــه الحضــوري، كمــا تدمــرت العديــد مــن منــازل المواطنيــن، وأغلــب الذيــن قتلــوا هــم 

مــن األشــخاص الذيــن يحضــرون يوميــًا إلــى مدينــة حــوث لبيــع القــات وهــم مــن مــدن أخــرى«. 

الشــاهد ) م. ع .ن( : »أثنــاء القصــف علــى منطقــة حــوث شــاهد طفــًا مــن أقربائــه يبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات أصيــب 

بحالــة هلــع وخــوف وذعــر شــديد، كان يلعــب فــي الشــارع وأراد أن يعــود لمنزلــه ليختبــئ فيــه مــن صواريــخ القصــف، 

وعندمــا وصــل الطفــل إلــى جــوار منزلهــم رأى المنــزل قــد تدمــر كليــًا علــى رؤوس ســاكنيه، وكان هــذا المنــزل مبنيــًا علــى 

شــف جــرف، وبعــد أن شــاهد الطفــل منزلهــم قــد تدمــر، شــاهد الطفــل وهــو يســقط مــن الجــرف وأصيــب بجــروح بالغــة 

فــي الــرأس وعــدة كســور فــي يديــه ورجليــه وهــو اآلن مصــاب بغيبوبــة فــي العنايــة المركــزة فــي المستشــفى. 

وأكــد مصــدر طبــي: »أن عشــرات الحــاالت بيــن قتيــل وجريــح وصلــت إلــى طــوارئ المستشــفيات كان منهــم قتلــى 

عــدد)45( بينهــم أطفــال وصلــت جثــث هامــدة  وقطــع وأشــاء بشــرية متناثــرة والبعــض كانــت أجســادهم متفحمــة، 
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 عــدد)70(  مصابــًا بجــروح خطيــرة وحــروق وكســور وتتــراوح أعمارهــم بيــن )4 
ُ
كمــا اســتقبلت المستشــفيات ايضــا

ــى األدويــة  ــى اليمــن تفتقــر إل ــى  55( ســنة، وأفــاد المصــدر الطبــي أن المستشــفيات نتيجــة للحصــار المفــروض عل إل

ــة الصحيــة للمصابيــن والمرضــى. والمســتلزمات الطبيــة األمــر الــذي يتســبب بتدهــور الحال

 استهداف  منازل ومنشئات مدنية حي ذمار القرن مدينة ذمار- 6 مايو 2015م

 أحــد شــهود العيــان: »فــي الســاعة  8:15 ص مــن يــوم األربعــاء ســمعوا عــددًا مــن االنفجــارات المتتابعــة التــي دوت 

ــى مــكان االنفجــارات وشــاهدوا مصنــع الطــوب بلــك  قــد تضــرر  بصــوت هائــل فــي أرجــاء الحــي، علــى إثرهــا ســارعوا إل

وســقط صاحبــه قتيــًا، وكانــت بجــواره إبنتــه التــي ال يتجــاوز عمرهــا العاميــن  وقــد نجــت بأعجوبــة، كمــا شــاهدوا أجســاد 

عــدد مــن الضحايــا ملقــاة فــي الشــارع، بعضهــم تــم انتشــالهم مــن تحــت أنقــاض منازلهــم التــي ُدمــرت علــى رؤوســهم، 

وقامــوا بإســعاف العشــرات منهــم ممــن لــم يتعرفــوا علــى مامحهــم إلــى مستشــفى ذمــار العــام. 

ــرأة، و)23(  ــى بينهــم طفــان وام ــى والجرحــى بلغــت )10( قتل ــة القتل ــي مســؤول) م . ج ( : »إن حصيل  مصــدر طب

جريحــا، الفتــًا إلــى أن القتلــى والجرحــى تــم توزيعهــم علــى مستشــفيات أخــرى فــي المدينــة، وأن المستشــفيات تعانــي مــن 

نقــص حــاد فــي الــدواء والكهربــاء  والديــزل، وأن الحالــة الصحيــة مأســاوية نتيجــة الحصــار، وقــد هــب عشــرات المواطنيــن 

إلــى تلــك المستشــفيات مــن تلقــاء أنفســهم للتبــرع بالــدم«.   

استهداف منازل بمنطقة سعوان في أمانة العاصمة – 1 مايو 2015م

)ع . ع. ك( مــن أهالــي الضحايــا، 21 عــام:  »فــي الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل تقريبــًا أثنــاء مــا كان فــي منطقــة 

ــأن القصــف قــد  ــه ليفيــده ب ــه أحــد أقارب ــق اتصــل ب أخــرى ســمع صــوت انفجــار فــي اتجــاه منطقتهــم، وبعدهــا بدقائ

اســتهدف منزلهــم والمنــازل المجــاورة لهــم، فحضــر الــى الحــي وشــارك مــع أهالــي الحــي فــي انتشــال الضحايــا مــن تحــت 

ســرته خمســة أشــخاص، وهــم )والــده، وجدتــه أم أبيــه، وشــقيقاته الثــاث( كمــا 
ُ
األنقــاض، وكان قــد قتــل مــن أفــراد أ

أصيــب أخــوه بجــروح« .

)م . ص ( أحــد الضحايــا، 23عــام: »عندمــا كان متوجهــًا إلــى غرفتــه للنــوم فــي الســاعة الواحــدة ليــًا تقريبــًا وتفاجــأ 

بصــوت صــاروخ مــن الجــو يضــرب منزلــه ويدمــره فــوق رأســه ورؤوس أســرته، ليجــدوا أنفســهم بعدهــا عالقيــن تحــت 

األنقــاض، إلــى أن وصــل أشــخاص قامــوا بانتشــالهم مــن تحتهــا، أمــا هــو فقــد نجــى بأعجوبــة، لكــن بقيــة أســرته لــم يكونــوا 

محظوظيــن مثلــه، حيــث أن ســتة منهــم قــد قتلــوا ،وهــم )أربــع نســاء وطفليــن( وأصيــب )أربعــة( آخــرون بجــروح 

مختلفــة، البعــض منهــم فــي العنايــة المركــزة وحاالتهــم الزالــت حرجــة«.  
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الشــاهد: )ب . ص. ا(، 22 عــام: »بعــد قصــف الطيــران الحربــي لشــارع األربعيــن المجــاور لمنطقتهــم بدقائــق، شــاهد 

حيهــم يقصــف أيضــًا بواســطة الطيــران الحربــي الســعودي وحلفائــه، مســتهدفًا عــدة منــازل مجــاورة لهــم، فســارع إلــى 

ــا، وكان ممــن انتشــلهم بنفســه مــن تحــت األنقــاض بمســاعدة  مــكان القصــف للمســاهمة فــي اإلنقــاذ وانتشــال الضحاي

أشــخاص آخريــن هــو )عشــر جثــث( معظمهــم مــن النســاء واألطفــال، أمــا الجرحــى فقــد كانــوا بالعشــرات ، كمــا أفــاد أنــه ال 

يوجــد فــي منطقتهــم أي موقــع عســكري أو أي منشــأة عســكرية أو مقاتليــن او حتــى عســكريين، فالحــي ســكني يقطنــه 

العشــرات مــن المدنييــن«.

الشــاهد)ع. أ. ع( 20عــام: »حوالــي الســاعة الواحــدة ليــًا تقريبــًا كان عائــدًا إلــى منزلــه ، وفجــأة شــاهد صاروخــًا نــازاًل 

ضــرب الحــي الســكني الــذي يســكن فيــه، فســارع إلــى مــكان اإلنفجــار مهــرواًل ليجــد أكثــر مــن ســبعة منــازل قــد تدمــرت 

كليــًا علــى رؤوس ســاكنيها، وتضــررت عشــرات المنــازل األخــرى، وقــد شــارك مــع أهالــي األحيــاء المجــاورة فــي انتشــال 

الضحايــا مــن تحــت األنقــاض، حيــث أخرجــوا )ثاثــة عشــر جثــة( معظمهــم مــن النســاء واألطفــال، كمــا قامــوا بإســعاف 

ــة فــي نقلهــم وتأخــروا فــي إســعافهم نتيجــة النعــدام المشــتقات النفطيــة  العديــد مــن الجرحــى، وقــد وجــدوا صعوب

وعــدم وجــود بنزيــن للســيارات. 

أحــد العامليــن بمستشــفى الثــورة: »المستشــفى اســتقبل )اثنتــى عشــر جثــة( وأشــاء. الكثيــر منهــم نســاء وأطفــال، كمــا 

اســتقبل )أربعــة وعشــرين( حالــة أصيبــت جــراء قصــف حــي ســكني فــي ســعوان، الكثيــر منهــم حالتــه حرجــة ومنهــم 

اطفــال ونســاء«.

ــاوب فــي مستشــفى الرأفــة بحــي ســعوان: »بعــد منتصــف الليــل اســتقبل المستشــفى أكثــر مــن عشــرين  الطبيــب المن

ــه  ــر منهــم إصابت ــي، الكثي ــران الحرب ــي حــي الشــعب جــراء قصــف الطي ــوا ف ــال ونســاء ورجــل أصيب ــن أطف ــا بي ــًا م مصاب

خطــرة، كمــا وصلــت إلــى المستشــفى جثتيــن المرأتيــن قتلتــا بالقصــف انتشــلتا مــن تحــت األنقــاض وتــم إحالتهمــا الــى 

ــورة«. مستشــفى الث

استهداف مخيم المزرق  للنازحين بمديرية حرض في محافظة حجة - 11مايو2015م

) م . ش . ج ( -  أحــد الضحايــا المصابيــن : »حوالــي الســاعة الحاديــة عشــر صباحــًا يــوم اإلثنيــن 2015/3/30م قــام 

الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف بقيــادة الســعودية بالقصــف علــى مخيــم النازحيــن الكائــن فــي المــزرق وكان أول قصــف 

فــي بوابــة المخيــم ثــم هــرب مــع نازحيــن مــن المخيــم إلــى جــوار الجســر الرابــط فــي الطريــق العــام وحصــل قصــف مــرة 

صيــب وقطعــت رجلــه اليمنــى مــن فــوق 
ُ
ثانيــة وهــرب مــع اآلخريــن إلــى جــوار الفنــدق, وتــم قصفهــم هنــاك, وفيهــا أ

الركبــة, وتعــرض إلــى إصابــات فــي أنحــاء متفرقــة مــن جســمه«.
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صيــب  ولــدي بشــظية دخلــت إلــى األمعــاء والمثانــة وتــم إســعافه إلــى مستشــفى حــرض 
ُ
أحــد أقــارب الطفــل ) ض . م (: »أ

جريــت لــه ثــاث عمليــات. وفــي التقريــر الطبــي قالــوا لنــا أنــه أصيــب بجــرح قطعــي دامــي بقطــر 
ُ
وإصابتــه خطيــرة وقــد أ

ــران  ــاء قصــف طي ــدي أثن ــن ، وقــد أصيــب ول ــة تحــت البطــن مــن الجانبي ــف مــع خــروج األحشــاء الداخلي )5ســم( ونزي

صيــب وتــم إســعافه إلــى مستشــفى 
ُ
التحالــف الســعودي وهــو عائــد مــن المدرســة إلــى المخيــم وعنــد وصولــه إلــى المخيــم أ

حــرض«.

النــازح )م.ع.م.ج(، 27 عــام : »فــي يــوم الثاثــاء 2015/3/31م الســاعة الحاديــة عشــر ظهــرًا كان جالســًا فــي الجانــب 

ــم  ــران الســعودي مباشــرة نحــو مخي ــًا ناتجــًا عــن قصــف الطي ــم المــزرق، وفجــأة شــاهد انفجــارًا قوي ــن مخي األيمــن م

المــزرق وذلــك فــي بوابــة المخيــم أثنــاء تواجــد كثيــر مــن النازحيــن بكثافــة ونتــج عــن القصــف قتــل العديــد مــن النازحيــن 

وإصابــة العديــد منهــم وتناثــر أشــاء أخريــن وتدميــر شــامل للســيارات والدراجــات الناريــة ومبنــى األمــم المتحــدة 

الراعيــة لمخيــم النازحيــن فــي حادثــة مؤلمــة وبشــعة وبــدون أي ســبب مــع أن دول الخليــج والمنظمــات الدوليــة يعلمــون 

بأنــه مخيــم للنازحيــن, وبعــد وقــوع القصــف مباشــرة تحركــت إلــى مــكان االنفجــار لمحاولــة إنقــاذ أهلــي واآلخريــن وحاولنــا 

ــم يتــم  بقــدر اإلســتطاعه إنقــاذ وإســعاف المصابيــن وشــاهدت مجــزرة بشــعة راح ضحيتهــا الكثيــر مــن النازحيــن ول

التعــرف علــى البعــض منهــم نتيجــة لتناثــر أشــاء منهــم«.

النــازح )م.ع.ن.ق(، 50 عــام: »أثنــاء مــا كان فــي خيمتــه مــع عائلتــه وأوالده وفجــأة ســمع أول قصــف وقــع فــي الطريــق 

ثــم بعدهــا بقليــل ســمع انفجــار شــديد اســتهدف بوابــة المخيــم ونتــج عــن القصــف إفزاغــه مــع عائلتــه وأوالده وإفــزاغ 

كل مــن فــي المخيــم وشــاهد مجــزرة بشــعة بيــن قتلــى وجرحــى وتطايــر أشــاء وتدميــر مستشــفى المخيــم التابــع لألمــم 

المتحدة«.

ه قصــف بصواريــخ مــن الطائــرات الحربيــة علــى مخيــم  النــازح )ح.ج.ق(، 35عــام: »إن الطيــران الســعودي وحلفــاء

الاجئيــن الذيــن فــروا مــن الحــروب الســت فــي محافظــة صعــدة وشــاهد بعــد القصــف صيــاح األوالد والنســاء وهروبهــم من 

المخيمــات وشــاهد قتلــى وجثــث محترقــة تمامــًا باإلضافــة إلــى مشــاهدته األضــرار فــي الخيــام وفــي المستشــفى الوحيــد 

فــي مخيــم النازحيــن التابــع لألمــم المتحــدة.

النــازح )أ.أ. (: »أنــه مــن العجيــب لــدول الخليــج وخاصــة دولــة اإلمــارات التــي قامــت ببنــاء هــذا المخيــم كيــف لهــا أن تقصــف 

النازحيــن فيــه وقــد شــاهد الهــال األحمــر يقــوم بإســعاف الجرحــى ورفــع الجثــث المحترقــة مــع األشــاء مــن األرض«.

الشــاهد ) س – ع - ج (  28 عــام: »عنــد الســاعة  5:30 مــن مســاء يــوم اإلثنيــن، الموافــق 11\5\2015م، ســمعت 

)جبــل  أصــوات انفجــارات األســلحة التــي ألقتهــا طائــرات التحالــف الســعودي بغاراتهــا المتعــددة علــى الســفح الغربــي لـ

نقــم( واألحيــاء المجــاورة لــه والتــي أحدثــت انفجــارات هائلــة جــدًا، وهــو مــا أدى إلــى أضــرار جســيمة فــي البنيــان واإلنســان، 

فقــد دمــرت األحيــاء المجــاورة وأســفرت عــن ســقوط الكثيــر مــن المواطنيــن مــا بيــن شــهيد وجريــح بينهــم أطفــال 
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ونســاء، وكان مــن بيــن الشــهداء شــخصان مــن أســرتي، كمــا أصيــب أخــي بجــروح خطيــرة وحــروق فــي الوجــه وكســور فــي 

يــده ورجلــه اليســرى، ومزقــت الشــظايا أحــد شــرايينه وأوردتــه الدمويــة الرئيســية. باإلضافــة إلــى العشــرات مــن الشــهداء 

والجرحــى والدمــار الكبيــر الــذي لحــق باألحيــاء الســكنية، إلــى جانــب مــا أثــاره االنفجــار مــن الرعــب والذعــر والهلــع  بيــن 

أطفــال ونســاء العاصمــة«.

الشــاهد)  ن – ع-( 42 عــام: »قبــل مغــرب يــوم اإلثنيــن الموافــق 11\ 5\ 2015م قصــف طيــران التحالــف الســعودي 

)جبــل نقــم( الكائــن شــرق العاصمــة صنعــاء بعــدة غــارات، وكانــت انفجــارات األســلحة التــي اســتخدمت فــي تلــك الغــارات 

ــى تدميــر منــازل المواطنيــن علــى رؤوس ســاكنيها، ومنهــا تدميــر منــزل  قويــة جــدًا هــزت العاصمــة صنعــاء وأدت إل

قريبتــي الكائــن فــي حــي )مســيك( الــذي يبعــد عــن جبــل نقــم بحوالــي )5 كــم( وأســفر تدميــر المنــزل عــن قتــل وجــرح 

)3( نســاء و)3( أطفــال كانــوا بداخلــه«.

أفــاد مصــدر طبــي فــي هيئــة مستشــفى الثــورة بالعاصمــة صنعــاء: »أن طــوارئ المستشــفى اســتقبلت عشــرات الحــاالت 

ــا  ــث متفحمــة وأشــاء بشــرية. كم ــال ونســاء وجث ــه، وبينهــم أطف ــا بنســخة من ــذي زودن ــى حســب الكشــف ال ــن القتل م

اســتقبل المستشــفى أيضــًا حــاالت مــن المواطنيــن الذيــن أصيبــوا بجــروح خطيــرة بينهــم إصابــات بحــروق مــن الدرجــة 

األولــى وكســور ومصابيــن بشــظايا مختلفــة فــي الــرأس والوجــه والعيــن واألمعــاء والصــدر والبطــن وبيــن الجرحــى أطفــال 

ونســاء. وأكــد  أن مستشــفى الثــورة  تعــرض لقذائــف صاروخيــة وشــظايا وصخــور وأحجــار مــن الجبــل نتيجــة لشــدة 

االنفجــار الهائــل الــذي هــز العاصمــة، وصاحــب االنفجــار ضغــط كبيــر حطــم نوافــذ المستشــفى وأدى إلــى تســاقط 

الديكــورات علــى رؤوس المرضــى واألطبــاء مــا أدى إلــى تعــرض بعضهــم إلصابــات بالغــة. وتعــرض المستشــفى لتدميــر 

بعــض األقســام تدميــرًا جزئيــًا، وبعــض األقســام تعطلــت كليــًا عــن العمــل ولــم تتمكــن مــن اســتقبال المرضــى.  كمــا أن 

المستشــفى يفتقــر إلــى األدويــة والمســتلزمات الطبيــة نتيجــة للحصــار المفــروض علــى اليمــن، األمــر الــذي يتســبب فــي 

تدهــور الحالــة الصحيــة للمصابيــن والمرضــى«.

استهداف مديرية يريم بمحافظة إب -  31 مارس 2015م

شــهود عيــان وأهالــي الضحايــا وجرحــى: »طيــران الســعودية وحلفائهــا  قــام بقصــف ناقلــة محملــة بمــادة الغــاز المنزلــي 

فــي منطقــة حــارة )بــاب الضوريــن( مــا أدى إلــى انفجــار الناقلــة واحتــراق المنــازل المجــاورة لهــا بمــن فيهــا مــن الســكان 

اطفــااًل ونســاء ورجــااًل مــع أثاثهــم وممتلكاتهــم، كمــا تســبب القصــف فــي انفجــار محــل لبيــع اســطوانات الغــاز المنزلــي 

فــي المنطقــة مــا أدى إلــى مقتــل العديــد مــن ســكان المنطقــة وإصابــة آخريــن بحــروق، كمــا قامــت الطائــرات التــي كانــت 

ــادري(  ــادي( وقصــف )محطــة الق ــة )زب ــة بمــواد غذائي ــة محمل ــة تجاري ــى مســتويات منخفضــة بقصــف ناقل ــق عل تحل

وبجوارهــا ثــاث ناقــات وقــود، وقصــف )محطــة ثوابــة( للمحروقــات النــي تبعــد عنهــا )200( متــر مــا أدى إلــى 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

192



01

تدميرهــا وإحــراق أربــع ناقــات وقــود تابعــة لهــا. وقــد تســبب قصــف هــذه المنشــآت فــي حريــق جميــع المنــازل والســكان 

والمحــات التجاريــة والســيارات المحيطــة بهــا«.

أطبــاء فــي مستشــفى الشــفاء فــي مدينــة ذمــار وفــي المستشــفى الجمهــوري بصنعــاء أفــادوا : »بأنهــم اســتقبلوا جثثــًا 

محترقــة بشــكل كامــل لبعــض الضحايــا، باإلضافــة إلــى عشــرات الضحايــا المصابيــن بحــروق متفاوتــة الشــدة بســبب 

القصــف الجــوي مــن طائــرات الســعودية وحلفائهــا. وأن الضحايــا التــي أســعفت إلــى المستشــفى الجمهــوري بصنعــاء كانــت 

حالتهــا خطــرة وحرجــة«. 

اســتهداف وتدميــر منــازل ســكان فــي  قريــة الحظيــرة بــوادي األجبــار مديريــة ســنحان بمحافظــة 
صنعــاء – 10 يوليــو 2015م

 ) ع . ح . ج ( - صاحــب أحــد المنــازل المســتهدفه - 35 عــام: »بعــد أن خرجنــا مــن مســجد القريــة بعــد أداء الصــاة 

كانــت الســاعة الواحــدة والنصــف تقريبــًا  كنــت أنــا وجــاري مجلــي مجلــي الــذي يقــع منزلــه جــوار منزلــي وال يفصــل بينهمــا 

ســوى أمتــار, دخــل منزلــه ليســتريح بينمــا أنــا جلســت أتحــدث مــع بعــض الجيــران أمــام منزلــي حينهــا ســمعت تحليــق 

طيــران أعقبــه صــوت انفجــار عنيــف هــز القريــة شــاهدنا دخــان وغبــار يصعــد مــن الجبــل الــذي يبعــد عــن قريتنــا 5 كــم 

تقريبــًا وأثنــاء مــا كنــا نشــاهد ذلــك تفاجئنــا بالصــاروخ اآلخــر يســتهدفنا مباشــرة فقــد وقــع علــى منزلــي ومنــزل جــاري 

مجلــي, أظلمــت األجــواء فــي عــز الظهيــرة نتيجــة لتطايــر حجــار المنــزل والغبــار واألدخنــة المتصاعــدة فــي الهــواء, لــم 

أشــعر بنفســي إال ملقيــًا علــى األرض وأصبــت فــي رأســي ووجهــي ويــدي بينمــا عائلتــي التــي كانــت جميعهــا داخــل المنــزل 

أصبحــت تحــت الــركام, حضــر النــاس وأســعفوني للمستشــفى, ســألت عــن أســرتي أخبرونــي أن زوجتــي )عفــاف( وجدوهــا 

تحــت األنقــاض مقتولــة وفــي أحضانهــا طفلــي نجــم الديــن الــذي ولــد قبــل 10 أيــام فــارق الحيــاه وهــو يرضــع مــن والدتــه 

ــوالدة, أمــي الغاليــة قتلــت أيضــًا عمرهــا يتجــاوز 80عــام, كمــا قتلــت أختــي )ُمنــى( البالغــة  ــي آالم ال التــي التــزال تعان

صبــت أنــا وأخواتــي حنــان وهنــاء وأبنــّي أخــي كانــوا فــي منزلنــا وقــت القصــف طــه وأحمــد, لقــد 
ُ
مــن العمــر 35عــام بينمــا أ

فقــدت عائلتــي, وداري الــذي أصبــح مجــرد ركام تدمــر كل مــا بداخلــه, البــاص الــذي كان مصــدر رزق العائلــة الوحيــد كان 

بجــوار المنــزل تحطــم كليــًا حتــى أغنامنــا قتلهــا القصــف, لقــد أنتهــى كل شــيء فــي غمضــة عيــن, ال أدري مــا هــو ذنبــي 

حتــى يســتهدفني طيــران التحالــف ويدمــروا حياتــي.

) ح . ح . ج( - احــدى الضحايــا المصابيــن 20- عــام:  »أنــا كنــت فــي حمــام المنــزل وحــدث انفجــار كبيــر إثــر ســقوط 

صــاروخ علــى منزلنــا وســقط ســقف الحمــام وجدرانــه علــى رأســي وجســدي وأصبــت بكســور فــي رجلــي اليمنــى وســال الــدم 

منهــا، وظهــري ورأســي وأخرجونــي مــن تحــت األنقــاض وقــد تدمــر المنــزل بالكامــل، وأســعفوني إلــى المستشــفى, وبعدهــا 

تفاجــأت أن أمــي قتلــت تحــت األنقــاض ومعهــا أختــي وزوجــة أخــي عفــاف وفــي حضنهــا أبنهــا المولــود نجــم الديــن عمــره 
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10 أيــام فقــط. لقــد ُدمــر منزلنــا بالكامــل ومنــزل جيراننــا ولــم يبــق لنــا مــأوى نســكن فيــه مــع مــن تبقــى مــن أســرتي وأنــا 

اآلن كمــا تشــاهدون أســكن فــي منــزل خالــي حتــى يفرجهــا اللــه«.

ــر 
ّ

) هـــ . ح . ج ( -  أحــدى الضحايــا المصابيــن - 30 عــام: »كنــت فــي المطبــخ الــذي يقــع خــارج المنــزل فــي الحــوش أحض

وجبــة غــداء ألمــي المريضــة وحــدث االنفجــار، حيــن ســقط الصــاروخ علــى منزلنــا, ومــن شــدة االنفجــار والضغــط وجــدت 

صبــت فــي رأســي ويــدي وقتلــت أمــي وأختــي وزوجــة 
ُ
نفســي ملقــاة فــي أرضيــة الحــوش علــى بعــد أمتــار مــن المطبــخ, وأ

أخــي وابنهــا المولــود, كمــا أصيــب أبنــاء أخــي  طــه وطــارق وُدمــر منزلنــا بالكامــل ومنــزل جيراننــا, ال ادري مــاذا صنعنــا 

بهــم حتــى يقصفونــا.

ــدي كان فــي مجلــس المنــزل يســتريح مــن تعــب الصــوم  )الطفــل أ . م . م ( - مــن الضحايــا الناجيــن - 17عــام:  »وال

وحــرارة الشــمس، بعــد عودتنــا مــن أداء صــاة الجمعــة فــي المســجد, والدتــي كانــت ترتــب المنــزل، وإخوانــي الصغــار 

إيمــان ومجلــي وزيــاد ومحمــد يلعبــون فــي صالــة المنــزل، كنــت فــي غرفتــي، وأختــي فاطمــة كانــت عنــد أمــي فــي المطبــخ، 

ــركام  ــزل فــوق رؤوســنا، شــعرت بال ــه, تدمــر المن ــا عبدالل ــزل جارن ــا ومن ــرات الســعودية، قصفــت منزلن حضــرت الطائ

فوقــي وفقــدت الوعــي، عندمــا أفقــت فــي المستشــفى علمــت أن النــاس انتشــلونا مــن تحــت الــركام، ســألت عــن عائلتــي 

.. أخبرونــي .. أن أبــي وأمــي وأخوتــي الثاثــة، وجميعهــم أطفــال، انتشــلوهم وقــد فارقــوا الحيــاة, أنــا وأختــي فاطمــة مــن 

تبقــى مــن العائلــة.. لقــد نجونــا بأعجوبــة«.

)الطفلــة ف . م . م ( - مــن الضحايــا الناجيــن - 13عــام: »بعــد صــاة الجمعــة، ضربــت الطائــرة الســعودية علــى منزلنــا 

ــا  ــر منزلن ــرم بجــروح بالغــة، وُدم ــا وأخــي أك ــت أن ــرة، وأصب ــي الكبي ــال وأخت ــي األطف ــي وأخوت ــي وأم ــل أب بصــاروخ، وقت

 مــن األســرة إال أنــا وأخــي أكــرم، ولــم نُعــد نملــك شــيء 
َ

 لنــا مــأوى نســكن فيــه أنــا وأخــي، حيــث لــم يتبــق
َ

بالكامــل، ولــم يبــق

 لنــا إال اللــه، ال نــدري أيــن نذهــب؟.. أصبحنــا أيتــام فــي 
َ

ــم يبــق تلــف داخــل المنــزل، ول
ُ
حتــى جميــع مابســنا، كل شــيء أ

العــراء«.

) ج . م . م ( - شــاهد عيــان -25 عــام: »فــي الســاعة الواحــدة بعــد صــاة الجمعــة ســمعنا ســقوط أول صــاروخ فــي جبــل 

قــروان يبعــد عنــا خمســة كيلــو تقريبــًا والصــاروخ الثانــي ســقط علــى قريــة الحظيــرة واســتهدف منزليــن للمواطنيــن 

مجلــي أحمــد مجلــي، والمواطــن حســين الجــوزي ودمرهمــا تدميــرًا شــامًا فــوق رؤوس مــن يســكنها مــن األطفــال والنســاء، 

ســقط علــى إثرهــا أطفــال ونســاء ورجــال ولــم يبــق مــن األســرة إال ولــد وبنــت مصابيــن، كمــا أصيــب ســبعة آخريــن وقــد 

قمنــا بانتشــال الضحايــا مــن تحــت األنقــاض، ومنهــم زوجــة عبداللــه الجــوزي عفــاف وطفلهــا الرضيــع كان فــي حضنهــا 

عندمــا انتشــلناهما، وقــد قمنــا بإســعاف الجرحــى إلــى مستشــفى )مجمــع الجعــدي الطبــي( وقمنــا بعدهــا بدفــن مــن توفــي 

ــه حســين الجــوزي وكل شــيء يملكــوه داخــل  ــذي كان مصــدر رزق عبدالل تحــت األنقــاض، كمــا دمــر القصــف البــاص ال

المنزليــن باإلضافــة إلــى تضــرر حوالــي )17( منــزل مجــاور داخــل القريــة مــن شــدة االنفجــار«.
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) أ . ص . ج ( - قريــب أحــد الضحايــا - 60 عــام: »كنــت فــي ســطح منزلــي وشــاهدت الصــاروخ وهــو فــي الجــو متجــه إلــى 

قريــة الحظيــرة وســقط علــى منــزل زوج أختــي حســين أحمــد الجــوزي، وتوجهــت إلــى محــل القصــف وقــد كان المنظــر 

ــا بالبحــث تحــت األنقــاض عــن الضحايــا وانتشــلنا مــن تحــت  مــروع حيــث دمــر المنزليــن بالكامــل فــوق ســاكنيها، وقمن

األنقــاض إبنــة أختــي منــى حســين وكذلــك زوجــة عبداللــه حســين التــي كانــت حديثــة الــوالدة بطفلهــا البالــغ مــن العمــر 

عشــرة أيــام واســمها عفــاف علــي، واســم المولــود نجــم الديــن عبداللــه الــذي انتشــلناه وهــو فــي حضــن أمــه كمــا انتشــلنا 

أختــي وإبــن أختــي طــه أحمــد حســين وهــو مصــاب وحالتــه خطيــرة ويرقــد حاليــًا فــي المستشــفى«.

الطبيــب المنــاوب: »التــي اســتقبلها المستشــفى، فأكــد لنــا أن المستشــفى اســتقبل بعضــًا مــن المصابيــن بســبب القصــف 

ومنهــم الطفــل أحمــد الجــوزي. كمــا اســتقبل المستشــفى علــي صالــح العنجبــة، ونظــرًا لخطــورة اإلصابــات التــي أصيــب 

بهــا، تــم إدخالــه إلــى العنايــة المركــزة والتــي توفــي فيهــا بعــد أربــع ســاعات، كمــا اســتقبل المستشــفى بعضــًا مــن جثــث 

الشــهداء، ونظــرًا لعــدم وجــود ثاجــة فــي المستشــفى فقــد قــام أهالــي القريــة بإخــراج الجثاميــن وعلمنــا أنهــم دفنوهــا 

فــي القريــة فــي نفــس تلــك الليلــة«.

) ع . ح . ج ( - أحــد الضحايــا الناجيــن -30 عــام: » يعمــل ســائق بــاص أجــرة منزلــه البســيط المكــون مــن دور واحــد 

كان المــأوى الــذي يلــم شــمل عائلتــه المكونــة مــن ثمانيــة أفــراد زوجتــه وأطفالــه ووالدتــه وأخواتــه هــذا المنــزل هــو كل 

مــا ورثتــه العائلــة مــن والدهــم الفقيــر الــذي توفــي قبــل عــدة ســنوات, أجرينــا معــه مقابلــة شــرح لنــا تفاصيــل حادثــة 

 
ٌ

قصــف الطيــران لمنزلــه  ومقتــل أربعــة مــن أفــراد عائلتــه وإصابتــه مــع أختيــه وأبنــاء أخيــه, تحــدث إلينــا ورأســه ملفــوف

ــن أختــي طــه أحمــد حســين وهــو مصــاب  ــا اختــي وإب ــال لن ــى وجهــه وأطرافــه ق ــي والجــروح ظاهــرة عل بالشــاش الطب

وحالتــه خطيــرة ويرقــد حاليــًا فــي المستشــفى«.

استهداف قاع العرة بمديرية همدان بمحافظة صنعاء - 2يونيو 2015م

) ك . ن . ص ( - شــاهد عيــان : »كان جالســًا بالقــرب مــن مــكان القصــف مــع مجموعــة مــن أصدقائــه حيــن ســمع دوي 

ــى المــكان إلنقــاذ الضحايــا  ــا إل ــي القبلــي والعتمــي فهرعن ــه اســتهدف منزل انفجــار الصــاروخ بشــكل قــوي جــدًا تبيــن أن

ــا أن المنزليــن قــد أصبحــا ركامــًا، بحثنــا تحــت األنقــاض، انتشــلنا جثــث األطفــال والنســاء، شــاهدت إحــدى جثــث  فوجدن

ــة ال يوجــد فيهــا أي مســلحين أو  ــًا، القري ــر كان محزن ــة، األم ــى أشــاء متفرق ــرة إل ــت متناث ــرأة  كان ــا تعــود الم الضحاي

ــا ســبب قصفهــا!!«. عســكريين، ال أدري م

ــا ســمعت صــوت انطــاق  ــوق المــكان وبعده ــة ف ــرة حربي ــق طائ ــان: »ســمع صــوت تحلي ) و . م . ص ( - شــاهد عي

صــاروخ فــي الجــو اتبعــه صــوت انفجــار كبيــر، فتصاعــدت ألســنة اللهــب والدخــان مــن القريــة، كنــت بعيــدًا عنهــا حوالــي 

خمســمائة متــر، وصلنــا إلــى المــكان وجدنــا أن القصــف اســتهدف منزلــي العتمــي والقبلــي، ودمرهــا علــى  رؤوس ســاكنيها، 
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تجمــع النــاس وأهالــي الحــي النتشــال الضحايــا، انتشــلنا أكثــر مــن عشــر جثــث معظمهــا كانــت ألطفــال، ثــم قمنــا بإســعاف 

مــن كان منهــم جريحــًا إلــى مستشــفيات العاصمــة صنعــاء، المشــهد كان رهيبــًا«.

ــي مديريــة المحابشــة بمحافظــة حجــة – 26 مايــو  اســتهداف وتدميــر مواقــع أثريــة وتاريخيــة فــــــ
2015م 

) هـــ . ع . ل ( - مــن أقــارب الضحايــا -38 ســنة: »ســقط أول صــاروخ بالقــرب مــن منزلنــا بالقــرب مــن الحصــن وال يبعــد 

عنــه ســوى عشــرة أمتــار تقريبــًا، ومــن شــدة وقــوة االنفجــار انهــار المنــزل بالكامــل علــى رؤوس مــن بــه مــن أســرتي 

فأصيــب إبنــي محمــد البالــغ مــن العمــر ســبع ســنوات بإصابــات بليغــة فــي الــرأس ورضــوض فــي جميــع أنحــاء جســمه , 

كمــا أصيبــت زوجتــي ســامية علــي حســين هبــه البالغــة مــن العمــر )33( عامــًا بإصابــات بليغــة فــي اليديــن والــرأس، كمــا 

ــوا  ــى مستشــفى المحابشــة والزال أصيــب أوالدي أحمــد ومحمــد فــي أنحــاء مختلفــة مــن أجســامهم وقمــت بإســعافهم إل

يتلقــون العــاج«

) والــد الطفــل ( -35 عــام: »الغــارة األخيــرة  اســتهدفت مواطنيــن فــي مزرعــة أحــد المواطنيــن هربــوا مــن منازلهــم 

ــدي أســامة زيــد المحبشــي  ــى  فســقط العديــد منهــم قتلــى وجرحــى  منهــم ول القريبــة مــن الحصــن بعــد الغــارة االول

 تقــام فيــه صــاة الجمعــة شــاهدنا 
ً
ــغ مــن العمــر أربــع ســنوات،  كان ذلــك بعــد خروجنــا مــن المســجد الــذي عــادة يبل

بــع، وكان معــي طفلــي أســامة، 
ُ
الطائــرات الحربيــة للســعودية وهــي تقصــف مســجد الجــرد المعــروف باســم مســجد أبــو ق

ثــم شــاهدت الطائــرات تقصــف المدرســة ثــم الحصــن فهــرع النــاس إلــى إســعاف مــن كان بالقــرب منهمــا، وفجــأة ســقط 

صــاروخ ثالــث اســتهدف الحصــن والمســعفين، وبعــد ذلــك أســرعت إلــى منزلــي الكائــن بالقــرب مــن المســجد وأخرجــت 

ــي القريــة  ــى مزرعــة أحــد أهال ــى مــكان آمــن لنحتمــي فيــه مــن القصــف، ووصلنــا إل بقيــة أوالدي وزوجتــي مــن المنــزل إل

ووجدنــا بعــض األهالــي فــي المزرعــة كانــوا قــد خرجــوا مــن منازلهــم إليهــا خشــية القصــف، وأثنــاء ذلــك ســمعنا انفجــارًا 

كبيــرًا فــي آخــر المزرعــة أدى إلــى تناثــر الشــظايا واألحجــار الكبيــرة جــدًا، وقــد أصيــب طفلــي أســامة بشــظية فــي أعلــى 

رأســه تســببت فــي اقتــاع جــزء مــن جمجمتــه ودخــل علــى إثرهــا فــي غيبوبــة، كمــا أصيبــت زوجتــي بشــظايا فــي دماغهــا 

تســببت فــي فقدانهــا القــدرة عــل النطــق وارتجــاج فــي المــخ. وأصيــب أطفــال آخــرون ونســاء، فقمنــا بإســعاف طفلــي 

واألطفــال اآلخريــن مــع النســاء الجريحــات إلــى مستشــفى المحابشــة، ونظــرًا لخطــورة إصابــة طفلــي فقــد تــم إحالتنــا إلــى 

مستشــفى الثــورة العــام بصنعــاء، وأثنــاء مــا كنــا فــي ســيارة اإلســعاف التــي خصصهــا مستشــفى حجــة لنقــل طفلــي إلــى 

مستشــفى الثــورة بصنعــاء، ســمعنا صــوت انفجــار فــي مؤخــرة ســيارة اإلســعاف أعطبهــا عــن العمــل، وأصيــب علــى إثرهــا 

أحــد أفــراد طاقــم اإلســعاف ، ممــا اضطرنــي إلــى االســتعانة بســيارة أخــرى ألســعف طفلــي إلــى مستشــفى الثــورة، وفــور 

وصولــي إلــى المستشــفى تــم إدخــال طفلــي إلــى غرفــة العنايــة المركــزة التــي توفــي فيهــا بعــد ثاثــة أيــام مــن إصابتــه، 
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وقمــت بإخراجــه مــن المستشــفى وإعادتــه إلــى مديريــة المحابشــة ودفنــه فيهــا«.

استهداف حارة الحضن بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث محافظة صنعاء - 28 ديسمبر 2015م

) ب . غ  . ل ( - أحــد الضحايــا مــن األطفــال -16 عــام: »قمــت بعمــل تطوعــي مــع مجموعــة مــن األطفــال فــي حينــا، 

ــا بإحــراق النفايــات التــي تــم تجميعهــا حينهــا كانــت الســاعة  ــك قمن ــا مــن ذل ــا بتنظيفــه  الحــي وبعــد انتهائن ــان قمن ب

الســابعة والنصــف مــن مســاء يــوم اإلثنيــن الموافــق 2015/12/28م فســمعنا تحليــق الطائــرات الحربيــة فــوق ســماء 

الحــي، لــم نكــن نعتقــد أننــا المســتهدفين،  وفجــأة ســمعنا ســقوط الصــاروخ وأحــدث انفجــارًا قويــًا فأغمــي علــيَّ وعندمــا 

أفقــت منــه وجــدت نفســي فــي المستشــفى، أصبــت بشــظايا الصــاروخ الــذي أطلقــه الطيــران الحربــي للتحالــف الســعودي 

وعلــى إثــر ذلــك قتــل )4( ممــن كانــوا بجــواري فــي حينهــا وهــم: أحمــد عبــاد وزوجتــه طيبــة ومجاهــد الخــدري والطفــل 

أصيــل منيــف وجــرح العشــرات مــن أبنــاء الحــي أغلبهــم أطفــال، القصــف الجــوي حــدث بشــكل مباشــر ومتعمــد علينــا، وال 

يوجــد أي مبــرر لقصفنــا أو مواقــع بالحــي«.

) أ . ع . أ ( - أحــدى الضحايــا مــن الســكان قــرب مــكان االســتهداف - 28 عــام: »كنــت جالســة بالمنــزل لــم أســمع إال 

ســقوط الصــاروخ أطلقتــه الطائــرات الحربيــة للتحالــف الســعودي فأحــدث انفجــارًا عنيفــًا، ووجــدت نفســي تحــت ركام 

 عــن 
ً
المنــزل، وخرجــت مــن بينــه مصابــة فــي بعــض أجــزاء مــن جســدي بكدمــات ورضــوض بظهــري ويــدي وقدمــي، باحثــة

زوجــي الــذي كان فــي الشــارع، فوجدتــه مضرجــًا بدمائــه إثــر إصابتــه بإحــدى الطــوب التــي قــذف بهــا االنفجــار لتصيبــه 

برأســه ويــده وتــم إســعافنا إلــى المستشــفى وســقط علــى إثــر ذلــك )3( قتلــى وجــرح )17( مــن أبنــاء الحــي جلهــم مــن 

النســاء واألطفــال، كمــا أحــدث دمــارًا بالحــي وتدمــرت المنــازل منهــا منزلنــا ومنــازل جيراننــا المجــاورة.

) س . ح . ح ( -  أحــدى الضحايــا المصابــات وأم لثاثــة أطفــال ســقطوا ضحايــا القصــف - 30 عامــًا: »كان أطفالــي مــع 

أطفــال الحــي يلعبــون ويحرقــون النفايــات التــي قامــوا بتجميعهــا بعــد أن شــاركوا فــي تنظيــف الحــي، وعقــب دوي الضربــة 

أصبــت باإلغمــاء مــن قــوة وشــدة االنفجــار وأصبــت بشــظايا طفيفــة فــي وجهــي ورقبتــي وبعدهــا أفقــت وهرعــت مــن 

منزلــي وأنــا بحالــة هلــع وخــوف باحثــة عــن أطفالــي وأثنــاء خروجــي وجــدت أحمــد الحــرازي )35( عامــًا، ومجاهــد الخــدري 

والطفــل أصيــل منيــف، ملقيــن علــى األرض قتلــى جــراء انفجــار الصــاروخ، واســتمريت فــي البحــث حتــى وجــدت أطفالــي 

الثاثــة قــد أصيبــوا وهــم: همــدان أحمــد منيــف  10 ســنوات  أصيــب بشــظايا فــي بطنــه ووجهــه ويــده وولــدي عمــار 

ــك تــم  ــود  9 ســنوات أصيبــت بشــظية فــي صدرهــا، وبعــد ذل 5 ســنوات أصيــب أيضــًا بشــظية فــي بطنــه وإبنتــي خل

نــا وحينــا الســكني«. إســعافنا للمستشــفى مــن قبــل أهالــي الحــي، وأنهــت حديثهــا قائلــة: »ال يوجــد أي مبــرر لقصــف ابناء

) ح . ح . ع ( - شــاهد عيــان مــن ســكان الحــي -30 عــام: »فــي الســاعة الســابعة مســاًء كان مجاهــد الحــرازي مــع أبنــاء 

الحــي مــن األطفــال يقومــون بإحــراق القمامــة والنفايــات بوســط الحــي علــى الشــارع بعــد أن قامــوا بتنظيفــه، وفجــأة جــاءت 
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الطائــرات الحربيــة وأطلقــت صاروخــًا فســقط وســط الحــي مــا أدى إلــى ســقوط )3( قتلــى مــن أبنــاء الحــي بينهــم طفــل، 

وجــرح )17( آخريــن أغلبهــم مــن األطفــال، أمــا أنــا فقــد نجــوت، وهــرع أهالــي الحــي لإلنقــاذ وأســرعنا بإســعاف الضحايــا 

للمستشــفى خشــية عــودة الطيــران للقصــف، فقــد أحدثــت الغــارة الجويــة مجــزرة مروعــة باإلضافــة إلــى دمــار كبيــر، فقــد 

دمــرت )3( منــازل وتضــرر )41( منــزاًل مجــاورًا، كمــا تضــررت )7( ســيارات، وقــد كان مــن بيــن الضحايــا ابــن عمــي/ 

عصــام راجــح وأســرته وعددهــم )7( أشــخاص )5( أطفــال وزوجتــه جمعيهــم ســقطوا جرحــى كمــا تدمــر منزلهــم 

وســيارته نــوع أيكــو أجــرة تعــد المصــدر الوحيــد لدخلــه إلعالــة أســرته«.

استهداف وتدميرمنازل ومحال تجارية في سوق خيوان بمحافظة عمران - 8 يوليو 2015م 

) ز . ح . ع ( -أحــد أقــارب الضحايــا : »فــي الســاعة الخامســة مــن مســاء يــوم األربعــاء حلــق الطيــران الحربــي لــدول التحالــف 

الســعودي علــى المنطقــة وشــن عــدة غــارات علــى خيــوان أحداهــا  اســتهدفت منــزل عمــي يحيــى الزيــادي بصــاروخ أدى 

تــل أيضــًا جارهــم خالــد, كمــا أصيــب )16( 
ً
إلــى مقتلــه مــع خمســة مــن أطفــال أقاربــي تتــراوح اعمارهــم بيــن 3-6 , ق

آخريــن بجــروح أغلبهــم أطفــال ونســاء، األطفــال البعــض منهــم تحولــت أجســادهم الصغيــرة إلــى أشــاء والبعــض تفحمــت 

مــن شــدة انفجــار الصــاروخ الــذي ســقط علــى المنــزل الصغيــر. كان منــزل عمــي دور مكــون مــن شــقتين دمــره القصــف 

ــكات داخــل المنــزل, وكان بجــوار المنــزل محــات تجاريــة إحداهــن  ــه وأتلفــت كل الممتل ــازل المجــاورة ل كليــًا مــع المن

لإللكترونيــات دمــرت وتضــررت محتوياتهــا باإلضافــة إلــى منــزل مجــاور للمواطنيــن عبداللــه الموفــق ومحلــه التجــاري«.

) ف . ص . م ( -  شــاهد عيــان - 30عــام: »فــي مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 2015/7/8م، قصفــت منطقتنــا بعــدة 

ــراق المحطــة والحقــت  ــى احت ــود تابعــة للمواطــن/ حســن شــهوف أدت إل غــارات .منهــا غــارة اســتهدفت محطــة وق

أضــرار بالســيارات المتوقفــه بالقــرب منهــا، وبعــد ربــع ســاعة تقريبــًا عــاود الطيــران القصــف واســتهدف ســوق خيــوان 

بصاروخيــن ومــن ثــم اســتهدف منــزل يحيــى علــي الزيــادي، وأحــال المنــزل إلــى ركام فــوق أســرة الزيــادي الــذي اختلطــت 

أجســادهم بــركام المنــزل ، )6( أطفــال قتلــوا مــن أســرة الزيــادي مــع جدهــم وأحــد جيرانهــم وأصيــب أكثــر مــن )16( 

مدنــي كانــوا فــي المحــات التجاريــة فــي الســوق، تــم إســعافهم إلــى مركــز حــوث الصحــي ومستشــفى خمــر، كانــت جريمــة 

إبــادة بشــرية بحــق أطفــال ونســاء ليــس لهــم أي ذنــب بحــق أطفــال ونســاء ليــس لهــم أي ذنــب«.

) ط . ي . س ( - يعمــل فــي طــورئ مستشــفى حــوث - 35 عــام: »وصــل إلــى المستشــفى )7( حــاالت قتلــى أغلبهــم 

أطفــال، وصلــت جثــث هامــدة وأشــاء متناثــرة، كمــا وصلــت حــاالت أخــرى مصابــة بجــروح مــا بيــن المتوســطة والخطيــرة 

البعــض مــن الجرحــى أســعفوا إلــى مستشــفى خمــر نظــرًا لخطــورة إصابتــه وقلــة اإلمكانيــات. واضــاف قائــًا: »إن المركــز 

الصحــي يعانــي مــن تدنــي اإلمكانيــات وقلــة األدويــة والمســتلزمات الطبيــة نظــرًا للحصــار المفــروض علــى اليمــن ممــا 

يؤثــر علــى صحــة الجرحــى والمرضــى«.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

198



01

اســتهداف مناطــق مأهولــة وأعيــان محميــة فــي مدينــة زبيــد التاريخيــة بمحافظــة الحديــدة 
. 2015م  -12مايــو 

) ج .  ع . ح ( - مــن الضحايــا الناجيــن -50 عــام: »كنــت انــا وطفلتــي  وفــاء 12 عــام فــي ســوق شــاجع الشــعبي نقــوم 

كالعــادة »بالتســول« مــن أهــل الخيــر واصحــاب المحــات فنحــن فقــراء وال يوجــد لدينــا أي مصــدر دخــل او مهنــة نقتــات 

منهــا ســوى التســول,  وفجــأة ســمعنا تحليــق طيــران فــي األجــواء أعقبــه مباشــرة صــوت انفجــار عنيــف باتجــاه المطعــم 

ــاء هــي  ــي وف ــا طفلت ــام بينم ــارج الســوق باتجــاه الطريــق الع ــى وجــه الســرعة خ ــت عل ــا وهرب ــاور للســوق ففزعن المج

وصديقتهــا هربتــا باتجــاه بوابــة الســوق األخــرى المؤديــة إلــى جهــة المطعــم وماهــي اإل لحظــات حتــى ســقط صــاروخ علــى 

الســوق مباشــرة فالتفــت فــإذا بالنــار والغبــار وحطــام الســوق ترتفــع وتتطايــر فــي الهــواء عندهــا فقــدت صوابــي  وكنــت 

اصيــح إبنتــي.. إبنتــي, ُعــدت إلــى الســوق ابحــث عنهــا فــكان المشــهد مفجعــًا الجثــث متناثــرة فــي المــكان بالعشــرات, 

ــن  ــاء بي ــي وف ــا وجــدت  طفلت ــى أشــاء والبعــض االخــر تفحمــت, ُصدمــت عندم ــا تمزقــت أجســادهم إل بعــض الضحاي

جثــث الضحايــا وكانــت بجوارهــا صديقتهــا قتلــت أيضــًا , كمــا وجــدت جارتــي أســمها »جمالــة« التـــي تتســول معــي وقــد 

انقســم جســدها إلــى نصفيــن وكانــت حامــل فــي شــهرها الســابع. الزلــت اشــعر بالصدمــة إلــى اآلن  واشــعر انــي مريضــة 

وال اســتطيع التحــدث أكثــر«   .

) ع . د ( - احــد الباعــة مــن الضحايــا الناجيــن - 32 عــام: »كنــت متواجــدًا فــي الســوق أقــوم ببيــع »القــات« كالعــادة 

فســمعت انفجــارًا شــديدًا رافقــه تطايــر كومــة مــن التــراب والحديــد فانبطحــت أرضــًا, ثــم نهضــت مــن األرض ألشــاهد 

جثــث وأشــاء قتلــى وجرحــى , الدمــاء تســيل فــي كل مــكان فقــد كان الســوق مزدحمــا بالنــاس ألن القصــف حــدث فــي 

وقــت ذروة البيــع والشــراء, قمــت بإســعاف شــخصين كانــا يصيحــان مــن األلــم فــإذا بانفجــارات جديــدة بالقــرب مــن الســوق 

ــدري مــا ســبب  ــي والمحــات المجــاورة, وأضــاف متســائًا »ال ن تعصــف بالمــكان, الدمــار لحــق كل شــيء الســوق والمبان

قصفنــا بصواريــخ طائــرات آل ســعود فنحــن لــم نــؤذي احــدًا«.

) ع . س . ر ( - والــد أحــد الضحايــا - 50 عــام :  »كنــت فــي منزلــي القريــب مــن ســوق شــاجع الشــعبي ومطعــم شــاجع 

انــا وأســرتي ســمعنا صــوت انفجــار كبيــر لــم نكــن نعــرف أيــن مصــدره ولكــن مــن قوتــه شــعرنا باهتــزاز المنــزل فشــعرنا 

بالخــوف وخرجنــا منــه هاربيــن باتجــاه ملعــب الثــورة فــي المدينــة وفــي الطريــق أخبرنــي أحدهــم أن االنفجــار كان فــي 

ســوق شــاجع، علــى الفــور تذكــرت إبنــي الصغيــر محمــد الــذي يبلــغ مــن العمــر 13 عــام يعمــل فــي ســوق القــات ويقــوم 

بمســاعدة أحــد الباعــة مقابــل حصولــه علــى مبلــغ 200 ريــال يمنــي فــي اليــوم )اقــل مــن دوالر امريكــي( وهــي كل مــا 

نعيــش عليــه ومصــدر دخلنــا الوحيــد, فتوجهــت مباشــرة إلــى الســوق الطمئــن علــى إبنــي محمــد ولكنــي لألســف وجدتــه 

بيــن القتلــى وكانــت جثتــه مشــوهة ولــم أتعــرف عليــه إال بصعوبــة , لقــد قتلونــي معــه فقــد كان كل أملــي«.

ــي الســوق،  ــًا ف ــًا هائ ــارًا وركام ــاد بالقــول: لقــد أحــدث القصــف دم ــا -18 عــام، أف ــارب الضحاي ــن أق ) أ . أ . س ( -  م
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ــا كان فــي الســوق لحظــة  ــغ مــن العمــر 65 عام ــدي يبل ــا وإســعاف الجرحــى، وال ــاس النتشــال جثــث الضحاي اجتمــع الن

اإلنفجــار، بحثنــا عنــه بيــن الضحايــا فلــم نجــده بيــن القتلــى وال الجرحــى، تعبنــا مــن البحــث اســتمر البحــث عــن الضحايــا 

تحــت األنقــاض لمــدة ثاثــة أيــام, لألســف لــم نجــد ســوى الحــزام الــذي كان يرتديــه أبــي ولــم نعثــر علــى جثتــه، قــد يكــون 

ضمــن األشــاء التـــي وجدنــا كميــة كبيــرة منهــا فــي المستشــفيات كانــت قطعــًا صغيــرة اليمكــن التعــرف علــى أصحابهــا..  

الحــزام  هــو كل مــا تبقــى مــن والــدي رحمــه اللــه«. 

اســتهداف قريــة كاملــة تضــم 12 أســرة مــن آل الشــريف فــي منطقــة رمــادان بــوادي صبرمديريــة 
ســحار فــي محافظــة صعــدة – 3 يونيــو 2015م

شــاهد عيــان ) ع. ع   ( : »عنــد تمــام الســاعة الخامســة والربــع مــن يــوم األربعــاء كنــت علــى دراجتــي الناريــة وإذ بــي 

أســمع صــوت الطائــرات فوقنــا وشــاهدتها تضــرب أمــام عينــي علــى منــازل آل الشــريف فــي قريــة آل العــرم التـــي كانــت 

تبعــد عنــي كيلومتــر تقريبــًا وســمعت االنفجــار والتفــت فــإذا بــي أشــاهد الســماء قــد غطاهــا دخــان االنفجــار، قصفــت 

الطائــرات بعــدة صواريــخ منــازل القريــة قصــف لــم أشــاهده فــي حياتــي حتــى امتــألت األجــواء دخانــًا وغبــارًا، ولــم نعــد 

نــرى الســماء لــم نســتطع اإلنقــاذ بســرعة، ومكثنــا حتــى ذهبــت تلــك الطائــرات التـــي كنــا نراهــا تقصــف المســعفين، وبعــد 

ــى مــكان الحــادث ونادينــا النــاس إلنقــاذ وانتشــال الضحايــا مــن تحــت األنقــاض،  ذهــاب الطائــرات، توجهنــا مســرعين إل

ووصلــت إلــى مــكان القصــف، وشــاهدت منــازل القريــة التســعة قــد ُدمــرت تدميــرًا كليــًا علــى رؤوس ســاكنيها مــن األطفــال 

والنســاء وقتلــت أربعــة مــن المســعفين، تجمعنــا أكثــر مــن مائــة وخمســون شــخصًا حاولنــا اإلنقــاذ إال أن الطائــرة عــاودت 

القصــف للمــرة الثانيــة بصاروخيــن فــي المــكان نفســه، ضربتهــم وهــم تحــت األنقــاض ولــم نتمكــن مــن إنقاذهــم وحاولنــا 

المــرة الثانيــة إنقاذهــم فــإذا بالطيــران الســعودي وحلفائــه يضــرب للمــرة الثالثــة ثــم الرابعــة والخامســة، ولــم نتمكــن مــن 

إنقاذهــم وكلمــا كانــت تحلــق الطائــرات ونســمع اصواتهــا نهــرب إلــى مــكان بعيــد ، مــات األطفــال والنســاء تحــت األنقــاض 

دون أن نتمكــن مــن إنقاذهــم بســبب معــاودة الطيــران لضــرب المــكان نفســه، وقتلــت أســر بأكملهــا تحــت األنقــاض مــن 

آل الشــريف ، قتــل )53( مــن ســكان القريــة بينهــم )36( طفــًا و)9( نســاء، وجــرح )12( شــخصًا آخريــن ودمــرت )9( 

منــازل تدميــرًا كليــًا وتحطمــت )6( ســيارات، كمــا تضــررت عــدد )5( ســيارات أخــرى بأضــرار مختلفــة، وقتلــت المواشــي 

مــن األبقــار واألغنــام التـــي كانــت تمتلكهــا األســر التـــي دمــر الطيــران منازلهــم وإلــى اليــوم الثالــث مــا زلنــا نبحــث عــن 

البقيــة تحــت األنقــاض حيــث وقــد تمكنــا مــن انتشــال )27( جثــة وقــد تــم دفنهــا ومــا زال البقيــة تحــت األنقــاض نحــاول 

انتشــالهم إال أن الطيــران عــاود القصــف فــي المــكان نفســه فــي اليــوم الثالــث مــن جريمتــه«. ولــم تعــد تلــك الطائــرات إلــى 

تــل )36( طفــًا و)9( نســاء، و)8( 
ُ
أدراجهــا إال بعــد أن تأكــدت أنهــا أجهــزت علــى كل مــن كان حيــًا فــي تلــك القريــة  ق

مــن المســعفين والمســنين، و)9( منــازل مــن الطيــن أصبحــت ركامــًا فــوق جثــث )53( طفــًا وامــرأة ومســنًا ومســعفًا، 

إثنتــي عشــرة أســرة أبيــد جميــع أفرادهــا، قريــة آل العــرم أبيــد جميــع منازلهــا ومســاكنها والتـــي تشــكل )15%( مــن 
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منــازل وســكان منطقــة رمــادان«.

شــاهد عيــان ) ف . ع ( - متطــوع فــي عمليــة اإلنقــاذ: »قصــف الطيــران الحربــي للســعودية وتحالفهــا بعــدة غــارات 

جويــة مســتهدفًا منــازل ومســاكن المدنييــن بقريــة آل العــرم وادي صبــر بمديريــة ســحار فتوجهنــا إلــى القريــة، كان مــن 

نجــى يصرخــون ويســتغيثون إلنقاذهــم، لــم يســتطع أحــدًا االقتــراب وإنقــاذ مــن كانــوا علــى قيــد الحيــاة، كــون التحليــق 

ال زال مكثفــًا فــي ســماء القريــة، لقــد كنــا نســمع أنيــن الضحايــا مــن تحــت األنقــاض األطفــال أيضــًا كان وقــع صراخهــم 

واســتغاثتهم يامــس مســامعنا بقــوة مــن بيــن األنقــاض، فغشــينا الحــزن لعــدم اســتطاعتنا فعــل شــيء لهــم مــع تحليــق 

ــا حتــى ســاعات متأخــرة مــن المســاء وبعــد مغــادرة الطائــرات الحربيــة  الطيــران ومعــاودة غاراتــه علــى القريــة، صبرن

ــرات للقصــف.  ــن معــاودة الطائ ــة ترقــب وذعــر م ــا بحال ــكان القصــف وكن ــازل وم ــى المن ــن إل ــع عــدة مواطني ــا م هرعن

وقــد اســتمرت حالــة البحــث عــن الضحايــا مــن تحــت األنقــاض لمــدة يوميــن وصدمنــا جــراء هــول مــا شــاهدناه مــن دمــار 

ومجــزرة مأســاوية تفــوق حــد الوصــف، أســر بأكملهــا انتهــت أطفــال القريــة جميعــًا، قنابــل الحقــد والمــوت قضــت علــى 

أحامهــم فــي الحيــاة، )36( طفــًا مــن إجمالــي )53( مدنيــًا ماتــوا تحــت األنقــاض وأحالــت تلــك القنابــل المليئــة بالحقــد 

واإلجــرام أجســادهم البريئــة إلــى أشــاء متناثــرة، كمــا دمــرت حوالــي )9( منــازل مــن القريــة وأصبحــت أثــرًا بعــد عيــن 

ولــم ينــج مــن القصــف ســوى )6( مدنييــن بينهــم )3( أطفــال وامــرأة مــن ســكان القريــة والجميــع حصدتهــم وحشــية 

الغــارات الجويــة للطيــران الســعودي وتحالفــه، مأســاة حقيقيــة تفــوق حــد الوصــف وجريمــة إبــادة جماعيــة أغلــب 

الضحايــا أطفــال«.

استهداف سوق مثلث عاهم بمحافظة حجة - 4يوليو 2015م.

الشــاهد ) ع . ع ( : »كنــا علــى بعــد كيلــو متــر مــن الســوق.. شــاهدنا الصواريــخ المحملــة بالقنابــل التــي كانــت تتســاقط 

ــى، حــاول بعــض مــن كان بجانبــي الذهــاب بســرعة  ــة األول ــى مــن كان فــي الســوق والمســجد.. عندمــا ســقطت القنبل عل

لإلســعاف والنجــدة.. وفــي أقــل مــن نصــف دقيقــة شــاهدنا صواريــخ أخــرى تســقط بشــكل متتالــي علــى الســوق والمســجد.. 

شــاهدنا ســتة انفجــارات وســط الســوق والمســجد، واالنفجــار الســابع كان خــارج الســوق فــي مزرعــة مجــاورة لــه.. كنــا 

ــام أحــد مشــاهد الحــرب  ــي أم ــل أنن ــت أتخي ــر المقذوفــات المشــتعلة والشــظايا ومعهــا كتــل بشــرية، كن نشــاهد تطاي

ــل..، كنــت مــع  ــة لنــدن بالصواريــخ والقناب ــت ألمانيــا تمطــر مدين ــك اللحظــات التــي كان ــى أو الثانيــة  كتل العالميــة األول

ل مــا ذنــب هــؤالء الضحايــا مــن النــاس، ومــن المســافرين ومــن المصليــن، جــاءت تلــك الطائــرة بحجــة أن  الحاضريــن نتســاء

تنقــذ هــؤالء المواطنيــن البســطاء الطيبيــن مــن نشــاط الحوثييــن، وبعــد حوالــي ســاعة.. تعالــت أصــوات الجرحــى فهرعنــا 

إلســعاف مــن كتــب لهــم القــدر النجــاة مــن هــذه المجــزرة المروعــة التــي ال ترضــي اللــه وال رســوله وال اإلنســانية..«

) ع . ع . ن ( -  شــاهد عيــان - 30 عــام: »فــي الســاعة التاســعة والربــع تقريبــًا مــن مســاء الســبت ونحــن خارجيــن مــن 
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الجامــع بعــد أداء صــاة العشــاء والتراويــح.. فوجئنــا بســقوط العديــد مــن الصواريــخ علــى ســوق مثلــث عاهــم مــن قبــل 

طائــرات العــدوان الســعودي.. أدى ذلــك إلــى قتــل مــا يقــارب خمســة وثاثــون مدنيــًا وســبعون آخريــن جميعهــم مــن 

الباعــة الذيــن يترزقــون فــي القــات والخضــرة ومــا شــابه ذلــك والبعــض كان مــن النــاس المــارة والمســافرين«.

ــي بعــده، فحــاول البعــض الهــروب  ــا الطيــران بالصــاروخ األول والثان ــا المصابيــن: »فاجئن ) ح . ح . ك ( - أحــد الضحاي

بعــد انفجــار الصــاروخ األول، لكــن القصــف المســتمر لــم يتــرك  فرصــة فمــن لــم يصــب بالضربــة األولــى لحقــت بــه شــظايا 

الضربــة الثانيــة أو الثالثــة وأردتــه مخضبــًا بالدمــاء، أصيــب بكســور فــي يــده وجــروح عميقــه فــي كتفــه األيمــن، فقــد 

كان مــع زمائــه مــن الباعــة يمارســون حياتهــم اليوميــة فــي الســوق لــم يتمكــن مــن اســتكمال بيــع بضاعتــه والعــودة 

بمصاريــف ألطفالــه وذويــه الذيــن ينتظــرون عودتــه كثيــر مــن الضحايــا قتلــوا، كانــوا معــه فــي الســوق«.

) خ . ع . أ ( -  أحــد الضحايــا -25 عــام: »خرجــت إلــى الســوق لشــراء بعــض المــواد الغذائيــة والخضــار ألســرتي، وفجــأة 

ــه،  ــه فــوق مــن في ــة دمــرت الســوق والمســجد المجــاور ل ــات جوي ــف هجــوم بســت ضرب ــف أعن ــات التحال شــنت  مقات

كنــت أنــا والبعــض نبحــث عــن مــكان داخــل الســوق واحــدًا تلــو اآلخــر ولــم نجــد فلــم تســتثني الضربــات أي مــكان حتــى 

المســجد دمرتــه، والكثيــر مــن النــاس بجــواره والبعــض داخلــه، شــاهد كــم مــن البشــر قتلــى وجرحــى بعــض الجثــث كانــت 

متفحمــة، مكثنــا أكثــر مــن ســاعة نعانــي مــن جراحنــا ونســتغيث بمــن يســعفنا، لــم اســتطع إنقــاذ أحــد، فعندئــذ كنــت 

مصــاب بكســر فــي رجلــي وإصابــات فــي رأســي وأنحــاء جســدي مــع أن الســوق يقــع علــى مفتــرق طــرق التجاهــات ثاثــة 

فلــم يحضــر النــاس لإلنقــاذ إال بعــد ســاعة خوفــًا مــن تكــرار القصــف عليــه، لــم تكــن هــذه الجريمــة األولــى  وإنمــا هــي 

اســتمرار لجرائــم يوميــة ترتكبهــا مقاتــات التحالــف العســكري الســعودي بحــق المدنييــن علــى علــم ومشــاهدة مــن األمــة 

العربيــة واإلســامية واإلنســانية جمعــاء، وكأن حيــاة الشــعب اليمنــي ال تعنيهــم وكل المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التــي 

تعنــى بالحفــاظ علــى حيــاة البشــر ال ينبغــي أن يشــمل تطبيقهــا علــى الجرائــم بحــق اليمنييــن.

) ع . ع . ن ( -  أحــد الضحايــا المصابيــن - 23 عــام: »فوجئنــا بســقوط عــدد صواريــخ علــى الســوق أطلقتهــا طائــرات 

العــدوان علينــا مباشــرة أثنــاء خروجنــا مــن المســجد والســوق مزدحــم بالنــاس باعــة ومشــردين وعمــال ومســافرين مــا 

يزيــد علــى )35( مدنــي وأصيــب حوالــي )70( آخريــن، أكثــر القتلــى مــن الباعــة الذيــن يرتزقــون اللــه فــي بيــع الخضــرة 

والبعــض مــن المــارة وســط الســوق والمســافرين، فقــد أدى القصــف إلــى ســقوط  كل مــن فــي الســوق بيــن قتيــل وجريــح 

وألحــق دمــارًا هائــًا بالســوق وأتلفــت ممتلــكات المواطنيــن وبضائعهــم ومحاتهــم التجاريــة«.

ــة العاصمــة صنعــاء اســتقبل بعضــًا مــن المصابيــن  ــة بأمان ــاء: »إن مستشــفى الثــورة والمستشــفى الجمهوري أحــد األطب

الذيــن أصيبــوا فــي هــذه المجــزرة، أحدهمــا جســده احتــرق كليــًا واآلخــر مصابــًا بكســور فــي إحــدى يديــه ورجليــه وأن 

ــى المدنييــن وأن  ــرات الســعودية وتحالفهــا عل ــخ التــي تلقيهــا طائ ــل والصواري ســبب احتــراق الجســد كامــًا هــو القناب

معظــم الحــاالت التــي اســتقبلها المستشــفى كانــت لجرحــى قصــف مثلــث عاهــم،  كمــا اســتقبلت طــوارئ المستشــفيات 
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فــي محافظــة حجــة مــا يزيــد علــى )35( حالــة وصلــت جثــث هامــدة ومتفحمــة، كمــا اســتقبلت المستشــفيات أكثــر مــن 

)70( مصــاب، كســور وجــروح مختلفــة البعــض إصابتهــم خطــرة. وأضــاف قائــًا: إن المستشــفيات تتفقــد إلــى األدويــة 

والمســتلزمات الطبيــة نتيجــة للحــرب والحصــار المفــروض علــى اليمــن«.

استهداف المدينة السكنية لعمال النظافة في سعوان بأمانة العاصمة صنعاء - 13يوليو 2015م

) ع . ط . خ ( - مــن أقــارب الضحايــا -45 عــام: »عنــد الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف تقريبــًا ســمعنا تحليــق طائــرات 

الســعودية الحربيــة فــي ســماء مدينتنــا العماليــة التــي كان معظــم ســاكنيها نيــام فــي ذلــك الوقــت, وفجــأة ســمعنا صــوت 

انفجــار فــي الحــي أعقبــه كتلــة ملتهبــة مــن النــار فــي المدينــة، كنــت علــى بعــد مئــة متــر تقريبــًا, هرعــت الــى المــكان 

بســرعة فاقــدا صوابــي, فمنــازل عــدد مــن أقاربــي فــي ذلــك المــكان، ومنهــم  إبنتــي وأطفالهــا الثاثــة، أحفــادي ومنــازل 

أخوتــي وأطفالهــم, عندمــا وصلــت ُصدمــت مــن هــول الكارثــة, كل شــيء كان مدمــرًا فالحــي بأكملــه أصبحــت منازلــه كومــة 

مــن الــركام علــى رؤوس الســكان الذيــن تقــدر أعدادهــم بالمئــات , فالمدينــة مكتظــة بالبشــر معظمهــم أطفــال ونســاء 

, تجمــع النــاس حــول البيــوت التــي دمرهــا القصــف يحاولــون إنقــاذ الضحايــا مــن تحــت الــركام فــي الظــام الدامــس ألن 

الكهربــاء مقطوعــة منــذ أشــهر, حاولنــا بأيدينــا رفــع الــركام وكان الوضــع صعبــًا جــدًا وعمليــة اإلنقــاذ بطيئــة, وبعــد 

اكثــر مــن ســاعتين اســتطعنا انتشــال جثــث البعــض, واألخريــن لــم نســتطع إنقاذهــم او انتشــالهم رغــم مواصلتنــا العمــل 

حتــى صبــاح اليــوم الثانــي وبعــد أن حضــرت الجرافــات ورفعــت الــركام وجدنــا جثــث أقاربــي وجيرانهــم تحــت األنقــاض, 

كان مــن بينهــم أحفــادي أطفــال ابنتــي و »معتصــم 3 اعــوام- وموســى 4 اعــوام- وفــؤاد عمــره شــهرين« كانــت جثثهــم 

مشــوهة، أمــا ابنتــي العزيــزة والدتهــم البالغــة مــن العمــر 25 عامــا، فقــد وجدنــا النصــف العلــوي مــن جثتهــا فقــط، أمــا 

النصــف اآلخــر فلــم نجــد لــه أي أثــر, كذلــك أختــي شــوعية التــي كان منزلهــا بالقــرب مــن منــزل أبنتــي فقــد وجدنــا جثتهــا 

مقطوعــة نصفيــن, بجــوار منزلهــا أيضــًا يوجــد منــزل أخــي موســى وقــد وجدنــا تحــت األنقــاض ابــن أخــي موســى حســن 

راجــح 38 ســنة وزوجتــه 40 عامــًا وســتة مــن أطفالهــا وهــم رازقــي طفلــة عمرهــا شــهرين -وأشــواق موســى عاميــن، 

وعائشــة موســى 6 اعــوام، وناصــر موســى 9 ســنوات، وحســن موســى 13 ســنة وأســعد موســى 18 ســنة، ولــم ينــج مــن 

أســرة ابــن أخــي موســى إال إبراهيــم 10 ســنوات وأحمــد 22 ســنة أصيبــا بجــروح وتــم إســعافهما, وكذلــك قتلــت ابنــة 

أخــي ســمارة محمــد حســن وعمرهــا 16 عــام, وأخوهــا ســريع أصيــب ويبلــغ مــن العمــر )14 ســنة( وقتلــت طفلــة ابنــي 

ل الشــاهد   ــوا تحــت ركام منازلهــم. وتســاء ــي قتل ــة وعمرهــا خمــس ســنوات، كل هــؤالء مــن اقارب عمــار واســمها كفاي

بقولــه: »ال نــدري مــا ســبب اســتهدافنا مــن قبــل الطائــرات ومــا هــي الجريمــة التــي ارتكبناهــا فنحــن عمــال نظافــة مدينــة 

ســكنية ال يوجــد فينــا أي مســلحين وال ننحــاز ألي جهــة,  لقــد حطمــوا مســتقبل عشــرات األســر دون أي ســبب!«.
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تعــز  محافظــة  المخــا  بمدينــة  البخاريــة  المحطــة  لمهندســي  الســكنية  المدينــة  اســتهداف 
2015م 24يوليــو

) م . ع . هـــ ( - أحــدى الضحايــا - 10عــام: »كل مســاء أخــرج مــع صديقاتــي إلــى حديقــة المجمــع الســكني لنلعــب 

ونمــرح علــى أضــواء كهربــاء المحطــة، وفــي مســاء يــوم الجمعــة عنــد الســاعة العاشــرة وأثنــاء مــا كنــا  نلعــب ســمعنا صــوت 

طائــرة تحلــق فــي األجــواء، لنتفاجــأ بســقوط صــاروخ علــى الكافتيريــا التــي تقــع فــي نهايــة الحديقــة، كان انفجــاره قويــًا، 

تطايــرت شــظاياه لتصــل إحداهــا وتصيــب صديقتــي هديــل، فــإذا بنــا نســمع صراخــًا وأصواتــًا مــن كل اتجــاه تقــول لنــا 

أهربــوا إلــى الســاحل .. أهربــوا إلــى البحــر.. حاولــت مــع بعــض األطفــال ممــن لــم يصابــوا الهــرب إلــى الســاحل لننجــو بأنفســنا.. 

فهرعنــا نجــري مســرعين باتجــاه الســاحل، فســمعنا الصــاروخ الثانــي ينفجــر فــي المــكان الــذي كنــا نلعــب فيــه ويدمــر 

العابنــا ,واصلنــا الهــروب حتــى وصلنــا للســاحل فــكان الصــاروخ الثالــث ينتظــر وصولنــا ليســقط فــي ســاحل البحــر جوارنــا، 

وقــد أصيــب العديــد ممــن كنــت معهــم وأنــا أصبــت بشــظية فــي البطــن جــوار الكبــد ,وأغمــي علــي ولــم أدري مــا جــرى، 

فوجــدت نفســي هنــا فــي مستشــفى األمــل بالحديــدة , وحاليــًا أعانــي مــن األرق ، فــكل مــا أردت أن أنــام أخــاف أن يأتــي 

الطيــران مــرة أخــرى ليقصــف هنــا فــا أصحــو أبــدا«.

 ) أ . ي . ث ( - أحــدى الضحايــا - 25عــام: »كنــت حامــل فــي الشــهر الثامــن  عندمــا اســتهدف الطيــران المدينــة 

الســكنية للمهندســين فــي مدينــة المخــا، عنــد وصــول الطيــران الســاعة العاشــرة تقريبــًا كنــت فــي المنــزل مــع بعــض 

أفــراد العائلــة، وفجــأة ســمعنا صــوت االنفجــار واهتــزاز المــكان بشــكل كبيــر, شــعرنا بالخــوف والفــزع, وكنــا نصــرخ فــا 

نــدري مــا الــذي يجــري , عــاودت الطائــرات القصــف مــرة أخــرى بعــد أربــع دقائــق تقريبــًا عندمــا كنــا نتحضــر للخــروج 

مــن المنــزل والهــروب ولكــن كانــت الشــظايا أســرع منــا، فقــد اخترقــت أحداهــا جــدار شــقتنا وتطايــرت لتصيبنــي أحداهــا 

, واســتقرت قــرب جنينــي البالــغ مــن العمــر 8 اشــهر ، أســعفت بعدهــا مباشــرة إلــى المستشــفى ليتــم إخــراج الشــظايا 

, أحمــد اللــه أن جنينــي لــم يصــب بــأذى«.

) أ . ع . ن ( -  أحــد الضحايــا الجرحــى - 65عــام: »كنــت أنــا ومجموعــة مــن العمــال نعمــل فــي المحطــة، فســمعنا صــوت 

االنفجــار، اتصلنــا مــن المحطــة إلــى الســكن، فقيــل لنــا أن الضــرب علــى الســكن، خفنــا علــى أطفالنــا واتجهنــا مســرعين 

إلــى الســكن، ومــا أن وصلنــا إلــى الســكن حتــى وجدناهــم كتلــة مــن النــار، الســيارات تحتــرق، المنــازل ُدمــرت، القتلــى بــكل 

مــكان، حاولــت أن أمــر ســريعًا إلــى بيتــي فوجــدت جثــث األطفــال مرميــة بالشــارع، أطفــال فــي عمــر الزهــور، تتــراوح 

ــرة  ــت إنقاذهــم لكــن دون جــدوى فليــس باســتطاعتي أن أعمــل شــيء لكث ــن السادســة والعاشــرة ، حاول أعمارهــم بي

القتلــى، وإذا بالمنــازل قــد تهدمــت والطائــرات مــا زالــت تحلــق، أول صــاروخ كان علــى حديقــة ألعــاب األطفــال، الحديقــة 

تناثــرت إلــى خلــف منزلــي، الــذي يبعــد عــن الحديقــة حوالــي ثاثمائــة متــر،، الصــاروخ الثانــي كان علــى الكافتيريــا والتــي 

تعتبــر اســتراحة لتجمــع الشــباب واألصدقــاء، بعدهــا توجهــت إلــى منزلــي فوجــدت المنــزل قــد تهــدم وتســاقطت النوافــذ 

واألبــواب وصــراخ األطفــال والنســاء يمــأل المــكان، أخبرنــي أحدهــم أن ابنــي مصــاب بشــظايا وحــروق , وقتهــا لــم اســتطع 
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المكــوث بيــن الموجوديــن مــن النســاء واألطفــال، فحاولــت أن أقــوم بشــيء إلســعاف إبنــي المصــاب، أخــذت مبلغــًا مــن المــال 

مــن جيرانــي العمــال لكــي أســعف ابنــي، فــي الوقــت الــذي كنــت اعتقــد أن الطائــرات قــد توقفــت عــن القصــف، ألنهــا قــد 

وزعــت غاراتهــا مــا بيــن ســت إلــى ثمــان غــارات كلهــا علــى ســكن العمــال. فخرجــت مــن المنــزل حامــًا ابنــي المصــاب 

أبحــث عــن مركبــة لكــي أســعفه، لكــن دون جــدوى، فقــد احترقــت جميــع الســيارات المتواجــدة فــي المجمــع الســكني، لــم 

ســعفنا 
ُ
تمــر ســوى ثــواٍن حتــى فاجأتنــي شــظية وأخــذت قدمــي اليمنــى ، فــي الوقــت الــذي كنــت مســعفًا ابنــي، بعدهــا أ

جميعــًا إلــى إحــدى مستشــفيات الحديــدة وهــا أنــا أرقــد فــي المستشــفى بالحديــدة، وقــد بتــرت قدمــي اليمنــى والحمــد 

للــه أنــي نجــوت مــن المــوت!!«.

) ع . أ  . ر ( مســؤول فــي محطــة كهربــاء المخــا:  »فــي الســاعة العاشــرة مســاًء، وأنــا متواجــد فــي منزلــي ســمعت صــوت 

الصــاروخ األول فخرجــت مــن المنــزل لاطــاع علــى األضــرار واالطمئنــان علــى ولــدي الــذي كان متواجــدًا مــع عــدد مــن 

، وهــو المــكان الــذي تــم ضربــه بــأول صــاروخ، وأثنــاء خروجــي مــن 
ً
الشــباب فــي االســتراحة، حيــث يتجمــع الشــباب عــادة

المنــزل فوجئــت بالصــاروخ الثانــي فانبطحــت علــى األرض لتفــادي اإلصابــات، ثــم انطلقــت إلــى مــكان االســتراحة، ووجدنــا 

 يبحــث عــن قريبــه أو صديقــه والبعــض 
ٌ

الجثــث متناثــرة ومتراميــة علــى بوابــة االســتراحة والنــاس فــي حالــة هلــع، كل

حــاول أن يخــرج مــن بيتــه ويفــر باتجــاه الســاحل خوفــًا مــن القصــف، خصوصــًا وأن الطائــرة كانــت مــا تــزال تحلــق فــوق 

المــكان وصوتهــا نســمعه بــكل وضــوح، وأثنــاء القصــف علــى اســتراحة المجمــع أصيــب ابنــي بشــظايا وجــروح بليغــة، تــم 

علــى إثرهــا إســعافه إلــى مستشــفى األمــل التخصصــي بالحديــدة وإدخالــه العنايــة المركــزة. كمــا أفادنــا أن الســكن الخــاص 

بالموظفيــن تعــرض للقصــف بنحــو ثمــان غــارات فقــد كانــت النكبــة أكثــر ممــا يتصورهــا اإلنســان، المنــازل ُدمــرت بشــكل 

رهيــب، فرغــم أن البنــاء مــن حيــث التماســك والجــودة أفضــل بكثيــر مــن أيــة بنايــات حديثــة أخــرى، لكنــه بفعــل الضربــة 

ــع  ــى فظاعــة القصــف, وأوضــح أن المجم ــدل عل ــرت، وهــذا ي تعــرض للتهشــم، واألســطح ســقطت والواجهــات تبعث

الســكني والــذي يتكــون مــن )200( وحــدة ســكنية، كان يتواجــد فيــه عــدد مــن األســر التــي نزحــت إلــى أقاربهــا داخــل 

الســكن باإلضافــة إلــى أســر أخــرى نزلــت إلــى الســكن لزيــارة أقاربهــا وقضــاء إجــازة العيــد، وأكــد خلــو المجمــع الســكني مــن 

أيــة أســلحة أو مســلحين، كمــا زعــم البعــض لتبريــر عمليــة القصــف منوهــًا إلــى أن المحطــة الكهربائيــة خســرت كادرًا 

فنيــًا مؤهــًا جــراء القصــف فيمــا نــزح مــن نجــا مــن الغــارات الجويــة وتحولــت المدينــة إلــى مدينــة أشــباح ال يســكنها أحــد«.

) ع . م . ر ( - أحــد العامليــن بمحطــة المخــا البخاريــة : »لــم أكــن أتوقــع أن الصواريــخ التــي ســمعتها مــن منزلــي الــذي 

يقــع فــي طــرف مدينــة المخــا قــد اســتهدفت مدينــة العمــال فــي المحطــة ,الســيما وأنــه ال يوجــد فــي المدينــة بأكملهــا 

ــى  ــت ال ــر فــي بعــض مديريــات محافظــة تعــز, بعــد أن وصل أي قــوات أو أســلحة، فالمدينــة بعيــدة عــن الصــراع الدائ

المــكان شــاهدت جريمــة مروعــة ,ال أدري لمــاذا قصفوهــا, ومــا ذنــب ســكانها األبريــاء المســالمين واطفالهــم وعوائلهــم 

فقــد تقطعــت أشــائهم وتشــرد البقيــة ممــن نجــى, بــكل المعاييــر االنســانية والقوانيــن الدوليــة فــإن هــذا االســتهداف 

يمثــل جريمــة ابــادة بحــق مدينــة بأكملهــا ويجــب ماحقــة مرتكبيهــا«.
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)ن. م . ش ( أحــد األطبــاء بمستشــفى األمــل التخصصــي بالحديــدة: »المستشــفى اســتقبل منــذ أول يــوم لجريمــة قصــف 

المجمــع الســكني بالمخــا وخــال اليوميــن التــي تلــت الجريمــة )48( حالــة إصابــة جــراء القصــف مــن بينهــا حالــة وصلــت 

ــة أخــرى توفيــت فــي المستشــفى مؤكــدًا أن أغلــب المصابيــن حاالتهــم خطــرة حيــث يرقــد فــي العنايــة  متوفيــة وحال

)20( مصابــًا«.

استهداف أعيان ومنشآت مدنية بمنطقة هران في محافظة ذمار - 21مايو 2015م

) ع . ع. م (  - أحــد الضحايــا و الناجــي الوحيــد مــن أســرة منكوبــة - 45 عــام: »عنــد حوالــي الســاعة الرابعــة والنصــف 

مــن مســاء يــوم األحــد الدامــي كنــت خــارج منزلــي الكائــن فــي )حــي رومــا القديمــة( فشــاهدت الطيــران يســتهدف الحــي 

وإذ بأحجــار المنــزل تتطايــر فــي الهــواء مــن شــدة االنفجــار. كانــت عائلتــي بأكملهــا فــي الداخــل خمســة منهــم أطفــال 

وثــاث نســاء وإبنــي الشــاب محمــد جميعهــم قضــوا نحبهــم فــي القصــف، المنــزل ُدمــر وانتهــت عائلتــي بأكملهــا, ال أدري 

مــا ســبب اســتهداف منزلــي فلــم يكــن موقعــًا عســكريًا وال يوجــد بــه أو بالقــرب منــه أي مســلحين، المنطقــة بأكملهــا 

منطقــة ســكنية مدنيــة، مــاذا صنعنــا بهــم؟! أمســيت بــا عائلــة وبــا مــأوى، حالتــي النفســية ال توصــف, وأشــعر أن حياتــي 

انتهــت إلــى هنــا، كل مــا كنــت أملكــه فــي هــذه الحيــاة انتهــى بلحظــة واحــدة« .. ثــم توقــف عــن الــكام وانهمــر الدمــع 

مــن عينيــه..

) ح . أ . ر ( - أحــد الضحايــا - 15 عــام: »أنــه كان يتمشــى فــي حديقــة هــران الترفيهيــة وكانــت الطائــرات تحلــق فــي 

ســماء المدينــة، وفجــأة ضربــت بصواريــخ علــى المتحــف وعلــى الحديقــة وعلــى جبــل هــران وأدى ذلــك إلــى إصابتــه بعــدة 

عــر وهربــوا مــن الحديقــة، األطفــال كانــوا مفزوعيــن«.
ُ
شــظايا، المتحــف ُدمــر والجميــع أصيبــوا بالذ

) ب . أ . د ( - أحــد الضحايــا -20 عــام، أفــاد بالقــول: أنــه جــرى القصــف علــى المبانــي الموجــودة فــي جبــل هــران أثنــاء 

تواجــده فــي المنطقــة، منهــا مبنــى الرصــد الزلزالــي ومتحــف ذمــار اإلقليمــي، وقــد وأصيــب هــو بعــدة شــظايا«.

) ص . م . ع ( -  شــاهد عيــان - 25 عــام: »تــم الضــرب علــى اســتراحة الجامعــة األمــر الــذي أدى إلــى اإلضــرار بــكل 

ممتلكاتــه الشــخصية التــي كانــت مجــاورة لفنــاء الحــرم الجامعــي وأنــه شــاهد ســيارات تحطمــت وكذلــك مبنــى االســتراحة 

تــم تدميــره، وأكــد ســماعه ألصــوات طائــرات حربيــة فــي األجــواء وشــاهد ألســنة اللهــب والدخــان تتصاعــد مــن منطقــة 

هــران وكذلــك مــن مدينــة ذمــار القديمــة )حــارة رومــا القديمــة( وأنــه عقــب ذلــك هــرع إلــى الحــي الســكني وشــاهد عــددًا 

مــن المنــازل ُدمــرت بالكامــل علــى رؤوس ســاكنيها، ومــن هــذه المســاكن، منــزل علــي علــي الفاطمــي الــذي تــم تدميــره 

علــى رؤوس جميــع أفــراد األســرة الذيــن تــم انتشــالهم مــن تحــت االنقــاض وكان بينهــم خمســة أطفــال«.
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اســتهداف حفــل زفــاف وقتــل المدنييــن وتدميــر منــزل العــرس فــوق رؤوس المحتفليــن فــي قريــة 
ســنبان مديريــة عنــس بمحافظــة ذمــار – 7 أكتوبــر 2015م

) م . ع . س ( - شــاهد عيــان - 40 عــام: »كان مــع أوالده فــي منزلــه الــذي يبعــد عــن منــزل العــرس بنصــف كيلومتــر 

تقريبــًا، وفــي حوالــي العاشــرة ليــًا ســمع صــوت ســقوط الصــاروخ وانفجــاره الــذي اهتــز لــه منزلــه أيضــًا وأصيــب وأوالده 

ــه مباشــرة وشــاهد ألســنة النيــران ترتفــع مــن خيمــة الضيــوف ومنــزل العــرس  بخــوف وذعــر شــديد وخــرج مــن منزل

ــي بعــدم االقتــراب مــن  ــاداة بعــض األهال ــرة ومن ــار واألدخنــة تغطــي ســماء القريــة، وســمع صــوت تحليــق الطائ والغب

المنــزل خشــية قصــف الطائــرات مــرة أخــرى علــى المنــزل، وأثنــاء اســتمرار تحليــق الطائــرات هــرع الشــاهد مــع آخريــن 

إلنقــاذ وإســعاف مــن كتبــت لــه الحيــاة، ومــا إن وصــل إلــى منــزل حفــل الزفــاف حتــى شــاهد منظــرًا أرعبــه أكثــر مــن زمجــرة 

الطائــرات الحربيــة. قــال لنــا الشــاهد: »شــاهدت مــا لــم يســبق لــي مشــاهدته فــي حياتــي، النــار تلتهــم كل مــا فــي المنــزل 

والخيــام، وشــاهدت أطفــااًل ونســاًء تحتــرق أجســامهم, البعــض منهــا تفحــم وركام المنــزل ســقط فــوق ضيــوف حفــل 

الزفــاف، شــاهدت العرســان الثاثــة والدمــاء تلطــخ مابــس عرســهم، أحدهــم شــاهدته وجثتــه قــد احترقــت، حاولنــا 

انتشــال الضيــوف مــن تحــت األنقــاض، لــم نخــرج أحــدًا منهــم حيــًا مــن تحــت األنقــاض، وجــدت أجســامًا ممزقــة، البعــض 

لــم يعــد لهــا أيــدي والبعــض تقطعــت أرجلهــم وجثــث شــاهدتها بــا رأس، جثــث أخــرى لــم نعــرف صاحبهــا فالنيــران 

التهمــت كل مــن كنــا نعرفــه منهــم، تعــرف أهاليهــم عليهــم بصعوبــة، أخرجنــا الجثــث واألشــاء إلــى مــكان قريــب مــن 

المنــزل والبعــض قــام بإســعاف مــن أصيــب بشــظايا واســتمرينا فــي انتشــال الجثــث وإســعاف الجرحــى طيلــة ليلــة ذلــك 

ــاح يــوم الخميــس كمــا تشــاهدونه بأعينكــم. وقــد أنتشــلنا مــن تحــت األنقــاض أكثــر مــن خمســين  ــة صب اليــوم، وطيل

ــدي العرســان لقيــا حتفهمــا فــي هــذا القصــف، ومــن النســاء الاتــي حضــرن مــع  ــي العروســين، حتــى وال ضيفــًا مــن أهال

العرائــس وعددهــن )17( امــرأة قتلــت )7(  منهــن تحــت األنقــاض والباقــي أصبــن بشــظايا وهــن مــن قريــة خربــة الســيد، 

بــح بالشــظايا 
ُ
كمــا توفيــت إحــدى العرائــس ابنــة علــي عبدربــه المصــري زوجــة أيمــن والتــي ُدفنــت بثــوب زفافهــا، وذ

أربعــة شــباب كانــوا يســاعدون الطبــاخ فــي تجهيــز وليمــة العــرس، ونظــرًا لكثــرة عــدد الجرحــى والمصابيــن والذيــن 

لــم يســتطع مستشــفى ذمــار اســتقبالهم فقــد أســعف البعــض منهــم إلــى محافظــة إب وآخريــن إلــى محافظــة صنعــاء، 

شــاهدنا الدمــوع تنهمــر مــن مقلتــّي الشــاهد رغمــًا عنــه بعــد أن اغرورقــت عينــاه«.  

) ح . خ . س ( - أحــد الضحايــا الناجيــن -19عــام: »لقــد كان أهالــي القريــة والحاضريــن والضيــوف مــن أهالــي العرســان 

وممــن حضــر مــع العرائــس الثــاث يعيشــون أســعد لحظــات حياتهم بزفــاف أبنائهم أصدقائي أيمــن ومؤيد وعبدالرحمن 

وأثنــاء زفــاف أصدقائــي ودخــول كل منهــم إلــى عروســته، أطلقــت الطائــرات الســعودية صواريخهــا علــى منــزل العــرس 

ــذي كنــت فــي بوابــة حوشــه  المكتــظ بالضيــوف مــن النســاء واألطفــال والرجــال، أحــد الصواريــخ ســقط فــوق المنــزل ال

واآلخــر ســقط علــى الخيمتيــن، واندلعــت النيــران ولــم اســتطع الرؤيــة بســبب الغبــار واألدخنــة التــي مــألت األجــواء، ومــا 

هــي إال لحظــات حتــى التهمــت فيهــا النيــران كل مــا لــم تســتطيع الصواريــخ التهامــه فــي المنــزل والخيــام، وشــاهدت 
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األهالــي يهرعــون مــن منازلهــم لإلنقــاذ واإلســعاف، وشــاهدت أجســادًا ممزقــة وجثثــًا متفحمــة لألطفــال والنســاء والرجــال، 

هالتنــي تلــك المشــاهد فوقفــت فــي مكانــي ال أحــرك أي ســاكن، ولهــول مــا رأيــت تــم إســعافي مــع الجرحــى ولــم اســتوعب 

مــا حصــل حتــى اللحظــة، لقــد نغصــت الســعودية وتحالفهــا أفراحنــا وأدخلــت الحــزن إلــى كل بيــت فــي القريــة، حتــى قريــة 

ــم، فقــد استشــهدت إحــدى العرائــس وأصيبــت العروســتين، أحداهمــا فقــدت  العرائــس أصابهــا الحــزن وشــاطرتنا األل

عروســها قبــل أن تشــاهده ويشــاهدها، إنهــا عروســة عبدالرحمــن – رحمــه اللــه – أمــا أيمــن فقــد أصبــح بــا زوجــة فــي 

أول ســاعة مــن حياتــه الزوجيــة، لقــد أصبحــت العروســة أرملــة فــي أول ســاعة مــن حفــل زفافــه«.

اســتهداف وقتــل المدنييــن مــن الكــوادر التربويــة والتعليميــة فــي مكتــب التربيــة بمحافظــة عمران 
- 18 أغســطس 2015م

) م . ع . ح ( - يســكن قــرب مــكان األســتهداف - 18: » أنــا أســكن بالقــرب مــن مبنــى نقابــة المهــن التربويــة وبينمــا كان 

والــدي فــي اجتمــاع مــع مــدراء إدارات التربيــة والتعليــم مــن أجــل اإلعــداد المتحانــات طــاب الثانويــة العامــة والمرحلــة 

األساســية، وعنــد حوالــي الســاعة الســابعة مســاًء تــم اســتهدافهم بغارتيــن جويتيــن مــن قبــل طيــران الســعودية 

ــة ناريــة وملتهبــة كبيــرة أحاطــت بالمبنــى  ــى المبنــى فشــكل كتل وتحالفهــا، وقــد شــاهدت الصــاروخ أثنــاء ســقوطه عل

مــع تصاعــد وتطايــر الشــظايا وأحجــار المبنــى ونوافــذه ومحتوياتــه، ومــا إن تاشــت تلــك الكتلــة الناريــة حتــى شــاهدت 

الدمــار الشــامل الــذي لحــق بالمبنــى واألضــرار األخــرى التــي أصابــت المنــازل المجــاورة للمبنــى، نوافــذ خرجــت مــن مكانهــا 

وكل زجــاج النوافــذ لتلــك المنــازل تحطــم، وكأن الحــي أصبــح مدينــة أشــباح، تذكــرت أن والــدي فــي المبنــى ضمــن لجــان 

االمتحانــات فأســرعت إلــى المبنــى وشــاهدت آخريــن مــن جميــع االنحــاء يهرعــون أيضــًا إلــى المبنــى ومــا إن حطــت قدمــي 

فــي ركام المبنــى حتــى شــاهدت مامــح أجســاد تحــت الــركام، بــدأ الحاضريــن بانتشــال تلــك األجســاد مــن تحــت األنقــاض، 

فأخرجنــا ثمانيــة عشــر جثــة لألســاتذة والفضــاء التربوييــن، إضافــة إلــى ثاثــة أو أربعــة أطفــال، اثنيــن منهــم انتشــلناهم 

مــن تحــت األنقــاض وطفليــن كانــا تحــت الــركام الــذي أمــام بوابــة المبنــى وهمــا طفليــن مــن أبنــاء التربوييــن أعضــاء لجــان 

االمتحانــات كانــا يلعبــان أمــام المبنــى، كمــا انتشــلنا أكثــر مــن عشــرة تربوييــن مــن تحــت األنقــاض وهــم علــى قيــد الحيــاة، 

وتــم إســعافهم وبينهــم والــدي الــذي قمــت بإســعافه إلــى مستشــفى الثــورة بالعاصمــة صنعــاء، وهــو مــا زال فــي العنايــة 

المركــزة حتــى هــذه اللحظــة، وكان مــع زميلــه األســتاذ/ نبيــل فيصــل حســن حــازب رئيــس قســم االمتحانــات بالمحافظــة 

نــا ســيارة إســعاف أخــرى كانــت تقــل  والــذي فــارق الحيــاة أثنــاء إســعافه قبــل الوصــول إلــى أمانــة العاصمــة، وكانــت وراء

أحــد األطفــال أصيــب أثنــاء مــروره مــن أمــام المبنــى وهــذا الطفــل نعــرف أنــه يبيــع مــاء فــي أكيــاس باســتيكية لــذوي 

الدخــل المحــدود«. 

)الدكتــور أ . ع ( - طبيــب متابــع لحالــة أحــد الضحايــا المصابيــن فــي غرفــة العنايــة المركــزة بمستشــفى الثــورة العــام 
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: »وصــل إلينــا المصــاب محمــد عبداللــه الحمــدي الــذي أصيــب نتيجــة قصــف طيــران الســعودية وتحالفهــا بشــظايا فــي 

الــرأس مــع عــدة كدمــات فــي الجســم ممــا أفقــده وعيــه والــذي تــم نقلــه إلينــا بغرفــة العنايــة المركــزة وهــو فاقــد الوعــي 

ومــا زال فاقــد الوعــي وقــد تــم عمــل الــازم لــه مــن طبيــب المــخ واألعصــاب، واآلن مــا زال يرقــد فــي العنايــة المركــزة 

تحــت الماحظــة وأخــذ العــاج«.

اســتهداف منــزل اإلعالمــي الحكيمــي ومخــزن بازرعــة للزيــوت بمنطقة بيــت معياد مديرية الســبعين 
بأمانــة العاصمــة – 9 فبراير 2015م

هــا الثاثــة أطفــال،   ) م . غ ( - إعامــي ،30 عــام: »بعــد جهــود شــاقة اســتطعنا إخــراج جثــة األم ســعاد حجيــرة ثــم أبناء

كانــت جثــث أجســادهم ممزقــة ومتفحمــة، الزلنــا اآلن نحــاول رفــع صبيــات وأنقــاض المنــزل للوصــول إلــى جثــة رب االســرة 

منيــر الحكيمــي، ال نعــرف أي ســنجدها، إضافــة إلــى مــا تواجهنــا مــن عوائــق وصعوبــات منهــا خشــيتنا مــن ســقوط مــا بقــي 

مــن المنــزل فــوق فــرق اإلنقــاذ وتفاقــم المأســاة« وقــد عثــرت فــرق اإلنقــاذ علــى جثــة الطفــل رامــي منيــر الحكيمــي البالــغ 

مــن العمــر 10 أعــوام كانــت ملفوفــة ببطانيــة وتــم نقلهــا عبــر ســيارة إســعاف إلــى ثاجــة أحــد مستشــفيات األمانــة«.

العديــد مــن اإلعامييــن زمــاء اإلعامــي الضحيــة منيــر الحكيمــي الــذي يعمــل بقنــاة اليمــن اليــوم وزوجتــه ســعاد حجيــرة 

إعاميــة أيضــًا بقنــاة اإليمــان، كانــوا حاضريــن يقومــون بمســاعدة فــرق اإلنقــاذ واألهالــي فــي رفــع أنقــاض المنــزل والبحــث 

عــن جثــة زميلهــم منيــر الحكيمــي، ومنهــم مــن كان واقفــًا بصمــت وحــزن علــى أطــال منــزل زميلهــم الحكيمــي نظــرات 

حزنهــم تختــزل فيهــا هــذه الفاجعــة التــي أصابــت الوســط اإلعامــي«.

 )ع . ب (، إعامــي :  »مــاذا كان يوجــد فــي منــزل زمائنــا منيــر الحكيمــي وزوجتــه ســعاد حجيــرة مــع أطفالهمــا الثاثــة؟ 

هــل كان قاعــدة عســكرية إلطــاق الصواريــخ البالســتية؟ هــل كانــوا أو أحدهــم قياديــًا عســكريًا؟ وهــل كان منزلهمــا 

مخزنــًا لألســلحة؟ كمــا تبــرره وســائل إعــام التحالــف الســعودي بعــد كل جريمــة مروعــة يرتكبونهــا فــي حــق أبنــاء الشــعب 

اليمنــي ومنهــم اإلعامييــن وهــذه األســرة شــاهدة علــى وحشــية وإجــرام هــذا العــدوان الــذي فــاق إجرامــه إجــرام النازيــة 

والحــروب العالميــة التــي مــرت بهــا البشــرية!!!«

) م . م . ع ( - شــاهد عيــان مــن أبنــاء الحــي - 40 عامــًا: »أثنــاء مــا كنــت أســير فــي الحــي ســمعت صــوت صفيــر القنبلــة فــي 

الهــواء وفجــأة رأيــت ضــوًء مبهــرًا غطــى الجهــة القريبــة مــن الحــي، ثــم انفجــارًا مدويــًا بعــده بثوانــي، كان عنيفــًا للغايــة، 

ركضــت مســرعًا إلــى البيــت الطمــأن علــى أســرتي، ولحظــة دخولــي بــاب المنــزل بعــد 3 دقائــق وقــع االنفجــار الثانــي، كان 

علــى مخــزن بازرعــة الــذي يحتــوي علــى زيــوت محــركات، والغــارة األولــى أصابــت منــزل المخــرج اإلعامــي منيــر الحكيمــي 

أصبنــا بالذعــر والخــوف، كانــت أســرتي وأطفالنــا والعديــد مــن أبنــاء الحــي جلهــم نســاء وأطفــال تــدوي صراخهــم بالحــي، 

كان العديــد مــن أهالــي الحــي يفــر هنــا وهنــاك فــكأن شــوارع الحــي وقــت الظهيــرة ممــا امتــألت بــه مــن الســاكنين، وبعــد 
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أن دلنــى أحــد جيراننــا إلــى مــكان إيــواء لنقــل أســرتي فيــه هرعــت مــع آخريــن إلــى المنــزل والمخــزن المســتهدفين وهنــا 

ــركام  ــف الســعودي الوحشــية ودفنــت أجســادهما ب ــي التحال ــت الفاجعــة، أســرة بأكملهــا قضــت عليهــا إحــدى غارت كان

منزلهــم الــذي دمرتــه، كانــت األســرة المنكوبــة أســرة/ منيــر الحكيمــي، لــم نســتطع فعــل شــيء النيــران كبيــرة، وال نملــك 

معــدات رفــع األنقــاض، كان الموقــف مؤلمــًا لنــا وبعــد أن حضــرت فــرق اإلنقــاذ وســيارات اإلطفــاء اســتمرينا معهــم حتــى 

اليــوم فــي إخمــاد النيــران ورفــع أنقــاض المنــزل، عثرنــا علــى جثــث أربعــة أشــخاص مــن األســرة، امــرأة وأطفــال ثاثــة وال 

زلنــا نبحــث عــن جثــة رب األســرة/ الحكيمــي، ال نــدري لمــاذا تــم مهاجمــة منزلهمــا بــكل هــذه البشــاعة والوحشــية فمــا 

الهــدف الــذي كان بمنــزل اإلعامــي الحكيمــي؟«

) م . ع . ن ( - شــاهد عيــان - 19 عامــًا: »كنــت عنــد أحــد المحــات التجاريــة للمــواد الغذائيــة فــي الحــي وقــت الغــارة 

األولــى علــى بيــت منيــر الحكيمــي، هرعــت إلــى مقربــة مــن المنــزل بعــد ســماعي االنفجــار، رأيــت المنــزل يحتــرق، فتريثــت 

قليــًا مــن المنــزل وســمعت صــوت امــرأة اعتقــد أنهــا زوجتــه الحكيمــي ســعاد علــي حجيــرة تصــرخ طالبة المســاعدة، كما 

ســمعت صرخــات أبنيــه رامــي ونــوران يصرخــون ويطلبــون نجدتهمــا، كانــت الحرائــق قــد غطــت منزلهمــا، أردت الخــوض 

ــي االنفجــار  ــوت، قذفن ــع انفجــار آخــر اســتهدف مخــزن بازرعــة للزي ــق وق ــي ظــرف دقائ ــار إلنقاذهــم لكــن ف ــي الن ف

وأصابــت نيرانهــا وجهــي وفــررت مــن المــكان«

مدرســة شــقائق النعمــان المجــاورة لمــكان االســتهداف نالهــا دمــارًا واســعًا وكان الدمــار الــذي طــال المدرســة التعليميــة 

واضــح للعيــان، معظــم فصــول المدرســة ُدمــرت تمامــًا، وأتلفــت طــاوالت ومقاعــد الطــاب فيهــا، وأعتــرى ســواد الحريــق 

جميــع جــدران وأســقف المدرســة التــي تســتقبل حوالــي )300( طالــب وطالبــة جلهــم أطفــال دون ســن الثامنــة عشــر 

عامــًا حرمــوا مــن إكمــال تعليمهــم بمدرســة شــقائق النعمــان، إضافــة إلــى مــا ألحقتــه بالقســم التمهيــدي وحضانــة األطفــال 

وألعابهــم بالمدرســة، وعــن هــذا الدمــار

 أفــادت )س. ع . ص(  - إحــدى المدرســات - 45عــام: »فــي مســاء أمــس أســقطت مقاتــات تحالــف الغــدر واإلجــرام 

الســعودي قنبلتيــن جويــة اســتهدفت إحداهــا أســرة اإلعامييــن منيــر الحكيمــي وزوجتــه ســعاد حجيــرة مــع أوالدهمــا 

األطفــال، بــأي ذنــب قتلــت هــذه األســرة البريئــة، األســرة المنكوبــة جيــران لمدرســة شــقائق النعمــان، ويتلقــى أطفالهمــا 

ــذي تمضــي جــل وقتهــا بالقســم  ــوران ال ــة ن ــى شــقيقتهم الطفل الثاثــة مجــد ورامــي تعليميهــم بالمدرســة، إضافــة إل

التمهيــدي لممارســة التســلية واللعــب بألعــاب المدرســة، حتــى يعــود والديهمــا مــن أعمالهمــا فــي وقــت متأخــر كل 

ة الطفولــة التــي تختــزل األطفــال  يــوم، اغتــال التحالــف الســعودي وبدعــم أمريكــي أحــام هــذه األســرة فــي الحيــاة وبــراء

ــرة بعــض  ــى رواتبهــم فهــي أســرة فقي ــة المــوت والوحشــية، تعيــش األســرة عل ــا شــظايا قنبل ــي ذبحتهم ــة الت الثاث

األحيــان ال يملكــون قــوت يومهــم، مدرســة شــقائق النعمــان التــي تســتقبل أكثــر مــن 200 طالــب وطالبــة يتلقــون فيهــا 

التدريــس تعــرض للدمــار الواســع، لــم تكــن المدرســة أو المنــزل مخــزن الزيــوت المســتهدفان تحــوي علــى أســلحة أو 

مواقــع عســكرية، بــل كان القلــم ودفاتــر الكراســة والكتــب الدراســية فقــط هــي التــي كانــت موجــودة فيهــا، يســتهدفون 
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المدنييــن األبريــاء والبنــى التعليميــة والطــاب فيهــا، وحرمانهــم مــن إكمــال دراســتهم فيهــا، أمريــكا والــدول الغربيــة 

ــذي لحــق بالشــعب اليمنــي  ــف العــدوان الســعودي شــريكة فــي كل هــذه المجــازر والدمــار ال الكبــرى التــي تدعــم تحال

ومقدراتــه وهــي الــدول التــي تعــزف علــى وتــر الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق اإلنســان، هــل الديمقراطيــة والحريــة هــي 

قتــل المدنييــن فــي اليمــن مــن نســاء وأطفــال وشــيوخ والقضــاء علــى أســر مدنيــة بأكملهــا كأســرة الحكيمــي وغيرهــا؟ 

ــى  ــه عل ــف الســعودي منــذ عدوان الذيــن قضــوا تحــت ركام منازلهــم نتيجــة القصــف الجــوي المتعمــد لمقاتــات التحال

اليمــن«.

اســتهداف مخيــم حيــران للنازحيــن وتدميــر أعيــان مدنيــة واســتخدام قنابــل عنقوديــة فــي محافظــة 
حجــة - 6 يونيــو 2016م.

) ن . هـــ . ر ( - شــاهد عيــان -60 عــام: »عنــد خروجنــا مــن أداء صــاة الظهــر فــي المســجد الــذي يبعــد عــن المخيــم 

ــات وبعــد لحظــات  ــم تحــدث إصاب ــي )500( متــر ســمعنا صــوت انفجــار صــاروخ ســقط بالقــرب مــن المخيــم ول حوال

ســمعنا مروحيــات األباتشــي تحلــق فــي األجــواء وتقصــف المخيــم بمــن فيــه مــن النازحيــن، الذعــر عــم المــكان وشــاهدنا 

النازحيــن يهربــون مــن المخيــم ومروحيــات األباتشــي تاحقهــم، كانــت تقصــف بالصواريــخ المحملــة بالذخائــر العنقوديــة، 

كنــت أشــاهد النــاس يســقطون، حدثــت مجــزرة بشــعة قتــل وأصيــب علــى إثرهــا العشــرات، ووجدنــا بعضهــم قــد تفحمــت 

أجســادهم ومنهــم مــن بتــرت أعضــاؤه، كان المشــهد فظيعــا ال يوصــف، ثاثــة مــن أقاربــي كانــوا مــن ضمــن القتلــى وهــم 

مــن أســرة واحــدة » علــي هاشــم خميــس )60( عــام , وزوجتــه نعمــة يحيــى خميــس )55( عــام , وعلــي دحــان خميــس 

)65( عــام » باإلضافــة إلــى تدميــر وإحــراق المخيــم ، أمــا جميــع مــن نجــوا مــن المجــزرة مــن النازحيــن وأبنــاء المنطقــة 

المحيطــة بالمخيــم فقــد نزحــوا الــى أماكــن بعيــدة خوفــًا مــن اســتهدافهم مــرة أخــرى، وال أدري لمــاذا قصفــوا المخيــم 

بهــذه الوحشــية؟! لقــد أصيــب الجميــع بذهــول«. 

) ع . ح . أ ( - شــاهد عيــان -20 عــام: »شــاهدت مروحيــات األباتشــي تقصــف المخيــم حينمــا كنــت فــي مزرعــة  تبعــد 

عــن المخيــم بمســافة )1( كــم تقريبــًا، اســتمرت تقصــف النازحيــن فــي المخيــم وتاحقهــم لبعــض الوقــت، وبعــد أن 

ذهبــت هرعنــا إلــى المــكان لننقــذ الضحايــا، كان هنــاك عشــرات المصابيــن قمنــا بإســعاف الكثيــر منهــم , كان القصــف 

ــم تنفجــر، بعضهــا كانــت منتشــرة فــي المــزارع  ــل وقذائــف عنقوديــة ل ــا منهــا صواريــخ وقناب بأســلحة متعــددة وجدن

القريبــة مــن المخيــم فــي اليــوم التالــي مــن القصــف كان هنــاك طفليــن يتجــوالن فــي المــزارع  مــع أغنامهــم فوجــدا إحــدى 

القنابــل العنقوديــة ملقــاة علــى األرض، فقامــا بالتقاطهــا فانفجــرت بهمــا، وهمــا الطفــل محمــد )12( عامــًا أصيــب بجــروح 

فــي يــده، وقريبتــه عائشــة عبداللــه أحمــد جلحــوف البالغــة مــن العمــر )16( عامــًا أصيبــت فــي قدمهــا وتــم إســعافها 

إلــى مستشــفى فــي مركــز المحافظــة بمدينــة حجــة وقــد بتــرت أصابــع قدميهــا. قــال مســتغربًا »ال يوجــد فــي المنطقــة 
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أي مواقــع عســكرية إطاقــًا!! وال نعلــم لمــاذا تــم اســتهدف وقتــل مــن فــي المخيــم مــن المدنييــن والنازحيــن؟! حتــى 

األغنــام واألبقــار والحميــر لــم تســلم مــن القصــف المباشــر!.«.

اســتهداف مجلــس العــزاء فــي الصالــة الكبــرى بشــارع الخمســين مديريــة الســبعين في أمانــة العاصمة 
– 8 أكتوبر 2016م 

 ) ش . ج (  . ) أحــد الحاضريــن فــي مجلــس العــزاء( 45 عــام: »ذهبــت مــع مجموعــة مــن أقاربــي لتقديــم واجــب الــع 

زاء ألســرة بيــت الرويشــان حيــث تربطنــي بهــم قرابــة مصاهــرة ,حضــر اآلالف أيضــًا لمواســاتهم ,ومــا بيــن الســاعة 3 

إلــى الثالثــة والنصــف مــن ذلــك اليــوم األســود كنــت اعيــش مشــهد مــوت محتــم فــي محرقــة جماعيــة لمئــات االشــخاص 

المتواجديــن فــي القاعــة الكبــرى، عندمــا ســقطت صواريــخ طائــرات الحقــد اإلنســاني علــى رؤوســنا مباشــرة . كان يبعــد 

ــل وتطايــر ســقف القاعــة فــي الهــواء  ــًا , أحــدث انفجــار هائ عنــي الصــاروخ األول عنــد ســقوطه  عشــرون متــر تقريب

ــذي  ــركام كانــت مرتفعــة عــدة أمتــار فــي الهــواء، والحريــق كبيــر فــي المــكان ال ــار وال لنشــاهد الســماء . كومــة مــن الن

ســقط فيــه علــى أجســاد المئــات مــن المتواجديــن فــي الصالــة، قــذف بــي االنفجــار و وجــدت نفســي ملقيــًا علــى األرض 

صبــت فــي رأســي حاولــت اتذكــر اتجــاه بوابــة الخــروج مــن القاعــة 
ُ
ومــن فوقــي وتحتــي أجســاد نهضــت بصعوبــة وقــد أ

وبصعوبــة بالغــة وفــزع والشــعور  هرعــت نحوهــا للنجــاة , كنــت أمشــي علــى جثــث وأشــاء، وبالرغــم أن فتــرة وصولــي 

إلــى البوابــة ال تتجــاوز 60 ثانيــة تقريبــًا إال أنــي شــعرت أنهــا كانــت ســاعات طويلــة . ماكنــت أظــن أنــي ســأصل، وبــدون 

شــعور اتجهــت مهــرواًل نحــو بوابــة القاعــة الخارجيــة كان المشــهد فــي الممــر المــؤدي إليهــا وطولــه حوالــي مائــة  متــر 

تقريبــًا مروعــًا ومخيفــًا ,الجثــث مبعثــرة واألشــاء متناثــرة , قبــل وصولــي إلــى البوابــة الرئيســية التفــت يمينــًا نحــو  الــدور 

األرضــي للصالــة ألشــاهد الســيارات المتوقفــة فيــه تحتــرق بمــن فيهــا، رائحــة احتــراق لحــم البشــر كانــت تفــوح بشــكل 

ال يمكــن وصفــة، تجــاوزت البوابــة الخارجيــة للصالــة وبــدأت اســتجمع تركيــزي واذا بصــوت الطائــرة فــي أجــواء المنطقــة 

يعــود , لحظــات وينطلــق صــاروخ شــاهدته بعينــي يســقط علــى الجــزء األخــر مــن الصالــة كان هنــاك المئــات مــن الضحايــا  

ــوا فيهــا مــع العديــد مــن المدنييــن المســعفين اللذيــن توجهــوا لإلنقــاذ لتقــع محرقــة اخــرى فــي مشــهد مــروع ،   الزال

أجــزم بــأن المجرميــن كانــوا يريــدون بالقصــف المتوالــي إبــادة كل مــن كان فــي القاعــة عــن قصــد وتعمــد انهــا محرقــة 

إبــادة جماعيــة بــكل معنــى الكلمــة«.

) ق . ح . أ ( - شــاهد عيــان: »فــي الســاعة الثالثــة عصــرًا تقريبــًا وبينمــا كنــت علــى وشــك الدخــول إلــى الصالــة الكبــرى 

ألداء واجــب العــزاء الســرة آل الرويشــان ســمعت صــوت انفجاريــن متتابعيــن مــن الغــارة األولــى ,وشــاهدت انفجــاره فــي 

الجهــة الشــرقية مــن الصالــة وابتعــدت حينهــا عــن محيــط الصالــة وأنــا أســمع صــوت تحليــق الطائــرات الحربيــة وبعــد 

مــدة تقــارب 7-9 دقائــق  ســمعت صــوت تحليــق الطائــرات بشــكل قريــب تــاه ســقوط الصــاروخ الثانــي علــى وســط 
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الصالــة المكتظــة بمئــات المدنييــن وأحــدث انفجــار هائــًا مســتهدفًا المدنييــن الــذي يحتمــل نجاتهــم مــن الغــارة األولــى, 

كان  هنــاك العشــرات مــن المــارة والمجاوريــن قــد دخلــوا الصالــة لإلســعاف  واإلنقــاذ , لقــد تعمــدت الطائــرات اســتهداف 

المســعفين وطواقــم اإلنقــاذ ، مــا شــاهدته مــن تطايــر أجســاد وأشــاء الضحايــا وجثثهــم المتفحمــة كان مــروع وصــادم«.

) هـــ . س (  - أحــد الضخايــا الناجيــن - 34 عــام: »وصلــت للقاعــة أنــا واثنيــن مــن إخوانــي عبدالكريــم أحمــد، وصالــح 

ســالم وذلــك لعــزاء األخ جــال الرويشــان فــي وفــاة والــده ، وبعــد مصافحتنــا لــه لــم نجــد مــكان لنجلــس ألن القاعــة كانــت 

ممتلئــة بالمعزيــن، فقــال صالــح دعوانــا نذهــب، فقلــت لــه: نجلــس بعــض الوقــت ثــم نذهــب، فرأينــا أمامنــا األخ أحمــد 

القنــع فجلســنا عنــده أقــل مــن خمــس دقائــق ثــم رأينــا اللــواء عبدالقــادر هــال أميــن العاصمــة– رحمــه اللــه – فــي الجهــة 

األماميــة، اتفقنــا أن نســلم  عليــه ونخــرج، فمشــينا نحــوه فســلمت عليــه أواًل، ورحــب بنــا بقولــه: أهــًا بأبنــاء ســقطرى، 

وفجــأة وقــع االنفجــار ثــم لــم أعلــم بشــيء ألنــه أغمــي علينــا وفوقنــا أكــوام األحجــار وأعمــدة حديديــة ففقــت علــى أصــوات 

كانــت تذكــر اللــه و تنــادي أنقذونــا، وكنــت أســمع صــوت عبدالقــادر هــال وهــو يســتغيث »أنقذونــا« لكنــي لــم اســتطع 

تحديــد مكانــه حينهــا .. احدهــم رفــع مــن فوقــي االحجــار ووقفــت ابحــث عــن اقاربــي عبدالكريــم وصالــح وجــدت 

ــركام بجانبــه, واثنــاء ذلــك  ــركام وبــدأت احــاول اخــراج اثنيــن اخريــن كانــوا تحــت ال عبدالكريــم واخرجتــه مــن تحــت ال

يفاجئنــا ســقوط الصــاروخ الثانــي، فقــذف بــي وارتميــت علــى األرض وأغمــي علــي ثانيــة ، وعندمــا فقــت كنــت مصابــا فــي 

راســي لكــن مــا افزعنــي حقــا اننــي لــم اعــد اســمع اي مــن االصــوات التــي كانــت تنــادي وتســتغيث عقــب الصــاروخ االول, 

االغلــب ان الصــاروخ الثانــي قضــى عليهــا جميعــًا, ثــم اســتجمعت قــواي ونهضــت متجهــا الــى خــارج الصالــة وانــا اشــاهد 

اكــوام الجثــث المحترقــة والممزقــة وانــا فــي حالــة ذهــول مــن روع مــا اراه ، صحيــح انــي  نجــوت بفضــل اللــه مــن تلــك 

الجريمــة بعــد أن أصبــت فــي الــرأس والظهــر، لكــن مشــهد تلــك الواقعــة ال يمكــن ان يفــارق مخيلتــي انهــا جريمــة لــم 

يســبق لهــا مثيــل وال يمكــن نســيانها«.

ــل  ت
ُ

ــة وق ــة العاصم ــكني بأمان ــة الس ــي النهض ــي ح ــد ف ــد ربي ــى محم ــي يحي ــزل القاض ــتهداف من اس
القاضــي وثمانيــة مــن أفــراد أســرته وجــرح آخريــن – 25 ينايــر 2016م

) ص . م . ر ( -  أخــو القاضــي - 50 عــام: »الطيــران الحربــي لــدول التحالــف الســعودي اســتهدفت منــزل أخــي القاضــي/ 

يحيــى محمــد ُربيــد بصــاروخ شــديد االنفجــار وقضــى علــى كل أفــراد أســرة أخــي وهــم نائمــون داخــل المنــزل آمنيــن ، 

فقــد كان أخــي فــي الــدور الثالــث مــع زوجتــه ,بينمــا وأوالده صــاح وصــادق يســكنون فــي الــدور الثانــي مــع زوجاتهــم 

تــل أخــي القاضــي وزوجتــه وإبنــه صــاح وزوجتــه وأطفالــه الثاثــة )صــاح ومحمــد وروابــي(  بينمــا جــرح 
ُ
وأطفالهــم ، ق

إبــن أخــي صــادق الــذي يرقــد فــي العنايــة الفائقــة بالمستشــفى ,فيمــا قتلــت زوجتــه التــي كانــت حامــل هــي وجنينهــا فــي 

المستشــفى بعــد إســعافها ,وقتــل أيضــا طفلــه محمــد صــادق، ال أري لمــاذا قتلــوا أخــي يحــي وأبنائــه وأحفــاده فهــو يعمــل 
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قاضــي ..لقــد قضــوا علــى األســرة بأكملهــا .. انهــا جريمــة بحــق اإلنســانية«.       

) م . ن . ر ( - مــن أقــارب القاضــي - 45 عــام: »بعــد أن علمنــا أن منــزل القاضــي هــو الــذي اســتهدفته الطائــرات هرعنــا 

للمــكان وجدنــا المنــزل قــد أصبــح ركام بحثنــا عــن القاضــي وأســرته وجدنــا إبنــه صــادق وزوجتــه مــع طفليــن وطفلــة مــن 

أحفــاد القاضــي ملقييــن  جــوار أحــد أعمــدة المنــزل فــي الشــارع كان األطفــال قــد فارقــوا الحيــاة، أمــا صــادق فقــد أصيــب 

بجــروح كبيــرة وقمنــا بإســعافه للمستشــفى وهــو حاليــا يرقــد فــي غرفــة العنايــة المركــزة , وأمــا بقيــة جثــث األســرة 

ومنهــم القاضــي وزوجتــه وابنــه صــاح وزوجتــه فقــد تــم انتشــالهم مــن تحــت األنقــاض«.

) أ . أ . ش( - أحــد جيــران القاضــي-35 عــام: »كنــت فــي عمــارة أخــي القريبــة مــن منــزل القاضــي ربيــد وفوجئنــا فــي 

ــزاز العمــارة وصــوت انفجــار عنيــف فــي الحــي فــزع كل مــن فــي  ــل باهت الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف اللي

العمــارة بعــد ان تكســرت النوافــذ, خرجــت إلــى الحــارة ألشــاهد مــكان الضربــة وجــدت منــزل القاضــي ربيــد قــد تحــول إلــى 

كومــة ركام هــرع الجميــع إلــى المــكان لمحاولــة إنقــاذ أســرة القاضــي وجدنــا بعــض أســرة القاضــي منهــم ثاثــة اطفــال قــد 

تناثــرت جثثهــم فــي الشــارع خــارج المنــزل بمســافة 100 متــر تقريبــا , احــد ابنــاء القاضــي كان فيــه نبــض حيــاة تــم 

إســعافه إلــى المستشــفى،  هــو الشــخص الوحيــد الــذي تبقــى مــن اســرة القاضــي أمــا البقيــة وهــم قرابــة 9 أشــخاص فقــد 

قتلــوا جميعــا. الحــي كمــا تاحظــون قــد تضــررت الكثيــر مــن المنــازل المجــاورة وقــد أصيبــت امــرأه فــي احــد المنــازل 

المجــاورة.  ال أدري لمــاذا تــم اســتهداف القاضــي وأســرته فهــم أشــخاص طيبــون لــم يكــن فــي المنــزل أو فــي الحــي أي 

اســلحة أو قــوات عســكرية . لقــد فقدنــا جــار طيــب هــو وأســرته، فقــد كان جميــع مــن فــي الحــي يعرفونهــا بطيبتهــا 

وكرمهــا ومســاعدتها للجميــع«.

اســتهداف أطفــال مدرســة القاهــرة فــي منطقــة جمعــة بــن فاضــل بمديريــة حيــدان فــي محافظــة 
ــو 2016م  صعــدة – 13 يوني

أحــد المدرســين المتطوعيــن فــي مدرســة القاهــرة بمنطقــة جمعــة بــن فاضــل: »جــاء الطيــران الحربــي ونحــن هنــا وكانــت 

الطائــرة تحلــق للمــرة األولــى والثانيــة وفــي المــرة الثالثــة ضربــت بغــارة علــى المدرســة، كنــا قــد أدخلنــا الطــاب قبــل 

ــم نعرفهــم إال  ــى جثــث ل ــا فــإذا باألطفــال قــد قطعــوا قتل ــا هن مجيئهــم للمدرســة ليدرســوا، وعندمــا ضربتهــم وصلن

باألكيــاس التــي يحملــون الكتــب فيهــا وأســمائهم علــى الكتــب.. )7( قتلــى بينهــم )5( أطفــال و)2( مســنين، والجرحــى 

تقريبــًا )24( طفــًا والباقيــن مــا زالــوا تحــت الــركام.. هــذه مدرســة لتحفيــظ القــرآن وال يوجــد فيهــا صواريــخ وال شــيء«.

) ح . أ . أ ( - مــدرس فــي مدرســة القاهــرة: »نحــن ذهبنــا بعــد الفجــر مباشــرة الســاعة السادســة صباحــًا، أدخلنــا الطــاب 

ــم نســمع أي  ــدأ الطيــران بالتحليــق ول ــا نحفظهــم ســور مــن القــرآن الكريــم، وعنــد الســاعة الســابعة ب للمدرســة وبدأن

ــم نجــد إال األطفــال وهــم تحــت األنقــاض أشــاء جــراء الصــاروخ الــذي أطلقتــه  شــيء وعنــد الســاعة الســابعة والنصــف ل
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الطائــرة، هــم رأوا أطفالنــا ينتشــلون مــن تحــت الدمــار، ولــو كانــوا حوثييــن لمــا اســتطاعوا تحقيــق أي هــدف، لكــن ألنهــم 

أطفــال حققــوا ذلــك، وال يريــدون ألبنائنــا التعليــم بعــد أن قصفــوا كل مدرســة تعليميــة فــي المنطقــة ولكننــا ســنظل 

نعلــم أطفالنــا ولــو حتــى تحــت األشــجار، لقــد قتــل )7( منهــم خمســة أطفــال و)2( مدرســين أمــا اإلصابــات )21( 

ــن نســتطيع  ــو متــر( وهــذا مــا ســيزيد مــن  عوائــق و ل جريــح، المدرســة تبعــد عــن أقــرب مركــز لإلســعاف )12 كيل

إنقــاذ الضحايــا. أوجــه رســالة إلــى األمــم المتحــدة بــأن تكــون حاميــة لحقــوق الطفــل واإلنســان وعليهــا أن توقــف هــذه 

ــران  ــا يحــدث وســيحدث، فالطي ــة للســعودية وتحالفهــا ونحملهــا كل م ــرات الحربي ــي تقــوم بهــا الطائ االنتهــاكات الت

الحربــي للســعودية وتحالفهــا اســتهدف أطفــال فــي مدرســة ال يتجــاوز أكبرهــم 10 ســنوات«.

) الدكتــور ع . ف ( - موظــف فــي أحــدى الــوكاالت األممــي - 28عــام: »الطفــل مــن قريــة جمعــة بــن فاضــل كانــوا فــي 

مدرســة التحفيــظ وأصيبــوا فــي الغــارة الجويــة التــي اســتهدفت المدرســة وصلــوا إلــى المستشــفى الجمهــوري بصعــده 

عنــد الحاديــة والنصــف صباحــا بتاريــخ 13 أغســطس 2016م وهــم جرحــى، وتفاوتــت جراحهــم بيــن الخطيــرة 

والمتوســطة. خــرج بعضهــم ألن جراحهــم طفيفــة، والبعــض تــم تحويلهــم إلــى قســم العنايــة المركــزة، ومنهــم مــن 

خضــع لتدخــل جراحــي الزال فــي قســم الرقــود هنــا بالمستشــفى«. 

استهداف سوق الخميس بمديرية مستبأ محافظة حجة – 15 مارس 2016م

) ع . م . هـــ ( -  شــاهد عيــان - 55 عــام: »عندمــا كنــت فــي المســجد القريــب مــن الســوق المســتهدف ألداء الصــاة 

وفجــأة..!! ســمعنا دوي انفجــار قــوي وعنيــف بصاروخيــن جــراء غــارة جويــة اســتهدفت ســوق الخميــس فــي أثنــاء 

الــذروة، عندمــا كان الســوق مكتــظ بالمئــات مــن الباعــة والمتســوقين، وبعــد تلــك الغــارة بثوانــي قامــت الطائــرة بالغــارة 

الثانيــة التــي تســببت باســتهداف المحــات التجاريــة وكــذا ســوق القــات والخضــار وســط الســوق ، وقــد تســببت الغارتيــن 

بســقوط المئــات مــن المدنييــن مــا بيــن شــهيد وجريــح بينهــم حوالــي )20( ضحيــة مــن أقاربــي تســببت ذلــك بحــدوث 

مجــزرة بشــعة، وبعــد أن هــدأ القصــف الجــوي هرعنــا مــع عــدة مواطنيــن مــن أبنــاء المنطقــة إلنقــاذ الضحايــا، وإســعاف 

الجرحــى، فعنــد وصولنــا إلــى هنــاك كنــا بحالــة صدمــة مــن هــول مــا شــاهدناه مــن منظــر.. أشــاء متناثــرة لعشــرات الضحايــا 

المدنييــن، لــم نســتطع التعــرف علــى الكثيــر منهــم لتمــزق أجســادهم إربــًا إربــا، والبعــض منهــا تفحمــت، شــاهدت دمــارًا 

وحرائــق فــي الســوق. وحقيقــة ال يوجــد أي مبــرر لقصــف هــؤالء األبريــاء فــي وقــت ازدحامهــم داخــل ســوق الخميــس 

الــذي يعــد الســوق البديــل مــن أســواق عاهــم وحيــران وغيرهــا التــي تــم قصفهــا ســابقًا«. أمــا األضــرار التــي حصلــت جــراء 

ذلــك القصــف.. وقــوع مجــزرة مروعــة بحــق )160( مدنيــًا، و)60( جريحــًا بينهــم )20( مــن أقاربــي وجيرانــي بينهــم 

جرحــى أســعفوا إلــى مستشــفى عبــس«.

ــي  ــي بطن ــخ ف ــن الصواري ــت بشــظايا م ــا.. فقــد أصب ــا مــن ضمــن الضحاي ــا - 15 عــام: »أن ) ع . ع . م ( - أحــد الضحاي
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وحــرق وجهــي وجميــع بدنــي، ال يوجــد أي ســبب أو مبــرر لقصــف ذلــك الســوق فــي الســاعة الثانيــة عشــر تقريبــًا مــن 

ظهــر اليــوم الثاثــاء الموافــق 2016/3/15م عندمــا كنــا فــي الســوق فجــأة.!! تســبب ذلــك إلــى مقتــل وجــرح معظــم 

النــاس المتســوقين بســوق خميــس مســتبأ، الســوق تدمــر بمــا فيــه مــن محــات وبقــاالت ومطاعــم وعربيــات البســاطين«.

) ع . أ . ق ( - أحــد الضحايــا - 28 عــام: »كنــا فــي الســوق وقــت الــذروة فــي الســاعة الثانيــة عشــر والربــع تقريبــًا مــن 

ظهــر الثاثــاء الموافــق 2016/3/15م، كنــا آمنيــن نتســوق وفجــأة، فوجئنــا بحــدوث انفجــار كبيــر فــي الســوق وتطايــر 

شــظايا وأشــاء مــن المدنييــن وقــد أصابتنــي شــظية أدت إلــى حــدوث أربعــة كســور فــي جســدي ثاثــة منهــا فــي رجلــي 

اليمنــى واآلخــر فــي اليــد اليمنــى ، لقــد كان اســتهدافًا مباشــرًا علــى المدنييــن، وال يوجــد أي ســبب أو مبــرر لقصــف الســوق 

الــذي يعتــاده المدنييــن للتســوق، أمــا أضــرار مــا ســببه القصــف كانــت أضــرارًا كبيــرة جــدًا، حيــث تدمــر الســوق بجميــع 

محاتــه وبســطاته وبضائعــه ونتــج عــن ذلــك وقــوع العديــد مــن الضحايــا«. 

) أ . ق . ح ( - أحــد الضحايــا - 50 عــام، أفــاد بالقــول: كنــت أبيــع القــات كعادتــي ألحــد زبائنــي الــذي قتــل أثنــاء القصــف 

ويدعــى/ علــي أحمــد شــداد علــي، وفوجئنــا اإلثنيــن باالنفجــار وتصاعــد أعمــدة النــار، ولــم أعلــم بحالتــي إلــى فيمــا بعــد، 

كان الســوق مكتظــًا بالعديــد مــن المدنييــن، وكنــا آمنيــن نبيــع القــات أنــا وأوالدي الثاثــة، استشــهد أحدهــم وأصيبــوا 

اآلخريــن، مــن ضمنهــم ابنــي رضــوان الــذي أصيــب بشــظايا مــن الصواريــخ فــي  يــده ورأســه«.

ــك ســمعت  ــرة وبعــد ذل ) ع . ع . ب ( - شــاهد عيــان -22 عــام: »كنــت وراء الســوق فســمعت أصــوات تحليــق الطائ

صفيــر متســارع نحــو الســوق آتيــًا مــن الســماء وحــل الهــدوء فجــأة، وبعدهــا ســمعت االنفجــار وكان تقريبــًا صاروخيــن 

أطلقتهــا فــي وقــت واحــد، وعندهــا أتيــت بعــد خمــس دقائــق مباشــرة كــي أقــوم بإســعاف المصابيــن، فشــاهدت الطائــرة 

ــر مــن  ــك أن ارتفعــت بســبب ضغــط الصــاروخ، وقمــت بعدهــا وشــاهدت الكثي ــق صاروخيــن ونتــج عــن ذل وهــي تطل

الضحايــا، وأســعفتهم، رأيــت الكثيــر مــن األشــاء وأجــزاء متفحمــة، وقــد وصلــت األشــاء إلــى الــوادي، قتــل أكثــر مــن مائــة 

وعشــرين مدنيــًا، وواحــد وأربعــون جريحــًا، المفقوديــن كثــر ال زال أســرهم يبحثــون عنهــم، أمــا الســوق فقــد تدمــر كليــًا 

بــكل مــا فيــه، وكــذا المبانــي، قتــل مــن أســرتي إبــن خالــي وإبــن عمــي أحدهــم انقطــع نصفيــن واآلخــر مفقــود إلــى اآلن«.

اســتهداف منــزل عيــدروس علــي محمــد الحــاج فــي قريــة قرمــان – منطقــة عطــان – مديريــة 
الســبعين – أمانــة العاصمــة – 28 ينايــر 2016م

) ع . ع . م ( - شــاهد عيــان - 45 عامــًا: »منــذ بدايــة مســاء يــوم الخميــس  بتاريــخ 2016/1/28م ســمعنا تحليقــًا 

مكثفــًا للطيــران الحربــي للتحالــف بقيــادة الســعودية فــي ســماء المنطقــة والعاصمــة صنعــاء عمومــًا وقامــت بشــن غــارة 

جويــة علــى وادي قرمــان والمســمى بــوادي عطــان علــى بعــد حوالــي 800 متــر عــن منازلنــا خرجــت اتحقــق مــن المــكان 

المســتهدف وكان الطيــران ال زال يحلــق بكثافــة فــي أجــواء المنطقــة، وفكــرت فــي نقــل أســرتي وجــاء جارنــا وصديقــي/ 
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عيــدروس عــي محمــد الحــاج بســيارته مســرعًا نحــو منزلــه فألقــى التحيــة ورديــت عليــه وتحادثــت معــه لبرهــة ممازحــًا 

معــه بالقــول )حــاول أن تســرع فــي نقــل أســرتك تحليــق الطائــرات الليلــة أشــعرنا بالقلــق( فــرد بقولــه )علــى اللــه الحافــظ( 

ثــم دخــل منزلــه وأنــا اتجهــت نحــو منزلــي ومنازلنــا متجــاور وقريبــة مــن بعضهــا، وكان عيــدروس عندمــا يشــعر بتحليــق 

الطيــران وقصفــه علــى منطقــة عطــان يقــوم بنقــل أســرته مــن منزلهــم بالمنطقــة إلــى الصافيــة فــي شــقة ســكنية كان 

قــد اســتأجرها منــذ بدايــة العــدان وإيــواء أســرته فيهــا، وعندمــا أنهينــا الحديــث مــع بعــض وتوجــه كًا منــا نحــو منزلــه، 

وفجــأة لــم أشــعر إال بصــوت أزيــز ســقوط الصــاروخ فانبطحــت علــى األرض ثــم أعقبــه دوي انفجــار قــوي متزامنــًا مــع 

ضغــط وألســنة اللهــب الحمــراء تغطــي المنطقــة، فأصــاب الصــاروخ الجــوي منزلــي جارنــا الضحيــة عيــدروس الحــاج بشــكل 

ــك اللحظــات،  ــي تل ــكان ف ــي كل م ــزل ويقذفهــا ف ــاض وركام المن ــار يأخــذ معــه أنق ــا كان االنفج ــت عندم مباشــر ورأي

توســلت إلــى اللــه بــأن ينجــي أســرنا وســكان المنطقــة وتحديــد األســرة المنكوبــة ثــم نهضــت مــن مكانــي وركضــت مســرعًا 

نحــو منزلــي بعــد ســماعي صــراخ وبــكاء أطفالــي وعائلتــي وشــاهدت أبنــاء المنطقــة يخرجــون مــن منازلهــم فاريــن جلهــم 

أطفــال ونســاء، وبعــد وصولــي المنــزل اطمأننــت علــى أســرتي بالكامــل ونقلتهــم إلــى منــزل أحــد أقاربــي فــي بــدروم أرضــي 

ــه ثــم رجعــت بمفــردي نحــو المنــزل المســتهدف وعنــد وصولــي فوجئــت بهــول الدمــار الــذي حــل بمنــزل جارنــا  لمنزل

المســتهدف، األســرة بالكامــل كانــت بيــن األنقــاض لــم نســمع لهــم أي صــراخ أو صــوت يــدل علــى بقــاء أحــد منهــم علــى 

قيــد الحيــاة، أعــاق الطيــران محاولتنــا المتكــررة بإزالــة الــركام وانتشــال وإنقــاذ األســرة المكونــة الســتمرار تحليقــه 

المكثــف فــي ســماء المنطقــة، انتظرنــا مــع العديــد مــن أبنــاء المنطقــة ومتطوعيــن مدنييــن آخريــن حتــى ذهــاب الطائرات 

وهــدوء ســماء العاصمــة مــن التحليــق وقمنــا فــي ســاعات الفجــر وحتــى ســاعة متأخــرة مــن الصبــاح بإزالــة الــركام ووجدنــا 

جميــع أســرة جارنــا عيــدروس الحــاج وقــد حولهــم انفجــار الصــاروخ إلــى أشــاء وقطــع ممزقــة ولــم ينــُج منهــم أحــد، 

كانــت أســرته مكونــة مــن زوجتــه وطفليــه وشــقيقته أضافــة إلــى رب األســرة وعددهــم )6( أفــراد بينهــم )2( أطفــال 

و)3( نســاء، ورجــل مســن، ورحلــت أســرة بأكملهــا، هــذا مــا عملــه تحالــف العــدوان الســعودي بحــق هــذه األســرة المدنيــة 

البريئــة، كان القصــف بشــكل مباشــر ولــم يكــن المنــزل موقعــًا عســكريًا أو مخزنــًا للســاح لتبريــر هــذه األفعــال الوحشــية 

ه علــى أســرة مدنيــة بأكملهــا وارتــكاب تلــك  والحقــد مــن قبــل التحالــف عبــر غــارة بطيرانــه الحربــي علــى المنــزل وقضــاء

المجــزرة المأســاوية«.

اســتهداف حديقــة فــان ســيتي لأللعــاب والترفيــه بمنطقــة حــدة مديريــة الســبعين بأمانــة العاصمة 
– 12 فبرايــر 2016م

) هـــ . ع . ح ( -  شــاهد عيــان يســكن بالقــرب مــن مــكان االســتهداف - 35 عــام: »عنــد حوالــي الســاعة 12:30 مــن 

ــي كحــارس لمدرســة الشــهيد محمــد  ــت أقــوم بعمل ــل الجمعــة الموافــق 2016/2/12م وبينمــا كن بعــد منتصــف لي

الديلمــي ســمعت صــوت أزيــز ســقوط الصــاروخ تــاه دوي انفجــار قــوي هــز الحــي وشــاهدت ألســنة لهــب حمــراء غطــت 
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ــم  ــى إثــره بأرضيــة حــوش المدرســة ل ــي، ارتطمــت عل ــي متــر مــن مكان ــًا بضغــط قــوي قذفنــي حوال المنطقــة مصحوب

أفقــد وعيــي قمــت مصابــًا بصدمــة وركضــت مســرعًا نحــو منزلنــا لتفقــد أوالدي وعائلتــي وأثنــاء مــا كنــت فــي طريقــي نحــو 

المنــزل وقعــت الغــارة الثانيــة هويــت علــى األرض كــي ال تطالنــي الغــارة بــأذى وشــاهدت ألســنة بدايــة الحرائــق تشــتغل 

مــن داخــل حديقــة فــان ســيتي لأللعــاب والترفيــه القريبــة مــن المدرســة ومنازلنــا واصلــت طريقــي نحــو أســرتي وعنــد 

وصولــي وجدتهــم قــد أصيبــوا بحــاالت ذعــر وصدمــة وكان أطفــال يصرخــون قمــت بتهدئــة روعــة فزعهــم ونقلهــم 

إلــى بــدروم أرضــي بمنــزل احــد جيراننــا كان الحــي يهــج بصــراخ واســتغاثات األطفــال والنســاء ومنهــم مــن تــرك منازلهــم 

والهــروب نحــو مــكان آمــن واالبتعــاد عــن الحديقــة وألســنة النيــران المشــتعلة بكثافــة مــن الحديقــة المســتهدفة ومنزليــن 

ــى مــكان اإليــواء قمــت مــع آخريــن مــن  مجاوريــن وممتلــكات المدنييــن الخاصــة بالحــي وبعــد أن قمــت بنقــل أســرتي إل

أبنــاء الحــي باالتجــاه نحــو المنــازل المحيطــة بالحديقــة لتفقــد جيراننــا وعنــد وصولنــا كانــت أســرتين بالكامــل لجيراننــا 

حمــود صالــح الحجاجــي ووالــده كانــوا عالقيــن بمنازلهــم المتــداد النيــران المنبعثــة مــن الحديقــة التــي ســببها القصــف 

الجــوي نحــو المنزليــن وطالــت أيضــًا العديــد مــن الســيارات والمحــات التجاريــة الخاصــة بأبنــاء الحــي وأثنــاء بدأنــا اخــراج 

األســرتين مــن المنــزل وصلــت فــرق اإلطفــاء واإلنقــاذ للدفــاع المدنــي وقامــت بإخراجهــم كانــوا جميعــًا بحالــة جيــدة رغــم 

إصابتهــم بالصدمــة والذعــر وواصلــت فــرق اإلطفــاء إخمــاد النيــران وظلــت حتــى ســاعة الصبــاح لليــوم التالــي، لقــد أســفر 

القصــف عــن إصابــة )5( مدنييــن بينهــم طفــل وامــرأة مــن أبنــاء الحــي وتدميــر واســع لحــق بالحديقــة ومنــازل المدنييــن 

وممتلكاتهــم الخاصــة منهــا منزليــن، تســببت الغــارات بتهشــم نوافــد المنــزل وتشــقق جدرانــه وشــققه ال نعلــم لمــاذا 

تــم اســتهداف الحديقــة وحينــا الســكني حيــث ال يوجــد أي مواقــع عســكرية ومخــازن لألســلحة والصواريــخ فهــذا محــل 

اســتغراب جميــع ســكان الحــي لمــاذا اســتهدف الطيــران الحربــي للتحالــف الســعودي بغارتيــه الحديقــة الترفيهيــة وســط 

منــازل المدنييــن وممتلكاتهــم«.

) ر . أ . إ ( - حــارس حديقــة فــان ســيتي المســتهدفة -32 عــام: »كنــت بالبوابــة الرئيســية للحديقــة المعروفــة بحديقــة 

فــان ســيتي لأللعــاب والترفيــه فجــأة لــم أشــعر إال بــدوي االنفجــار ولهــب حمــراء مــألت ســماء الحديقــة تفقــدت نفســي 

فلــم يطالنــي حقــد الغــارة فركضــت مســرعًا لابتعــاد عــن الحديقــة والنجــاة مــن تكــرار القصــف وبالفعــل وعنــد ابتعــادي 

عنهــا بحوالــي 200 متــرًا وقــع االنفجــار الثانــي لغــارة أخــرى لطيــران تحالــف العــدوان الســعودي جميعهــا أصابــت 

الحديقــة بشــكل مباشــر وجميــع المرافــق واأللعــاب فيهــا كانــت الحديقــة مكانــًا للترفيــه والتســلية واأللعــاب للعائــات 

واألســر المدنيــة كان روادهــا وزائريهــا معظمهــم مــن األطفــال والنســاء والمدنييــن مــن الشــيوخ والرجــال برفقــة أســرهم 

يقضــون بعضــًا مــن أوقاتهــم بالحديقــة للتنفيــس والتســلية ألطفالهــم وعوائلهــم وممارســة أطفالهــم اللعــب بألعــاب 

ــة  ــق الرياضي ــة ألعــاب البولين ــًا وصال ــى )5( ألعــاب تســلية متنوعــة ومســبحًا رياضي ــوي عل ــت تحت ــي كان ــة والت الحديق

جميعهــا لألطفــال. وحقيقــة لقــد أصبــت بالدهشــة واالســتغراب مــا الــذي تشــكله هــذه الحديقــة الترفيهيــة مــن هــدف 

ــر  ــى الحديقــة وتدمي ــة عل ــف طيرانهــا الحربي ــف الســعودي تصــب حمــم قذائ ــوات التحال عســكري أو خطــر تجعــل ق

وإحــراق كافــة األلعــاب والمرافــق فيهــا أنــه الحقــد الــذي يحملــه قــادة التحالــف وقواتــه علــى هــذا الشــعب التــواق للحريــة 
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ه ودول العالــم كافــة مــا الــذي اقترفــه أشــبال وأطفــال اليمــن حيــن  والعيــش بســام وأمــن مــع مختلــف جيرانــه وأشــقاء

يتــم تدميــر حديقتهــم لــم يعــد هنــاك مكانــًا آمنــًا مــن قصــف التحالــف وغاراتــه الوحشــية علــى هــذا البلــد والعاصمــة 

صنعــاء بالــذات أضــع هــذه الكلمــات وكلــي ملــيء بالحســرة وحرقــة األلــم الــذي تســبب بــه القصــف علــى الحديقــة وحرماننــا 

ــات  ــاك مصــادر دخــل أخــرى لتوفيــر لقمــة العيــش والمتطلب ــم يعــد هن ــة أســرتي فل ــي الوحيــد إلعال مــن مصــدر دخل

الضروريــة ألفــراد أســرتي المكونــة مــن )5( أشــخاص إال أن شــعوري بذلــك لــم يصــل إلــى مرحلــة اليــأس لتغلــب الجانــب 

اآلخــر مــن األمــل والتفــاؤل علــى حالــة اليــأس والحرمــان الــذي ســببها تحالــف العــدوان الســعودي فــي تدميــر مقــار أعمالنــا 

وقتــل األبريــاء وتدميــر المنشــآت والبنــى التحتيــة ومصــادر دخلنــا ورزقنــا ولقــد أصبحــت الحديقــة المســتهدفة بعــد أن 

عــدت ألشــهادها فــي اليــوم التالــي وبعــد إخمــاد النيــران مــن قبــل األطفــال أثــر بعــد عيــن.

استهداف مجمع العاقل الصناعي بحي النهضة مديرية الثورة – 9 أغسطس 2016م

) ص . أ . م ( - عامــل فــي مجمــع العاقــل -35 عــام: »كنــت نائمــًا بأحــد المســاكن داخــل مجمــع العاقــل الصناعــي، وأعمــل 

فيــه منــذ )16( عــام، ســائق شــاحنة لتوزيــع تســالي األطفــال  )رقائــق البطاطــا( التــي ينتجهــا المصنــع، وفوجئــت بــدوي 

انفجــار قــوي، خرجــت مــن الســكن مذعــورًا مــن هــول ذلــك االنفجــار ، واتجهــت مهــرواًل مباشــرة إلــى البوابــة الرئيســية 

للمجمــع ومجموعــة مــن زمائــي كانــوا يركضــون بســرعة خائفيــن مذعوريــن إلــى خــارج المجمــع حتــى وصــول ســيارات 

الدفــاع المدنــي ) ســيارات االطفــاء ( وبعــد أن غــادرت الطائــرة الحربيــة التــي كانــت تحلــق بكثافــة فــوق المجمــع ، رافقــت 

ســيارة االطفــاء إلــى مــكان ســقوط الصــاروخ وانفجــاره واذ بالمصنــع ومحتوياتــه تحتــرق بشــكل كبيــر وهائــل ولــم يبــق 

ــى إحــداث مأســاة وكارثــة  شــياًء إال التهمــه حتــى عــدد مــن زمائــي مــن العمــال والعامــات حيــث أدى هــذا االنفجــار إل

ــت مــع المــواد  ــك األجســاد ذاب ــًا بينهــم 8 نســاء عامــات تفحمــت أجســادهن، و معظــم تل ــرة فــي حــق 14 عام كبي

الحارقــة التــي التهمتهــا نيــاران االنفجــار والصــاروخ«.

) ع . أ . ع ( - أحــد عمــال  مصنــع البفــك : »أنــا وزمائــي نأتــي إلــى المصنــع باكــرًا لنباشــر اإلنتــاج ونــرى احتياجــات المصنــع 

والطلبــات التــي تحتــاج إلــى توريدهــا وفجــأة  تعرضنــا للقصــف مــن قبــل طائــرة حربيــة تابعــة لــدول التحالــف فــي الســاعة 

التاســعة والنصــف صباحــًا مــن يومنــا هــذا الثاثــاء9 اغســطس 2016م  ونحــن نــؤدي اعمالنــا بجــد فــي ترتيــب الطلبــات 

ــد تفحمــت أجســادهن  ــد ق ــن العامــات أو يزي ــا أربعــة م ــع ربم ــر داخــل المصن ــا كبي ــر االحتياجــات وكان عددن وتوفي

ولــم نســتطيع التعــرف عليهــن ، وجــرح عــدد مــن زمائنــا تــم نقلهــم وإســعافهم إلــى مستشــفى الشــرطة ومستشــفى 

الجمهــوري ومستشــفى االلمانــي ال اســتطيع حصرهــم اآلن«.

) أ . م . ع ( - أبــن مالــك المصنــع المســتهدف -50 عــام،: »تــم قصــف الطيــران الحربــي للتحالــف الســعودي يومنــا هــذا 

الثاثــاء الموافــق 8/9/ 2016 م، الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا، علــى المجمــع الصناعــي بصــاروخ جــوي أثنــاء تواجــد 
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ــي  العمــال فأنفجــر الصــاروخ وســط المصنــع وأحــدث حرائــق هائلــة ودمــار كامــل بالمصنــع، مــا أســفر عــن مقتــل حوال

)14( عامــًا بينهــم )6( نســاء، وجــرح )17( آخريــن ،وتدميــر المصنــع كليــًا وانــدالع حرائــق واســعة فيــه اتلفــت كافــة 

ــل رجــال  ــران مــن قب ــة إخمــاد الني ــى اآلن رغــم محاول ــت تحتــرق حت ــذي ال زال ــاج وال ــه الخاصــة باإلنت ــه ومكائن محتويات

اإلطفــاء، تحــول المصنــع اآلن إلــى أثــرًا بعــد عيــن وكان المصنــع يحتــوي علــى معمليــن صناعييــن جميعهــا إلنتــاج رقائــق 

البطاطــس ولــم يكــن يشــكل أي هدفــًا عســكريًا أو مخزنــًا لألســلحة ومــا حصــل مــن مجــزرة بشــعة ومروعــة لموظفــي 

المصنــع والدمــار الــذي لحقــه مصنعنــا«.

) ج . ع . ع ( - يعمــل فــي الدفــاع المدنــي -30 عــام: »تــم إباغنــا بالتحــرك مــع عربــات اإلطفــاء إلــى مصنــع العاقــل 

ــق  ــت الحرائ ــا كان ــد وصولن ــف الســعودي، وعن ــران التحال ــة التــي تســبب بهــا القصــف الجــوي لطي ــق الهائل ــاء الحرائ إلطف

فــي أشــدها، وبعــد حوالــي نصــف ســاعة مــن قيامنــا بأعمــال اإلطفــاء بالميــاه عبــر خراطيــم ســيارات اإلطفــاء، اســتطعنا 

الدخــول إلــى مــكان صالــة اإلنتــاج وتــم انتشــال حوالــي )7( جثــث كانــت متفحمــة وممزقــة للعمــال وفوجئنــا مــن بشــاعة 

ــع،  ــف الســعودي بحــق الموظفيــن مــن عمــال المصن المشــهد المــروع للمجــزرة الوحشــية التــي ارتكبهــا طيــران التحال

ووجدنــا مــكان ســقوط الصــاروخ الجــوي الــذي اطلقتــه الطائــرات الحربيــة  حيــث انفجــر وســط صالــة اإلنتــاج ولــم نتمكــن 

مــن إخمــاد الحرائــق بالمصنــع حتــى االن الســاعة الثانيــة بعــد الظهيــرة، وأثنــاء طوافنــا بالمصنــع  وقيامنــا بعمليــات اإلنقــاذ 

واإلطفــاء فــي جميــع اتجاهــات لــم نجــد ســوى مــواد خــام ومكائــن  خاصــه بإنتــاج رقائــق البطاطــس وهــو منشــأة صناعيــة 

مدنيــة وال يوجــد أي مبــرر ال مواقــع عســكرية ومخــازن أســلحة الرتــكاب هــذه المجــزرة المروعــة وتدميــر المصنــع مــن 

قبــل طيــران التحالــف الســعودي«.

استهداف منزل المواطن علي النجري ومدرسة 7 يوليو في محافظة عمران – 7 سبتمبر 2016م

) م . ع . ش ( - متطــوع شــارك فــي عمليــة اإلنقــاذ - 22 عــام: »قصــف الطيــران الحربــي أواَل بغــارة جويــة اســتهدفت 

ــن إلنقاذهــم  ــة جلهــم مــن االطفــال والنســاء هرعــت مــع أخري ــه ثــاث أســر مدني ــت في ــزل المواطــن / النجــري كان من

وانتشــالهم مــن بيــن االنقــاض كان الجــو مظلمــًا، لــم يكــن تتواجــد معنــا غيــر اإلنــارة الشــخصية )كشــافات يدويــة ( عنــد 

وصولنــا عــاود الطيــران غاراتــه الثانيــة ســمعت صــوت أزيــز ســقوط الصــاروخ أنفجــر وســط المنــزل قذفنــا ضغطــه حــول 

المــكان كنــت أنــا وحوالــي )7( أشــخاص مجاوريــن تقــدم بإزالــة الــركام وعنــد وقــوع الضربــة الثانيــة نجونــا بأعجوبــة رغــم 

أننــا أصبنــا بحــاالت صدمــة وذعــر عقبهــا لذنــا بالفــرار مــن المــكان عــاود الطيــران قصفــه بغارتيــن اســتهدفت المدرســة 

فــي نفــس الحــي ويفصــل جــدار بنــاء بيتهــا، فــي صبــاح اليــوم التالــي – ذهبنــا مــع آخريــن معــد أن هــدء الضــرب الجــوي 

علــى مدينــة عمــران وتــم أنتشــال حوالــي )12( شــخصًا معظمهــم أطفــال ونســاء كانــت أغلــب الحــاالت جثــث هامــدة 

انتشــلت لوحــدي )4( أطفــال مــن أبنــاء أســرة الطميــرة كانــت متفحمــة وملطخــة بالدمــاء«.
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) ن . ط ( - شــاهد عيــان -40 عــام: »إن قريبــه عبداللــه الطيــرة كان يســكن مــع أســرته معظمهــم هنــا بهــذه الشــقة 

ة حيــث تســبب الهجــوم إلــى مقتــل )6( أشــخاص زوجتــه  بالمنــزل قضــى القصــف علــى أحامهــم فــي الحيــاة واغتيــال البــراء

ــة فهــو  )5( فيهــا جــرح رب األســرة بجــروح خطيــرة يتلقــى االن العــاج بالمشــفى نظــرًا لخطــورة االصاب ــه الـــ وأطفال

الناجــي الوحيــد مــن األســرة  فــي حــال تماثلــه للشــفاء«. 

) ع . ع ( - مالــك أحــد المنــازل المســتهدفه - 45 عــام: »أثنــاء الهجــوم الجــوي علــى المنــزل كانــت أســرتي المكونــة مــن 

19 شــخص غيــر متواجــدة بالمنــزل ونجــوا بأعجوبــة جــراء حضورهــم ليلــة الواقعــة حفــل زفــاف ألحــد األقــارب بالعاصمــة 

صنعــاء وقــد كنــت أســكن مــع أســرتي ووالــدي هنــا بأحــد الشــقق، فيمــا أســر جيرانــي )الطميــرة -الزبيــري( يســكونون 

فــي شــقق مجــاورة فــي نفــس المنــزل ، قصــف الطيــران المنــزل ودمــره فــوق رؤوس ســاكنيه مــن األســرتين وقــع قتلــى 

ــي  ــة صدمــة كل شــيء دمــره القصــف أثــاث منزل وجرحــى جثــث االن شــاهد مــا حصــل بعــد أن تــم إباغــي وأصبــت بحال

ومحتوياتــه لــم يبقــى منهــا مــا يصلــح الســتخدامه ال أدري ســأجد مــأوى أســكن فيــه أســرتي لقــد أصبحنــا بــا مــأوا وســكن«.

) م . ح . هـــ ( - مــدرس فــي مدرســة 7 يوليــو -30 عــام: »إن المدرســة المســتهدفة وهــي مدرســة 7 يوليــو تعــد 

الوحيــدة التــي تلقــى فيهــا حوالــي أربعــة آالف طالــب وطالبــة فيهــا التعليــم وهــي حديثــة البنــاء لــم يمــر علــى اســتامها  

مــن مقــاول ســوى ســنة واحــدة، هــذه أول ســنة يتلقــى فيهــا الطــاب دراســتهم والزالــت بــدون أثــاث ومحتويــات كانــوا 

الطــاب يفترشــون أرضيــة فصــول المدرســة وليلــة أمــس دمرهــا الطيــران الحربــي للتحالــف الســعودي بغارتيــن جويتيــن 

تســببتا إلــى تدميــر شــبه كلــي وحرمــان حوالــي أربعــة آالف طالــب مــن حقهــم مــن مواصلــة تعليمهــم فيهــا«.

 ) ج . س ( - والــد أحــد الضحايــا: »إن القصــف الجــوي علــى منطقــة نجــرة تســبب فــي إصابــة معظــم أســرته بحــاالت 

ــة  ــى المنــزل وهــذه جثــة ولــدي رشــاد – انفجــرت كبدتــه وكلينــه جــراء شــدة إصاب صدمــة وذعــر وتطايــر الشــظايا إل

ــا االطبــاء – بأنــه فــارق الحيــاة«. بالصدمــة اســعفناه إلــى هنــا أفادن

) أ . أ . ع ( - يســكن بالقــرب مــن المنــزل المســتهدف -35 عــام: »إن القصــف الجــوي بغارتيــن جويتيــن علــى منــزل علــي 

النجــري الــذي كانــت تســكن فيــه ثــاث أســر، أســرة عبداللــه الزبيــري وتســببت فــي مقتــل رب االســرة وولــده وزوجتــه 

واصابــة )3(  أطفــال بجــروح خطيــرة أســعفنا علــى إثرهــا إلــى المستشــفى أنــا جــار ألســر الضحايــا ومنزلــي ماصقــًا للمنــزل 

المســتهدف جميعهــم مدنيــون أبريــاء«.

 اســتهداف  حفــار أبــار وقتــل المدنييــن فــي بيــت ســعدان بمديريــة أرحــب فــي محافظــة صنعــاء – 10 ســبتمبر 

2016م

) ي . م . س ( - شــاهد عيــان: »قبــل الفجــر تقريبــا بســاعة  ســمعنا دوي الضربــة الجويــة للطيــران الحربــي، أواًل بغــارة 

اســتهدفت  حفــار ميــاه ارتــوازي  يتبــع المقــاول / ربيــع العــذري وأخــر وكان والــذي كان مــع )6( عمــال متواجــد حينهــا 

جــوار الحفــار بعــد تحديــد المــكان  هرعنــا مــع مواطنيــن أخريــن لمحاولــة انقــاذ الضحايــا وعنــد وصولنــا المــكان وجدنــا 
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جثــث متفحمــة وأشــاء ألجســاد الضحايــا ممزقــة جميعهــا للعمــال ومالــك الحفــار  والمهنــدس الريمــي , قمنــا بمحاولــة 

ة ســمعت صــوت أزيــز ســقوط الصــاروخ الثانــي انبطحــت علــى األرض واذا باالنفجــار  تجميعهــا علــى متــن طرابيــل وفجــاء

يــدوي فــي المــكان والــذي قضــى علــى عشــرات  مــن المســعفين لــم  يتوقــف القصــف واســتمرت الغــارات الجويــة  

بوحشــية وحقــد منقطــع النضيــر كانــت الطائــرات تاحــق الســيارات  والدراجــات الناريــة وتقصــف عليهــا فــكل مــن حــاول 

ــى المكــن إلنقــاذ واســعاف الضحايــا اســتهدفه الطيــران الــذي اســتمر بالتحليــق والقصــف حتــى  االقتــراب أو الوصــول إل

ســاعات متأخــرة مــن بعــد الظهــر والــذي أســفر عــن ســقوط  حوالــي  )35( شــخص قتلــى وجــرح عشــرات المدنييــن«.

) ص . ع . س ( - كان يرافــق عــدد مــن أقربائــه وجيرانــه الضحايــا التقينــا بــه فــي المستشــفى الجمهــوري - 30 

ــة  ــى محــل القصــف لمحاول ــاء المنطقــة  ال ــى ذهبــت  مــع أخريــن مــن أبن عــام، أفــاد بالقــول: عقــب ســماعنا الغــارة األول

ــا  ســقط الصــاروخ فــي  ــة علين ــران بمعــاودة القصــف  بغــارة ثاني ــا  الطي ــا وفــي الســاعة الســابعة  فاجأن انقــاذ الضحاي

نفــس مــكان  تجمــع عشــرات المدنييــن المحتشــدين االنتشــال   ضحايــا الغــارة األولــى وارتكــب مجــزرة اخــرى واســتمر 

التحليــق والقصــف الــى بعــد الظهــر ســقط علــى اثــرة )22( مدنيــًا مــن المســعفين وعشــرات الجرحــى ، مــن الضحايــا 

المدنييــن  الذيــن اعرفهــم شــخصيًا )18( قتيــل  وحوالــي )15( جريــح جميعهــم مــن أبنــاء منطقــة بيــت ســعدان – 

كلهــم مدنييــن ومواطنيــن بســطاء يعمــل معظمهــم فــي الزراعــة إلعالــة أســرهم ال يوجــد فــي المنطقــة  أي مظاهــر 

مســلحة أو مخــازن اســلحة واكــد الشــاهد  أن المنشــأة المســتهدفة هــي عبــارة عــن حفــار للميــاه كان يعمــل فــي حفــر 

بئــر الســتخراج ميــاه للمواطنيــن  وقــوات التحالــف تــدرك ذلــك ولديهــا أجهــزة رصــد وأقمــار صناعيــة ورادارات جويــة 

 حقيقــة المنشــأة المســتهدفة وهــم يعلمــون بذلــك مســبقًا لكــن الحقــد والنيــة اإلجراميــة التــي 
ُ
متطــورة وتعــرف جيــدا

تكنهــا للشــعب اليمنــي  دفــع بقواتهــا إلــى ارتــكاب المجــازر قصــد قتــل أكبــر عــدد مــن أفــراد الشــعب اليمنــي وتدميــر 

ــن  ــر المتعمــد بحــق المدنيي ــل والتدمي ــال القت ــي انتهاكاتهــا وجرائمهــا المروعــة وأعم ــه  وجعلهــا تســتمر ف مقدرات

وممتلكاتهــم الخاصــة  يقترفهــا لطيــران الحربــي  بصــورة شــبه يوميــة«. 

) ن . ي . س ( - شــقيق أحــد الضحايــا المصابيــن -22 عــام، أفــاد بالقــول: شــقيقي محمــد كانــت جراحــة متوســطة وتمكــن 

مــن الزحــف بجســده لمســافة بعيــدة عــن مــكان إصابتــه )موقــع الهجــوم( حتــى تــم إســعافه إلــى المستشــفى، لــم يســتطيع 

ــن الحــاالت  ــد م ــكان ال بعــد العصــر، كان العدي ــن الم ــرب م ــي اســتهدفت المســعفين ان يقت ــة الت ــارة الثاني أحــد بعــد الغ

المصابــة قــد فارقــوا الحيــاة  متأثريــن بجراحهــم بســب عــدم وصــول فــرق اإلســعاف إلنقــاذ حياتهــم وتضميــد جراحهــم التــي 

ظلــت تنــزف الدمــاء حتــى فارقــو الحيــاه ,  كنــا نســمع  صراخهــم ولــم نتمكــن مــن نجدتهــم و لــم نســتطيع فعــل شــيء كان 

الطيــران يقضــي علــى حيــاة كل مــن حــاول الوصــول إلــى المــكان إلنقــاذ الضحايــا كان مــن ضمــن الجرحــى, أخــي وأخريــن مــن 

أقاربــي وجيرانــي ســقطوا بــي قتيــا  وجريــح  ضحايــا القصــف  والضربــات الجويــة المكثفــة   مؤكــدا أن تكــرار القصــف علــى 

المدنييــن المحتشــدين حــال دون ســرعة إســعاف ونقــل الجرحــى و ضاعفــت فــي ارتفــاع اعــدد القتلــى  نتيجــة لعــدم  تمكــن 

فــرق اإلســعاف مــن الوصــول إلــى المــكان قبــل أن يفارقــوا   الحيــاة كانــت مشــهد  كارثيــًا ومأســاويًا يفــوق حــدود الوصــف«.
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اســتهداف ســيارات المواطــن مجبــور والقضــى علــى جميــع أفــراد أســرته فــي الطريــق العــام نقيــل 
الوتــده مديريــة خــوالن محافظــة صنعــاء- 16 ســبتمبر 2016م

) ع . أ . م ( - شــاهد عيــان مــن أبنــاء بنــي ضبيــان - 40 عــام: »أغلــب النــاس فــي األريــاف يفتقــروا إلــى أدنــى وســائل الحيــاة 

ــة مــع أســرته ممــا يضطــر الركــوب  ــاة كريمــة فــا يجــد أغلبهــم وســيلة مواصــات لتقل ــة الازمــة للعيــش بحي العادي

مــع صاحبــه أو قريبــه أذا أراد الذهــاب إلــى المركــز الصحــي أو القيــام بزيــارة بعــض أقاربــه  و أرحامــه وقــد كان صاحبنــا 

علــى علــي مجبــور الضبيانــي متجهــًا قبــل الظهــر بســيارته المتواضعــة )شــاص قديــم (  إلــى إحــدى األســواق الشــعبية 

والــذي يوجــد فيــه مســتوصف )مستشــفى األعــراش الطبــي( كان معــه علــى الســيارة خمســة عشــر شــخص مــن أفــراد 

أســرته وأقاربــه الذيــن نقلهــم معــه علــى الســيارة لظروفهــم الصعبــة كان البعــض منهــم يحمــل الحبــوب التــي أشــتراها 

مــن الســوق قــوت ألســرته، الســيارة محملــة باألطفــال والنســاء والمواطنيــن البســطاء المغلوبيــن علــى أمرهــم ال تحمــل 

ــى مقصدهــم والعــودة  ســاح وال مقاتليــن كان الجميــع يتدافعــوا علــى متــن الســيارة واألمــل يشــدهم نحــو الوصــول إل

ــه بمــا يعــود عليهــم مــن الســوق، لكــن الطيــران الســعودي  ــى الســيارة ينتظــره أطفال ــى منازلهــم، البعــض ممــن عل إل

قطــع عليهــم الرحلــة ومنعهــم مــن الوصــول واســتهداف الســيارة أثنــاء مرورهــا علــى الطريــق العــام فــي نقيــل الوتــده 

بغــارة  أحالتهــم إلــى أشــاء متفحمــة بعــض منهــم لــم يتبقــى مــن جســده ســوى بعــض األعضــاء المتفحمــة، وقــد اســتمر 

الطيــران فــي التحليــق فــي ســماء المنطقــة ولــم يتمكــن أحــد مــن أنقــاذ الضحايــا، ظلــت الســيارة تحتــرق حتــى انتهــوا 

لــم ينجــا مــن هــذه المحرقــة ســوى طفليــن صغيريــن قــذف بهــم االنفجــار إلــى حافــة الطريــق وأصيبــوا ببعــض الجــروح 

وظــا يشــاهدا هــول الفاجعــة ومناضــر الجريمــة وأجســاد أهاليهــم تحتــرق حتــى تفحمــت )13( ثاثــة عشــر شــخص 

قتلــوا جميعــًا دون أي ذنــب اقترفــوه بينهــم أطفــال ونســاء كانــوا علــى الســيارة مســافرين فــي طريقهــم  اســتهدفهم 

الطيــران الحربــي مباشــرة وبشــكل متعمــد   طفليــن وحيديــن نجيــا مــن مجــزرة الطيــران الحربــي. الطفــان شــاهدا أبشــع 

جريمــة فــي تاريــخ البشــرية كانــا فــي حالــة ذهــول مــن هــول الموقــف لــم يســتوعبا الجريمــة كان أهاليهــم تأكلهــم النــار 

عقــب الغــارات امــام أعينهــم حتــى تفحمــوا. لــم يبقــى مــع الطفليــن أحــد يعولهــم بعــد قتــل أبيهــم وأمهــم وأعمامهــم 

وأهاليهــم مأســاة ارتكبتهــا طائــرات التحالــف الســعودي بحــق أهالــي الطفليــن اليتيميــن« .

اســتهداف منــزل المواطــن عدنــان علــي مســعد الشــميري فــي قريــة المتلــوى بعزلــة الصافيــة الســفلى 
مديريــة العديــن فــي محافظــة إب – 24 ديســمبر 2016م

) ع . ع . م ( - رب األســرة ووالــد الضحايــا - 36 عــام: »عندمــا علمــت بحــدوث الجريمــة كان األطبــاء حينهــا يســتعدون 

صبــاح الغــد إلجــراء عمليــة جراحيــة لــي بالكلــى بعــد أن اشــتد األلــم لدرجــة ال تطــاق، حينهــا نهضــت مــن ســرير مرضــي 

هاربــًا باتجــاه المــكان الــذي أقيــم فيــه بمــأرب ومــا إن تأكــد لــي أكثــر حــدوث المجــزرة بحــق أســرتي عبــر اســتهدافهم 
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بصــاروخ مــن قبــل الطيــران، دخلــت عندهــا فــي غيبوبــة اســتمرت لعــدة ســاعات علــى إثرهــا تــم إســعافي للمستشــفى، 

ــة وادي  ــوى التابعــة لقري ــرة المســماة المتل ــي الصغي ــى قريت ــررت حينهــا الســفر رغــم المخاطــر إل ــت ق بعــد أن صحي

الحصــن عزلــة العاقبــة الســفلى بمديريــة فــرع العديــن بمحافظــة إب، عســاي أن أجــد أبنائــي ولــو أحدهــم مــا زال علــى 

قيــد الحيــاة، عــدت مــن مــأرب علــى وجــه الســرعة، ومــا إن وصلــت إلــى قريتــي ظللــت أبحــث بيــن الوجــوه عــن أحــد مــن 

ــى أســفل القريــة بابتســامتها التــي  أبنائــي فلــم أشــاهد أحــدًا منهــم، حتــى زوجتــي التــي كانــت فــي العــادة تســتقبلني إل

تنســيني قســوة الحيــاة وعنــاء الغربــة والفــراق ومتاعــب ومشــقة الســفر. عــدت إلــى قريتــي لكننــي لــم أجــد ســوى ركام 

بيتــي الصغيــر المتناثــر وبقايــا بقريتــي وثــاث مــن أغنامــي، فيمــا كان هنــاك علــى مقربــة مــن مــكان تواجــدي بقايــا ألشــاء 

وجثــث ممزقــة ورؤوس مقطعــة ورغــم أننــي أنكرتهــا للوهلــة األولــى إال أن شــم رائحتهــا المخضبــة بالدمــاء هدانــي إلــى 

أبنائــي وســرعان مــا أخــذت ألملــم الوجــوه المشــوهة واألعضــاء المبتــورة وبقايــا زوجتــي العفيفــة الطاهــرة ، ال أدري لمــاذا 

تــم اســتهداف منزلــي المتواضــع وأســرتي بهــذا الشــكل المرعــب والمخيــف، أريــد أن أعــرف يــا عالــم لمــاذا تعمــد العــدوان 

تمزيــق اســرتي البســيطة التــي أنهكهــا المــرض والفقــر والمجاعــة.. أنــا لســت حوثيــًا وال عفاشــيًا وال عميــًا وال خائنــًا وال 

حزبيــًا وال متعصبــًا ألحــد ضــد أحــد؟.. أنــا مجــرد إنســان بســيط أقطــع المســافات الطويلــة باحثــًا عــن قــوت أطفالــي وأفــراد 

أســرتي، فتــارة تجدونــي بمــأرب وأخــرى فــي الضالــع ومــرة فــي صنعــاء وهكــذا، طالبــًا عــن لقمــة العيــش الحــال ألطفالــي 

الصغــار وأمهــم وال عاقــة لــي بالسياســة والطيــران واإلرهــاب وكل هــذه المســميات«.

) ع . ق . ع ( - شــاهد عيــان - 38 عــام: »كنــت فــي منزلــي حيــث ســمعت صــوت الطائــرة وهــي تحلــق ونظــرًا لمــرور 

الطيــران يوميــًا مــن ســماء منطقتنــا اعتقدنــا جميعــًا أن الطيــران قــد أكتفــى بجعــل أو باتخــاذ ســماء منطقتنــا طريقــًا 

ــه للمدنييــن فــي منازلهــم فــي مناطــق مختلفــة مــن محافظــات  ــك لكثــرة مــا نســمع ونشــاهد مــن قصفــه وقتل ــه وذل ل

الجمهوريــة ومــن بينهــا 9 محافظــات.. حيــث يتبــادل أهالــي وســكان المنطقــة الحديــث أن قريتنــا لــم تكــن فــي قائمــة 

ــى القريــة  ــم يكــن مــن الســهل عليهــا الوصــول إل ــات ل ــم تكــن فــي حســبان الطيــران الســيارات والمركب االســتهداف ول

لوعــورة الطريــق وُبعــد المســافة وأن المنطقــة بعيــدة بمئــات الكيلــو عــن الصراعــات والحــروب الدائــرة فــي البلــد 

وال يوجــد فيهــا أي ســاح أو تجمعــات مســلحة. اســتهدف الطيــران بصــاروخ مباشــر ســمعت أنــا صوتــه وأزيــزه.. 

ــوادي حيــث المنــزل  ــى ال ــان علــي مســعد الشــميري، أخــذت كشــافي ومشــيت مســرعًا إل ــة كانــت فــي منــزل/ عدن الضرب

ــوادي وهــم أشــاء  ــل وفــي ال ــاألرض، واألطفــال فــي الجب ــزل وقــد ســوي ب ــا نشــاهد المن ــا إذ بن المســتهدف، مــا إن وصلن

وقطــع األيــادي لوحدهــا ورؤوســهم فــي أماكــن أخــرى.. شــرعنا نبحــث ونجمــع أشــاءهم بفعــل شــظايا وحمــم الصــاروخ 

ــذي اســتهدفهم جمعناهــم«. ال

) م . ق . ع ( - شــاهد عيان -25 عام: ألي ذنب وبأي ســبب اســتهدفهم الطيران؟ ال ندري!!، أناس ضعفاء ال يجدون 

قــوت يومهــم والدهــم يعمــل فــي خــارج المنطقــة بحثــًا عمــا يعولهــم وينفــق عليهــم ويســد جوعهــم، ال نــدري مــا 

ســبب ضربهــم وقتلهــم! فقــد تطايــرت أجســامهم إلــى أشــاء وتمزقــت إلــى قطــع صغيــرة توزعــت علــى بعــد 500 متــر 
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فــي أماكــن متفرقــة كان بداخــل المنــزل )7( أفــراد أم و)6( أطفــال عثرنــا علــى رأس األم وأربعــة أطفــال أمــا الطفــان 

اآلخــران فلــم نعثــر أشــاء أو أجــزاء ترشــدنا إلــى معرفتهــم، فقــد تناثــرت أجســامهم وتمزقــت إلــى أشــاء وتوزعــت علــى 

جبــال ووديــان المنطقــة لتظــل خالــدة فــي ذاكــرة األجيــال ووصمــة عــار تاحــق مرتكبــي الجريمــة علــى مــر التاريــخ«.

اســتهداف  منــزل المواطــن عبــده شــبالة فــي منطقــة بيــت بــوس مديريــة الســبعين بأمانــة العاصمــة 
– 22 ينايــر 2016م

) ع . م . م ( - أحــد الضحايــا مالــك المنــزل -40 عــام: »كنــا نائميــن كالعــادة آمنيــن بأمــان اللــه فــي منزلنــا علــى شــارع 

ــى  ــوس المســتهدف مــع جميــع أفــراد أســرتي وأســرة أخــي قحطــان شــبالة موزعيــن عل الخمســين وســط حــي بيــت ب

مهاجعنــا بغــرف المنــزل وفجــأة لــم نشــعر إال بوقــوع االنفجــار أيقظنــا صوتــه، مصابيــن بحالــة ذعــر وصدمــة وتهــدم 

أســقف وغــرف المنــزل وتحديــدًا الجهــة المقابلــة مــن المنــزل لمــكان ســقوط الصــاروخ وانفجــاره كانــت الغرفــة التــي كنــت 

نائمــًا مــع زوجتــي فيهــا لــم تهــدم فوقنــا فقمــت مصدومــًا متجهــًا نحــو أبنائــي، وكانــوا بغرفتهــم المقابلــة لمــكان انفجــار 

الصــاروخ والــذي انفجــر بالشــارع العــام وتفصلــه عــن منزلنــا مســافة متــر تقريبــًا، وعنــد وصولــي بالغرفــة التــي كان فيهــا 

ــة مــن اإلعيــاء والصدمــة تنتابنــي كان  أوالدي وجدتهــم جميعــًا تحــت األنقــاض ثــم تفقــدت أخــي وزوجتــه وكانــت حال

أوالدي الجرحــى يصرخــون ويســتغيثون مــن بيــن األنقــاض لنجدتهــم، وبعــد ذلــك حضــر متطوعيــن مــن أبنــاء الحــي رغــم 

تحليــق الطيــران بعــد الغــارة فــي ســماء المنطقــة وتــم انتشــالهم مــن بيــن األنقــاض وجدنــا ولــدي الطفــل محمــد – 11 

عامــًا، مضرجــًا بدمائــه التــي اختلطــت بأتربــة وركام المنــزل، كان قــد فــارق الحيــاة جــراء شــظايا الصــاروخ التــي اخترقــت 

ه وشــظية أخــرى فــي رأســه، كمــا أصيــب بقيــة  أفــراد األســرة بجــروح بالغــة وهــم/ إســراء عبــده  جســده ونثــرت أمعــاء

12 ســنة، ويوســف عبــده 8 ســنوات ، وزوجتــي نجــود محمــد 35 ســنة، وشــقيقي قحطــان محمــد 30 ســنة، وزوجتــه 

هــا محمــد 35 ســنة، إضافــة إلــى إصابتــي بجــروح ورضــوض فــي أنحــاء متفرقــة مــن جســمي، وتــم إســعافنا جميعــًا إلــى 

المستشــفى، كمــا أدى القصــف إلــى تهــدم منزلــي كليــًا وأصبحنــا بــا مــأوى نســكن فيــه إضافــة إلــى فقدانــي ألحــد أبنائــي«.

ــة الجمعــة  ــًا الواحــدة والنصــف بعــد نصــف ليل ) ق . م . م ( -أحــد الضحايــا المصابيــن -30 عــام: »فــي الســاعة تقريب

الموافــق 2016/1/22 لــم نشــعر إال بــدوي االنفجــار بغــارة شــنتها الطائــرات الحربيــة للتحالــف الســعودي علــى الحــي 

أفقنــا مــن منامنــا علــى تهــدم المنــزل وتحديــدًا الســقف فوقنــا خرجــت مــع زوجتــي مــن الــركام بصعوبــة، كانــت اإلصابــات 

وا أبنــاء الحــي وأســعفونا إلــى المستشــفى،  فينــا بالغــة جــراء ســقوط األحجــار واألجســام الخرســانية مــن الســقف علينــا، وجــاء

أودى القصــف بحيــاة ابــن أخــي/ محمــد عبــده شــبالة الطفــل البالــغ مــن العمــر 11 عامــًا، كنــت فــي بدايــة المســاء قبــل 

الغــارة الوحشــية علينــا قــد ذاكــرت لــه الواجبــات المدرســية، كان يــدرس فــي الصــف الرابــع وكان مهتمــًا بدراســته 

ومتفوقــًا ومــن شــدة اهتمامــه بالدراســة كان قــد نــام تلــك الليلــة وهــو البســًا لزيــه المدرســي وواضعــًا لبطاقتــه الدراســية 
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أمــام مخدتــه مــع حقيبتــه الدراســية ونــام مترقبــًا لحظــات طلــوع الصبــاح للذهــاب إلــى مدرســته برفقــة أخوتــه كالعــادة 

فــي كل يــوم إال أنــه فــي تلــك الليلــة كان اهتمامــه بالدراســة علــى غيــر العــادة وقيامــه بلبــس الــزي المدرســي والذهــاب 

إلــى النــوم، لــم يكــن يعلــم بــأن هنــاك وحشــية طائــرات التحالــف الســعودي والتــي فاقــت حــدود وحشــيتها ســتجعل مــن 

ة طفولتــه بغارتهــا الحاقــدة التــي قضــت  ذلــك الــزي المدرســي كفنــًا لــه وبطاقتــه تصريحــًا لدخولــه الجنــة، اغتالــت بــراء

علــى تفوقــه وحلمــه فــي الدراســة والحيــاة بجــوار والديــه وأخوتــه، حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل«.

استهداف استراحة الشباب بيت العذري مديرية أرحب - 23 أغسطس 2017م

فــي اســتراحة الشــباب بيــت العــذري، ماتــوا وهــم نيــام ســحقهم ركام الســقف الــذي هــوى علــى أجســادهم جــراء الغــارة 

الوحشــية التــى اســتهدفتهم  هكــذا كانــت الغصــة فــي صــوت الناجــي مــن القصــف .

 ) ط . م . ع ( الشــقيق األكبــر لصاحــب المنتــزه- 80 عامــل:  »كانــوا بداخــل هــذا المنتــزه الشــعبي التابــع ألخــي عبداللــه 

محمــد عبداللــه األهــدل عمــال مــن مختلــف المحافظــات يعملــون فــي قطــف القــات والبعــض منهــم يــدرس فــي جامعــة 

أرحــب اتخــذوا مــن المنتــزه ســكنًا لهــم إلكمــال دراســتهم الجامعيــة. كنــت ســأكون فــي تعــداد مــن قتلــوا هنــا إال أن عنايــة 

اللــه حالــت دون ذلــك فأحمــد اللــه أنــي نجــوت ولــم أصــب بشــيء. كنــت نائمــًا فــي البقالــة وفــي الســاعة الثالثــة فجــرًا قصــف 

الطيــران بصــاروخ جــوي ســقط أمــام المنتــزه، االنفجــار كان شــديدًا بــاب البقالــة كان مغلقــًا ومــن شــدة االنفجــار ونتيجــة 

تطايــر الشــظايا اقتلــع بــاب البقالــة وطــار إلــى أبعــد مــن 9 أمتــار الضغــط الناتــج مــن القصــف قــذف بــي إلــى خــارج البقالــة، 

نهضــت محــاواًل أن أهــرب مــا هــي إال دقيقــة إلــى دقيقتيــن والطيــران الزال محلقــًا إذ بــه يعــاود القصــف بصــاروخ آخــر لــم 

يســقط حيــث ســقط الصــاروخ األول. فقــد اســتهدف وبشــكل متعمــد مبنــى االســتراحة )اللوكنــدة( ليقتــل جميــع مــن 

كانــوا فــي هــذه االســتراحة ولــم يغــادر مــن هــذا المــكان ســوى )18( عامــل فقــط، )5( مــن أفــراد أســرتي وأقاربــي لقــوا 

حتفهــم هنــا. كل مــا نملكــه انفقنــاه فــي بنــاء وتأســيس المنتــزه«.

) ح . م . ط ( - شــاهد عيــان: »فــي الســاعة الخامســة فجــرًا تــم إباغنــا بجريمــة ارتكبهــا الطيــران الســعودي وتحالفــه 

فــي منطقــة بيــت العــذري فــي مديريــة أرحــب وصــل فريــق اإلنقــاذ والكــوارث إلــى مــكان الواقعــة والتــي اســتهدف فيهــا 

الطيــران منتــزه اســتراحة للراحــة والنــوم تابعــة ألحــد المواطنيــن يدعــى عبداللــه األهــدل. االســتراحة مكونــة مــن دوريــن 

ــم انتشــاله  ــا ت ــال، م ــى رؤوس العم ــًا وســقط عل ــى كلي ــر المبن ــال تدم ــظ بالعم ــوم كان مكت ــي مخصــص للن ــدور الثان ال

ــى أشــاء،  ــون تحــت األنقــاض معظــم الجثــث تمزقــت إل ــى حــد اللحظــة )48( جثــة آخريــن مــا يزال مــن جثــث وصــل إل

اســتمر انتشــال الضحايــا حتــى الســاعة الخامســة قبــل المغــرب ألن فــي الغالــب يســتهدف الطيــران المســعفين وفــرق 

اإلنقــاذ ولذلــك تأخــروا فــي إســعاف الضحايــا، )18(عامــًا مــن تــم إنقاذهــم أغلبهــم إصابتهــم خطــرة تــم إســعافهم إلــى 

مستشــفيات أمانــة العاصمــة«.
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) و . ص . ع ( - أحــد الضحايــا المصابيــن -30عــام: »فــي الوقــت الــذي كنــت نائــم مــع مجموعــه مــن العمــال والطــاب 

فــي لوكنــدة اســتراحة ومنتــزه الشــباب)فندق شــعبي( وعنــد الســاعة الثالثــة والنصــف تقريبــا صحــوت مــن شــدة صــوت 

الطيــران الحربــي وهــو يحلــق فــي ســماء المنطقــة كنــت خائفــا فــي حيــن اســتمرار تحليــق الطيــران فــي ارتفــاع قريــب ، 

بقيــت علــى الســرير ولــم تمــر ســوى دقائــق حتــى شــعرنا بحــدوث ضغــط شــديد تطايــرت معــه نوافــذ االســتراحة ودفــع 

ببعــض مــن كانــوا فــي غــرف اللوكنــدة إلــى خارجهــا ، كنــت ممــن قــذف بهــم الصــاروخ األول مــن نوافــذ الــدور الثانــي إلــى 

األرض فــي اإلتجــاه الخلفــي لاســتراحة ارتطمــت علــى األرض أفقــت وأنــا فــي حالــة رعــب مفــزع ومخيــف، كنــا فــي الفنــدق 

قرابــة 80 شــخص مــن عمــال وطــاب ومســافرين، ولــم تمــر أقــل مــن دقيقتيــن مــن االنفجــار األول اذا بالطيــران يقصــف 

بصــاروخ ثانــي اســتهدف مباشــرة مبنــى اللوكنــدة تدمــر مبنــى الــدور الثانــي كليــا وأنهــار ســطح المبنــى علــى الجميــع وأنــا 

أشــاهد هــول الجريمــة وفظاعــة المجــزرة حينهــا أغمــي علــي ولــم أفــق اإل فــي المستشــفى، وكمــا تشــاهدون أاصبــت فــي 

قدمــي وظهــري وتنفســي صعــب جــدا«.

) أ . أ . ي ( - أحــد ضحايــا المصابيــن: »بينمــا نحــن نائميــن فــي لوكنــدة فــي أرحــب أنــا وحوالــي 27 مــن قريتنــا وآخريــن 

كانــت اللوكنــدة مليئــة بالنــاس حيــث تتكــون اللوكنــدة مــن 5 غــرف كلهــا مليئــة بالنــاس البســطاء، حدثــت الغــارة األولــى 

فــي حوالــي الســاعة الرابعــة فجــرًا دفعنــي ضغــط انفجــار الصــاروخ األول إلــى خــارج اللوكنــدة وكنــت ال أزال صاحيــًا قمــت 

بعدهــا بمحاولــة إســعاف نســبي فتحــي عبــده علــي الجهيــزي وحملتــه فــوق ظهــري إلــى مــكان آخــر قريــب ومــن ثــم عــدت 

محــاواًل إســعاف صديقــي رضــوان راشــد الجهيــزي وقبــل أن أصــل محــاواًل حملــه ســبقتني إليــه شــظايا الصــاروخ عندمــا 

عــاود الطيــران القصــف بغــارة ثانيــة مســتهدفة اللوكنــدة لترديــه قتيــا لــم أنجــو أنــا فقــد أصبــت علــى إثرهــا بشــظية 

فــي رأســي وأخــرى فــي رجلــي أدت إلــى كســرها واستشــهد صديقــي رضــوان غبــت عــن الوعــي ولــم أشــعر بشــيء حتــى جــاء 

بعــض الســكان وأســعفوني وقتــل أيضــًا إثنــان مــن أبزيائــي أســعد فــؤاد ووســيم فــؤاد واثنــان مــن عيــال عمــي عبدالباســط 

علــي الجهيــزي ورضــوان راشــد الجهيــزي أعــز صديــق لــي.. ونســبي عصــام محمــد صالــح الجهيــزي«.

اســتهداف  الســجناء فــي معســكر الشــرطة العســكرية بمنطقــة  بيــر العبيــد مديريــة شــعوب فــي 
أمانــة العاصمــة – 13 ديســمبر 2017م 

ــي الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف بــدأت الطائــرات الحربيــة  ) ن . ي . م ( - أحــد المســعفين - 32 عــام: »فــي حوال

ــى معســكر الشــرطة العســكرية بصواريــخ شــديدة االنفجــار. ألول مــرة  ــف الســعودي بشــن غاراتهــا عل التابعــة للتحال

نســمع ونشــاهد مثلهــا، بعــد القصــف دخلنــا إلــى داخــل المعســكر وشــاهدنا األســرى الذيــن كانــوا فــي الســجن قتلــى 

وجرحــى، قمنــا بإســعاف مــن اســتطعنا إســعافه، وأمــا القتلــى فانتشــلنا منهــم الكثيــر مــن تحــت األنقــاض وال نــزال حتــى 

اللحظــة نخــرج بقيــة الجثــث مــن تحــت األنقــاض ونجمــع األشــاء مــن أرجــاء المنطقــة، وقــد وجدنــا رؤوس منفصلــة مــن 
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ألجســاد وأرجــل وأيــادي مقطعــة والبعــض األخــر تفحمــت أجســادهم بالكامــل، والبعــض منهــم اســتهدفه الطيــران أثنــاء 

مــا كان يحــاول الهــروب والنجــاة مــن القصــف بــدون رحمــة أو شــفقة فهــذا التحالــف لــم يعــد يرحــم مســكين أويتيــم أو 

أســير، حتــى منــازل المواطنيــن فــي الحــي الــذي يقــع فيــه المعســكر، أغلبهــا تضــررت بأضــرار بالغــة، وخــرج الســكان مــن 

منازلهــم فــي منتصــف الليــل، نســاء وأطفــال كانــوا يخرجــون مــن منازلهــم فــي حالــة مــن الرعــب والخــوف هاربيــن مــن 

المــوت ومحاوليــن النجــاة بأنفســهم فــي مشــهد مأســاوي، وقــد جــرح البعــض مــن الســكان، أيــن المنظمــات الحقوقيــة 

والمنظمــات اإلنســانية الدوليــة فحتــى اللحظــة لــم تزرنــا أي مــن هــذه المنظمــات«.

) ع . م . م ( - أحــد المســعفين - 30 عــام: »قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بعــد منتصــف ليــل 

الثاثــاء وبدايــة يــوم األربعــاء، بشــن ســبع إلــى ثمــان غــارات جويــة اســتهدفت األســرى الذيــن كانــوا فــي معســكر الشــرطة  

العســكرية، حتــى أن الغــارات تبعثهــم إلــى الخــارج واســتهدفتهم فــي ميــدان المعســكر أثنــاء مــا كانــوا يحاولــون الهــروب 

والنجــاة بأنفســهم، مــا أدى إلــى مقتــل قرابــة الـــ30 شــخصًا والعــدد قابــل للزيــادة أمــا الجرحــى فبالعشــرات«.

) ث . أ . ي ( -  أحــد المســعفين -33 عــام: »أثنــاء مــا كنــا نقــوم بعملنــا أنــا وزمائــي كحــراس لســور معســكر الشــرطة 

العســكرية، فجــأة وبعــد الســاعة الثانيــة عشــرة بعــد منتصــف الليــل، قــام الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي 

باســتهداف الســجناء داخــل المعســكر بعــدة غــارات جويــة حيــث أن هــؤالء الســجناء هــم مــن األســرى التابعيــن لقــوات 

التحالــف والذيــن كان ســيتم اإلفــراج عنهــم اليــوم فــي صفقــة تبــادل، وهــذه التــي ترونهــا أمامنــا هــي بقايــا لجثــة أحــد 

ــى  ــا بإخراجهــا حت ــي قمن ــة التاســعة والعشــرين الت ــا بانتشــالها اآلن مــن تحــت األنقــاض وهــي الجث ــن قمن األســرى الذي

اآلن، كان عــدد األســرى حوالــي 170 شــخصًا، ال يــزال العديــد منهــم تحــت األنقــاض ونناشــد األمــم المتحــدة أن توقــف 

التحالــف الســعودي عــن شــن  الغــارات الجويــة لكــي نتمكــن مــن إخــراج بقيــة الجثــث أو فليأتــي الصليــب األحمــر ويقــم 

بإخراجهــم مــن تحــت األنقــاض«.

ــي البريــق وصهــره  فــي منطقــة   اســتهداف  الطيــران للمدنييــن النازحيــن وقتــل أســرة ســعيد عل
ــو 2017م ــوزع محافظــة تعــز- 18 يولي ــة م المقبقــب بمديري

) ش. ع . م ( - مــن أقــارب الضحايــا - 32 عــام: »كانــت عائلــة أخــي ســعيد فــي وادي رســان بالعطيــرة وبعــد مقتــل 

أخــي ســعيد فــي واقعــة القصــف علــى ســوق البــرح وبعــد أن اشــتد القصــف علــى المنطقــة نزحــوا مــن المنــزل إلــى منطقــة 

تبعــد حوالــي خمســة كيلــو متــر مــن معســكر خالــد وأقامــوا لهــم عشــة تقيهــم مــن حــرارة الشــمس وكان معهــم أســرة 

صهرنــا ووالــد زوج أختــي وأطفالــه، لــم نكــن نتوقــع أن طيــران تحالــف العــدوان الســعودي ســوف يســتهدف النازحيــن إال 

أنــه فــي صبــاح يــوم الثاثــاء 18 يوليــو 2017م شــن عليهــم غاراتــه وأحــال أجســاد األطفــال والنســاء إلــى أشــاء. )14( 

نازحــًا قتلــوا جميعــًا )6( أطفــال ونســاء مــن أســرة أخــي قتلــوا زوجتــه وابنتــه وابنائــه األطفــال قتلهــم الطيــران وكذلــك 
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قتــل صهــري والــد زوج أختــي وأطفالهــا وأختــي فاتــن قتلهــا الطيــران أيضــًا وقــد كانــت خرجــت مــن المنــزل نازحــة لعلهــا 

تنجــو بأطفالهــا لكــن طيــران العــدوان ال يميــز بيــن نازحيــن أطفــال ونســاء وبيــن المقاتليــن ويقصــف بطريقــة وحشــية 

كل مــن يشــاهد أمامــه حتــى النازحيــن الذيــن ال حــول لهــم وال قــوة والذيــن يعتبــرون محمييــن وفقــًا للقواعــد العرفيــة 

والمواثيــق الدوليــة فــي الحــرب«.

) م . ع . س ( - مــن أقــارب الضحايــا - 35 عــام: »فــي صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 18 يوليــو شــنت طائــرات تحالــف 

 .
ً
العــدوان الســعودي غاراتهــا علــى المنطقــة واســتهدفت أســر النازحيــن بمنطقــة المقبقــب بغــارة وقتلتهــم جميعــأ

كان النازحيــن قــد غــادروا منازلهــم بالعطيــرة بجــوار معســكر خالــد وابتعــدوا حوالــي خمســة كيلــو متــر عــن المعســكر 

وقامــوا بإنشــاء عشــش لتحميهــم مــن الريــح والشــمس ولكنهــا لــم تقيهــم مــن غــارات الطيــران الــذي لحــق بهــم إلــى محــل 

نزوحهــم وقتلهــم بعــد أن قتــل رب األســرة ســعيد البريــق قبــل فتــرة أثنــاء تواجــده فــي ســوق البــرح وهــو متســوق لجلــب 

المــواد الغذائيــة ألطفالــه ونســائه، وقتلــه الطيــران وحــال دون رجوعــه إلــى أطفالــه وأســرته، واليــوم اســتهدف الطيــران 

الزوجــة أم األطفــال وأطفالهــا وهــم نازحيــن وقتــل معهــم أخــت ســعيد )فاتــن( وأطفالهــا ووالــد زوجهــا الذيــن كانــوا 

جميعــًا نازحيــن« وذكــر األســماء حســب الكشــف المرفــق. وقــال مــا يزيــد عــن )14( نازحــًا جلهــم أطفــال ونســاء قتلهــم 

الطيــران بــدون أي ذنــب وال يوجــد أي مبــرر لقصــف النازحيــن وقتلهــم وتســائل قائــًا: أيــن دور األمــم المتحــدة مــن هــذه 

الجرائــم التــي ترتكــب بحــق اإلنســانية؟ ولمــاذا لــم نعــد نســمع عــن حقــوق اإلنســان؟ أم أن اإلنســان اليمنــي منــزوع الحقــوق 

ليــس لــه حــق الحمايــة الدوليــة؟ أال تنطبــق علينــا القواعــد واألعــراف التــي يعمــل بهــا فــي الحــروب؟ لمــاذا الصمــت الدولــي 

عــن الجرائــم التــي ترتكــب بحــق النازحيــن«.

ــة  ــروس بمحافظ ــالد ال ــنحان وب ــة س ــي مديري ــض ف ــة نع ــعبي بمنطق ــض الش ــوق نع ــتهداف س اس
صنعــاء – 4 ديســمبر 2017م

) م . ع . ص ( - مــن أقــارب الضحايــا -43 عــام: »كنــت فــي منزلــي القريــب مــن ســوق نعــض أثنــاء وقــوع الغــارة فــي 

حوالــي الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرًا، وكان أوالدي قــد ذهبــوا بالســيارة إلــى الســوق لشــراء بعــض الحاجيــات وعندمــا 

 مــن منزلــي ألرى الدخــان يتصاعــد مــن جهــة الســوق خفــت 
ً
ســمعت االنفجــار الناتــج عــن الغــارة الجويــة خرجــت مباشــرة

ــًا، ركضــت  ــه كان مغلق ــد لكــن تلفون ــر حمي ــي األكب ــت االتصــال بابن ــى أوالدي أن يكــون قــد حصــل لهــم شــيء، حاول عل

مســرعًا باتجــاه الســوق فرأيــت ســيارتي التاكســي وهــي تحتــرق والنــاس يجمعــون أشــاء الضحايــا المتناثــرة فــي أرجــاء 

المنطقــة، أصبــت برعــب كبيــر وظننــت أنــي قــد فقــدت أوالدي، بعدهــا ســمعت أ حــد أبنــاء منطقتنــا ينادينــي ويخبرنــي 

ــى أن رأيتهــم بعينــي، 4 مــن أوالدي كانــوا علــى متــن الســيارة نجــوا مــن  ــم أصــدق كامــه إل بــأن أوالدي بخيــر وقتهــا ل

ــى المستشــفى، وقــد نتــج عــن الغــارة مقتــل مــا يقــارب 24  ــة ثاثــة منهــم جرحــوا وتــم إســعافهم إل المــوت بأعجوب
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شــخصًا مــن أبنــاء المنطقــة وجــرح 6 آخريــن ثاثــة منهــم أوالدي«... أضــاف متســائًا: »لمــاذا قــام الطيــران الحربــي التابــع 

للتحالــف الســعودي باســتهداف هــذا الســوق الشــعبي وقتــل المدنييــن البســطاء الذيــن يعمــل معظمهــم فــي بيــع شــجرة 

القــات لكســب لقمــة العيــش«.

) س . ع . ع ( - مــن أقــارب الضحايــا وأحــد المســعفين -27 عــام: »أثنــاء مــا كنــت فــي مزرعتــي بالقــرب مــن ســوق نعــض 

فاجئنــا الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي بشــنه غــارة جويــة اســتهدفت الســوق، هرعــت بعدهــا إلــى الســوق 

فتفاجــأت برؤيــة أشــاء المواطنيــن وجثثهــم متناثــرة فــي األرض قمنــا بأخــذ مــن كان ال يــزال علــى قيــد الحيــاة وتــم 

إرســالهم إلــى المستشــفى، نتــج عــن الغــارة الجويــة مقتــل قرابــة 24 شــخصًا مــن البائعيــن والمتســوقين ومنهــم نســبي 

وإبــن عمــي، الذيــن كانــوا يعملــون فــي بيــع شــجرة القــات«.

) ع . ع . ن ( - شــاهد عيــان - 23 عــام: »فــي حوالــي الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرًا قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة 

للتحالــف الســعودي بشــن غــارة جويــة علــى ســوق نعــض فــي منطقتنــا نعــض الواقعــة فــي مديريــة ســنحان وبــاد الــروس 

محافظــة صنعــاء، مســتهدفة تجمعــًا لمواطنيــن يعملــون فــي بيــع شــجرة القــات، ذهبــت بعــد االنفجــار الناتــج عــن الغــارة 

مباشــرة إلــى مــكان الواقعــة كان مشــهدًا مروعــًا أشــاء المواطنيــن وجثثهــم متناثــرة فــي المــكان البعــض لــم يبــق منهــم 

ســوى قطــع لحــم صغيــرة جــدًا وكانــت الحصيلــة مقتــل قرابــة 24 مدنيــًا وجــرح 6 آخريــن قمنــا بأخــذ الجرحــى بعدهــا 

مباشــرة إلــى المستشــفى مــن أجــل تلقــي العــاج«.

اســتهداف ســيارات مســافرين فــي الطريــق العــام بمنطقــة الخميــس فــي مديريــة الزهــرة محافظــة 
الحديــدة – 17 نوفمبــر 2017م

) أ .  ج . ع ( - أحــد الضحايــا -19 عــام: »كنــت أنــا وبعــض أصدقائــي بالقــرب مــن الطريــق العــام فــي منطقــة الخميــس 

ــي الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا، قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة  الواقعــة فــي مديريــة الزهــرة وفجــأة وفــي حوال

للتحالــف الســعودي بشــن غــارة جويــة مســتهدفة حافلــة تقــل مســافرين فــي الطريــق العــام، هرعــت بعدهــا أنــا 

وأصدقائــي وبعــض الســكان إلــى الحافلــة التــي كانــت تحتــرق محاوليــن إخمــاد الحريــق باألغطيــة فلــم يكــن هنــاك مــاء فــي 

تلــك المنطقــة، و كانــت جثــث المواطنيــن الذيــن كانــوا علــى متــن الحافلــة تحتــرق وبينمــا نحــن نحــاول إخمــاد الحريــق فــإذا 

بطيــران التحالــف يحلــق بكثافــة فــي علــو منخفــض حاولنــا االبتعــاد بســرعة واالنتشــار لكــن طائــرات التحالــف اســتهدفتنا 

بصــاروخ آخــر أصبــت علــى إثــره بشــظية فــي ظهــري وأصيــب أحــد أصدقائــي يدعــى مشــهور بشــظية فــي فخــذه األيمــن 

أدت إلــى كســره باإلضافــة إلــى مقتــل شــخصان كانــوا علــى متــن ســيارة مدنيــة نــوع هايلوكــس فــي الطريــق العــام وجــرح 

حوالــي 9 آخريــن قــام بعدهــا ســكان المنطقــة بإســعافنا إلــى المستشــفى«.

) أ . ع . ع( - أحــد المســعفين - 30 عــام: »فــي حوالــي الســاعة الثامنــة والنصــف صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

230



01

2017/11/17م قامــت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة بشــن غارتيــن جويــة علــى الطريــق العــام فــي منطقتنــا 

ــى متنهــا  ــة كان عل ــى حافل ــدة، مســتهدفة بالغــارة األول ــة الزهــرة – محافظــة الحدي ــي مديري »الخميــس« الواقعــة ف

ــى  ــر أســرعت بعدهــا إل ــي 100 مت ــة المســتهدفة حوال ــي بالحافل ــن محافظــة حجــة، كان يفصلن ــن م مســافرين قادمي

الحافلــة المســتهدفة ألشــارك فــي عمليــة إخمــاد الحريــق وإســعاف الضحايــا، وأثنــاء مــا كنــا نحــاول إخمــاد الحريــق فــي 

الحافلــة، قامــت  الطائــرات الحربيــة بشــن غــارة أخــرى مســتهدفة المســعفين فــي هــذه المــرة أثنــاء مــرور ســيارة مدنيــة 

ــى قتــل إثنــان وجــرح 9 آخريــن مــن  ــي إثنــا عشــر شــخصًا، مــا أدى إل نــوع »هيلوكــس – تويوتــا« كان علــى متنهــا حوال

ــي 3 مواطنيــن مــن المســعفين«. ــى جــرح حوال ــوا علــى متــن الســيارة، باإلضافــة إل الذيــن كان

ــرات  ــا الطائ ــق 2017/11/17م فاجأتن ــوم الجمعــة ا لمواف ــاح ي ــي صب ــان - 29 عــام: »ف ) س . م . أ ( - شــاهد عي

الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بشــنها غارتيــن جويــة علــى منطقتنــا »خميــس الواعظــات« مديريــة الزهــرة الواقعــة 

فــي محافظــة الحديــدة مســتهدفة فــي الغــارة األولــى حافلــة تقــل مســافرين كان علــى متنهــا بعــض المســافرين قادميــن 

مــن محافظــة حجــة، هــرع بعدهــا ســكان المنطقــة إليهــم محاوليــن إســعافهم، لكــن طائــرات التحالــف الســعودي، 

عــاودت قصفهــم بغــارة أخــرى مســتهدفة المســعفين، حيــث وقــع الصــاروخ بجانــب الطريــق العــام أثنــاء مــرور ســيارة 

مدنيــة نــوع هايلوكــس علــى متنهــا مجموعــة مــن المواطنيــن مــا أدى إلــى قتــل شــخصين وجــرح آخريــن منهــم باإلضافــة 

إلــى جــرح مواطنيــن مــن الذيــن كانــوا يقومــون بعمليــة اإلســعاف، وقــد رأيــت العديــد مــن الجثــث كانــت قــد تفحمــت«.

اســتهداف شــاحنة  المواطــن فهمــي أحمــد كليــب بمنطقــة موشــح فــي مديريــة الخوخــة محافظــة 
ــر 2017م ــدة – 20 نوفمب الحدي

) و . ي . ي ( - مــن أقــارب الضحايــا - 25 عــام: »قدمنــا مــن منطقــة قطابــا إلــى منطقــة موشــح الواقعتــان فــي مديريــة 

ــى متــن شــاحنة صديقــي فهمــي أحمــد كليــب مــن أجــل جمــع بعــض أغصــان  الخوخــة التابعــة لمحافظــة الحديــدة عل

األشــجار والعــودة بهــا إلــى منطقــة قطابــا لغــرض وضعهــا حــول مزارعنــا مــن أجــل حمايتهــا مــن الريــاح وكان معنــا حوالــي 

11 شــخصًا مــن العمــال وأثنــاء طريــق عودتنــا مــن منطقــة موشــح غاصــت عجــات الشــاحنة فــي الرمــال المتحركــة، نزلنــا 

مــن الشــاحنة وقمنــا بمحاولــة ســحبها وإخراجهــا مــن الرمــال المتحركــة وفــي أثنــاء مــا كان يحــاول فهمــي والبقيــة ســحب 

الشــاحنة ذهبــت ألرتــاح بجانــب إحــدى األشــجار القريبــة وفــي حوالــي الســاعة الســابعة مســاًء ســمعت صــوت طائــرة حربيــة 

تحلــق فــي ســماء المنطقــة ناديــت عليهــم طالبــًا منهــم االبتعــاد عــن الشــاحنة ســمعني ثاثــة أشــخاص منهــم وقامــوا 

باالبتعــاد مباشــرة ومــا هــي إال لحظــات حتــى قامــت الطائــرة الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي باســتهدافهم بغــارة 

جويــة مباشــرة أســفرت عــن مقتــل التســعة المتبقيــن منــا بجانــب الشــاحنة منهــم صديقــي فهمــي، قمــت بعدهــا باالختبــاء 

أنــا والثاثــة الناجيــن تحــت األشــجار فــي حالــة مــن الرعــب والخــوف وبعــد لحظــات جــاءت طائــرة أخــرى نــوع أباتشــي أظنها 
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جــاءت مــن أجــل أن تتأكــد مــن عــدم نجــاة أي أحــد، قمنــا بعدهــا باالبتعــاد عــن المنطقــة بهــدوء وقــد ظــل الطيــران محلقــًا 

فــي ســماء المنطقــة ألكثــر مــن أربــع ســاعات مانعــًا أي أحــد الوصــول إليهــم مــن أجــل إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه«.

) م . م . أ ( - مــن أقــارب الضحايــا - 40 عــام: »فــي يــوم االثنيــن الموافــق 20 نوفمبــر 2017م قــام أخــي بالذهــاب علــى 

متــن شــاحنته نــوع زيــزو موديــل 2002م مــن منطقتنــا قطابــا حيــث نســكن إلــى منطقــة موشــح التابعتــان لمديريــة 

الخوخــة محافظــة الحديــدة مــن أجــل جمــع أغصــان األشــجار لوضعهــا حــول مزارعنــا لحمايتهــا مــن الريــاح وأثنــاء طريــق 

عودتهــم غاصــت عجــات الشــاحنة فــي الرمــال المتحركــة فــي منطقــة موشــح وكان مــع أخــي علــى متــن الشــاحنة حوالــي 

12 شــخصًا مــن الذيــن يعملــون لدينــا فــي مزارعنــا وفــي حوالــي الســاعة الســابعة مســاًء ســمعت صــوت انفجــار كبيــر، 

رادونــي الشــك بــأن الطائــرات الحربيــة قــد قامــت باســتهداف شــاحنتنا حاولــت االتصــال مباشــرة بأخــي فهمــي لكــن تلفونــه 

كان مغلقــًا حاولــت االتصــال بأنــاس آخريــن معــه جميعهــم كانــت هواتفهــم مغلقــة، ذهبــت علــى متــن دراجتــي الناريــة 

ــة مــن الذعــر والخــوف علــى أخــي وبقيــة العمــال وعندمــا وصلــت كانــت الطائــرات ال تــزال محلقــة فــي  مســرعًا فــي حال

ســماء المنطقــة عندهــا رأيــت الشــاحنة وقــد تدمــرت وأحرقــت كليــًا وبجانبهــا األشــاء واألجســاد المقطعــة، جميعهــم 

فيمــا بينهــم أخــي فهيــم تقطعــت أجســامهم إلــى عــدة قطــع ابتعــدت بعدهــا عــن المنطقــة خشــية أن يتــم اســتهدافي 

بغــارة أخــرى، وبينمــا أن فــي الطريــق وجــدت أربعــة أشــخاص مــن العمــال الذيــن كانــوا مــع أخــي كانــوا قــد ســمعوا صــوت 

تحليــق الطيــران وابتعــدوا عــن الشــاحنة قبــل لحظــات مــن القصــف، ظــل الطيــران الحربــي يحلــق فــي ســماء المنطقــة 

ألكثــر مــن 5 ســاعات لــم نســتطع فيهــا جمــع جثثهــم وظلــت ملقيــة فــي األرض حتــى طلــوع ضــوء الصبــاح«.

) ع . م . م ( - شــاهد عيــان - 35 عــام: »فــي حوالــي الســاعة الســابعة مســاًء ســمعت صــوت انفجــار ناتــج عــن غــارة 

جويــة شــنتها الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بالقــرب مــن قريتنــا، وبعــد حوالــي 40 دقيقــة جــاء أحــد 

أصدقائــي ويدعــى وزيــر وهــو فــي حالــة مــن الذعــر والخــوف يخبرنــي أن الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف الســعودي قــد 

اســتهدفهم وهــم فــي الطريــق العــام بجانــب شــاحنة صديقــي/ فهمــي أحمــد كليــب، تحركــت بعدهــا مباشــرة أنــا وبعــض 

ســكان المنطقــة علــى متــن ثــاث دراجــات ناريــة إلــى الطريــق العــام حيــث تــم اســتهدافهم وعندمــا وصلنــا إلــى جانــب 

ــا واإلســراع فــي العــودة  ــا بتشــغيل دراجتن ــوع أباتشــي قمن ــرة مروحيــة ن ــا ضــوء فــي الســماء وصــوت طائ الشــاحنة رأين

خيفــة أن يتــم اســتهدافنا بصــاروخ آخــر، وقــد نتــج عــن الغــارة الــذي اســتهدفت الشــاحنة مقتــل 9 أشــخاص بينهــم 

مالــك الشــاحنة/ فهمــي أحمــد كليــب ظــل بعدهــا الطيــران الحربــي محلقــًا فــي ســماء المنطقــة إلــى وقــت متأخــر مــن الليــل، 

وبعــد طلــوع ضــوء الصبــاح ذهبــت أنــا وبعــض األهالــي لجمــع أشــاء الضحايــا كان منظــرًا مروعــًا فجميــع الجثــث كانــت 

مقطعــة إلــى أجــزاء«.
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ــي  ــرح ف ــرح جــوار ســوق الب ــة الب ــي الخــط العــام بمنطق ــي والمســافرين ف ــارة الظراف اســتهداف عم
ــو 2017م ــز – 6 يولي ــة تع ــاء بمحافظ ــة المخ مديري

) م . ع . ق ( - والــد أحــد الضحايــا - 35 عــام: »كنــت أثنــاء قصــف الطيــران بعيــدًا مســافة تقــدر بكيلومتــر كان إبنــي 

عاصــم يعمــل علــى دراجــة ناريــة، رغــم أن عمــره لــم يتجــاوز الـــ15 عامــًا لكــن ظــروف الحيــاة جعلتنــا نضطــر إلخراجــه 

للعمــل.  كان برفقتــه علــى الدراجــة/ عــادل ســنان - طلــب منــه أن يوصلــه إلــى منــزل أحــد المرضــى فــي المنطقــة إلنقــاذه 

ــى الخــط العــام بجــوار عمــارة  ــاء مرورهــم بالدراجــة الناريــة عل ببعــض األدويــة فهــو يعمــل فــي المجــال الصحــي وأثن

الظرافــي اســتهدفهم الطيــران الحربــي لــدول التحالــف بغارتيــن اســتهدفت المبنــى ثــم عــاودت بغارتيــن اســتهدفت 

جميــع مــن يمــر فــي الخــط بجــوار المبنــى. قتــل إبنــي عصــام وقتــل الراكــب الــذي كان معــه وقتــل بجوارهــم عــدد مــن 

المســافرين ال نعرفهــم كان البعــض مــن القتلــى أشــاء متناثــرة فــي المنطقــة، بعــض األشــاء وجدوهــا فــي اليــوم الثانــي 

وهــي متناثــرة فــي المنطقــة دمــر القصــف عمــارة الظرافــي وتضــررت كل ا لمحــات والمخــازن والمنــازل المجــاورة، المبنى  

تابــع ألحــد المغتربيــن فــي الســعودية وجميــع المســافرين وأبنــاء المنطقــة مدنييــن وال يوجــد أي ســبب يبــرر قصــف 

الطائــرات، لمــاذا تمــارس قــوات تحالــف العــدوان إرهــاب المدنييــن وقتلهــم بــدون أي ســبب؟ أيــن حقــوق اإلنســان؟ وأيــن 

المناهضيــن لإلرهــاب؟ أليــس هــذا إرهــاب يمــارس ضدنــا ولكــن بشــكل كبيــر ويمتلــك طائــرات؟ مــا الــذي يريــدون منــا«. 

ــى الثانيــة عشــرة والنصــف ظهــر يــوم  ــت الســاعة تشــير إل ــا المتضرريــن -52 عــام: »كان ) ع . ع . ب ( - مــن الضحاي

الخميــس وكنــت فــي منزلــي وســمعت الطائــرة أواًل اســتهدفت مبنــى المواطــن علــي الظرافــي بغارتيــن وكان الخــط يمــر 

ــت الغــارات تســتهدف ســيارات  فيــه المســافرين وبعــد لحظــات عــاود الطيــران بالقصــف بالغــارة الثالثــة والرابعــة كان

المواطنيــن ودراجاتهــم الناريــة بشــكل مباشــر كان النــاس يهربــون والغــارات تدركهــم أحــد الغــارات اســتهدفت دراجــة 

علــى الخــط فــي الجهــة المقابلــة لمنزلــي علــى بعــد حوالــي 90 متــر مــن جهــة الخــط المتجــه إلــى تعــز كان علــى الدراجــة 

ــي حوالــي 100 متــر اســتهدفت المســافرين  شــخصين مدنييــن والغــارة الرابعــة فــي الجهــة المقابلــة وتبعــد عــن منزل

والهاربيــن ومــن يحــاول إنقــاذ الضحايــا فــي الغــارات األولــى. ســقط أمــام عينــي مــا يزيــد علــى 8 قتلــى وعــدد مــن الجرحــى 

جميعهــم مدنييــن ممــن يمــرون فــي الطريــق ال نعــرف منهــم ســوى إثنيــن أشــخاص هــم  ســائق الدراجــة ورفيقــه الراكــب 

معــه الصحــي، عــادل ســنان، يقــال أنــه يعمــل صحــي وكان متجــه إلســعاف أحــد المرضــى الذيــن اتصلــوا بــه كان بحوزتــه 

كيــس فيــه مســتلزمات طبيــة وأدويــة، قتلهــم الطيــران جميعــًا وحــال دون إكمــال مهمتــه وظــل المريــض ينتظــره. 

ــرت  ــى تناث ــن القتل ــام األكشــن، عــدد م ــي أف ــى ف ــل حت ــم أشــاهد لهــا مثي شــاهدنا مناظــر مأســاوية ومجــازر بشــرية ل

أشــائهم فــي الســاحة لــم نعثــر علــى بعضهــا إال فــي اليــوم التالــي، وقــد حصلنــا أيــادي وأرجــل وقطــع مــن أشــاء الضحايــا 

ــع  ــرر فالجمي ــران جريمــة بحــق المدنييــن بشــكل مباشــر ومتعمــد دون أي مب ــاء المنطقــة، ارتكــب الطي وهــي تمــأل فن

ــا وتضــررت  مدنييــن وال يوجــد فــي المنطقــة المســتهدفة أي مواقــع عســكرية أو مخــازن ســاح. دمــر الطيــران منازلن

محاتــي و2 مخــازن تكســرت أبوابهــا وتشــققت وأتلــف كل مــا فيهــا، فمــا الــذي عملنــا حتــى يســتهدفنا طيــران العــدوان«.
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) ع . ع . أ ( -  شــاهد عيــان : »اســتهدفت الطائــرات عمــارة تابعــة ألحــد أقربائــي هــو مغتــرب فــي الســعودية وليــس 

مــن القيــادات العســكرية حتــى يتــم قصــف عمارتــه، كمــا أن المحــات التــي أســفل العمــارة هــي عبــارة عــن ثاجــة تابعــة 

لــألخ معيــن الرعــوي وليســت مخــازن ســاح حتــى يســتهدفها الطيــران. ســقط مــا يزيــد علــى 15 مدنيــًا قتلــى وجرحــى 

ليــس لهــم أي ذنــب فقــد كانــوا ممــن يمــرون فــي الخــط مســافرين والبعــض كان علــى دراجــة ناريــة يمــر فــي الطريــق 

وقتلهــم الطيــران بأربــع غــارات اســتهدفتهم بــدون أي مبــرر وقتلتهــم ودمــرت ممتلكاتنــا هــذه عمــارة إبــن عمــي وهــو 

مغتــرب لمــاذا يســتهدفها الطيــران«.

ــوا يمــرون فــي  مصــدر مســئول فــي اإلدارة المحليــة: »ارتكبــت طائــرات العــدوان الســعودي مجــزرة بحــق مدنييــن كان

الخــط، فقــد كانــت الغــارات تطاردهــم وتســتهدفهم بشــكل مباشــر وقتلــت مــا يزيــد علــى )8( مدنييــن وجــرح )7( 

ــرر لقصــف المدنييــن  ــازل المجــاورة وال يوجــد أي مب آخريــن ودمــرت عمــارة أحــد المواطنيــن وبعــض المحــات والمن

وأكــد لنــا أن المــكان المســتهدف ال يوجــد فيــه أي مســلحين وليــس فيــه أي مخــازن ســاح وال يوجــد فيــه أو بقربــه أي 

موانــع عســكرية«.

طيــران التحالــف يقتــل الطفولــة باســتهدافه مدرســة الفــالح النموذجيــة بمنطقة بني زتــر بمديرية 
نهــم  فــي محافظــة صنعــاء – 10 يناير 2017م

) م . ص . ف ( - أحد المدرســين بمدرســة الفاح -45 عام: »وأنا في ســاحة المدرســة شــاهدت الصاروخ التي أطلقته 

ــات الطــاب يدرســون فــي مدرســة الفــاح النموذجيــة  ــف الســعودي مــن الجهــة الجنوبيــة للمدرســة، مئ ــرة التحال طائ

وأثنــاء توافــد الطــاب إلــى المدرســة الســتكمال امتحاناتهــم النصفيــة خــرج وكيــل المدرســة األســتاذ/ علــي أحمــد 

مظفــر لينــادي الطــاب المتواجديــن فــي المحــات، الذيــن يتناولــون وجبــة اإلفطــار فــي المحــات التجاريــة القريبــة مــن 

المدرســة لكــي يحضــروا الطابــور الصباحــي، لكنــه خــرج ولــم يعــد مــا إن وصــل إلــى الطــاب لتباغتهــم الطائــرة بصــاروخ 

مباشــر وبشــكل متعمــد، نحــن فــي منطقــة بعيــدة عــن المواجهــات الدائــرة بعشــرات الكيلومتــرات ال يوجــد أي مظاهــر 

تــل وكيــل المدرســة وبجانبــه الطالبــات، قتــل الوكيــل حامــًا لقلمــه ولــم يحمــل الســاح، 
ُ
مســلحة بالقــرب مــن المدرســة، ق

قتلــت الطالبــات بجــواره وهــن يحملــن حقائبهــن المدرســية ويرتديــن الــزي المدرســي، الطفلــة إشــراق هــي إحــدى ضحايــا 

ــة إشــراق  ــى جوارهــا حقيبتهــا المدرســية، قتلــت هنــا الطفل هــذا القصــف، ارتطمــت علــى األرض مضرجــة بدمائهــا وإل

البالغــة مــن العمــر 13 عامــًا، تــدرس فــي الصــف الثالــث أساســي بقصــف طيــران التحالــف الســعودي علــى مدرســتها. 

غادرتنــا إشــراق جســدًا لكنهــا ســتبقى شمســًا تســطع لتكشــف قبــح المعتديــن القابعيــن فــي عتمــة ضمائرهــم مــن جهــة 

وتنيــر مــن جهــة أخــرى طريــق زمياتهــا وزمائهــا مــع بواكيــر صبــاح غــد وكل يــوم، حيــث ســيذهب أطفالنــا لمدارســهم 

متحديــن العــدوان رغمــًا عــن أنــوف قطــاع الحيــاة، يحملــون حلمهــا ذاتــه عنــد كل شــروق«.
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) هـــ . ف . م ( - مــن أقــارب الضحايــا -20 عــام: »جائعــة مــع بدايــة الشــروق، ودعــت إشــراق أمهــا وخرجــت مــن المنــزل 

البســيط صــوب مدرســتها كغيرهــا مــن مئــات الطالبــات والطــاب الصغــار فــي اليمــن ممــن فاقــم التحالــف الســعودي 

وحصــاره معاناتهــم ومعانــاة أســرهم. خرجــت بجيــوب فارغــة وبــا مصــروف قــد تكــون أيضــًا تحمــل حقيبتهــا وكتبــًا 

مســتخدمة مــن قبــل زميلــة لهــا فــي العــام الماضــي وأمــًا بمســتقبل مشــرق كاســمها. مرتديــة زيهــا المدرســي الموحــد 

ســارت علــى قدميهــا نحــو المدرســة بخطــى وثابــة وعلــى محياهــا ابتســامة، كانــت علــى وشــك الدخــول لمدرســتها 

متلهفــة للقــاء زمياتهــا واالنتظــام معــًا فــي الطابــور لترديــد النشــيد الوطنــي وتحيــة العلــم، مشــت فــي أمــان ال تعلــم بــأن 

قطاعــًا مجرميــن يترصدونهــا مــن الجــو ال ليقطعــوا عليهــا الطريــق فحســب، بــل والحيــاة، صبــوا عليهــا حمــم حقدهــم 

صواريــخ وقنابــل، فقتلوهــا وبعــض زمياتهــا ووكيــل مدرســة الفــاح فــي منطقــة نهــم«.

ــي  ــي ف ــة الجراح ــش بمديري ــت الكب ــة بي ــي قري ــة المزروق ــي مزرع ــن ف ــال المدنيي ــتهداف العم اس
محافظــة الحديــدة – 25 ديســمبر 2017م

) إ . ح . س (-  مــن أقــارب الضحايــا - 35 عــام: »كنــت فــي البيــت وفــي الصبــاح الباكــر خرجــت بنــت أختــي مــع رفيقاتهــا 

مــن القريــة شــرق الزريبــة زبيــد اتجهــن النســاء إلــى مزرعــة مــراد المزروقــي علهــن يجــدن عمــل فــي حصــد الــزرع، وكانــت 

ــب مهجــورة وخرجــت  ــى مزرعــة صل ــى عل ــرة قصفــت بالغــارة األول ــًا ســمعت الطائ الســاعة  السادســة والنصــف تقريب

وشــاهدت الطائــرة والتــي عــاودت القصــف بالغــارة الثانيــة وأنــا أشــاهد الصــاروخ الــذي أطلقتــه  ,اســتهدف تجمــع للعمــال 

بمزرعــة مــراد المزروقــي كنــت أنظــر مــن ســقف المنــزل حــال ســقوط الصــاروخ وتصاعــد الدخــان مــن المزرعــة هرعــت 

علــى الفــور إلــى المزرعــة وحــال وصولــي وجــدت إبنــت أختــي ســعيدة ملقيــة وجســدها ممــزق وكانــت قــد فارقــت الحيــاة، 

ــم عمرهــا ال يتجــاوز 15 ســنة  ــة مجرث ــرت رجلهــا وهــي نجيب كان بجوارهــا 3 نســاء جريحــات البعــض منهــن قــد بت

تــم إســعافها إلــى الحديــدة، وكانــت ســميرة ســعيد مصابــة بجــروح قمــت بنقلهــا إلــى مستشــفى الجراحــي وعملنــا لهــا 

عمليتيــن جراحيــة فقــد أصيبــت بشــظايا، حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل! لــم اســتطع تمالــك نفســي مــن المنظــر المــروع، 

كانــت بعــض الجثــث أشــاء خمســة قتلــى رجــال والسادســة إبنــة أختــي و3 نســاء مصابــات اســتهدفهم الطيــران بــدون أي 

مبــرر فجميعهــم عمــال بســطاء يطلبــون اللــه  ويعملــون  علــى أرزاقهــم، فــا يوجــد فــي المنطقــة أي مواقــع عســكرية 

أو مســلحين«.

) م . م . أ ( - صاحــب المزرعــة المســتهدفة -32 عــام: »ســمعت الطائــرة فــي الســاعة السادســة والنصــف صبــاح يــوم 

االثنيــن الموافــق 25 ديســمبر 2017م كنــت فــي منزلــي بالمزرعــة كان العمــال يتهيــؤون للعمــل فــي حصــد الــزرع  , 

ســمعوا الغــارة األولــى والتــي اســتهدفت مزرعــة مهجــورة تبعــد عنــا  هرعــوا  إلــى جــوار الســور الترابــي لمشــاهدة  آثــار 

الغــارة وفــي تلــك األثنــاء، شــنت الطائــرة غــارة ثانيــة اســتهدفت العمــال مباشــرة بفنــاء مزرعتــي قتــل )5 (عمــال و)1(
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ــرزق والبحــث عــن عمــل  ــى المزرعــة لطلــب ال ــة   وأصيــب 3 عامــات، مــن ضمــن الضحايــا نســاء وأطفــال  أتــوا إل عامل

لعلهــم يجــدوا مــا يســد رمقهــم ويعــودون ألهاليهــم بمقابــل عملهــم اليومــي فــي الــزرع لكــن الطيــران أدركهــم وحــال 

دون جلــب األرزاق ألهاليهــم. قمنــا بانتشــال الضحايــا وجمــع األشــاء ودفــن الجثــث وتــم إســعاف النســاء الجريحــات إلــى 

مستشــفى الجراحــي وأحدهــن تــم نقاهــا إلــى الحديــدة نظــرًا لخطــورة إصابتهــا فقــد بتــرت رجلهــا  ويقــال أنهــا فارقــت 

الحيــاة فــي الطريــق، مزرعتــي أيضــًا تضــررت وأتلفــت بعــض مقالــب المــوز والســور الترابــي«. وأضــاف  قائــًا , المنطقــة 

مدنيــة وال يوجــد فيهــا أي مواقــع عســكرية أو مخــازن ســاح كمــا أن المســتهدفين مزارعيــن مســاكين ال يجــدون قــوت 

يومهــم«.

) ط . ز . ع ( - مــن أقــارب أحــد  الضحايــا - 35 عــام: »غارتــان فــي الصبــاح الباكــر شــنتها الطائــرات الحربيــة لقــوات 

التحالــف اســتهدفت أحدهــا أقاربنــا العمــال فــي مزرعــة مــراد المزروقــي وقتلهــم, وقمنــا بانتشــال بعــض الجثــث والبعــض 

كانــت أشــاء متناثــرة تــم جمعهــا، أحــد النســاء لــم نجدلهــا أثــر فقــد صــارت أشــاء مزقهــا  الصــاروخ وامــرأة أخــرى  بتــرت 

رجلهــا  تــم إســعافها الــى الحديــدة  وعلــى مــا اعتقــد أنهــا  توفيــت فــي الطريــق فقــد كانــت الدمــا تســيل منهــا  ،اســتمر 

الطيــران فــي التحليــق وحــال دون ســرعة إقــاذ الجرحــى  ولــم نتمكــن مــن إســعاف الجرحــى إال مؤخــرًا بســبب اســتمرار 

تحليــق الطيــران لدرجــة أن أحــد النســاء كانــت يدهــا مبتــورة  ظلــت تنــزف حتــى فارقــت الحيــاة , ال يوجــد ســبب يبــرر 

القصــف  فجميــع الضحايــا عمــال بســطاء ليــس لهــم أي ذنــب كمــا أن المنطقــة مدنيــة ليــس فيهــا أي مواقــع عســكرية 

وال يوجــد فيهــا أي مســلحين ســوى مــن  أنصــار اللــه أو الجيــش وليــس هنــاك أي مبــرر الســتهداف العمــال وقتلهــم«.

اســتهداف  مجلــس عــزاء للنســاء فــي منــزل النكعــي بمديريــة أرحــب محافظــة صنعــاء -   15 
فبرايــر2017م

) م . هـــ ( - شــاهد عيــان -40 عــام: »أنــا أحــد ســاكني المنــزل، وفــي بعــد عصــر يــوم األربعــاء وبعــد تجمــع عشــرات 

النســاء مــن القريــة فــي منزلنــا لتقديــم واجــب العــزاء فــي وفــاة أحــد األقــارب،  فيمــا كان الرجــال يقدمــون واجــب العــزاء 

فــي منــزل أحــد ، وأثنــاء المقيــل ســمع الجميــع أصــوات تحليــق طائــرات تحــوم فــوق أجــواء المنطقــة بشــكل غيــر مألــوف 

علــى غيــر عــادة حيــث عــاودت التحليــق لثــاث مــرات تقريبــا ممــا أثــار لدينــا الريبــة بأنهــا قــد تســتهدف تجمــع العــزاء 

فــي المنــزل كمــا فعلــت ســابقا باســتهداف تجمــع العــزاء بالصالــة الكبــرى بصنعــاء وأحدثــت جريمــة مروعــة ، فهرعــت 

مســرعا إلــى المنــزل وطلبــت مــن النســاء الحاضــرات الخــروج مــن المنــزل ســريعا وبعــد عشــر دقائــق تقريبــا وأثنــاء ماكنــت 

علــى بعــد 200م مــن المنــزل أنــا وعائلتــي ســمعت صــوت ســقوط الصــاروخ وشــاهدته يصيــب مباشــرة الديــوان الــذي 

ــذي  ــف ال ــي الهــواء جــراء االنفجــار العني ــر ف ــران تتطاي ــة الني ــزل وكوم ــت أحجــار المن ــه ، ورأي ــس في ــت النســاء تجل كن

أحدثــه الصــاروخ، شــعرت حينهــا بالفــزع فقــد كان عــدد مــن النســاء واألطفــال الزالــوا فــي المنــزل لــم يخرجــوا بعــد، أصابنــا 
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الذهــول للحظــات ثــم تحركــت مــع بعــض النــاس مــن أهالــي المنطقــة للبحــث بيــن الــركام عــن النســاء واألطفــال وإنقــاذ 

مــا يمكــن إنقــاذه،  مــا شــاهدناه كان فضيعــا جــدا عــدد مــن أجســاد النســاء العجائــز تفحمــت وتقطعــت ألشــاء، وجــدت 

هــا مقطعــة، كان بجوارهــا طفلتهــا )أمــل( وزينــت وطفلــة أختــي نجــدة كــن مازلــن  أختــي الحامــل مرميــة وبعــض أجزاء

علــى قيــد الحيــاة جريحــات. كانــت الطائــرة تحلــق فيتفــرق المنقذيــن فحالــت دون اإلســراع فــي إنقــاذ الجرحــى، اســتمرينا 

بالبحــث و انتشــلنا اكثــر مــن 18 امــرأة وطفــل، عــدد ســت منهــن قــد فارقــن الحيــاة وظلــت أحــد الجثــث تحــت األنقــاض 

أليــام و قــد قمنــا بإســعف بقيــة المصابيــن إلــى مستشــفيات العاصمــة. ال أدري مــا ســبب قصــف تجمــع النســاء فــي منزلنــا 

فليــس فــي منطقتنــا أي هــدف عســكري أو مواجهــات ، إنهــا جريمــة بشــعة«.

) ج . ع . ح ( - شــاهد عيــان : »كنــت فــي الســاعة الخامســة بعــد عصــر يــوم األربعــاء 2017/2/15م حاضــرًا فــي مجلــس 

عــزاء الفقيــد قنــاف النكعــي بمنــزل فــي الجهــة الجنوبيــة علــى بعــد مئــات األمتــار  مــن منــزل  الشــيخ محمــد هــادي الــذي 

اجتمعــن فيــه حوالــي 300 امــرأة وطفــل ، أتيــن مــن جميــع المناطــق والقــرى المجــاورة لتقديــم واجــب العــزاء. وفــي 

تلــك األثنــاء ســمعنا تحليــق للطيــران الحربــي وقــال لنــا البعــض أنهــم قــد يقصفــوا المنطقــة، خرجنــا مــن عــزاء الرجــال 

وطلبنــا مــن النســاء إخــاء المجلــس إال أن القصــف أتــى قبــل أن يكتمــل خــروج الجميــع وبقــي بعــض النســاء مــن المســنات 

واألطفــال ، شــاهدت الطيــران  أثنــاء إطــاق صــاروخ شــديد االنفجــار اســتهدفت مجلــس العــزاء الــذي فيــه النســاء وحلــت 

ــى المنطقــة، كًا  ــم نشــهد لهــا مثيــل ارتفعــت األصــوات بالعويــل وخيــم الذعــر والخــوف عل الكارثــة اإلنســانية التــي ل

كان يفــر فــي اتجــاه، النســاء الاتــي حالفهــن الحــظ بالخــروج أصبــن بالذعــر حــال ســقوط الصــاروخ كل واحــدة كانــت تفــر 

فــي اتجــاه البعــض منهــن كانــت تصــرخ بالبــكاء والعويــل والبعــض منهــن تقــول أوالدي ومنهــن مــن كانــت ترجــع علهــا 

تجــد قريبتهــا أو إبنتهــا. وفــي تلــك األثنــاء أســتمر تحليــق الطيــران فــي ســماء المنطقــة وحــال دون اإلســراع فــي انتشــال 

ــي التحليــق  ــزل المدمــر عــاود الطيــران الحرب ــزل للبحــث بيــن أنقــاض المن ــا االقتــراب مــن المن ــا، فــكل مــا حاولن الضحاي

وأخــاف النــاس كنــا نهــرب خوفــًا مــن معــاودة القصــف ولــم نتمكــن مــن انتشــال بقيــة الجثــث األ بعــد أيــام«.  

ــف  ــي للتحال ــران الحرب ــة عمــي ، اســتهدفهن الطي ــت أمــي وعمتــي وإبن ــا : »قتل ) س . ح . ص ( - مــن أقــارب الضحاي

الســعودي وهــن مجتمعــات ضمــن عشــرات النســاء الاتــي حضــرن لتقديــم واجــب العــزاء، اجتمعــت النســاء مــن  المناطــق 

والقــرى المجــاورة لتقديــم واجــب العــزاء ألســرة الفقيــد قنــاف النكعــي , مــا يزيــد علــى 300 امــرأة وطفــل ولــوال خــروج 

ــذي خلفــه القصــف وهــا أنتــم  ــركام ال ــى ال ــى المجلــس وأشــار إل ــا عل ــر، ســقط الصــاروخ هن ــة أكب ــت الكارث األغلبيــة لكان

تشــاهدون كيــف أصبــح منــزل محمــد هــادي أحالــه القصــف إلــى ركام وبداخلــه أكثــر مــن 18 امــرأة وطفــل، أغلــب الضحايــا 

ــا الطيــران بالقصــف وهــن  ــم يتمكنــوا مــن اإلســراع فــي الخــروج مــن المنــزل، وفاجئن مــن النســاء المســنات واألطفــال، ل

داخــل المجلــس هــرع الجميــع إلــى جــوار المنــزل المدمــر واألشــاء تملــئ المنطقــة وأشــار بيــده إلــى آثــار الدمــار وبعــض 

األشــاء قائــًا: »تلــك مــا تبقــى مــن الدمــاء واألشــاء للنســاء واألطفــال، حاولنــا انتشــال الضحايــا لكــن الطيــران كان يحلــق 

بكثافــة وأخــاف النــاس لدرجــة أنهــم كانــوا يهربــون مــن المــكان وكلمــا حاولنــا االقتــراب مــن الــركام النتشــال الضحايــا عاود 
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الطيــران بالتحليــق فــي علــو منخفــض واســتمر البحــث حتــى اآلن وال يــزال بعــض الضحايــا تحــت األنقــاض، تــم انتشــال 

خمــس جثــث وعشــرات الجرحــى وتــم نقلهــم إلــى المستشــفيات، لــم يكــن مجلــس العــزاء موقعــًا عســكريًا كمــا لــم يكــن 

مخــزن للســاح، بــل كان فيــه عشــرات النســاء واألطفــال الذيــن ال ذنــب لهــم«.

) ب . م . ص ( - طفــل كان مــع والدتــه فــي مجلــس العــزاء: »كنــت فــي مجلــس العــزاء قبــل نصــف ســاعة مــن قصــف 

الطيــران وخرجــت مــن المنــزل لكثــرة النســاء الاتــي كــن فيــه وفــي الســاعة الخامســة شــن الطيــران  غــارة بصــاروخ شــديد 

االنفجــار وقتــل النســاء واألطفــال الذيــن كانــوا فــي مجلــس عــزاء، لــم يبقــى إال بقايــا مــن أشــاء النســاء و األطفــال«. 

) ذ . م . ذ ( - أحــدى الضحايــا الناجيــات - 50 عــام: »ســمعت الطائــرة مرتيــن وهــي تحلــق، وعنــد الســاعة الخامســة 

عصــرًا أبلغونــا الرجــال بــان الطائــرة ســتضرب، أمــا الرجــال خرجــوا مــن البيــت الــذي كانــوا مجتمعيــن فيــه للعــزاء، فقلــت 

لهــم: مــاذا بكــم..؟! فأفــادوا بــأن الطائــرة ســتضرب، أنــا كنــت فــي بــاب المنــزل خرجــت نحــو البــاب، أردت أن أرى مــا بــال 

النســاء ســيخرجن حينهــا، جــاءت الطائــرة وقصفــت البيــت، فارتميــت خــارج المنــزل ولــم أعلــم مــن بقــي ومــن لــم يبــق، 

مــا ذنبنــا نحــن ذهبنــا للعــزاء لســنا مقاتليــن«.

) ن . م .  هـــ ( - شــقيقة صاحــب المنــزل المســتهدف -28 عــام: »كنــا فــي عــزاء أخــي، وبعــد أن أنهــوا مراســم الدفــن 

بعــد الظهيــرة، كانــت الطائــرة تحــوم فــوق النــاس وهــم عنــد القبــر، كانــت كمــا يقولــوا باعتقادهــم أنهــا تقــوم بالتصويــر، 

وبعــد ذلــك ســمعوا باغــات بــأن الطائــرة ســتأتي لتضــرب، وأخبرونــا الرجــال أنهــم ســيقصفونا، كانــوا فــي مقيلهــم.. فــي 

بيــت عمــي الــذي أمــام عــزاء الرجــال بيننــا مســافة 300 متــر والنســاء يمــألن المنــزل، بعــد ذلــك اتصلــوا لــزوج قريبتــي 

بــأن علــى النســاء الخــروج مــن المنــزل، فــإن الطائــرة ســتأتي لتقصــف، أنــا خرجــت مــع النســاء اللواتــي خرجــن ألودعهــن، 

وكان أخــي يلــوح لــي مــن فــوق البــاص علــى بعــد مســافة 50 متــر بــأن نخــرج ســيقصفوا المنــزل، قلــت لــن يقصفونــا ألننــا 

لــم نعمــل بهــم شــيء هــذا منــزل عــزاء، وأثنــاء مــا كنــت فــي بــاب المنــزل جــاء الطيــران وضــرب فارتميــت خــارج المنــزل، 

ولــم أشــعر باألحجــار إال وهــي فوقــي، لــم أكــن أســمع شــيء، غبــت عــن الوعــي للحظــات كانــت األحجــار والتــراب فوقــي، 

وكان الــكل يصــرخ بشــدة، طفلتــي أمــل وزينــت طفلــة أختــي خزنــة كانتــا تحــت األنقــاض يبكيــن بصــراخ، كنــت أســمع 

أصواتهــن، وبعــد القصــف كانــت الطائــرة تحــوم كان النــاس يهربــون، أنــا اتجهــت نحــو المســجد مســافة 150 متــر بعــد 

أن أغمــي علــي، كنــت أمشــي رغــم إصابتــي. القصــف وقــع مباشــرة علــى الديــوان )المجلــس( البيــت تدمــر بالكامــل، قتلــوا 

عمتــي حاكمــة، وخالتــي فاطمــة، وابنــة عمــي طفلــة، وقتلــوا أختــي، وأصبــن األخريــات مــن عماتــي وإحــدى بنــات عمــي«.

ــة الحــوك فــي محافظــة الحديــدة- 2  ــة مستشــفى الثــورة بمديري اســتهداف ســوق المحــوات وبواب
أغســطس 2018م

) س . ع . أ ( - أحــد الصياديــن الــذي جرحــوا - 39عــام، أفــاد بقولــه: فــي قرابــة الســاعة الرابعــة والخمســة واألربعيــن 
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دقيقــة مــن عصــر يــوم الخميــس الموافــق الثانــي مــن اغســطس لعــام )2018م( وأثنــاء مــا كنــت فــي الهنجــر فــي ســوق 

ــرات  ــا بشــن طائ ــدة ، فجــأة تفاجأن ــة الحــوك بمحافظــة الحدي ــاد الســمكي بمديري ــاء االصطي المحــوات الواقــع فــي مين

التحالــف الحربيــة غــارة جويــة بالقــرب مــن الهنجــر ، ســقط علــى إثرهــا العديــد مــن القتلــى والجرحــى وبعدهــا بدقائــق 

ــا  ــم إســعافي أن ــا ت ــا وبعده ــد منهــم أن ــد وجــرح العدي ــل العدي ــى مقت ــا أدى إل ــة م ــم اســتهداف الهنجــر بغــارة ثاني ت

وبقيــة الضحايــا باتجــاه مستشــفى الثــورة القريــب جــدا مــن المحــوات وأثنــاء مــا كنــت فــي الطــوارئ أتلقــى العــاج ســمعت 

انفجاريــن لغارتيــن عنــد بوابــة المستشــفى ســمعت بعدهــا أنــه ســقط العديــد مــن الضحايــا والمســعفين وأنــا اآلن فــي 

مستشــفى العلقــي بعــد أن تــم نقلــي مــن مستشــفى الثــورة أتلقــى العــاج حيــث أصبــت فــي رجلــي وصــدري بشــظايا«.

) ر . ص . ع ( - أحــد الجرحــى - 25 عــام: »أثنــاء مــا كنــت فــي المحــوات فــي عصــر يــوم الخميــس الموافــق )2 أغســطس 

2018م( أعمــل كبائــع منجــو فــي بيــع المــاء والعصيــر والسندويشــات للباعــة ومرتاديــن الســوق فجــأة جــاءت طائــرات 

التحــاف الحربيــة فــي قرابــة الســاعة الرابعــة والخمســة واألربعيــن دقيقــة واســتهدفتنا الطائــرات بغارتيــن جويــة ، ســقط 

علــى أثرهــا العديــد مــن المواطنيــن بيــن قتيــل وجريــح وتناثــرت األشــاء فــي أرجــاء الســوق وجرحــت أنــا بجــروح بليغــة 

تــم إســعافي بعدهــا إلــى مستشــفى الثــورة والقريــب جــدًا مــن ســوق المحــوات وأثنــاء مــا كنــت أتلقــى اإلســعافات األوليــة 

ــى  ــوا يقومــون بإدخــال بقيــة الضحايــا إل ــاء مــا كان ــة المستشــفى أثن ــى بواب عــاود الطيــران القصــف بغارتيــن جويتيــن عل

المستشــفى بعدهــا تــم نقلــي إلــى المستشــفى العســكري فــي المدينــة«.

) م . م . أ ( - أحــد المســعفين للضحايــا علــى متــن ســيارته -29 عــام: »بعــد أن اســتهدفت طائــرات التحالــف الحربيــة 

ســوق المحــوات بمينــاء االصطيــاد الســمكي بثــاث غــارات جويــة فــي عصــر يــوم الخمســي الموافــق )2 أغســطس 

2018م( وكنــت بالقــرب مــن المــكان المســتهدف علــى متــن ســيارتي الهيلوكــس هرعــت إلــى المنطقــة إلســعاف 

الضحايــا أخــذت أحــد الضحايــا علــى متــن الســيارة واتجهــت مباشــرة إلــى مستشــفى الثــورة وأثنــاء ماكنــت بداخــل 

المستشــفى شــنت الطائــرات غارتيــن آخرتيــن علــى بــاب مستشــفى الثــورة مــا أدى إلــى ســقوط عــدد مــن الضحايــا ولــو لــم 

ــا لهــذا االســتهداف الوحشــي«. أكــن بداخــل المستشــفى لكنــت أحــد ضحاي

اســتهداف حفــل عــرس ومقتــل وجــرح )22( مدنيــًا جلهــم أطفــال ونســاء بمنطقــة غافــرة فــي 
مديريــه الظاهــر محافظــة صعــدة -3 يوليــو 2018م

) خ . ع . ج ( - أحــد أقربــاء الضحايــا - 20 عــام:  »فــي يــوم الثاثــاء الموافــق الثالــث مــن شــهر يوليــو مــن العــام 

)2018م( والــذي كان يــوم حفــل زفافــي بإبنــة عمــي، وأثنــاء مــا كنــا جميعــًا فــي إعــداد تفاصيــل حفــل الزفــاف واســتقبال 

الضيــوف فــي قريتنــا الواقعــة فــي منطقــة غافــرة التابعــة لمديريــة الظاهــر وفــي قرابــة الســاعة التاســعة صباحــًا شــنت 

طائــرات تحالــف العــدوان الســعودي غــارة جويــة علــى منــزل عمــي، والــذي كان مكتظــًا بالنســاء و األطفــال الذيــن أتــو 
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مــن القريــة والقــرى المجــاورة لغــرض التهنئــة والمباركــة للعــروس ، وقــد هرعــت أنــا وعمــي وأهــل المنطقــة إلــى المنــزل 

ــًا فــي ســماء المنطقــة وأخرجناهــم مــن تحــت  ــران محلق ــاء الطي ــا رغــم بق ــاذ نســائنا وأطفالن ــن أجــل إنق المســتهدف م

ــوا بداخــل المنــزل جميهــم أطفــال  األنقــاض، وقــد أســفر هــذا االســتهداف الوحشــي عــن مقتــل )11( مــن الذيــن كان

ونســاء وجــرح )11( آخريــن بجــروح بالغــة بينهــم )4( أطفــال و)5( نســاء ، وقــد ظــل الجرحــى لمــدة نصــف يــوم تقريبــًا 

مــن دون نقلهــم إلــى المشــفى النعــدام وســيلة النقــل فــي القريــة واســتمرار تحليــق طيــران التحالــف الحربــي فــي ســماء 

المنطقــة مــا حــال دون اســتطاعة أي وســيلة نقــل مــن الوصــول للمنطقــة ونقــل الجرحــى وبعدهــا أتــت أحــدى ســيارات 

المواطنيــن ونقلــت الجرحــى إلــى المستشــفيات«.

) م . س . ص ( - أحــد الضحايــا الجرحــى - 25 عــام: »فــي الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق الثالــث مــن 

يوليــو مــن العــام )2018م( أقدمــت الطائــرات الحربيــة التابعــة لــدول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي حربهــا علــى 

اليمــن علــى اســتهداف منــزل أحــد أبنــاء قريتنــا ويدعــى ) أحمــد جبــران( أثنــاء مــا كان مكتظــًا بالنســاء واألطفــال بســبب 

أنــه كان يقــام فيــه حفــل زفــاف أبنتــه )فايــزة( مــا أدى إلــى مقتــل )6( أطفــال )5( نســاء ومــن بيــن الجرحــى طفلتــي )أمــل( 

)8( ســنوات وأمــي )غيثــه جابــر( وأبــي واثنتــان مــن أخواتــي وهــن ) جميلــة ,منــى ( هرعنــا  البالغــة مــن العمــر قرابــة الـــ

بعدهــا إلــى منــزل )أحمــد جبــرن( لمســاعدة أهلينــا مــن النســاء واألطفــال وأخرجناهــم مــن تحــت الــركام وانتظرنــا لقرابــة 

)11( ســاعة حتــى اســتطعنا نقلهــم إلــى المشــفى النعــدام وســيلة النقــل وبقــاء الطيــران يحلــق فــي ســماء المنطقــة مــا  الـــ

أخــر وســيلة النقــل مــن الوصــول إلــى مــكان االســتهداف«.

) م . ع . ج ( - أحــد الســاكنين بقــرب مــكان العــرس -33 عــام: »أقدمــت طائــرات تحالــف العــدوان الســعودي صبــاح 

يــوم الثاثــاء الموافــق )3 يوليــو 2018م( علــى اســتهداف حفــل زفــاف نســاء فــي قريــة الملطــات الواقعــة فــي منطقــة 

ــن  ــال ونســاء وجــرح )11( آخري ــى ســقوط )11( شــهيدا جميعهــم أطف ــا أدى إل ــة الظاهــر م ــرة التابعــة لمديري غاف

جلهــم أطفــال ونســاء وتدميــر المنــزل المســتهدف الــذي كان يقــام بداخلــه حفــل الزفــاف وهــو منــزل أب العــروس والــذي 

يدعــى )أحمــد جبــران( والــذي تــم تســويته تمامــًا بــاألرض«.

ــر منشــئآت ومســاكن مدنيــة و تجاريــة فــي مديريــة حــوث محافظــة  ــتهداف مدنييــن وتدمي اس
عمــران- 15 أبريــل 2018م

الشــاهد )  ع- م –ب (27 عــام: » كان يبعــد عــن االنفجــار بمســافة 2كيلــو متــر وهــو مالــك شــاحنة النقــل التــي تــم 

ــة األشــخاص  ــاد ان  الثاث ــة اشــخاص اف ــف دواجــن وبداخلهــا ثاث اســتهدافها بصــاروخ وهــي تحمــل عشــرة طــن عل

تفحمــت اجســامهم وهــم 1.صريــم وازع 2.مبــروك عايــض حــزام الحلحلــي 3.صالــح ناصــر بطحــان وأفــاد الشــاهد 

قائــا انــه بعــد اســتهداف الدينــه انقطعــت الطريــق وتجمعــت الســيارات المــارة فــي الطريــق العــام وتــم اســتهداف 
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الســيارات مــرة أخــرى ومــن ضمــن الســيارات المســتهدفة ســيارة هيلوكــس تحمــل تســعة اشــخاص تفحمــت اجســامهم 

فــي الســيارة التــي تــم تدميرهــا كمــا تــم قصــف قاطــرة تحمــل مواطنيــن كمــا تدمــرت المحــات التجاريــة القريبــة مــن 

االنفجــار تدميــرا كليــا حيــث قتــل العديــد مــن المواطنيــن داخــل محاتهــم التجاريــة منهــم 1.محمــد عبداللــه الحضــوري 

2.محمــد علــي الحضــوري 3.عبدالعظيــم عبداللــه الحضــوري كمــا تدمــرت العديــد مــن منــازل المواطنيــن، وأغلــب الذيــن 

قتلــوا هــم مــن األشــخاص الذيــن يحضــرون يوميــًا إلــى مدينــة حــوث لبيــع القــات وهــم مــن مــدن أخــرى«. 

وافــاد الشــاهد )ع.م.ع ( : »أنــه أثنــاء القصــف علــى منطقــة حــوث شــاهد طفــًا مــن أقربائــه يبلــغ مــن العمــر أربــع 

ســنوات أصيــب بحالــة هلــع وخــوف وذعــر شــديد، كان يلعــب فــي الشــارع وأراد أن يعــود لمنزلــه ليختبــئ فيــه مــن 

ــى رؤوس ســاكنيه، وكان  ــى جــوار منزلهــم رأى المنــزل قــد تدمــر كليــًا عل صواريــخ القصــف، وعندمــا وصــل الطفــل إل

هــذا المنــزل مبنيــًا علــى شــف جــرف، وبعــد أن شــاهد الطفــل منزلهــم قــد تدمــر، شــاهد الطفــل وهــو يســقط مــن الجــرف 

وأصيــب بجــروح بالغــة فــي الــرأس وعــدة كســور فــي يديــه ورجليــه وهــو اآلن مصــاب بغيبوبــة فــي العنايــة المركــزة فــي 

المستشــفى«.

اســتهداف مكتــب الرئاســة وســقوط عشــرات الضحايــا وتدميــر عــدد مــن المنــازل بشــارع القصــر 
ــة العاصمــة - 7 مايــو 2018م مديريــة التحريــر أمان

) م . ح . ي ( - أحــد الضحايــا الجرحــى - 33 عــام: »بينمــا أنــا أقــوم بعملــي كيــوم عــادي وكعادتــي فــي مكتــب رئاســة 

الجمهوريــة وفــي  حــدود الســاعة العاشــرة صبــاح يــم اإلثنيــن الســابع مــن شــهر مايــو عــام 2018م قــام الطيــران بشــن 

ــى تدميــره وســقوط عــدد مــن الضحايــا وقــد أظلــم المــكان جــراء  غــارة جويــة علــى مكتــب مديــر المكتــب ممــا أدى إل

هــذه الغــارة ولــم أعــد أســمع اال الصــراخ واآلنيــن مــن المدنييــن الــذي يطلبــون النجــدة إلســعافهم باعتبــار المكتــب كان 

مكتظــا بالعديــد مــن الموظفيــن والمدنييــن ثــم بعــد الغــارة األولــى بحوالــي ربــع ســاعة قــام الطيــران بشــن غــارة ثانيــة 

علــى المــكان نفســه ممــا أدى إلــى زيــادة عــدد الضحايــا وتدميــر العديــد مــن المبانــي الحكوميــة وتضــرر منــازل المدنييــن 

ومحالهــم وســياراتهم ووصــل عــدد الضحايــا إلــى العشــرات مــن القتلــى والجرحــى وقــد أصبــت أنــا بشــظايا فــي يــدي وقــد 

مــي وقامــت بعدهــا ســيارة اإلســعاف بإســعافي إلــى المستشــفى مــع العديــد مــن المدنييــن وأردف قائــًا ليــس هنــاك مــا 

يبــرر هــذا االســتهداف وال يوجــد أي هــدف عســكري بــل هــو حــي مكتــظ بالســكان«.

) م . ع . ف ( - أحــد موظفــي المكتــب أحــد ضحايــا الحادثــة -30 عــام: »فــي حــدود الســاعة العاشــرة صباحــًا وبينمــا 

أنــا ومعــي مجموعــة مــن الموظفيــن فــي مكتــب الماليــة نريــد الحصــول علــى بعــض مســتحقاتنا الماليــة والمكتــب ملــيء 

بالنــاس والموظفيــن والمدنييــن قــام الطيــران التابــع للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية باســتهدافنا بغــارة جويــة أدت إلــى 

ســقوط العديــد مــن الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح ثــم أردفهــا بغــارة ثانيــة علــى المــكان نفســه ممــا أدى إلــى زيــادة عــدد 
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الضحايــا فــي المــكان وفــي األحيــاء الســكنية المجــاورة كــون المكتــب يقــع فــي حــي مكتــظ بالســكان المدنييــن بــل وظــل 

محلقــًا ســاعات محــاواًل منــع المدنييــن وفــرق اإلســعاف مــن االقتــراب مــن المــكان ومحــاواًل زيــادة عــدد الضحايــا الذيــن 

تنــزف دماؤهــم ويموتــون جــراء ذلــك وال نــدري مــا هــو دور األمــم المتحــدة إزاء هكــذا اســتهداف«.

) هـــ . ع . م ( - أحــد ضحايــا الغــارات - 28 عــام: »فــي حــدود الســاعة العاشــرة صبــاح يــوم االثنيــن الســابع مــن شــهر 

مايــو عــام 2018م قــام الطيــران باســتهداف مكتــب رئاســة الجمهوريــة بغارتيــن جويتيــن أديتــا إلــى ســقوط عشــرات 

الضحايــا وتدميــر العديــد مــن المنــازل والســيارات والمحــال التجاريــة«.

ــزل أحــد المواطنيــن ومقتــل وجــرح ثالثــة عشــر مدنيــًا بحــي األزرقيــن فــي مديريــة  اســتهداف من
ــو 2018م ــاء -10 ماي ــة صنع ــدان محافظ هم

ــًا وبعــد تحليــق مكثــف  ــة والنصــف لي ــا - 25 عــام:  »فــي حــدود الســاعة الثاني ــارب الضحاي ) و . ع . ر ( -  أحــد أق

ــد الرحمــن  ــن عمــي عب ــزل إب ــى من ــة عل ــى اليمــن قــام بشــن غــارة جوي ــذي تقــوده الســعودية للعــدوان عل ــران ال للطي

ــل خمســة  ــى مقت ــد أدت هــذه الغــارات إل ــة وق ــم غــارة ثالث ــة ث ــا لإلســعاف أردفهــا بغــارة ثاني الريســي وبعــد تجمعن

ــازل والمحــال التجاريــة«. ــي وجــرح ثمانيــة أخــرون وتدميــر العديــد مــن المن مدنييــن بينهــم أربعــه مــن أســرة أقربائ

) ج . م . ي ( -  أحــد أبنــاء المنطقــة - 35 عــام، أفــاد بالقــول:  أنــه فــي حــدود الســاعة الثانيــة والنصــف ليــل الخميــس 

وبينمــا النــاس نائمــون فــي منازلهــم أقــدم الطيــران التابــع لمــا يســمى بالتحالــف الــذي تقــوده الســعودية للعــدوان علــى 

اليمــن علــى شــن غــارة جويــة علــى الحــي ثــم أردفهــا بغارتيــن ممــا أدى إلــى مقتــل وجــرح ثاثــة عشــر مدنيــًا بينهــم 

عــدد مــن األطفــال وال نــدري مــا مبــرر هــذا االســتهداف«.

ــا بغــارة  ــاء المنطقــة - 44 عــام: » حــدود الســاعة الثانيــة والنصــف ليــًا تــم اســتهداف حين ) م . ح . ع ( - أحــد أبن

جويــة أدت إلــى مقتــل عــدد مــن الموطنيــن وجــرح عــدد آخــر ثــم تبعتهــا غارتيــن علــى المســعفين ممــا أدى إلــى ارتفــاع 

الحصيلــة إلــى ثاثــة عشــر مدنيــًا«.

اســتهداف حــي الســالم الســكني بمدينــة عمــران حــي الســالم - مدينــة عمــران – محافظــة عمــران - 
25 يونيــو 2018م

) م . أ . ح ( - أحــد أقربــاء األســرة المســتهدفة - 38 عــام: »بعــد منتصــف الليــل يــوم اإلثنيــن الموافــق 25/

يونيــو/2018م ، أقدمــت الطائــرات الحربــة التابعــة لــدول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واالمــارات علــى اســتهداف 

منــزل خالــي / علــي أحمــد الجثيــم والــذي يعيــش فيــه مــع اســرته باإلضافــة إلــى أوالده وأســرهم هــذا بعــد أن اســتهدف 
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)5( غــارات اتصــل بــي بعدهــا أحــد  الطيــران إدارة أمــن المحافظــة والتــي تبعــد قرابــة )800( متــر عــن منــزل خالــي بـــ

ســكان الحــي يخبرنــي أن الطيــران اســتهدف إســرة خالــي حيــث يعيــش خالــي أســرعت إلــى هنــاك بأقصــى مــا يمكننــي مــن 

ــوا وتشــوهت أجســادهم والبعــض اآلخــر  ســرعة لقــد كان مشــهدًا مروعــًا انتشــلناهم مــن تحــت األنقــاض أغلبهــم قتل

كان جريحــًا يــأن مــن شــدة اإلصابــة وكمــا تــرا فالمنــزل قــد ســوي بــاألرض كمــا قتــل شــخص وأصيــب آخريــن مــن المنــازل 

المجــاورة والجرحــى ألن تــم إســعافهم إلــى المستشــفيات التــي فــي المحافظــة وبعضمهــم والتــي كانــت إصابتهــم خطيــرة 

تــم نقلهــم إلــى مستشــفيات أمانــة العاصمــة«.

) ع. ع . م ( - أحــد الجرحــى -20 عــام: »قرابــة الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل يــوم اإلثنيــن الموافــق 25/

يونيــو/2018م وأثنــاء مــا كنــت فــي منزلــي اســتيقضنا علــى أصــوات انفجــارات كبيــرة بالقــرب مــن حينــا هــزت جميــع 

ــة الخمــس غــارات حصلــت غــارة جويــة  ــف الحربيــة وبعــد قراب ــرات التحال المنطقــة نتيجــة غــارات جويــة تشــنها طائ

 )19( شــديدة االنفجــار علــى منــزل جارنــا/ علــي أحمــد الجثيــم والــذي يعيــش فيــه ثــاث أســر مكونــه مــن قرابــة الـــ

شــخصًا ، مــا أدى إلــى تدميــر المنــزل فــوق رؤوســهم وتدمــرت بعــض جــدران منزلنــا وجرحــت فــي أنفــي خرجــت بعدهــا أنا 

وأمــي وأبــي وأخوتــي مــن المنــزل وكانــت األتربــة والغبــار تمــأل  األجــواء ، وبعــد أن أبعدنــا النســاء واألطفــال عدنــا إلســعاف 

الضحايــا وانتشــالهم مــن تحــت األنقــاض وقــد أخرجنــا كذلــك العديــد مــن القتلــى بينهــم أطفــال ونســاء وكذلــك العديــد مــن 

الجرحــى بينهــم أطفــال ونســاء ، كمــا قتــل أحــد ســكاني المنــازل المجــاورة وجــرح آخــرون وتدمــرت العديــد مــن المنــازل 

المجــاورة للمنــزل المســتهدف وتضــررت العديــد مــن المنــازل«.

) أ . م . م ( - أحد أصحاب المنازل المجاورة للمنزل المستهدف - 50 عام: »ال يفصل منزلي عن المنزل المستهدف 

ســوى ثاثــة أمتــار وفــي قرابــة الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل شــنت طائــرات التحالــف الحربيــة عــدة غــارات جويــة 

كنــت أســمع انفجارهــا العنيــف بالقــرب مــن حينــا الواقــع فــي مدينــة عمــران وبعــد قرابــة الخمــس الغــارات شــنت طائــرات 

التحالــف غــارة سادســة اســتهدفت فيهــا منــزل جــاري/ علــي أحمــد الجثيــم والــذي ال يبعــد مــن منزلــي ســوى ثاثــة أمتــار 

، تهدمــت جــدران منزلــي المتاخمــة للمنــزل المســتهدف ، والتــي لــم يكــن فيهــا أحــد فأنــا وأســرتي كنــا فــي الجهــة األخــرى 

، أخرجــت أســتري بعدهــا مباشــرة مــن المنــزل وأبعدتهــم مــن المنطقــة ومــن ثــم عــدت بســرعة إلنقــاذ أســرة آل الجثيــم 

)9( منهــم وجــرح )8( مــن أســرة الجثيــم  وانتشــلناهم مــن تحــت األنقــاض ، وقــد أســفرت الغــارة عــن  مقتــل قرابــة الـــ

)5( آخريــن مــن الجيــران وتدمــر منزلــي تدميــر كليــًا وتضــررت العديــد مــن منــازل الحــي«. وقرابــة الـــ

اســتهداف ســيارات مدنيــة ومقتــل وجــرح ثالثــة وعشــرين مدنيــًا بمفــرق البقــع فــي مدينــة صعــدة 
بمحافظــة صعــدة - 26 مايــو 2018م

) ش . ص . د ( - أحــد الضحايــا - 19 عــام: » فــي حــدود اســاعة الثالثــة والنصــف بعــد العصــر يــوم الســبت الســادس 
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والعشــرين مــن مايــو وبينمــا هــو علــى متــن دراجتــه الناريــة متوجهــًا إلــى منزلهــم قــام الطيــران بشــن غــارة جويــة عليهــم 

أدت إلــى مقتــل وإصابــة عــدد مــن المدنييــن وأفــاد أيضــا أن ســاقه اليســرى كســرت وأنــه أصيــب بشــظايا فــي انحــاء متفرقــة 

مــن جســده جــراء هــذه الغــارة وعنــد ســؤاله هــل يوجــد أي تحــرك أو عمــل عســكري يبــرر هكــذا اســتهداف؟! أجــاب 

بالنفــي المطلــق وأردف قائــًا دائمــا يقــوم الطيــران باســتهدافنا بهــذه الطــرق البشــعة لــم نعــد نــدري أيــن نذهــب مــن 

هــذا الجحيــم الــذي صنعــه لنــا العــدوان الــذي تقــوده الســعودية علــى اليمــن«.

) أ . ص . هـــ ( - والــد أحــد الضحايــا األطفــال - 40 عــام: » فــي حــدود الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرًا قــام الطيــران 

ــى اليمــن بشــن غــارة جويــة علــى منطقــة مفــرق البقــع والمــكان  ــف الــذي تقــوده الســعودية للعــدوان عل التابــع للتحال

ملــيء بالمدنييــن والســيارات المدنيــة ممــا أدى إلــى ســقوط عــدد كبيــر مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المدنييــن كان 

مــن بينهــم ولــدي عبداللــه البالــغ مــن العمــر اثنــي عشــر عامــًا والــذي أصيــب بشــظايا فــي الــرأس وفــي أنحــاء متفرقــة 

مــن جســده وقــد تــم إســعافه إلــى المستشــفى الجمهــوري لتلقــي العــاج هنــاك جــراء إصابتــه البالغــة وقــال أنهــا حادثــة 

مأســاوية أن يرســل المــرء ولــده إلــى الســوق ليجلــب لــه بعــض األشــياء فــا يفاجــأ إال بإتصــال يبلغــه أن ولــده قــد أصيــب 

بغــارة للطيــران الجــوي التابــع للحالــف وقــال هــي حالــة متكــررة نحــن نعيشــها منــذ بــدأت هــذه الحــرب العدوانيــة علــى 

بادنــا«.

) أ . ص . د ( - أحــد أقربــاء الضحايــا - 20 عــام: »أنــه تــم اســتهداف مجموعــة مــن المدنييــن فــي منطقــة مفــرق البقــع 

ــى مقتــل وجــرح عــدد منهــم بينهــم أخــوه وأفــاد أن أغلــب الضحايــا  ــك إل الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرًا وقــد أدى ذل

أطفــال وأن عــدد مــن الســيارات دمــرت جــراء هــذه الغــارة الجويــة التــي شــنها طيــران التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 

للعــدوان علــى اليمــن«.

استهداف قوارب الصيادين جزيرة عقبان بمديرية اللحية في محافظة الحديدة - 30 أغسطس 2018م

) ر . هـــ . ع ( - أحــد أقــارب الضحايــا - 50 عــام: »ذهــب أبنــاء أخــي )علــي هديــش( للصيــد علــى متــن قاربهــم الصغيــر 

وبعــد مــرور قرابــة اليومــان وهــم فــي البحــر يصطــادون األســماك لكســب لقمــة عيشــهم وأســرهم. وفــي قرابــة الســاعة 

الخامســة قبيــل غــروب شــمس يــوم الخميــس الموافــق )30 أغســطس 2018م( ، قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة 

لــدول التحالــف الســعودي باســتهدافهم بعــدة صواريــخ قبالــة جزيــرة عقبــان التابعــة لمديريــة اللحيــة ، هرعــت فــرق 

اإلنقــاذ بعــد علمهــا بالخبــر إلــى مــكان االســتهداف ولــم تجــد حينهــا إال ناجيــن فقــط أحدهمــا أحــد أبنــاء أخــي ويدعــى 

ــي  ــوم التال ــاح الي ــزوع ضــوء صب ــد ب ــم اســتهدافه أيضــًا وعن ــارب آخــر ت ــي هديــش( ، والناجــي اآلخــر مــن ق )أحمــد عل

ــى مــكان الواقعــة للبحــث عــن  الجمعــة الموافــق )31 أغســطس 2018م( تحركــت قــوارب علــى متنهــا فــرق إنقــاذ إل

بقيــة المفقوديــن والــذي يقــدر عددهــم )12( صيــادًا أربعــة منهــم مــن أبنــاء أخــي فارقــو الحيــاة نتيجــة اســتهدفهم 
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علــى متــن قاربهــم لــم يتــم العثــور علــى األربعــة المتبقيــن مــن أبنــاء أخــي كذلــك ثاثــة آخــرون الزالــوا مفقوديــن كانــوا 

علــى متــن قــارب آخــر«.

) م . ع . ز (  -27 عــام: »وصلنــا بــاغ فــي يــوم الخميــس الموافــق )30 أغســطس 2018م( يخبــر عــن اســتهداف 

طائــرات االباتشــي التابعــة لــدول تحالــف العــدوان قــوارب الصياديــن قبالــة جزيــرة عقبــان التابعــة لمديريــة اللحيــة فقمنــا 

بتحريــك فــرق انقــاذ باتجــاه مــكان الواقعــة لكــن طيــران االباتشــي أعــاق وصولهــا لعــدة ســاعات وبعــدا 

اســتطاع فــرق اإلنقــاذ مــن االقتــراب مــن مــكان الواقعــة ووجــدوا جريحــان مــن الصياديــن وحطــام القاربيــن حيــث أفادنــا 

أحــد الناجيــن أنــه كان مــع أخوتــه األربعــة علــى متــن القــارب يقومــون بالصيــد ، وأفــاد الناجــي اآلخــر أنــه كان عددهــم علــى 

متــن األقــرب تســعة صياديــن تحركــت فــرق اإلنقــاذ صبــاح اليــوم التالــي علــى مــكان الواقعــة للبحــث عــن بقيــة المفقوديــن 

فوجــدوا خمــس جثــث لصياديــن قتــا ولــم يتــم العثــور علــى البقيــة وعددهــم ســبعة صياديــن ويرجــح أنهــم قتلــوا«.

) أ . ع . هـــ ( - أحــد أقــارب الضحايــا -27 عــام: »قامــت طائــرات تحالــف العــدوان فــي قرابــة الســاعة الخامســة قبيــل 

ــة التســعة  ــه قراب ــى متن ــذي كان عل ــا وال غــروب الشــمس بشــن غــارة اســتهدفت قــارب أحــد الصياديــن القريبيــن منن

صياديــن فــي مــدة ال تزيــد عــن الدقيقتــان شــنت طائــرات التحالــف الحربيــة غــارة جويــة  ثانيــة اســتهدفتنا أنــا وأخوتــي 

ــا بالســباحة  ــاه البحــر قاومــت جراحــي قمن ــا اغــرق فــي مي ــى وأن ــم أشــعر بنفســي إل ــا ول ــى متــن قاربن األربعــة ونحــن عل

ــى  ــوا يصطــادون فــي البحــر وقامــوا بإنقــاذي وإســعافي عل ــي صيــادون كان ــة الســاعة حيــث وجدن باتجــاه الســاحل لقراب

المستشــفى فــي مدينــة الحديــدة  أمــا إخوتــي األربعــة فلــم يتــم إيجادهــم إلــى اآلن واالحتمــال الكبيــر أنــه قــد قتلــوا ســاعة 

االســتهداف«.

اســتهداف حافلتــي نقــل لنازحيــن بمنطقــة المصبريــة فــي مديريــة جبــل راس محافظــة الحديــدة - 
13 اكتوبــر 2018م 

 
َ
) أ . م . ع ( - أحــد الضحايــا الجرحــى -19 عــام: »فــي الســبت الموافــق )13 أكتوبــر 2018م( وأثنــاء مــا كنــت مســافرا

علــى متــن حافلــة مــع ثاثــة مــن أبنــاء منطقتنــا الواقعــة فــي  مديريــة بيــت الفقيــة متجهيــن إلــى محافظــة إب حيــث 

نعمــل كحداديــن فــي إحــدى ورشــات الحــدادة هنــاك وكانــت الحافــة ممتلئــة بالمســافرين والنازحيــن، وأثنــاء مــا كنــا فــي 

الطريــق العــام علــى متــن الحافلــة وعنــد وصولنــا بالتحديــد إلــى منطقــة المصبريــة قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر قبيــل 

الظهيــرة تفاجأنــا بشــن الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية باســتهدافنا بغــارة جويــة وقععــت 

بجانــب الحافلــة مــا أدى إلــى مقتــل العديــد مــن الذيــن كانــوا علــى متــن الحافلــة وجــرح آخــرون مــن بيــن الجرحــى أنــا وأبنــاء 

منطقتــي الثاثــة حــاول المســعفون وســيارات اإلســعاف الوصــول إلينــا إلســعافنا لكــن الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف 

كان محلقــًا فــي ســماء المنطقــة األمــر الــذي حــال بيــن وصــول المســعفون إلينــا بســرعة وبعــد مــدة أســتطاع المســعفون 
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الوصــول إلينــا وأخذنــا إلــى مستشــفى الجراحــي بعدهــا تــم تحويلنــا إلــى مستشــفى بيــت الفقيــة«.

) أ . م . ج ( - أحــد أقربــاء الجرحــى - 25 عــام: »كان إبــن خالــي فــارس شــوعي أحمــد قحــم البالــغ مــن العمــر 25 

ســنة هــو وزوجتــه زهــراء فــي طريقهــم إلــى محافظــة إب علــى متــن حافلــة مدنيــة نازحــون مــن مديريــة زبيــد ، نتيجــة 

 مــن القصــف المتواصــل علــى المديريــة ســواء عــن طيــران التحالــف الحربــي 
َ
األوضــاع الصعبــة فــي المديريــة وكذلــك هربــا

أو مدفعيــة المليشــيات المدعومــة مــن دولــة االمــارات. وفجــأة وفــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر اســتهدفتهم 

الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي فــي منطقــة المصبريــة بمديريــة جبــل راس مــا أدى علــى جــرح إبــن خالــي 

ونجــت زوجتــه زهــراء وقتــل وجــرح بقيــة مــن كان علــى متــن الحافلــة، تــم نقلهــم بعدهــا بواســطة أهالــي المنطقــة إلــى 

المستشــفى لتلقــي العــاج«.

 وبرفقتــه 
َ
) م . أ . س ( - أخ ألحــد الجرحــى -45 عــام: »أثنــاء مــا كان أخــي )حيــدر أحمــد( البالــغ مــن العمــر )37( عامــا

شــخص آخــر يدعــى )منصــور محمــد( مســافرين مــن مديريــة وصــاب حيــث نســكن إلــى مديريــة جبــل راس بمحافظــة 

ــران  ــا بشــن طي ــة تفاجأن ــى منطقــة المصبري ــوا إل ــا وصل ــى متــن شــاحنة تابعــة لشــخص ال أعرفــه، وعندم ــدة عل الحدي

التحالــف الســعودي غــارة جويــة اســتهدفت حافلتــان مدنيتــان بالقــرب مــن الشــاحنة التــي كانــوا علــى متنهــا مــا أدى إلــى 

جــرح آخــي وصديقــه نتيجــة إصابتهــم ببعــض الشــظايا المتطايــرة أمــا ســائق الشــاحنة فقــد فــارق الحيــاة نتيجــة إصابتــه 

، قــام بعدهــا بعــض المواطنــون بأخذهــم وإســعافهم إلــى المستشــفى«.

اســتهداف أســرة آل دحفــش قريــة الكوعــي بمديريــة الدريهمــي فــي محافظــة الحديــدة - 22- 23  
أغســطس 2018م

) إ . د . أ ( - أحــد الجرحــى وقريــب للضحايــا المســتهدفين -60 عــام: »فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر ظهــر يــوم 

األربعــاء الموافــق )2018/8/22م( وأثنــاء مــا كنــت جالســًا بجانــب منزلــي الواقــع فــي عزلــة الكوعــي بمديريــة الدريهمــي 

أقدمــت طائــرات تحالــف العــدوان علــى اســتهداف غرفــة اســتقبال الضيــوف أثنــاء مــا كان بداخلهــا أحــد أطفالــي وإثنــان 

مــن أطفــال أخوتــي علــي وعبداللــه وطفــل آخــر مــن أقربائنــا هــذا االســتهداف إلــى مقتــل األربعــة األطفــال وجرحــى بعــدة 

شــظايا فــي رأســي وجســدي وجــرح طفــل مــن أحفــاد أخــي عبداللــه قــام بعدهــا بقيــة أســرتي وأســر اخوانــي بأخــذي أنــا 

والطفــل الجريــح إلــى مــكان آمــن وإخــراج جثــث األطفــال ، وفــي ليــل ذلــك اليــوم حاولــت أســرتنا وأهالــي المنطقــة دفــن 

جثــث األطفــال لكــن طائــرات تحالــف العــدوان الســعودي االماراتــي عــاودت اســتهدافنا بقرابــة )5( غــارات جويــة دون 

ســقوط ضحايــا. ومــن أجــل الهــروب مــن المــوت والنجــاة بأرواحنــا قررنــا النــزوح مــن قريتنــا الواقــة فــي مديريــة الدريهمــي 

التــي تعانــي مــن القصــف الشــديد والحصــار باتجــاه بيــت الفقيــة ، وفعــًا وفــي صبــاح اليــوم التالــي الخميــس الموافــق )23 

أغســطس 2018م( ثالــث أيــام عيــد األضحــى صعدنــا علــى متــن ثــاث ســيارات أســرتي وأســر أخوتــي علــى وعبداللــه 
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وأحمــد وبدأنــا التحــرك للخــرج مــن المديريــة ومــا إن قطعــت أحــدى الســيارات مســافة بســيطة تقــدر بكيلــو متــر حتــى 

اســتهدافها الســاعة التاســعة والنصــف بغــارة جويــة وكان علــى متنهــا أبنــاء أخوتــي وزوجاتهــم وأطفالهــم مــا أدى إلــى 

مقتلهــم جميعــًا وهــم )18( طفــًا وخمــس نســاء ورجــان ، واســتطاعت الســيارتان اآلخرتيــن الخــروج. ظلــت أجســادهم 

وأشــائهم متناثــرة فــي الطريــق حتــى غــروب شــمس ذلــك اليــوم نتيجــة لمنــع طائــرات التحالــف أي أحــد مــن االقتــراب 

منهــم وأخــذ جثثهــم«.

) ع . أ . د ( - أحــد أقربــاء الضحايــا - 33 عــام: »فــي يــوم األربعــاء الموافــق )22 أغســطس 2018م( الموافــق ثانــي 

أيــام عيــد األضحــى المبــارك منــزل عمــي ) ابراهيــم دحفــش( مــا أدى إلــى مقتــل )4( أطفــال مــن أبنــاء أعمامــي وجــرح 

عمــي )ابراهيــم( وطفــل آخــر مــن أحفــاد عمــي )عبداللــه دحفــش( ، نــزح بقيــة أفــراد أســر أعمامــي فــي صبــاح اليــوم 

التالــي الخميــس الموافــق )23 أغســطس 2018م( علــى متــن ثــاث ســيارات إثنتــان منــا اســتطاعت الخروج واســتهدف 

الطيــران الســيارة الثالثــة وكان علــى متنهــا ثمانيــة عشــر طفــًا مــن أبنــاء أوالد عمــي وأطفــال آخــرون مــن أقربائــي وخمــس 

نســا مــن زوجــات أوالد عمــي باإلضافــة إلــى رجــان أحدهــم إبــن عمــي وآخــر مــن أقربائنــا حيــث تــم اســتهدافهم بغــارة 

 أشــائهم فــي الطريــق ومانعــًا أيــة أحــد مــن 
ً
جويــة شــديدة االنفجــار قرابــة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا متناثــرة

االقتــراب«.

) خ . ع . هـــ ( – أحــد أقربــاء الضحايــا - 25 عــام: »أقدمــت طائــرات تحالــف العــدوان الســعودي اإلماراتــي يــوم األربعــاء 

الموافــق )22 أغســطس 2018م( ثانــي أيــام عيــد األضحــى المبــارك باســتهداف منــزل خالــي )إبراهيــم دحفــش( الواقــع 

فــي عزلــة الكوعــي بغــارة جويــة قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف ظهــرًا أســفرت عــن مقتــل أحــد أطفالــه ومقتــل 

طفــان مــن أحفــاد إخوتــه وطفــل آخــر مــن أقاربــي وجــرح خالــي )إبراهيــم( وطفــل مــن أحفــاد أخيــه. وقــررت بقيــة األســر 

بعــد هــذا االســتهداف النــزوح مــن المنطقــة والخــروج مــن مديريــة الدريهمــي التــي تعانــي مــن االســتهداف المتواصــل 

والحصــار الشــامل ، وفــي صبيحــة اليــوم الثانــي الخميــس الموافــق )23 أغســطس 2018م( ثالــث أيــام عيــد األضحــى 

حــزم الجميــع أمتعتهــم علــى مــن ثــاث ســيارات خــرج إثنتــان منــا بســام وعندمــا بــدأت الســيارة الثالثــة بالخــروج مــن 

المنطقــة وبعــد قطعهــا لمســافة بســيطة والتــي تقــدر بكيلــو متــر واحــد أقدمــت طائــرات تحالــف العــدوان الســعودي 

االماراتــي باســتهدافها بغــارة جويــة والتــي كانــت ممتلئــة باألطفــال والنســاء حيــث كان مــن علــى الســيارة قرابــة ثمانيــة 

عشــر طفــًا وخمــس نســاء ورجــان مــا أســفر عــن قتلهــم جميعــًا وتناثــر أشــائهم فــي المنطقــة بعدهــا الهــرع إليهــم 

وإنقــاذ مــن يمكــن إنقــاذه لكــن طيــران تحالــف العــدوان منعهــم مــن االقتــراب مــن مــكان الجريمــة حيــث ظــل محلقــًا فــي 

مــكان الجريمــة حتــى غــروب شــمس ذلــك اليــوم«.
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اســتهداف أطفــال ضحيــان – رحلــة المــوت - منطقــة ضحيــان  بمديريــة مجــز محافظــة صعــدة - 9 
أغســطس 2018م

»حوالــي الســاعة 8:30 مــن صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 9 أغســطس 2018م ، اســتهدفت طائــرات التحالــف حافلــة 

أطفــال كانــوا فــي الطريــق أثنــاء رحلــة ترفيهيــة  إحتفــاال بإنتهــاء دورتهــم الصيفيــة التعليميــة ، كانــت طائــرات التحالــف 

ترصــد تحركهــم الــى أن وصلــوا الــى الســوق المكتــظ بالنــاس ، وعنــد وقــوف الحافلــة التــى خــرج ســائقها ليشــتري  بعــض 

مســتلزمات الرحلــة نفــذت الطائــرة غارتهــا لتحــول فرحــة الطفولــة الــى فاجعــة تذهــل العقــول. صواريــخ الطائــرة 

ــى  ــن ســن السادســة إل ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــال الذي ــة تقــل عشــرات الطــاب األطف اســتهدف  بشــكل مباشــر حافل

ســن الرابعــة عشــر عامــًا بينهــم ثاثــة مدرســين. وقــد أســفرت الغــارة عــن  ســقوط  عــدد كبيــر مــن أطفــال الحافلــة 

الذيــن تحولــت أجســادهم الــى أشــاء أســتحال التعــرف عليهــا نتيجــة تطايرهــا قطــع صغيــرة فــي جنبــات وزويــا الســوق،  

ــك الصبــاح الدامــي الحزيــن. بعــد اإلنفجــار   ــى قتــل وجــرح عــدد مــن المدنييــن المتســوقين والباعــة فــي ذل باإلضافــة ال

هــرع األهالــي لإلنقــاذ و قــد ســادت  فيهــم حالــة مــن الذهــول والفجيعــة مــن هــول مــا شــاهدوه مــن إجــرام ووحشــية قتــل 

األطفــال األبريــاء، فجــع األبــاء فــي أبنائهــم و نقــل المســعفون الضحايــا األطفــال إلــى مستشــفى الطلــح بمنطقــة الطلــح، 

وتــم تحويــل مــن كانــت أصابتهــم  شــدية الخطــورة إلــى المستشــفى الجمهــوري بمدينــة صعــدة بســبب شــحة اإلمكانيــات 

والــكادر فــي مستشــفى الطلــح. وقــد أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــى أســتهدفت بشــكل مباشــر حافلــة 

أطفــال كانــت فــي طريقهــا الســتكمال برنامــج الرحلــة الترفيهيــة  لطــاب تتــراوح أعمارهــم مابيــن السادســة والثاثــة 

عشــرة، عــن ســقوط عــدد )131( شــخصًا منهــم )45( طفــًا فارقــوا  الحيــاة بصــورة بشــعة، بينهــم عــدد )8( أطفــال 

تحولــت أجســادهم إلــى أشــاء اســتحال التعــرف عليهــم نتيجــة تطايرهــا قطــع صغيــرة فــي جنبــات الســوق  ولــم يتــم 

ــغ عــدد الجرحــى )79( جريحــًا منهــم )55( طفــًا كانــت  ــا الســوق. فيمــا بل تجميعهــا إال مــن أســطح المحــات وزواي

إصابتهــم شــديدة الخطــورة. كمــا أدى اســتهدف طائــرات التحالــف بغــارة جويــة لحافلــة أطفــال ضحيــان الذيــن كانــوا فــي 

الطريــق أثنــاء رحلتهــم الترفيهيــة الختاميــة لدورتهــم الصيفيــة التعليميــة إلــى تدميــر الحافلــة المســتهدفة تدميــرا 

ــت تقــف عليــه فــي وســط الســوق المكتــظ ، كمــا اســفرت الغــارة عــن تدميــر  كليــا وتدميــر الطريــق العــام التــي كان

عــدد )18( محــا تجاريــا وعــدد مــن البقــاالت و مطعــم وعــدد مــن الســيارات والدرجــات الناريــة الخاصــة  بالباعــة و 

المتســوقين«.

ــل  ــة قب ــذي خــرج مــن الحافل ــة وال ــوا مــع الطــاب المســتهدفين فــي الحافل ــن كان ) ي . ح . م ( - أحــد المعلميــن الذي

ــا أحــد المعلميــن فــي المراكــز الصيفيــة بمنطقــة ضحيــان بالتحديــد فــي الجامــع  اســتهدافها بلحظــات -43 عــام: »أن

الكبيــر فــي المنطقــة كنــت أنــا وثاثــة مــن زمائــي المدرســين وعــدد كبيــر مــن األطفــال الطــاب فــي المركــز الصيفــي فــي 

رحلــة بعــد االنتهــاء مــن المركــز الصيفــي ، اتجهنــا فــي الصبــاح لزيــارة مقابــر الشــهداء فــي منطقــة الجعملــة ومــن ثم أردنا 

االتجــاه لزيــارة جامــع اإلمــام الهــادي بمدينــة صعــدة وأثنــاء ماكنــا فــي الطريــق العــام توقفنــا فــي ســوق ضحيــان ونزلــت 
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)10( ثوانــي مــن نزولــي مــن  مــن الحافلــة لشــراء بعــض علــب ميــاه للطــاب وأثنــاء مــا كنــت فــي المحــل إال بعــد قرابــة الـــ

الحافلــة شــنت طائــرات تحالــف العــدوان غــارة جويــة علــى الحافلــة المليئــة بالطــاب األطفــال مــا أدى إلــى قتــل العشــرات 

مــن الطــاب باإلضافــة علــى ثاثــة مــن زمائــي المدرســين وجــرح العشــرات منهــم ، باإلضافــة إلــى قتــل وجــرح العديــد 

مــن المدنييــن الذيــن كانــوا فــي الســوق مــن الباعــة ومرتــادي الســوق. وقــد تناثــرت أجســاد الطــاب فــي أرجــاء المــكان، 

قمــت بعدهــا أنــا والمواطنيــن الــذي كانــوا فــي الســوق بإســعاف الجرحــى وأخــذ جثــث وأشــاء األطفــال إلــى المستشــفيات 

ونحــن بصفتنــا المعلميــن لهــذه المراكــز الصيفيــة نقــول لــدول التحالــف أن أعمالكــم القــذرة هــذه بحــق أطفالنــا لن توقفنا 

عــن التعليــم ولــن توقفــوا عجلــة التعليــم بأعمالكــم الوحشــية«.

) ع . ع ز ف ( -  ولــد أحــد الضحايــا -36 عــام: »ذهــب أبنــي )زكريــا( برفقــة زمائــه فــي المركــز الصيفــي بالجامــع الكبيــر 

ــم  ــة ول ــة صيفيــة مــع أســاتذتهم فــي المركــز وكان إبنــي )زكريــا( متحمســًا لهــذه الرحل فــي منطقــة ضحيــان فــي رحل

يســتطع النــوم فــي الليلــة الماضيــة مــن شــدة الفــرح وفــي الصبــاح انطلــق هــو وزمائــه فــي الســاعة الســابعة صبــاح يــوم 

الخميــس الموافــق )9 أغســطس 2018م( حيــث ذهبــوا فــي البدايــة إلــى روضــة الشــهداء لزيــارة أقاربهــم الشــهداء فــي 

منطقــة الجعملــة بضحيــان وبعدهــا كانــوا يخططــون للذهــاب لزيــارة جامــع اإلمــام الهــادي بمدينــة صعــدة ، وأثنــاء مــا 

كانــوا فــي الطريــق توقفــت الحافلــة فــي ســوق ضحيــان مــن أجــل شــراء بعــض حاجيــات الرحلــة )9( مــن ضمنهــم إبنــي مــن 

أحــد المحــات وفــي الســاعة الثامنــة والنصــف اســتهدفتهم طائــرات التحالــف بغــارة جويــة أدت إلــى مقتــل العشــرات مــن 

األطفــال الطــاب الذيــن كانــوا علــى متــن هــذه الحافلــة والــذي قتــل نتيجــة هــذا االســتهداف والــذي لــم يتجــاوز التاســعة 

مــن عمــره وجــرح العشــرات أيضــًا ، كمــا قتــل أيضــًا عــدد مــن المدنييــن مــن مرتــادي الســوق والباعــة«.

) م . ع . أ ( -  ولــد  لثاثــة مــن األطفــال - 48 عــام: »بعــد أن إنتهــاء أطفالــي الثاثــة مــن التعليــم فــي المركــز الصيفي في 

الجامــع الكبيــر بمنطقــة ضحيــان ، أقامــت هيئــة التدريــس رحلــة ترفيهيــة بمناســبة انتهــاء المركــز الصيفــي ، وخرجــوا 

علــى متــن حافلــة كبيــرة ، ذهبــوا فــي الســاعة الســابعة صباحــًا مــن يــوم الخميــس الموافــق )9 أغســطس 2018م(. 

فــي البدايــة قامــوا بزيــارة مقابــر الشــهداء بمنطقــة الجعملــة وبعــد االنتهــاء مــن زيــارة مقابــر الشــهداء  تحركــوا باتجــاه 

جامــع اإلمــام الهــادي بمدينــة صعــدة، وفــي الطريــق توقفــت الحافلــة بســوق ضحيــان مــن أجــل شــراء بعــض الحاجيــات 

ــال  ــة بالطــاب األطف ــة المليئ ــى الحافل ــة عل ــف الســعودي غــارة جوي ــرات التحال ــي الســوق شــنت طائ ــوا ف ــا كان ــاء م وأثن

ومنهــم أبنائــي الثاثــة مــا أدى إلــى قتــل عشــرات األطفــال وتناثــرت أجســادهم فــي أرجــاء المــكان وجــرح العشــرات أيضــًا 

مــن بيــن الجرحــى أوالدي الثاثــة وهــم )حســن، أحمــد، يحيــى( الذيــن جرحــوا بجــروح بليغــة. وهــم اآلن فــي المستشــفى 

الجمهــوري يتلقــون العــاج«.
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اســتهداف محطــة وســقوط عــدد مــن الضحايــا المدنييــن فــي مدينــة صعــدة – محافظــة صعــدة – 
21 مايــو 2018م

) ي . ح ( - نجــل صاحــب المحطــة المســتهدفة -32 عــام: » تــم اســتهداف محطتهــم الواقعــة فــي مدينــة صعــدة فــي 

حــدود الســاعة الثانيــة والنصــف مــن يــوم اإلثنيــن الحــادي والعشــرين مــن شــهر مايــو عــام 2018م بغــارة جويــة مــن 

قبــل طيــران التحالــف الــذي تقــوده الســعودية للعــدوان علــى اليمــن ممــا أدى إلــى تدميــر المحطــة بشــكل كلــي وجــرح 

ثاثــة مدنييــن كانــوا يمــرون مــن جوارهــا علــى متــن بــاص وأردف قائــًا: ال نــدري مــا هــو الســبب وراء هــذا االســتهداف 

رغــم أنهــا مصــدر رزقنــا أغــار عليهــا الطيــران ونحــن نائمــون وليــس لنــا أي دخــل بمــا يجــري ».

ــاول  ــل أن أتن ) ع . ص . ع ( - عامــل فــي المحطــة المســتهدفه -24 عــام: »فــي حــدود الســاعة الثانيــة والنصــف قب

وجبــة الســحور وكنــت قــد وصلــت إلــى منزلنــا قادمــًا مــن المحطــة التــي أعمــل فيهــا وهــي ألحــد المواطنيــن ويدعــى حدبــان 

ــى اليمــن بشــن غــارة جويــة  ــذي تقــوده الســعودية للعــدوان عل ــف ال ــع للتحال ــان الهــرام والتــي قــام الطيــران التاب حدب

عليهــا ممــا أدى إلــى تدميرهــا بصــورة تامــه وفقــدت مصــدر رزقــي جــراء ذلــك وأنــا اآلن عاطــل عــن العمــل وأردف قائــًا 

: وحســب مــا تــم إخبــاري عندمــا ذهبــت لرؤيــة ماحــل بالمحطــة مــن أضــرار أن هنــاك بــاص لمدنييــن كانــوا علــى متنــه 

أصيبــوا بجــروح وتضــرر البــاص بصــورة كبيــرة جــراء هــذه الغــارة وتضــررت كافــة ملحقــات المحطــة وال نــدري لمــاذا تــم 

هــذا اإلســتهداف ومــا هــو المبــرر«.

ــز – 22  ــة تع ــر بمحافظ ــة خدي ــي مديري ــة ورزان ف ــود بمنطق ــس للوق ــة الدعي ــتهداف محط  اس
أبريــل 2018م

) ف . أ . م ( - والــد الطفــل الجريــح وحــارس للمحطــة ا لمســتهدفة -38 عــام: »فــي قرابــة الســاعة العاشــرة والنصــف 

صبــاح يــوم األحــد الموافــق 2018/4/22م وأثنــاء مــا كنــت أعمــل مــع بعــض العمــال فــي ترميــم وإصــاح محطــة 

الدعيــس للوقــود فــي منطقــة ورزان مديريــة خديــر التــي كان قــد اســتهدفها طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة فــي 

وقــت ســابق فجــأة شــنت الطائــرات الحبريــة التابعــة للتحالــف الســعودي غــارة جويــة علــى المحطــة أثنــاء مــا كان العمــال 

فيهــا مــا أ<ى إلــى مقتــل أحــد العمــال وجــرح ابنــي الــذي كــن يلغــب بجانــب المحطــة والــذي لــم يتجــاوز السادســة مــن 

عرمــه قمــت بعدهــا بأخــذ ابنــي بأســرع مــا يمكننــي وأخــذه إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج«.

ــوم األحــد الموافــق  ــاح ي ــة الســاعة العاشــرة والنصــف صب ــا -45 عــام: »فــي قراب ــاء الضحاي ) ف . ع . ع ( - أحــد أقرب

ــم محطــة  ــد الجــرادي يعمــل مــع مجموعــة مــن األشــخاص فــي ترمي ــن عمــي /قائ ــا كان إب ــاء م 2018/4/22م ، وأثن

الدعيــس للوقــود فــي منطقــة ورزان االبــة لمديــرة خديــر محافظــة تعــز لكــن الطيــران الحربــي التابــع لــدول التحالــف 

الســعودي فاجأهــم وشــن عليهــم غــارة جويــة أدت علــى مقتــل ابــن عمــي/ قائــد محمــد وجــرح طفــل ، وتدميــر المحطــة 
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كليــًا«.

) ع . أ . ق ( - أحــد أقربــاء الضحايــا -40 عــام: »فــي صبــاح يــوم األحــد الموافــق 2018/4/22م وأثنــاء مــا كان مجموعــة 

مــن العمــال يقومــون بترميــم وإصــاح محطــة الدعيــس للوقــود ومــن هــؤالء العمــال أحــد أقربائــي وهــو قائــد الجــرادي، 

وفجــأة شــنت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي غــارة جويــة عليهــم اســتهدفتهم مباشــرة مــا أدى إلــى قتــل 

قائــد وجــرح طفــل وتدميــر المحطــة«.

استهداف حي الربصة مديرية الحوك محافظة الحديدة 3أبريل2019م.

) م . ح . ع ( - أخ ألحــد الضحايــا القتلــى مــن النســاء -29 عــام: »فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف مــن ظهــرًا 

يــوم األربعــاء الموافــق )3 أبريــل 2019م( وأثنــاء مــا كنــت فــي العمــل تلقيــت اتصــااًل الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا مــن 

احــد أقربائــي يخبرنــي فيــه أن قذيفــة مدفعيــة أطلقتهــا المليشــيات التــي قــام التحالــف بتجنيدهــم والمتواجديــن علــى 

أطــراف الحديــدة قــد ســقطت علــى حــي الربصــة بمديريــة الحــوك وتطايــرت شــظاياها مــا أســفرت عــن جــروح بليغــة 

وعميقــة فــي أختــي )منــى حســين عبــده خلــوف( وزوجــة أخــي )ســماح فتينــي عايــش بديــل( والاتــي قــام أهالــي الحــي 

بإســعافهن إلــى مستشــفى الثــورة ولكــن كانــت جراحهــم عميقــة  وفارقــن الحيــاة عنــد إســعفاهن ومــا ان وصلــت المشــفى 

أعلمونــي بانهــن فارقــن الحيــاة باإلضافــة الــى امــرأة أخــرى مــن الجيــران كمــا جــرح مواطنــان أخــران نقلــوا الــى المستشــفى 

لتلقــي العــاج«.

) ق . ع . أ (  - ابــن عــم الضحيــة -61 عــام: »فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف ظهــر يــوم األربعــاء الموافــق 

)3 ابريــل 2019م( ســقطت قذيفــة مدفعيــة أطلقهــا مرتزقــة العــدوان فــي الشــارع أمــام منزلنــا الواقــع بحــي الربصــة 

فتطايــرت شــظاياها علــى المواطنيــن مــا أســفر عــن مقتــل بنــت عمــي )ســعيدة ســيد طــه غالــب( وتــم إســعافهن إلــى 

المستشــفى حيــث ذهبــت أنــا ووالدهــا إلــى مستشــفى الثــورة وكانــت قــد فارقــت الحيــاة بســبب جروحهــا البالغــة والعميقــة 

كمــا قتلــت امرأتــان مــن ســكان الحــي بجوارهــا وجــرح مواطنــان أخــران ال زاال فــي المستشــفى يتلقيــان العــاج«.

اســتهداف ســيارة لمتســوقين فــي الطريــق العــام بمنطقــة الصيابــة مديريــة مســتبأ محافظــة حجــة -  20مايــو 
2019م.

) م . أ . م ( - أحــد الجرحــى الذيــن كانــوا علــى متــن الســيارة المســتهدفة: »فــي الصبــاح الباكــر يــوم اإلثنيــن الموافــق 

)20 مايــو 2019م( خرجــت أنــا ومجموعــة مــن قريتنــا والتــي تدعــى الفــرش بمنطقــة الشــعاب بمديريــة حــرض علــى 

متــن ســيارة أحــد المواطنيــن يدعــى )حســن محمــد مهجــر( متجهيــن إلــى ســوق الهيجــة بمدريــة مســتبا لشــراء بعــض 
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البضائــع والمابــس اســتعدادا لعيــد الفطــر المبــارك وفــي قرابــة الســاعة الســابعة والنصــف صباحــا وقبــل أن نصــل إلــى 

ــرات  ــا بشــن طائ ــه وخميــس مســتبا، تفاجأن ــي الصياب ــن منطقت ــق العــام بي ــي الطري ــا ف ــا كن ــاء م ــد أثن الســوق وبالتحدي

التحالــف الســعودي الحربيــة غــارة جويــة اســتهدفتنا مباشــرة ونحــن علــى متــن الســيارة وكان عددنــا إثنــى عشــر شــخصا 

ولــم أشــعر بنفســي، بعدهــا قــام أهالــي تلــك المنطقــة بإســعافنا إلــى مستشــفى عبــس الــذي تديــره منظمــة أطبــاء بــا 

حــدود بمديريــة عبــس  لتلقــي العــاج عرفــت بعدهــا أن أربعــة مــن أبنــاء قريتنــا قــد فارقــوا الحيــاة بينهــم طفــان، ال 

أجــد أي مبــرر الســتهدافنا بهــذه الغــارة فنحــن مواطنــون بســطاء بالــكاد نجــد قــوت يومنــا«.

ــة الســاعة الســابعة  ــف الســعودي الحربيــة قراب ــرات التحال ــن ألحــد الجرحــى -27 عــام: »أقدمــت طائ ) ع . م . إ ( - اب

والنصــف صبــاح يــوم اإلثنيــن )20 مايــو 2019م( علــى اســتهداف ســيارة مدنيــة تابعــة ألحــد أبنــاء قريتنــا فــي الطريــق 

العــام بيــن منطقتــي الصيابــه وخميــس مســتباء كانــوا فــي طريقهــم إلــى التســوق مــن ســوق الهيجــة بمديــرة مســتباء 

وكان مــن ضمــن الذيــن كانــوا علــى متــن الســيارة والــدي )محمــد إبراهيــم شــوك(.وقد أســفر هــذا االســتهداف الوحشــي 

للمدنييــن البســطاء إلــى مقتــل أربعــة مواطنيــن بينهــم طفــان وجــرح ثمانيــة آخريــن بينهــم أبــي«.

) ي . م . ح ( - أحــد أقربــاء الضحايــا -40 عــام:  »فــي صبــاح يــوم االثنيــن الموافــق )20 مايــو 2019م( تجمــع مجموعــة مــن 

أقربائــي وأشــخاص مــن قريتنــا الفــرش الواقعــة بمنطقــة الشــعاب علــى متــن ســيارة المواطــن )حســن محمــد مهجــر( اســتعدادًا 

للذهــاب للتســوق مــن ســوق الهيجــة بمديريــة مســتباء وأثنــاء مــا كانــوا فــي طريقهــم إلــى الســوق وفــي قرابــة الســاعة الســابعة 

والنصــف صباحــًا وأثنــاء مــا كانــوا بيــن منطقتــي الصيابــه وخميــس مســتباء اســتهدفتهم الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف 

الســعودي بغــارة جويــة أدت إلــى مقتــل أربعــة منهــم وكان عددهــم إثنــى عشــر شــخصًا علــى متــن الســيارة مــن بيــن القتلــى 

إبــن إختــي الطفــل )عبداللــه محمــد جماعــي( وجــرح البقيــة وعددهــم ثمانيــة أشــخاص ليــس لهــم ذنــب ســوى أنهــم ذهبــوا 

للتســوق اســتعدادًا لعيــد الفطــر المبــارك«.
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  العاصمة صنعاء     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 2:30 بعد منتصف الليل     |     تاريخ اإلستهـداف: 26\3\2015م

حوالــي الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل مــن يــوم الخميــس الموافــق 26 مــارس 2015م، شــنت  طائــرات تحالــف 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة الحربيــة عــدد مــن الغــارات الجويــة علــى منشــآت ومناطــق مدنيــة آهلــة بالســكان بمنطقــة بنــي 

ــي حــوات مــن عشــرات  ــف الحــي الســكني المســتهدف بمنطقــة بن ــًا ســكنيا. ويتأل ــة العاصمــة صنعــاء، منهــا حي حــوات بأمان

المنــازل الســكنية المتجــاورة جغرافيــا. وتقطــن عشــرات األســر تلــك المنــازل الســكنية بالحــي الــذي تــم اســتهدافه بصواريــخ 

غــارات التحالــف الجويــة. وقــد أدى اســتهداف غــارات طائــرات  التحالــف األمريكــي للمناطــق اآلهلــة بالســكان المدنييــن 

بمنطقــة بنــي حــوات إلــى قتــل العديــد مــن األشــخاص المدنييــن مــن بينهــم أعــداد كبيــرة مــن األطفــال والنســاء . كمــا أســفرت 

الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف أيضــًا عــن جــرح العديــد مــن األشــخاص المدنييــن األخريــن  بينهــم أطفــال ونســاء. وقــد  

تــم إنتشــال جثــث العديــد مــن األشــخاص المدنييــن القتلــى والجرحــى مــن تحــت أنقــاض المنــازل المدمــرة جــراء القصــف الجــوي 

لغــارات طائــرات التحالــف علــى المنــازل  والمناطــق  المدنيــة المســتهدفة  بمنطقــة بنــي حــوات  بأمانــة العاصمــة صنعــاء.

استهداف أماكن سكنية بمنطقة بني حوات 

صورة موثقة  لضحايات أطفال جراء استهداف غارات التحالف األمريكي لمنطقة سكنية ببني حوات بتاريخ 26 مارس 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

نجــم عــن اإلســتهداف الجــوي المباشــر لألماكن المســتهدفة 

ســقوط )135( مدنيــًا بيــن قتيــل وجريــح، بينهــم جنيــن 

فــي شــهره التاســع، وعــدد )32( قتيــل، بينهــم )14( 

طفــل، و)8( نســاء،. كمــا جــرح عــدد )71( شــخصا مدنيــًا 

تــم إنتشــال أجســادهم مــن تحــت أنقــاض القصــف متأثريــن 

بإصابــات خطيــرة، بينهــم )12( طفــل، و)20( امــرأة.

132

صورة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل وممتلكات المدنيين.

صورة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين.

صورة موثقة ألحد الضحايا من األطفال في  الحي المســتهدف.
الجرحى المدنيين الشهداء المدنيين

أدى القصــف الجــوي إلــى تدميــر وتضــرر )57( منزاًل مدنيًا, 

منهــا )14( منــزاًل تــم تدميرهــا بشــكل شــبه كلــي, و )43( 

منــزاًل أخــرا تعرضــت لدمــار جزئــي وأضــرار ماديــة متفاوتــة. 

كمــا تســبب القصــف بتدميــر )16( ســيارة خاصــة. باإلضافة 

ــى تضــرر ورشــة خاصــة بســمكرة الســيارات، فضــًا عــن  إل

إحــداث أضــرار نفســية وماديــة جســيمة لحقــت بالســكان 

المدنييــن وممتلكاتهــم.

43

1614

1

تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: في صباح يوم اإلثنين  |     تاريخ اإلستهـداف:  30  مارس 2015م

ــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة  عــدة  ــرات تحال ــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق 30 مــارس 2015م ، شــنت طائ فــي صب

غــارات جويــة اســتهدفت مخيــم المــزرق للنازحيــن فــي مديريــة حــرض بمحافظــة حجــة. ويضــم مخيــم النازحيــن 

المســتهدف حوالــي )12,500( نــازح مــن األســر التــي اضطــرت إلــى النــزوح  مــن مناطــق مختلفــة بمحافظــة صعــدة 

ــف األمريكــي عــن  ــران التحال ــة لطي ــارات الجوي ــد أســفرت الغ ــاء المحافظــة. وق ــى أبن جــراء حــروب النظــام الســابق عل

قتــل أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن، بينهــم أطفــال ونســاء. كمــا أدت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف إلــى إصابــة وجــرح 

العشــرات بيــن أوســاط النازحيــن، بينهــم أطفــال ونســاء، فضــًا عــن التدميــر  وإلحــاق أضــرار ماديــة جســيمة بالمخيــم 

والممتلــكات الخاصــة بالنازحيــن والوحــدة الطبيــة التابعــة للمخيــم، وكــذا الملحقــات األخــرى الخاصــة بمخيــم النازحيــن. 

وتظهــر الصــور والتقاريــر الحقوقيــة الموثقــة  مشــاهد مأســوية  لمجــزرة إنســانية  وحشــية تعــرض لهــا  النازحــون جــراء  

اســتهداف غــارات طائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة  لمخيــم المــزرق الــذي يضــم أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن.

استهداف مخيم المزرق للنازحين بمديرية حرض

صور موثقة لعدد من الضحايا النازحين جراء استهداف التحالف األمريكي لمخيم المزرق بمديرية حرض بتاريخ 30 مارس2015
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف علــى مخيــم 

المــزرق عــن قتــل عــدد )42( نازحــًا، بينهــم أطفــال و 

ــى أشــاء.  ــرت أجســامهم إل ــت أجســادهم وتناث نســاء تمزق

كمــا أصيــب عــدد )60( نازحــًا أخــر بينهــم نســاء وأطفــال 

ــى إثرهــا معظــم المصابيــن أجــزاء  ــات بالغــة فقــد عل بإصاب

مــن أعضــاء أبدانهــم.

135

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بأحد الجسور في منطقة المزرق.

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بإحدى سيارات المواطنين في منطقة المزرق.

صورة موثقة لعدد من الضحايا األطفال نتيجة استهداف مخيم المزرق.

أدى اســتهداف طائــرات التحالــف لمخيــم المــزرق إلــى 

الخاصــة  والممتلــكات  المخيــم  أجــزاء  معظــم  تدميــر 

بالنازحيــن، منهــا ســيارة وعــدد)3( دراجــات ناريــة . 

كمــا أدت الغــارات الجويــة إلــى إحــداث أضــرار ماديــة 

الملحقــات  وبعــض  النازحيــن  بمخيــم  لحقــت  كبيــرة 

الســكنية التابعــة للمخيــم، وتضــررت الوحــدة الطبيــة 

ــى  ــرت عل ــم المتحــدة، و تدم ــا األم ــي تديره التابعــة الت

إثــر الغــارات الجويــة كافــة محتويــات الوحــدة

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مخيم سيارة دراجة نارية الوحدة الطبية 

لألمم املتحدة

1 1
3

1 1

تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحـافظة: إب     |     زمان اإلستهداف: الساعة الثانية بعد منتصف الليل الثالثاء  |     تاريخ اإلستهـداف:  31  مارس 2015م

استهداف أماكن مدنية بمديرية يريم

صور موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف غارات  التحالف األمريكي لمناطق آهلة بالسكان بمدينة يريم بتاريخ 31 مارس 2015م

حوالــي الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل مــن يــوم الثاثــاء الموافــق 31 مــارس 2015م  شــنت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة  عــدة غــارات جويــة علــى مناطــق مدنيــة بمديريــة يريــم، محافظــة إب، مســتهدفة عــدة أماكــن آهلــة 

بالســكان والمنشــآت المدنيــة والتجاريــة. وقــد خلفــت الغــارات الجويــة أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا المدنييــن بيــن قتيــل 

وجريــح، فضــًا عــن إلحــاق أضــرار ماديــة جســيمة لحقــت بالمســاكن المدنيــة والمنشــآت والممتلــكات الخاصــة والمحــات 

التجاريــة ومحطــات الوقــود وناقــات الســلع التجاريــة. وقــد اســتهدفت الغــارة الجويــة األولــى ناقلــة محملــة بالمــواد الغذائيــة 

)ألبــان وزبــادي( علــى الطريــق العــام، ثــم اســتهدفت الغــارة الثانيــة ناقلــة أخــرى محملــة بالغــاز المنزلــي كانــت واقفــة وســط 

حــي ســكني بمدينــة يريــم )بــاب الضوريــن(.  وقــد تســبب الغــارات بحــدوث انفجــار كبيــر للناقلــة ُســمع صوتــه مــن أماكــن 

بعيــدة، و حــدوث انفجــار هائــل أخــر ناجــم عــن محــل لبيــع اســطوانات الغــاز المنزلــي، كانــت الناقلــة المســتهدفة واقفــة 

بجــواره. كمــا أســفرت اإلنفجــارات الهائلــة  بفعــل الصواريــخ الجويــة عــن إحــداث حريــق هائــل أدى إلــى ســقوط العديــد مــن 

الضحايــا المدنييــن الذيــن أحترقــت أجســادهم وتفحمــت أشــائهم بالقــرب مــن منازلهــم المجــاورة .

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف األمريكــي عــن 

قتــل )32( مدنيــا، بينهــم )9( أطفــال و)3( نســاء وإصابــة 

)81( مدنيــًا أخــر بإصابــات بالغــة بينهــم )7( أطفــال و 

)11( امــرأة. باألضافــة الــى إحــداث  الهلــع  واألثــار النفســية 

المروعــة التــى لحقــت بالســكان المدنييــن بالمناطــق التــي 

137

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار بناقالت ومحطة الوقود في المناطق المستتهدفة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار بمنازل المدنيين في المناطق المستهدفة

صورة موثقة للطفلة الشهيدة/ سمية صالح الجحــافي .

إحــداث  إلــى  التحالــف  لغــارات  الجــوي  اإلســتهداف  أدى 

أضــرار ماديــة جســيمة، لحقــت باألماكــن المســتهدفة  منهــا  

 )7( وتدميــر  كامــل،  بشــكل  للوقــود  محطتيــن  تدميــر 

ناقــات نفطيــة وتدميــر )3( شــاحنات غذائيــة، وتدميــر 

واحتــراق العديــد مــن المنــازل الســكنية، وإحتــراق مــا فيهــا 

مــن ممتلــكات، وتدميــر ســيارات وممتلــكات أخــرى خاصــة 

بالســكان المدنييــن وتدميــر عــدد مــن المــزارع الخاصــة 

بالســكان.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل 

عامرة

محطة 

وخزان وقود
ناقلة 

وقود

سيارة حقول 

زراعية

2 2

7
تضرر جزئيتدمير كلي
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138

ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف: الساعة 8:30 من ليلة الجمعة |     تاريخ اإلستهـداف:  3  أبريل 2015م

حوالــي الســاعة 8:30 مــن ليــل الجمعــة الموافــق 3 أبريــل 2015م،  شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحدة األمريكية 

ثــاث غــارات جويــة علــى قريــة )حجــر عكيــش( التــي تقــع فــي الجهــة الشــمالية لجبــل )النبــي شــعيب( مديريــة بنــي 

مطــر، محافظــة صنعــاء. وتبعــد القريــة المســتهدفة  مســافة تقــدر بـــحوالي )30 كيلومتــر( إلــى الغــرب مــن العاصمــة 

صنعــاء. وقــد أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن ســقوط عــدد مــن األشــخاص 

المدنييــن مــن أســرة واحــدة )األب واإلبــن واألحفــاد( مــا بيــن قتيــل وجريــح، كمــا أدت الغــارات الجــوي للتحالــف األمريكــي 

إلــى قتــل  العديــد مــن المدنييــن بينهــم أطفــال ونســاء، و أســفرت الغــارات الجويــة أيضــًا عــن إصابــة مدنييــن أخريــن 

بجــروح بالغــة، بينهــم نســاء وأطفــال، ورضيــع لــم يتعــدى الشــهر الثانــي مــن عمــره.  كمــا دمــرت الغــارات الجويــة منــزل 

المواطــن  حســين عكيــش  وتعرضــت العديــد مــن المنــازل المجــاورة ألضــرار ماديــة متفاوتــة.

استهداف قرية حجر عكيش بمديرية بني مطر

صورة موثقة لعدد من الضحايا القتلى جراء استهداف التحالف األمريكي  لقرية حجر عكيش بتاريخ 3 أبريل 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى قصــف طائــرات التحالــف واســتهداف منــازل المدنييــن 

 )10( قتــل  عــن  عكيــش  حجــر  لقريــة  مباشــر  بشــكل 

مدنييــن مــن أســرة واحــدة بينهــم )6( أطفــال وامرأتــان 

وإصابــة )7( أشــخاص مدنييــن بينهــم رضيــع فــي الشــهر 

الثانــي مــن عمــره وطفــان وامرأتــان جميعهــم مــن أســرة 

واحــدة.

139

صورة تظهر جانب من الدمار الذي لحق  بمنازل المدنيين بقرية حجر عكيش

صورة تظهر جانب من الدمار الذي لحق  بمنازل المدنيين بقرية حجر عكيش

صورة موثقة لطفالن من ضحايا استهداف قرية حجر عكيش

أســفر القصــف الجــوي لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

)حســين  الموطــن  لمنــزل  كلــي  تدميــر  عــن  األمريكيــة 

ــه عكيــش (، وتعــرض عــدد مــن المنــازل الســكنية  عبدالل

المجــاورة ألضــرار ماديــة متفاوتــة. كمــا أدى القصــف الجــوي  

لطائــرات التحالــف إلــى تدميــر خــزان ميــاة وشــبكة خاصــة 

بميــاة الشــرب وشــبكة الكهربــاء، باإلضافــة الــى نفــوق عــدد 

ــة المســتهدفة.  ــي القري مــن المواشــي المملوكــة ألهال

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل خزان وشبكة 

مياه
شبكة 

كهرباء

موايش

1
2

1

تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف: الساعة 12:00 من يوم اإلثنين     |     تاريخ اإلستهـداف:  6  أبريل 2015م

حوالــي  الســاعة  12:00 مــن ظهــر يــوم اإلثنيــن الموافــق 6 أبريــل 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة  غــارة جويــة اســتهدفت قريــة بيــت رجــال الكائنــة فــي مديريــة بنــي مطــر بمحافظــة صنعــاء. وقــد 

اســتهدفت الغــارة الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــكل مباشــر منــزل المواطــن )صالــح يحيــى 

شــعان( مــا أدى إلــى تدميــر المنــزل الســكني المســتهدف علــى رؤوس ســاكنيه ممــن كانــوا  بداخلــه مــن األطفــال والنســاء، 

الذيــن قتلتهــم غــارة طائــرة التحالــف األمريكــي تحــت أنقــاض الدمــار الــذي خلفــه الصــاروخ الجــوي. وقــد أســفرت الغــارات 

ــرات  ــف  عــن قتــل  عــدد مــن األطفــال و النســاء تحــت أنقــاض المنــزل المدمــر بصواريــخ الطائ الجويــة لطيــران التحال

األمريكيــة، كمــا أســفرت الغــارة الجويــة عــن جــرح أشــخاص مدنييــن أخريــن بينهــم أطفــال. وقــد نجــم عــن اإلســتهداف 

الجــوي  لطائــرات التحالــف األمريكــي  تدميــر المنــزل المســتهدف التابــع للمواطــن صالــح شــعان تدميــرًا كليــًا.

استهداف قرية بيت رجال بمديرية بني مطر

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف غارات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن )صالح يحيى شعان( بتاريخ 6 أبريل 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة التــي اســتهدفت منــزل المواطــن 

)صالــح حســين شــعان( عــن قتــل ) 5( مدنيــي بينهــم 

)3( أطفــال، وجــرح )13( مدنيــًا أخــر، بينهــم )8( أطفــال 

ــار  ــة مــن الخــوف واآلث ــى إحــداث حال ــان. باإلضافــة إل وامرأت

النفســية المروعــة التــي لحقــت بســكان القريــة جــراء قصــف 

ــة. ــازل المدني الطيــران المباشــر للمن

141

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )صالح يحيى شعالن(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )صالح يحيى شعالن(

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف منزل المواطن )صالح يحيى شعالن(

المتحــدة  الواليــات  طائــرات  غــارات  اســتهداف  أدى 

إلــى  األمريكيــة لقريــة بيــت رجــال بمديريــة بنــي مطــر 

تدميــر منــزل المواطــن )صالــح يحيــى شــعان( تدميــرًا 

المجــاورة  الســكنية  المنــازل  مــن  عــدد  ًوتعرضــت  كليــا، 

ألضــرار ماديــة متفاوتــه خلفتهــا الغــارات الجويــة لطيــران 

األمريكــي. التحالــف 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

1

تضرر جزئيتدمير كلي
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:00 بعد منتصف ليل يوم األحد     |     تاريخ اإلستهـداف:  12  أبريل 2015م

استهداف قرية للمهمشين في الظهرة 
بمديرية ماوية محافظة تعز 

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طيران العدوان األمريكي على قرية للمهمشين في الظهرة بمديرية ماوية محافظة تعز

ــف العــدوان  ــرات تحال ــي الســاعة 1:00 بعــد منتصــف ليــل يــوم األحــد الموافــق 12 ابريــل 2015م، شــنت طائ حوال

ثــاث غــارات جويــة اســتهدفت قريــة الظهــرة التــى يقطنهــا عــدد مــن أحفــاد بــال فــي مديريــة التعزيــة بمحافظــة 

تعــز تركــزت الغــارات علــى منــازل المواطنييــن البســيطة فــي ذلــك الحــي الســكني، ممــا تســبب فــي ســقوط عــدد كبيــر 

مــن المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح معظمهــم مــن النســاء و االطفــال، كمــا أســفر القصــف عــن تدميــر عــدد مــن المنــازل 

المتقاربــة و المتاصقــة فــي ذلــك الحــي الفقيــر. وقــد اســتمرت عمليــة إنتشــال جثــث الضحايــا مــن تحــت ركام األنقــاض 

حتــى وقــت متاخــر مــن مســاء ذلــك اليــوم الدامــي.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارات الجويــة عــن ســقوط عــدد)38( شــخص بيــن 

بينهــم  عــدد)18( مدنــي  أستشــهد  شــهيد وجريــح، حيــث 

بجــروح  عــدد)20(  واصيــب  نســاء،  و)5(  أطفــال  عــدد)9( 

بليغــة بينهــم )8( أطفــال و )7( نســاء. باألضافــة الــى أصابــة 

ــي القريــة المســتهدفة بالهلــع و الخــوف ونــزوح معظمهــم  أهال

تاركيــن منازلهــم خــوف مــن القصــف و اســتهداف الطائــرات.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــتهداف  ــراء اس ــكان ج ــق بالم ــذي لح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــدوان ــران الع طي

ــتهداف  ــراء اس ــكان ج ــق بالم ــذي لح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــدوان ــران الع طي

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طيران العدوان األمريكي على 
قرية للمهمشين في الظهرة بمديرية ماوية محافظة تعز

نتــج عــن الغــارات الجويــة المتتاليــة لطائــرات التحالــف التــى 

ــرة  ــة الظهي ــة بقري ــة المتمثل ــة المدني اســتهدفت المنطق

تدميــر  تعــز،  محافظــة  التعزيــة  بمديريــة  الواقعــة 

عــدد)6( مــن المنــازل المتقاربــة و المتاصقــة مــع بعضهــا 

ــازل األخــرى  ــا، وتعــرض عشــرات المن ــرا كلي البعــض تدمي

المجــاورة فــي  المنطقــة المســتهدفة ألضــرار كبيــرة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

6تضررتدمير

14

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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127

ملخص االستهداف

المحـافظة: المدينـــــــة - إب     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 3:30 عصرًا     |     تاريخ اإلستهـداف: 12\4\2015م

حوالــي الســاعة 3:30 عصــرًا مــن يــوم  األحــد الموافــق 12\4\2015م، شــن طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

أكثــر مــن تســع غــارات جويــة علــى مدينــة إب المكتضــة بالســكان، مســتهدفًا بتلــك الغــارات الجويــة ملعــب مدينــة إب 

ــة الرياضيــة التابعــة لــه وســط مدينــة إب اآلهلــة بالســكان المدنييــن وعلــى عــدد مــن المنــازل الســكنية المجــاورة  والصال

للملعــب الرياضــي. وقــد أدى اإلســتهداف الجــوي لغــارات طائــرات التحالــف األمريكــي إلــى تدميــر منــزل المواطــن )عبــدة 

ــى رؤوس ســاكنيها. كمــا  أســفرت الغــارات  ــاألرض عل ــذي يتكــون مــن ثاثــة أدوار تــم تســويتها  ب ــي البعيســي(، وال عل

الجويــة لطيــران التحالــف علــى أماكــن آهلــة بالســكان بمدينــة إب منهــا منــزل البعيســي عــن قتــل )15( مدنــي بينهــم )9( 

صيــب بجــروح خطيــرة كمــا جــرح )5( آخــرون،  فضــًا عــن تدميــر 
ُ
مــن أســرة المواطــن عبــدة علــي البعيســي عــدا  ناجيــا  أ

ــة المجــاورة للملعــب  ــازل المدني ــه بشــكل شــبه كامــل. كمــا تعرضــت عــدد مــن المن ــة التابعــة ل الملعــب الرياضــي والصال

الرياضــي والمحــات التجاريــة ألضــرار ماديــة متفاوتــه جــراء الغــارات  الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

استهداف الصالة والملعب الرياضي بمدينة إب 

صورة موثقة لطفلين من ضحايا استهداف الملعب الرياضي بغارات طائرات الواليات المتحدة األمر األمريكية بتاريخ 12 أبريل 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المتحــدة  الواليــات  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

أطفــال   )7( بينهــم  مدنــي  قتــل )15(  عــن  األمريكيــة 

وامرأتــان منهــم )9( أشــخاص مــن أســرة المواطــن عبــدة 

علــي البعيســي والتــي تتكــون مــن )9( أفــراد، بينهــم )7( 

الغــارات  أســفرت  كمــا  النســاء.  مــن   )2( وعــدد  أطفــال 
الجويــة عــن جــرح  )6( أشــخاص بينهــم طفــان.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

128

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالملعب الرياضي.

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالملعب الرياضي.

صورة موثقة لطفل من ضحايا استهداف الملعب الرياضي
الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

أدى االســتهداف الجــوي لطائــرات التحالــف لمناطــق مدنيــة 

ــى تدميــر الملعــب وصالتــه الرياضيــة وســط  بمدينــة إب إل

المواطــن )عبــده علــى  مدينــة إب، وكــذا تدميــر منــزل 

ــا تضــررت جــراء االســتهداف  الجــوي أيضــًا  البعســي(. كم

عــدد )14( منــزاًل مــن المنــازل المدنيــة المجــاورة بأضــرار 

ماديــة متفاوتــة، وعــدد )6( محــات تجاريــة،  وســيارة 

خاصــة.  

2 1

14

6

1

تضرر جزئيتدمير كلي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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144

ملخص االستهداف

المحـافظة: عمران     |     زمان اإلستهداف: الساعة السابعة مساء يوم األربعاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  15  أبريل 2015م

حوالــي الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم االربعــاء الموافــق 15 أبريــل 2015م، وأثنــاء تواجــد المواطنيــن فــي منازلهــم 

وأمــام محطــة المشــتقات النفطيــة بســياراتهم شــن طيــران التحالــف عــدة غــارات جويــة علــى ســوق شــعبي بمديريــة 

حــوث محافظــة عمــران أدت إلــى ســقوط عشــرات الضحايــا بينهــم أطفــال ونســاء بيــن قتيــل وجريــح، كــذا تدميــر محطــة 

وقــود وقاطــرة محملــة بالغــاز ودينــة تحمــل اعــاف للدواجــن وعشــرات الســيارات الخاصــة والنقــل واألجــرة التــي كانــت 

فــي إنتظــار تعبئــة الغــاز،  باإلضافــة إلــى تدميــر ســوق تجــاري بالكامــل بمــا فيــه مــن بضائــع وممتلــكات، فضــًا عــن إنهيار 

عــدد مــن المنــازل القريبــة وتدميــر بعضهــا بشــكل كلــي وتعــرض عــدد آخــر منهــا بأضــرار ماديــة متفاوتــه وتدميــر 

جســرين للعبــور فــي الطريــق العــام الرابــط بيــن مدينــة حــوث ومحافظــة صعــدة. 

استهداف سوق شعبي بمديرية حوث

صورة موثقة لبعض الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات التحالف األمريكي لسوق شعبي بمديرية حوث بتاريخ 15 أبريل 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المتحــدة  الواليــات  تحالــف  طيــران  غــارات  أســفرت 

األمريكيــة  عــن ســقوط عــدد )45( قتيــًا بينهــم )8( 

أطفــال، كمــا أدى األســتهداف الجــوي لطيــران التحالــف إلــى 

إصابــة وجــرح عــدد )70( مدنيــًا أخــر بينهــم )19( طفــل 

وامــرأة واحــدة بجــروح وإصابــات مختلفــة.

145

صورة موثق تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمحالت وممتلكات المدنيين.

صورة موثق تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمحالت وممتلكات المدنيين.

صورة موثقة لبعض أشالء الضحايا جراء استهداف سوق شعبي بمديرية حوث

أدى اإلســتهداف الجــوي لمدينــة عمــران إى تدميــر محطــة 

وإحــراق  الغــاز  بمــادة  محملــة  بجوارهــا  وقاطــرة  وقــود 

المحطــة  فــي  كانــت  التــي  والباصــات  الســيارات  عشــرات 

تدميــر عشــرات  وكــذا  الغــاز  بمــادة  تزويدهــا  بانتظــار 

الســيارات والناقــات منهــا شــاحنة محملــة بأعــاف للدواجــن 

أثنــاء مرورهــا مــن الطريــق العــام لحضــة اإلســتهداف. كمــا 

أســفر اإلســتهداف أيضــًا عــن تدميــر عــدد مــن المحــات 

التجاريــة المجــاورة، 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

محالت 

تجارية

منزل أو 

عامرة سكنية

وسائل نقل ناقلة

5
3 4

1

تضرر جزئيتدمير كلي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

270



146

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 10:30 من يوم اإلثنين     |     تاريخ اإلستهـداف:  20  أبريل 2015م

حوالــي الســاعة 10:30 مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق 20 أبريــل 2015م، شــنت طائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة   

غــارة جويــة بســاح محــرم دوليــًا علــى منطقــة عطــان حيــث يقــع حــي فــج عطــان اآلهــل بالســكان، وهــو حــي مكتــض 

بالوحــدات الســكنية والســفارات والشــركات التجاريــة والمستشــفيات الخاصــة والمــدارس والجامعــات وعــدد من المنشــآت 

المدنيــة ، وهــو أحــد أحيــاء مديريــة الســبعين بالجنــوب الغربــي للعاصمــة صنعــاء. وقــد أســفر عــن اإلســتهداف الجــوي 

انفجــار هائــل أدى إلــى ســقوط عــدد كبيــر مــن األشــخاص المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح بينهــم أعــداد كبيــرة مــن األطفــال 

ــرة لحــق  ــار كبي ــج عطــان ودم ــل بحــي ف ــار هائ ــى إحــداث دم ــف إل ــرات التحال ــا أدى القصــف الجــوي لطائ والنســاء . كم

بالوحــدات الســكنية والمحــات التجاريــة والمنشــآت المدنيــة علــى امتــداد واســع جــدًا يغطــي منطقــة حــي فــج عطــان 

بشــكل شــبه كامــل.

استهداف منطقة فج عطان بأمانة العاصمة

صورة موثقة لعدد من الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات طائرات الواليات المتحدة األمريكية لحي عطان بساح محرم بتاريخ 20 أبريل 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

147

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين بحي عطان

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال نتيجة استهداف حي فج عطان بسالح محرم دوليًا

إحــداث  إلــى  التحالــف  لطائــرات  الجــوي  اإلســتهداف  أدى 
إلمتــداد  جــدًا حصرهــا  ماديــة جســيمة يصعــب  أضــرار 
ــار و الخــراب  ــازل ســكنية للدم ــد تعرضــت من نطاقهــا. فق
المنــازل  مئــات  تعرضــت  حيــث  واســع،  إمتــداد  علــى 
والخدميــة  التجاريــة  والمحــات  والمكاتــب  والشــركات 
والمــدارس والمستشــفيات وروضــات األطفــال والجامعــات 
والمســاجد وخطــوط نقــل الطاقــة والشــوارع ووســائل النقــل 
المختلفــة للدمــار واألضــرار. كمــا تعرضــت لألضــرار والدمــار 
جــراء القصــف الجــوي عــدد مــن المنشــآت والهيئــات، منهــا  

ســفارات أجنبيــة وهيئــات ومنظمــات دوليــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل اسوق منشأة 

حكومية

مستشفى 

ومرفق صحي
منشأة 

تجارية

محطة وقود مخزن أغذية خزان وشبكة 

مياه

منشأة جاميعة مصنع مزارع دجاج منشأة سياحية

ومايش
سيارة مسجد

66 1 12 1 121 1 2 2 1135 2

4,319

2 2 2 1 11 3 5

7,733

تضرر جزئيتدمير كلي

التحالــف األمريكــي لمنطقــة  أدى اســتهداف غــارات طيــران 

ــل بينهــم )25( طفــل  ــى ســقوط عــدد )120( قتي عطــان إل

و)6( نســاء، وبلــغ عــدد الجرحــى أكثــر من )647( بينهم )56( 

طفــل و)30( امــرأة، فــي حيــن بقيــت بعــض الجثــث مجهولــة لــم 

يتــم التعــرف عليهــا وعلــى األشــاء المتناثــرة بالمــكان.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة: إب     |     زمان اإلستهداف: الساعة 12:00 من يوم اإلثنين     |     تاريخ اإلستهـداف:  21  أبريل 2015م

حوالــي الســاعة 9:30 مــن صبــاح يــوم  الثاثــاء الموافــق 21 أبريــل 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة عــدة غــارات جويــة  اســتهدفت  جســر المخــادر لحظــة اكتضــاض المــكان المســتهدف  بالســيارات والدراجــات 

الناريــة وناقــات الوقــود أثنــاء مرورهــا علــى طريــق الجســر. وقــد أســفرت الغــارة الجويــة األولــى لطائــرات الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة عــن ســقوط عــدد مــن القتلــى والجرحــى. وأثنــاء عمليــة اإلســعاف مــن قبــل بعــض المــارة الــذي هرعــوا 

إلســعاف الجرحــى وانتشــال القتلــى، عــاودت الطائــرات الحربيــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة لتقــوم بقصــف المســعفين 

بغــارة جويــة ثانيــة أســفر  عنهــا تناثــر أشــاء العديــد مــن أجســاد المســعفين، وإصابــة أشــخاص مدنييــن أخريــن بإصابــات 

بالغــة.  وقــد ألحقــت الصواريــخ الجويــة  الدمــار بالجســر وأضــرار ماديــة متفاوتــة،  وكــذا تضــرر منــازل ســكنية.

استهداف مدنيين ومنشآت مدنية بمديرية المخادر

صورة موثقة لعدد من الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لجسر المخادر بتاريخ 21 أبريل 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المتحــدة  الواليــات  طيــران  غــارات  اســتهداف  أدى 

األمريكيــة لجســر المخــادر بمحافظــة إب إلــى ســقوط عــدد 

)24( قتيــل مــن المدنييــن، بينهــم نســاء أطفــال، كمــا 

ــًا  ــة عــدد  )26( مدني ــة عــن إصاب أســفرت الغــارات الجوي

أخــر بجــروح متفاوتــه بينهــم )6( أطفــال.

143

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بجسر المخادر.

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بجسر المخادر.

صورة موثقة ألشاء الضحايا نتيجة استهداف جسر المخادر

األمريكــي  التحالــف  لطيــران  الجــوي  القصــف  عــن  نجــم 

تدميــر جســر المخــادر، بنقيــل ســماره، مديريــة المخــادر 

وتضــررت عــدد مــن المنــازل المجــاورة التــى تقــع فــي أحــد 

الجوانــب أســفل الجســر، وهــي عبــارة عــن صفيــح ومخيمــات 

يســكنها قرابــة خمســون أســرة فقيــرة. كمــا دمــر القصــف 

شــبكة ميــاه للشــرب والــري لمنطقــة  المخــادر. باإلضافــة الى 

ــة  ــن الســيارات والدراجــات الناري ــر و تضــرر عــدد م تدمي

الخاصــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

جسور 

وطرق

منازل )صفيح شبكة مياه

ومخيامت(

وسائل نقل

1 1

تضرر جزئيتدمير كلي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 12:40  بعد منتصف الليل   |     تاريخ اإلستهـداف:  1  مايو  2015م

ــات المتحــدة  ــف الوالي ــرات تحال ــو 2015م، شــنت طائ ــق 1 ماي ــل المواف ــي الســاعة 12:40  بعــد منتصــف اللي حوال

األمريكيــة غاراتهــا الجويــة علــى حــي شــعب الحافــة بمنطقــة ســعوان الســكنية بأمانــة العاصمــة صنعــاء، والــذي يكتــض 

بالســكان المدنييــن،  ويتبــع مــن الناحيــة اإلداريــة مديريــة أزال فــي الجــزء الشــرقي مــن العاصمــة صنعــاء. وقــد أســفرت 

ــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة  التــي اســتهدفت حــي شــعب الحافــة عــن قتــل العديــد مــن  الغــارات الجويــة لطائ

ســكان الحــي المدنــي حيــث ُدمــرت منازلهــم علــى رؤوس ســاكنيها مــن األطفــال والنســاء تحــت جنــح ظــام الليــل، وفــي 

لحظــات كان ســكان الحــي يغطــون فــي ســبات مــن ليــل آمنيــن. كمــا أدت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي إلــى 

جــرح أشــخاص أخريــن مــن أبنــاء حــي شــعب الحافــة الســكني. باإلضافــة الــى تدميــر عــدد مــن المنــازل الســكنية تدميــرًا 

كليــًا، وتضــررت منــازل ســكنية أخــرى بإضــرار ماديــة متفاوتــة .

استهداف حي شعب الحافة بمنطقة سعوان السكنية

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طيران التحالف األمريكي لحي شعب الحافة بتاريخ 1 مايو 2015م 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارات الجويــة  علــى حــي شــعب الحافــة بمنطقــة 

ــًا،  ــة العاصمــة صنعــاء عــن قتــل  )21( مدني ســعوان بأمان

ــا أدى الغــارات   ــال، وعــدد )8( نســاء، كم بينهــم )8( أطف

ــال و)5(  ــًا،  بينهــم )5( أطف ــى جــرح عــدد )24( مدني إل

نســاء و  )6( أشــخاص مســنين )طاعنيــن فــي الســن(.

أدت الغــارات الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 

ســعوان  بمنطقــة  الحافــة  شــعب  حــي  علــى  األمريكيــة 

الســكنية إلــى تدميــر )9( منــازل ســكنية تدميــرًا كليــًا، 

و تضــرر عــدد )44( منــزل ســكني أخــر بإضــرار ماديــة 

متفاوتــة.

158

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل وممتلكات المدنيين جراء استهداف طيران 
التحالف لحي شعب الحافة بمنطقة سعوان

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل وممتلكات المدنيين جراء استهداف طيران 
التحالف لحي شعب الحافة بمنطقة سعوان

صورة موثقة لعدد من الضحايا المدنيين جراء استهداف طيران التحالف لحي شعب الحافة
الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

9

44
تدمير كلي

تضرر جزئي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

276



150

ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف: ساعات الفجر األولى من يوم األربعاء    |     تاريخ اإلستهـداف:  6  مايو  2015م

فــي ســاعات الفجــر األولــى مــن يــوم األربعــاء الموافــق 6 مايــو 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة عــدة غــارات جويــة علــى عــدة أحيــاء مدنيــة ومناطــق ســكنية متفرقــة فــي محافظــة صعــدة، حيــث 
اســتهدفت الغــارات الجويــة منــازل مكتضــة بســاكنيها مــن األطفــال والنســاء، أحدهــا للمواطــن )عبداللــه اإلبــي( والــذي 
ــى البحــث  ــم اســتهدافه واســتهداف محكمــة اإلســتئناف و مبن ــة صعــدة، حيــث ت يقــع  جــوار المركــز الثقافــي بمدين
الجنائــي بمدينــة صعــدة. تــا ذلــك اســتهداف منــزل ســكني فــي مديريــة ضحيــان بمنطقــة الضميــد للمواطــن )محمــد 
يحيــى اللهبــي(،  وكــذا  اســتهداف منــزل ســكني أخــر فــي مديريــة البقــع بمحافظــة صعــدة للمواطــن )محمــد مانــع أبــو 
ــى محافظــة صعــدة عــن قتــل عــدد كبيــر مــن المدنييــن بينهــم  ــة المتفرقــة عل راس(. وقــد أســفرت الغــارات الجوي
أطفــال ونســاء، مــن بينهــم نســاء حوامــل، وجــرح مدنييــن آخريــن، وتدميــر منــازل ســكنية. كمــا تعرضــت عــدة منــازل  

ســكنية أخــرى مجــاورة بأضــرار ماديــة متفاوتــة، فضــًا عــن تدميــر مبانــي ومنشــأة مدنيــة عامــة. 

استهداف أماكن ومنشآت مدنية بضحيان وصعدة والبقع

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طيران التحالف األمريكي لمنزل المواطن )عبدالله اإلبي( بمدينة صعدة بتاريخ6 مايو 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى150
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صورة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )عبدالله اإلبي( بمدينة صعدة

صورة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )عبدالله اإلبي( بمدينة صعدة

صورة موثقة لطفان من ضحايا استهداف طيران التحالف لمنزل المواطن )عبدالله اإلبي( بمدينة صعدة

علــى  األمريكــي  التحالــف  لطائــرات  الجــوي  القصــف  أدى 
األماكــن المدنيــة بمحافظــة صعــدة عــن تدميــر  كلــي لعــدد 
)3( منازل ســكنية تم اســتهدافها بشــكل مباشــر، وتضرر 
عــدد أخــر مــن المنــازل الســكنية المجــاورة بأضــرار  ماديــة 
متفاوتــة. كمــا أدى القصــف الــى تدميــر المركــز الثقافــي 
ومحكمــة االســتئناف ومبنــى البحــث الجنائــي بمدينة صعدة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل منشأة حكومية

3 3

تضرر جزئيتدمير كلي

ــًا بينهــم )32( طفــل،  أســفرت الغــارات عــن  مقتــل )53( مدني
ــي أخــر  ــان، وجــرح )16( مدن ــان حاملت و)12( امــرأة منهــن امرأت
بينهــم )9( طفــل و)4( نســاء، وكانــت محصلــة الغــارة األولــى التــى 
اســتهدفت منــزل المواطــن )عبداللــه اإلبــي( ســقوط جميــع مــن فــي 
المنــزل قتلــى تحــت األنقــاض ويبلــغ عددهــم)37( شــخص، بينهــم 
)24( طفــًا و)6( نســاء، وإصابــة )9( أخريــن بجــروح مختلفــة 

بينهــم طفــان وامرأتــان.
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ملخص االستهداف

المحـافظة: ذمار     |     زمان اإلستهداف: الساعة 8:15 من صباح يوم األربعاء    |     تاريخ اإلستهـداف:  6  مايو  2015م

حوالــي الســاعة 8:15 مــن صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 6 مايــو 2015م ، اســتيقظ الســكان فــي منطقــة ذمــار 

القــرن بمحافظــة ذمــار علــى أصــوات غــارات الطائــرات الحربيــة بتحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي اســتهدفت  

بغاراتهــا الجويــة عــدة أماكــن آهلــة منهــا منــازل ســكنية بمنطقــة )ذمــار القــرن(. وقــد أدت الغــارات الجويــة إلــى تدميــر 

عــدد مــن المنــازل الســكنية، وتضــرر عــدد أخــر بأضــرار ماديــة متفاوتــة. كمــا اســتهدف القصــف الجــوي الشــارع الرئيســي 

العــام بمدينــة ذمــار الواصــل بيــن مدينتــي )صنعــاء - تعــز( لحظــة مــرور الســيارات والمواطنيــن، وقــد أســفر اإلســتهداف 

الجــوي عــن ســقوط عــدد مــن الضحايــا المدنييــن وتدميــر العديــد مــن المنــازل المدنيــة المجــاورة. باإلضافــة إلــى تدميــر 

مصنــع للطــوب )الُبلــك( بجميــع محتوياتــه، وكــذا تدميــر شــاحنة وســيارة ودراجــة ناريــة. وقــد خلفــت الغــارات عــدد 

مــن الضحايــا  المدنييــن بينهــم أطفــال.

استهداف منازل سكنية بمنطقة ذمار القرن

صورة موثقة ألحد الضحايا الجرى من األطفال جراء استهداف غارات التحالف األمريكي لمنطقة قرن ذمار بتاريخ 6 مايو 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى148
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أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف علــى منطقــة 

ذمــار القــرن عــن ضحايــا مدنييــن، حيــث ســقط عــدد )10( 

مدنيــًا   جريحــًا  و)24(  وامــرأة،  طفــان  بينهــم  شــهداء 

بينهــم )7( أطفــل و )5( نســاء أصيبــوا بجــروح متفاوتــة 

بعضهــا خطيــرة. 

149

صورة موثقة تظهر لشاحنة المواطن )علي الحبيشي(  التي دمرت جراء استهداف طيران التحالف 
لمنطقة ذمار القرن.

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين جراء استهداف طيران التحالف 
لمنطقة ذمار القرن.

صورة موثقة للطفلة المصابة )نور اإليمان محمد الحداء( جراء استهداف طيران التحالف لمنطقة ذمار القرن

ــار  ــف لمنطقــة ذم ــران الجــوي للتحال  أدى اســتهداف الطي

القــرن إلــى تدميــر )6( منــازل مدنيــة ُدمــرت بشــكل كامــل،  

باإلضافــة إلــى تضــرر نحــو )11( منــزاًل أخــر بأضــرار ماديــة 

متفاوتــة، وكــذا تدميــر مصنــع »الُبلــك« بكامــل محتوياتــه،  

وتحطــم شــاحنة نــوع »قــاب« و »ســيارة« ودراجــة ناريــة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل وسائل 

نقل

مزرعة مصنع 

)بلك(

قالب

6

1
2

1 1 1

11

تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحافظــة: مديرية بكيل المير، محافظة حجة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 6:10 مساًء     |     تاريخ اإلستهـداف:  الخميس 7\5\2015م

حوالــي  الســاعة 6:10 مــن مغــرب يــوم الخميــس، الموافــق 7\5\2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة الــذي تتصــدره ظاهريــًا الســعودية واإلمــارات عــدد مــن  الغــارات الجويــة علــى قريــة مدنيــة بمنطقــة ســمنه، 

 بتلــك الغــارات الجويــة منــازاًل مدنيــة للمواطنييــن مــن أبنــاء القريــة 
ًً
مديريــة بكيــل الميــر، محافظــة حجــة، مســتهدفة

التــي يتكــون منازلهــا مــن القــش والصفيــح. وقــد نجــم عــن اإلســتهداف الجــوي قتــل  أفــراد أســرة كاملــة تتكــون مــن 

)16( فــردًا، جلهــم مــن النســاء واألطفــال، كمــا أســفر القصــف الجــوي لغــارات التحالــف األمريكــي أيضــًا عــن تفحــم جثــث 

وفــي فــي ذات اليــوم بعــد 
ُ
ــم ينجــوا منهــم ســوى طفليــن، أحدهمــا ت ــر أشــاء أجســادهم المتفحمــة، ول ــا وتناث الضحاي

دخــل الطفــل األخــر إلــى العنايــة المركــزة بــذات المستشــفى لخطــورة 
ً
إســعافه إلــى المستشــفى الجمهــوري بحجــة،  بينمــا  أ

إصابتــه وإحتــراق بعضــًا مــن أجــزاء جســده، وقــد توفــي بعــد ذلــك علــى إثــر إصاباتــه  بداخــل المستشــفى الجمهــوري  

بحجــة.

استهداف منزل المواطن )محمد ناصر ثكنة(

استهداف قرية سمنة من قبل طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية صورة موثقة لعدد من األطفال الضحايا  جراء

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أدى اإلســتهداف الجــوي إلــى قتــل )16( مدنيــًا، بينهــم 

خطيــرة،  بحــروق  طفليــن  أصيــب  كمــا  ونســاء.  أطفــال 

وفــي علــى إثرهــا أحدهمــا فــي اليــوم الثالــث مــن واقعــة 
ُ
ت

دخــل الطفــل األخــر العنايــة المركــزة حيــث 
ُ
اإلســتهداف، وأ

فــارق الحيــاة بعــد بضعــة أيــام، متأثــرًا بجراحــه لترتفــع 

حصيلــة القتلــى مــن األطفــال إلــى )11( طفــل.

130

صورة  تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالقرية المستهدفة ببكيل المير.

صورة  تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالقرية المستهدفة ببكيل المير.

منزل

صورة موثقة تظهر أحد األطفال الشهداء نتيجة استهداف قرية مدنية في بكيل المير.

المتحــدة  الواليــات  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

األمريكيــة عــن تدميــر منــزل المواطــن )محمــد ناصر ثكنة( 

و نفــوق عــدد )100( مــن مــن األغنــام التــي لــم تســلم هــي 

األخــرى مــن القتــل الوحشــي بفعــل غــارات طيــران التحالــف 

التــي اســتهدفت منــازل ســكنية بمنطقــة ســمنه .

100

1

الجرحى المدنيين الشهداء المدنيين

تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 5:30 من يوم اإلثنين     |     تاريخ اإلستهـداف:  11  مايو  2015م

حوالــي الســاعة 5:30 مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق 11 مايــو 2015م القــت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

قنابــل وصواريــخ شــديدة اإلنفجــار ومحرمــة دوليــا علــى منطقــة نقــم الماصقــة لألحيــاء الســكنية. ومــن تلــك األحيــاء حــي 

نقــم الــذي يتبــع مديريــة أزال، والــذي يتواجــد فيــه اآلف المنــازل الســكنية والعديــد مــن المبانــي والمنشــآت المدنيــة 

ومئــات المحــات التجاريــة. وقــد أســفرت تلــك الغــارات الجويــة بالصواريــخ المحرمــة عــن قتــل وإصابــة أعــداد  كبيــر 

مــن  األشــخاص المدنييــن بينهــم أطفــال ونســاء. كمــا أدت الغــارات الجويــة بالصواريــخ ذات اإلنفجــار الهائــل إلــى إحــداث 

حالــة مــن الرعــب والفــزع بيــن أوســاط الســكان. باإلضافــة إلــى إلحــاق األضــرار الجســيمة بأعــداد كبيــرة جــدًا مــن المنــازل 

 تعريــض حيــاة اآلالف مــن ســكان العاصمــة صنعــاء للخطــر بســبب شــضايا 
َ
والمنشــآت المدنيــة، كمــا نجــم عنهــا أيضــا

ــة إحــداث أضــرار  ــف األمريكــي. كمــا نجــم  عــن الصواريــخ الجوي ــرات التحال ــة جــراء صواريــخ طائ االنفجــارات المتعاقب

نفســية عميقــة جــدًا لحقــت بالســكان المدنييــن مــن أبنــاء أحيــاء نقــم جــراء اإلســتهداف العنيــف باألســلحة المحرمــة دوليــًا.

استهداف منطقة نقم بأمانة العاصمة باستخدام أسلحة 
َ
محرمة دوليا

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنطقة نقم بتاريخ 11 مايو 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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160

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بأحد المساجد في منطقة نقم

صورة موثقة للضحية )صفية محمد قاسم( جراء استهداف منطقة نقم بالقصف الجوي

أدى اإلســتهداف الجــوي لمنطقــة نقــم إلــى تدميــر عشــرات 

المنــازل تدميــرًا كليــًا علــى رؤوس ســاكنيها، وكــذا تدميــر 

المســاجد والمــدارس والمنشــآت الحكوميــة  العديــد مــن 

التربويــة والمهنيــة والفنيــة والتعليميــة والقضائيــة، ومــن 

بينهــا المحكمــة التجاريــة. باإلضافــة إلــى تدميــر العيــادات 

الخارجيــة لمستشــفى الثــورة العــام وتضــرر بقيــة األقســام 

وتعطيــل األقســام األخــرى وتحطيــم نوافــذ وديكــورات 

ماديــة  أضــرار  وإحــداث  كلــي،  شــبه  بشــكل  المستشــفى 

متفاوتــه بالمئــات مــن المحــات التجاريــة وتحطيــم نوافــذ 

ــة والبعيــدة مــن نقــم، وكــذا تدميــر خــزان  ــازل القريب المن

ميــاه وشــبكة رئيســية لميــاه الشــرب، وتدميــر شــبكات 

مــن  العديــد  تضــررت  كمــا  األحيــاء.  تلــك  فــي  الكهربــاء 

المنشــآت الحيويــة والخدميــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة منشأة 

تجارية
مخزن 

أغذية

شاحنة 

غذائية

مسجد مدرسة 

ومعهد

مستشفى 

ومرفق صحي

أسواق محطة وقود موقع أثري منظامت 

دولية

منشأة 

سياحية

منشأة 

حكومية

54 107
421 300

63 71 31 25 27 82 11 2 1 450 32 17 12 6 5 12 1 5 1

3057

تضرر جزئيتدمير كلي

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة عــن ســقوط عــدد )91( قتيــل، بينهــم )15( 

ــد عــن )441(  ــا يزي ــب م صي
ُ
ــا أ ــرأة. كم ــال و)13( ام أطف

ــًا أخــر، بينهــم )36( طفــًا و)16( امــرأة، باإلضافــة  مدني

الــى تشــريد ونــزوح معظــم ســكان الحــي المســتهدف.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـــافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 4:30  عصر يوم الثالثاء    |     تاريخ اإلستهـــداف:  12  مايو  2015م

استهداف منشآت وأماكن سكنية وسوق شعبي 
بمدينة زبيد التاريخية

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طيران التحالف  األمريكي لمدينة زبيد التأريخية بتاريخ 12 مايو 2015م

حوالــي الســاعة 4:30 مــن عصــر يــوم الثاثــاء الموافــق 12مايــو 2015م ، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة غــارات جويــة اســتهدفت مناطــق مفترقــة بمدينــة زبيــد التأريخيــة، نجــم عنهــا قتــل )116( مدنيــًا بينهــم 

أطفــال ونســاء، وإصابــة )94( أخــر بأصابــات بالغــة.  وقــد اســتهدفت الغــارة األولــى عمــارة المواطــن )محمــد منصــور 

الوجيــه( المكونــة مــن ثاثــة أدوار ســكنية، الــدور األول يوجــد بــه مطعــم ومحــات تجاريــة، والــدور الثانــي تســكن فيــه 

أســر مدنيــة، بينمــا يوجــد فــي الــدور الثالــث لوكنــده )اســتراحة ســياحية(. ثــم اســتهدفت غــارة أخــرى ســوقًا شــعبيًا فــي 

مدينــة »زبيــد التأريخيــة«،  وغــارة جويــة ثالثــة اســتهدفت المســعفين للجرحــى جــراء الغــارات الســابقة. وقــد نجــم عنهــا 

قتــل وجــرح العشــرات مــن المدنييــن، وتدميــر الســوق والمنــازل والمحــات التجاريــة.  وبعــد دقائــق مــن وقــوع الغــارة 

الثالثــة شــنت الطائــرات التحالــف  غــارة جويــة رابعــة علــى منطقــة »البيشــية« التـــي تقــع خلــف الجامــع التأريخــي »جامــع 

البيشــة«، وتبعــد عــن الســوق المســتهدف حوالــي 300 متــر.  كمــا اســتهدفت غــارات جويــة أخــرى مزرعــة بداخلهــا 

عــدد مــن المنــازل الســكنية منهــا منــزل المواطــن )عبــده ســالم عمــر( و كــذا مبنــى مؤسســة الكهربــاء .
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صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق عمارة  المواطن )محمد منصور الوجيه(

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طيران التحالف لمدينة زبيد التاريخية

للمنشــآت  األمريكــي  التحالــف  طائــرات  اســتهداف  أدى 

واألماكــن المدنيــة بمدينــة زبيــد التأريخيــة إلــى تدميــر 

ســوق شــعبي وعمــارة مكونــة مــن ثاثــة أدوار تحتــوي 

علــى مطعــم ومحــات تجاريــة وشــقق ســكنية ولوكنــدة 

)اســتراحة ســياحية(. باإلضافــة إلــى تدميــر منــزل المواطــن 

المنــازل  مــن  آخــر  وتضررعــدد   ) عمــر  ســالم  )عبــده 

الســكنية المجــاورة، وتضــررت مزرعــة خاصــة تضــم عــدد 

مــن المنــازل الســكنية، وتعــرض )مســجد البيشــة التأريخــي( 

ألضــرار ماديــة كبيــرة. 

الجرحى المدنيينالقتلى  المدنيين

أسواق منزل أو 

عامرة

منشأة 

تجارية

طريق 

وجرس

منشأة 

حكومية

مسجد سيارة محطة 

وقود

مخزن 

أغذية

خزان وشبكة 

مياه

شبكة

ومحطة اتصال
منشأة 

سياحية

حقول 

زراعية

موقع أثري

16

20

14

1

13

1 1
3

1 1 1 1 11 1
2

تضرر جزئيتدمير كلي

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف التــى أســتهدفت 

مناطــق مدنيــة متفرقــة فــي مدينــة زبيــد التاريخيــة طالــت 

ــة  ــازل ســكنية ومطعــم ومحــات تجاري ســوق شــعبي ومن

ولوكنــدة )اســتراحة ســياحية(، عــن قتــل عــدد )116( 

مدنيــا، بينهــم أطفــال ونســاء، وإصابــة )94( مدنيــًا آخــر.
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ملخص االستهداف

المحـافظة: ذمار     |     زمان اإلستهداف: مابين الساعة 4-6 من مساء يوم األحد   |     تاريخ اإلستهـداف:  21  مايو  2015م

استهداف منازل ومنشآت مدنية بمدينة ذمار 

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طيران التحالف األمريكي األحياء السكنية بمدينة ذمار بتاريخ 21 مايو 2015م 
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مابيــن الســاعة 4-6 مــن مســاء يــوم األحــد الموافــق 21مايــو 2015م ، شــنت طائــرات التحالــف األمريكــي عــدة غــارات 

جويــة اســتهدفت أماكــن مدنيــة ومنــازل ســكنية فــي الجنــوب الغربــي لمدينــة ذمــار، منهــا حــي رومــا القديمــة المكتــظ 

بالســكان  المدنييــن. و بمنطقــة هــران اســتهدفت غــارات طائــرات التحالــف األمريكــي اســتراحة هــران الســياحي و مبنــى 

مركــز الرصــد الزلزالــي. حيــث واســتهدفت الغــارات الجويــة فنــدق ومنتــزه ســياحي بجبــل هــران ســقط علــى إثرهــا  عــدد 

مــن النــزالء المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح. كمــا اســتهدفت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف حديقــة هــران التــي كان 

فيهــا العديــد مــن الزائريــن لحضــة اإلســتهداف، وكــذا اســتهدفت الغــارات مبنــى متحــف ذمــار الــذي يحــوي العديــد مــن 

القطــع األثريــة النــادرة،  و اســتهدفت كذلــك اســتراحة جامعــة ذمــار ومبنــى المعهــد المهنــي بمنطقــة الــدرب شــمال 

ــي للمناطــق  مدينــة ذمــار بالقــرب مــن جامعــة ذمــار، وفــرع شــركة النفــط. وقــد نجــم عــن اإلســتهداف الجــوي المتتال

المدنيــة بمدينــة ذمــار قتــل وجــرح عشــرات المدنييــن بينهــم أطفــال ونســاء، وتدميــر عــدد مــن المنشــآت واألماكــن 

المدنيــة.
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صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمتحف ذمار اإلقليمي

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين بمدينة ذمار

صورة موثقة لعدد من الضحايا األطفال جراء استهداف طيران التحالف مدينة ذمار

أســفرت غــارات طيــران التحالــف الجويــة عــن تدميــر متحف 

ذمــار التأريخــي ومركــز الرصــد الزلزالــي ومضخــة للميــاه 

واســتراحة  ســكنية  منــازل   )6( عــدد  وتدميــر  وفنــدق 

جامعــة ذمــار تدميــرًا كليــًا. كمــا تضــررت عــدد )8( منــازل  

ســكنية ومســجد العزيــزي ومبانــي جامعــة ذمــار والمعهــد 

ــار، وتضــررت  ــرع شــركة النفــط بمحافظــة ذم ــي وف المهن

عــدة منشــآت مدنيــة أخــرى بأضــرار ماديــة متفاوتــة جــراء 

ــات المتحــدة األمريكيــة. ــف  الوالي غــارات تحال

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل منشأة 

حكومية

مضخة 

مياه

منشأة 

سياحية

منشأة 

جامعية

مدرسة 

ومعهد

مسجد

6

2 1
2

11 1 1

8

تضرر جزئيتدمير كلي

أدى اســتهداف الغــارات  لألماكــن المدنيــة بمدينــة ذمــار إلــى قتــل 
ــراد،  ــن تســعة أف ــة م ــًا بينهــم أســرة مكون ــل عــن )27( مدني مااليق
بينهــم )5( أطفــال، و)3( نســاء. كمــا أصيــب عــدد )22( مدنيــًا 
آخــر بينهــم طفــل و )4( نســاء، معظمهــم كانــت جراحهــم خطيــرة. 
باإلضافــة إلــى إثــارة حالــة مــن الخــوف بيــن أوســاط الســكان، وإحــداث 
لألماكــن  الجــوي  الطيــران  اســتهداف  جــراء  عميقــة  نفســية  آثــار 

الســكنية.
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 5:00 من صباح يوم الثالثاء   |     تاريخ اإلستهـداف:  26  مايو 2015م

استهداف قرية دار النصر

صورة موثقة لشهداء أطفال جراء استهداف طائارت العدوان األمريكي لقرية دار النصر بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز

حوالــي الســاعة 5:00 مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 26 مايــو 2015م، شــنت طائــرات التحالــف الحربيــة عــدة 

غــارات جويــة اســتهدفت قريــة دار النصــر التابعــة لمديريــة صبــر المــوادم فــي محافظــة تعــز أســفرت عــن 

تدميــر عــدد مــن المنــازل فــوق رؤوس ســاكنيها وكــذا تدميــر مســجد القريــة وتعــرض عــدد مــن المنــازل الســكنية 

ألضــرار كبيــرة جــراء القصــف الوحشــي استشــهاد عــدد مــن المواطنييــن المدنييــن علــى تلــك المنطقــة المدنيــة 

المســتهدفة.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارات الجويــة عــن ســقوط عــدد)10( مدنــي 

بينهــم أطفــال ونســاء، حيــث استشــهد عــدد)4( أطفــال 

و)6( نســاء مــن أســرة واحــدة وأصيــب عــدد)15( آخريــن 

الفــزع  و  الخــوف  حالــة  الــى  باإلضافــة  متفاوتــة،  بجــروح 

التــى أصابــت أبنــاء المنطقــة جــراء قصــف طائــرات العــدوان 

للمدنييــن االبريــاء بشــكل مباشــر.

األضرار المادية المدنية الموثقة

عدد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة لشــهداء أطفــال جــراء اســتهداف طائــارت العــدوان األمريكــي 
لقريــة دار النصــر بمديريــة صبــر المــوادم بمحافظــة تعــز

ــة دار النصــر  ــي لقري ــارت العــدوان األمريك ــال جــراء اســتهداف طائ ــة لشــهداء أطف صــورة موثق
ــر المــوادم بمحافظــة تعــز ــة صب بمديري

ــة دار النصــر  ــي لقري ــارت العــدوان األمريك ــال جــراء اســتهداف طائ ــة لشــهداء أطف صــورة موثق
ــر المــوادم بمحافظــة تعــز ــة صب بمديري

ــى اســتهدفت  ــة الت ــف المتتالي ــرات التحال أدت غــارات طائ

فــي  الواقعــة  النصــر  بــدار  المتمثلــة  المدنيــة  المنطقــة 

مديريــة صبــر المــوادم محافظــة تعــز الــى تدميــر أحــد 

المنــازل و مســجد القريــة تدميــرا كليــًا، فيمــا تعرضــت عــدد 

مــن المنــازل األخــرى ألضــرار بالغــة باإلضافــة الــى تشــرد 

عــدد مــن االســر جــراء فقــدان وتضــرر منازلهــم فــي ظــل 

ظــروف ال تمكنهــم مــن اصــاح وترميــم منازلهــم المدمــرة 

و المتضــررة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل مسجد جرس

تضررتدمير

2 1 1
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: إب    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:00 من ليل يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  24  ديسمبر 2016م

استهداف منزل المواطن عدنان علي مسعد الشميري

صورة موثقة لعدد من الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان منزل المواطن عدنان علي مسعد الشميري

حوالــي الســاعة 1:00 مــن ليــل يــوم الســبت الموافــق 24 ديســمبر 2016م، شــنت طائــرات تحالــف العــدوان غــارة جويــة 
أســتهدفت منــزل المواطــن عدنــان علــي مســعد الشــميري فــي قريــة المتلــوى بعزلــة الصافيــة الســفلى بمديريــة العديــن محافظــة 
إب فــي وقــت كان رب االســرة متواجــد فــي أحــد المستشــفيات يســتعد إلجــراء عمليــة جراحيــة الســتخراج الحصــى مــن المثانــه وقــد 
خــرج مهــروال مــن المستشــفى فــي حالــة مــن الهلــع و الفــزع حيــن ســمع بإســتهداف منزلــة. فقــد ســبقته طائــرات التحالــف الحربيــة 
ها الخمســة  وأجــرت عمليــة دون تخديــر او مســكنات بحــق اســرته فحصــدت أروحهــم بوحشــية وحولــت جســد شــريكة حياتــه وأبناء
وابــن شــقيقه إلــى أشــاء متناثــرة متطايــرة عثــر المســعفون علــى بعــض مــن تلــك االشــاء علــى بعــد 150 متــر مــن منزلــه المدمــر.
ســوت صواريــخ الطائــرات المنــزل بــاألرض وأصبــح الرعــب هــو المســيطر علــى ســكان المنطقــة بعــد تلــك الجريمــة الوحشــية ممــا 

دفــع معظــم ســكان تلــك المنطقــة للنــزوح خــارج المنطقــة خوفــا مــن قصــف الطائــرات و اســتهدافها للمدنييــن األبريــاء.
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة لقطــع مــن الســالح المســتخدم فــي اســتهداف منــزل المواطــن / عدنــان علــي 
مســعد الشــميري

صــورة موثقــة لقطــع مــن الســالح المســتخدم فــي اســتهداف منــزل المواطــن / عدنــان علــي 
مســعد الشــميري

صــورة موثقــة لعــدد مــن الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان منــزل المواطــن 
عدنــان علــي مســعد الشــميري

نتــج عــن غــارة طائــرات تحالف العدوان علــى العين المدنية 

المتمثلــة بمنــزل المواطــن الشــميري فــي قريــة المتلــوى 

بعزلــة الصافيــة الســفلى بمديريــة العديــن محافظــة إب 

عــن تدميــر المنــزل المســتهدف تدميــرًا كليــا و تعــرض 

ــة. ــازل المجــاورة بأضــرار متفاوت عــدد )4( مــن المن

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

1 4
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أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف الحربيــة التــى 

ــوى  ــة المتل ــي قري ــزل المواطــن الشــميري ف اســتهدفت من

بعزلــة الصافيــة الســفلى بمديريــة العديــن محافظــة إب 

ــن عــدد)6( منهــم  عــن استشــهاد عــدد)7( مــن المدنيي

أطفــال وامــرأة، باإلضافــة الــى أصابــة ســكان المنطقــة بحالــة 

مــن الخــوف و الفــزع ممــا جعلهــم ينزحــون مــن المنطقــة.



01

ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 9:30 من صباح يوم األربعاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  27 مايو 2015م

استهداف سوق شعبي وسيارة نازحين بمفرق القبيطة

صورة موثقة ألحد ضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان األمريكي لسوق شعبي وسيارة نازحين بمفرق القبيطة بمحافظة تعز

حوالــي الســاعة 9:30 مــن صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 27 مايــو 2015م، شــنت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة 

غــارات جويــة اســتهدفت ســوقًا شــعبيًا ومســجدًا وســيارة تنقــل نازحيــن فــي مفــرق القُبّيطــة مديريــة الراهــدة 

الواقعــة باتجــاه جنــوب محافظــة تعــز والتــى وتبعــد عنهــا قرابــة )60( كــم تقريبــًا. وقــد أســفر القصــف الجــوي بغارتــه 

المتتاليــة عــن ســقوط  عشــرات الشــهداء المدنييــن وتعــرض أعــداد أخــرى مــن المدنييــن إلصابــات بالغــة الخطــورة. 

كمــا تعرضــت عــدد مــن المحــات التجاريــة و المنــازل المجــاورة للســوق المســتهدف و مســجد المنطقــة لدمــار واســع 

وأضــرار كبيــرة.
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أســفرت الغــارات الجويــة عــن ســقوط عــدد )35( مدني بين 

شــهيد وجريــح، حيــث استشــهد عــدد )22( مــن المدنييــن 

بينهــم )6( اطفــال و أصيــب عــدد )25( مدنيــًا بينهــم 

أطفــال ونســاء، باإلضافــة لحالــة الخــوف و الهلــع التــى أصابــت 

الســكان جــراء القصــف فــي المنطقــة المدنيــة المســتهدفة.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمــكان اســتهداف طائــرات العــدوان األمريكــي 
بمفــرق  القبيطــة بمحافظــة تعــز.

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمــكان اســتهداف طائــرات العــدوان األمريكــي 
بمفــرق  القبيطــة بمحافظــة تعــز.

ــوق  ــي لس ــدوان األمريك ــرات الع ــتهداف طائ ــراء اس ــن ج ــا المدنيي ــالء الضحاي ــة ألش ــورة موثق ص
ــز ــة تع ــة بمحافظ ــرق القبيط ــن بمف ــيارة نازحي ــعبي وس ش

اســتهدفت  التــى  المتتاليــة  الجويــة  الغــارات  عــن  نتــج 

ومســجد  الشــعبي  بالســوق  المتمثلــة  المدنيــة  المنطقــة 

ــة القبيطــة  ــرق منطق ــي مف ــن ف ــل نازحي ــل تق وســيارة نق

بمديريــة الراهــدة محافظــة تعــز عــن  تدميــر عــدد مــن 

المحــات التجاريــة فــي الســوق الشــعبي وتدميــر مســجد 

المنطقــة تدميــرا كليــًا، باإلضافــة الــى تعــرض عــدد مــن 

منــازل المواطنييــن المدنييــن المجــاورة للســوق الضــرار 

الضــرر. متفاوتــة معظمهــا شــديدة 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

أسواق محطة 

وقود

سيارة مسجد جرس

تضررتدمير

1 11 1 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف: الساعة 5:30 من يوم الثالثاء    |     تاريخ اإلستهـداف:  2  يونيو  2015م

حوالــي الســاعة 5:30 مــن مســاء  يــوم الثاثــاء الموافــق 2 يونيــو 2015م، اســتهدفت طائــرات تحالــف الواليات المتحدة 

األمريكيــة بغــارات جويــة قريــة قــاع العــرة اآلهلــة بالســكان المدنييــن والمكتظــة بالمبانــي الســكنية البســيطة بمديريــة 

همــدان إحــدى مديريــات محافظــة صنعــاء. وقــد أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن 

ســقوط عــدد مــن الشــهداء المدنييــن وجــرح أخريــن، فضــًا عــن تدميــر الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي 

ــى رؤوس ســاكنيها مــن األطفــال  ــاألرض عل ــًا وتســويتها ب ــازل الســكنية  المســتهدفة بشــكل مباشــر تدميــرًا كلي للمن

والنســاء والرجــال. كمــا تســببت الغــارات الجويــة لطيــران الواليــات المتحــدة األمريكيــة بإحــداث حالــة مــن الخــوف 

واألضــرار النفســية  العميقــة التــي لحقــت بســكان المنطقــة جــراء اســتهداف الغــارات الجويــة لألماكــن  واألحيــاء  اآلهلــة 

بالســكان المدنييــن.

استهداف قرية قاع العرة بمديرية همدان

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف غارات التحالف األمريكي لمنازل المدنيين  بقرية قاع العرة بمديرية همدان
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى اســتهداف غــارات طيــران الواليــات المتحدة األمريكية 

علــى قريــة العــرة بمديريــة همدان إلى قتل )10( أشــخاص 

مــن المدنييــن، بينهــم )5( أطفــال و)3( نســاء، كمــا أصيــب 

جــراء الغــارات الجويــة أيضــًا عــدد )8(   أشــخاص آخريــن 

بينهــم طفــان و)5( نســاء بجــروح خطيــرة.

164

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين بقرية قاع العرة.

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين بقرية قاع العرة.

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف منازل المدنيين بقرية قاع العرة بمديرية همدان

أســفرت غــارات طيــران دول  التحالــف األمريكــي علــى قريــة 

قــاع العــرة بمديريــة همــدان عــن  تدميــر منزليــن ســكنيين 

ــا،  ــى روؤس ســاكنيها مــن األطفــال والنســاء تدميــرًا كلي عل

أحــد المنزليــن الســكنيين يتكــون  مــن شــقتين.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

2 تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحـــافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 5:15 من يوم األربعاء    |     تاريخ اإلستهـــداف:  3  يونيو  2015م

حوالــي الســاعة 5:15 مــن يــوم األربعــاء الموافــق 3 يونيــو 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة عــدة غــارات جويــة علــى قريــة )آل العــرم( الســكنية  الواقعــة فــي وادي صبــر بعزلــة بنــى معــاذ، مديريــة 

ــا عشــر أســرة مــن ) آل شــريف(. وبعــد نصــف ســاعة مــن  ــازل يســكنها  إثن ســحار بمحافظــة صعــدة، منهــا  )9( من

ــازل القريــة المســتهدفة  ــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة من ــل تحال القصــف الجــوي المتعاقــب دمــرت صواريــخ وقناب

واســتهدفت كافــة مظاهــر الحيــاة فيهــا، وقضــت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف األمريكــي علــى عــدة أشــخاص مــن 

ــازل شــعبية مــن الطيــن و الطــوب( التــي  ــة آل العــرم )من ــازل قري ــه وأحفــاده( ودمــرت من أســرة واحــدة )الجــد وأبنائ

ــى روؤس ســاكنيها مــن النســاء واألطفــال والرجــال. ســقطت عل

استهداف قرية )آل العرم( بمديرية سحار

صورة موثقة لعدد من الضحايا األطفال جراء استهداف طيران التحالف األمريكي لقرية آل العرم السكنية بمديرية سحار بتاريخ 3 يونيو 2015م
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى اســتهداف طيــران التحالــف لقريــة )آل العــرم( عــن 

إستشــهاد ثاثــة أجيــال )الجــد و أبنائــه و األحفــاد( ، حيــث 

استشــهد )53( مدنيــًا بينهــم )36( طفــل و)9( نســاء، 

وعــدد مــن الطاعنيــن فــي الســن، كمــا جــرح عــدد)14(  

مدنيــا أخريــن بينهــم )4( أطفــال وامرأتــان مــن ســكان 

القريــة المســتهدفة.

174

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بقرية )آل العرم( جراء استهدافها من قبل طيران 
التحالف

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بقرية )آل العرم( جراء استهدافها من قبل طيران 
التحالف

صورة موثقة لطفان جراء استهداف طيران التحالف لقرية آل العرم السكنية بمديرية سحار

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف التــى اســتهدفت 

قريــة )آل العــرم( عــن تدميــر منــازل القريــة علــى رؤوس 

كليــًا  تدميــرًا  ســكنية  منــازل   )9( ودمــرت  ســاكنيها، 

وحطمــت )6( ســيارات خاصــة، كمــا تضــررت عــدد )5( 

ســيارات أخــرى بأضــرار ماديــة متفاوتــة، ونفقــت علــى إثــر 

ــي  ــام التـ الغــارة الجويــة المباشــرة عــدد مــن األبقــار واألغن

يمتلكهــا أهالــي القريــة المســتهدفة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة موايش

9

6 5

تضرر جزئيتدمير كلي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

298



175

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: مابين الساعة 12:15 – 2:00 مساًء من يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  6  يونيو  2015م

مابيــن الســاعة 12:15 – 2:00  مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 6 يونيــو 2015م، شــنت طائــرات الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة غاراتهــا الجويــة التــي اســتهدافت مخيــم حيــران للنازحيــن بمنطقــة تســمى )دغيــج( فــي مديريــة حيــران 

التابعــة لمحافظــة حجــة، والــذي يتواجــد فيــه أكثــر مــن )200( أســرة نزحــت مــن منازلهــا الســكنية التــى تــم تدميرهــا 

ــف  ــرات تحال ــى تركهــا والبحــث عــن ملجــئ تســكنه. وقــد ألقــت طائ وأجبرتهــم الغــارات الجويــة وظــروف العــدوان عل

الواليــات المتحــدة األمريكيــة قنابــل عنقوديــة ســقط علــى إثــر انفجاراتهــا العديــد بيــن قتيــل وجريــح. كمــا أســفرت 

الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي عــن إحــداث أضــرار جســيمة لحقــت بالســكان النازحيــن وممتلكاتهــم 

الخاصــة، فضــًا عــن الفــزع واألضــرار النفســية العميقــة التــي لحقــت بالنازحيــن جــراء قصــف طيــران التحالــف ومــا ســببه 

مــن نــزوح جماعــي لألســر النازحــة أصــًا، وكــذا ســكان قريــة دغيــج بمديريــة حيــران خوفــًا مــن تكــرار القصــف الجــوي.

استهداف مخيم للنازحين بمديرية حيران

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف  غارات طائرات التحالف األمريكي لمخيم حيران بمحافظة حجة بتاريخ 6 يونيو 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

175

صورة موثقة لبقايا مخلفات القنابل العنقودية التي ألقتها طائرات التحالف

صورة موثقة لبقايا مخلفات القنابل العنقودية التي ألقتها طائرات التحالف

ــي محمــد مكيــن – 11 ســنة(  جــراء اســتهداف مخيــم  ــح عل صــورة موثقــة للطفــل الجريــح  )صال
حيــران للنازحيــن بمحافظــة حجــة.

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف التــى اســتهدفت 

مخيــم النازحيــن عــن تدميــر المخيــم و تحطيــم مضخــة 

الميــاه الوحيــدة التــي كانــت تغــذي المخيــم بميــاه الشــرب 

ويســتفيد منهــا مئــات النازحيــن والســاكنين فــي القريــة 

المجــاورة للمخيــم ، كمــا أدى اإلســتهداف الــى نفــوق )17( 

الممتلــكات  وكــذا  والحميــر،  واألبقــار  األغنــام  مــن  رأس 

ــن.  الخاصــة بالنازحي

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مخيم مضخة مياه موايش

1 1

17
تضرر جزئيتدمير كلي

ــرات  ــن بقصــف طائ ــران للنازحي ــم حي أدى اســتهداف مخي

التحالــف الحربيــة إلــى استشــهاد عــدد )13( نازحــًا بينهــم 

)3( نســاء وعــدد مــن كبــار الســن ، كمــا أصيبــت أكثــر مــن 

)60( نازحــًا بينهــم )17( طفــل و)15( نســاء وعــدد مــن 

كبــار الســن بإصابــات متفاوتــة.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف: الساعة 2:30 قبل فجر يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  12  يونيو  2015م

ــات  ــف الوالي ــرات تحال ــو 2015م، اســتهدفت طائ ــوم الجمعــة الموافــق 12 يوني ــل فجــر ي ــي الســاعة 2:30 قب حوال

المتحــدة األمريكيــة بغــارة جويــة حــارة القاســمي التابعــة مــن الناحيــة اإلدرايــة لمديريــة صنعــاء القديمــة التأريخيــة 

والمكتضــة بالســكان واألحيــاء الســكنية. وقــد اســتهدف الغــارة الجويــة لطيــران الواليــات المتحــدة األمريكيــة أربعــة 

منــازل ســكنية تقطنهــا أســر مدنيــة البعــض منهــا مــن األســر التــي إضطــرت للنــزوح مــن  حــي نقــم الــذي ســبق 

اســتهدافه بغــارات طائــرات التحالــف األمريكــي. وقــد أدى اإلســتهداف الجــوي لطائــرات االتحالــف  لحــي القاســمي بصنعــاء 

القديمــة إلــى قتــل  عــدد مــن األشــخاص المدنييــن، كمــا أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

عــن جــرح وإصابــة أخريــن بيــن أوســاط المدنييــن وتدميرهــا لمنــازل ســكنية  يعــود عمرهــا إلــى مــا قبــل مئــات الســنين. 

وقــد تســببت الغــارة الجويــة أيضــًا بإحــداث حالــة مــن الهلــع لحقــت بســكان صنعــاء القديمــة.

استهداف حارة القاسمي بمديرية صنعاء القديمة

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف حارة القاسمي السكنية بمديرية صنعاء القديمة بتاريخ 12 يونيو 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

ــف لحــي القاســمي بصنعــاء  أســفر اســتهداف طيــران التحال
ة وطفــل يبلغ  القديمــة عــن قتــل)5( مدنييــن، بينهــم امــراء
مــن العمــر 13 ســنة، وإصابــة )11( مدنــي آخريــن، فضــا 
عــن إصابــة أهالــي مدينــة صنعــاء القديمــة بالخــوف جــراء 
اســتهداف و قصــف المدنييــن الــذي خلــف آثــار نفســية 

عميقــة فــي نفــوس الســكانن مــن األطفــال والنســاء.

177

ــن بحــارة القاســمي نتيجــة  ــازل المدنيي ــذي لحــق بمن ــار ال ــن الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــف. ــران التحال ــل طي ــن قب ــتهدافه م اس

ــن بحــارة القاســمي نتيجــة  ــازل المدنيي ــذي لحــق بمن ــار ال ــن الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــف. ــران التحال ــل طي ــن قب ــتهدافه م اس

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف حارة القاسمي السكنية بمديرية صنعاء القديمة

ــى حــي القاســمي  ــف عل ــران التحال ــة لطي ــارة الجوي أدت الغ

بصنعــاء القديمــة إلــى تدميــر )4( منــازل ســكنية تدميــرًا 

األخــرى  الســكنية  المنــازل  عشــرات  وتضــررت  كليــًا، 

المجــاورة، وامتــدت األضــرار الماديــة إلــى تدميــر إحــدى 

المــزارع المشــهورة بالحــي )مقشــامة القاســمي( التـــي كانــت 

تنتــج بعــض أنــواع الخضــار وتقتــات منهــا أســر فقــدت  

بفعــل الغــارة مصــدر رزقهــا بعــد تدميرهــا.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل حقول زراعية موقع أثري

4

1 1

تضرر جزئيتدمير كلي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 12:10  مساء السبت  |     تاريخ اإلستهـداف:  13  يونيو  2015م

حوالــي الســاعة 12:10 مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 13 يونيــو 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة ثــاث غــارات جويــة علــى منــازل ســكنية بحــي بيــت معيــاد، مديريــة الســبعين، بأمانــة العاصمــة صنعــاء، حيــث 

اســتهدفت الغــارة الجويــة األولــى منــزل المواطــن )محمــد األكــوع (، واســتهدفت الغــارة الجويــة الثانيــة منــزل المواطــن ) 

عبداللــه مهيــوب(،  واســتهدفت الغــارة الثالثــة  لطائــرات التحالــف األمريكــي منــزل المواطــن ) محمــد العامــري( والــذي 

كان يســكنه )30( شــخص مــن أفــراد أســرته. وقــد أدى اإلســتهداف الجــوي لغــارات طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة إلــى قتــل أصحــاب المنــازل التــي تــم اســتهدافها  بالغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف، وقتــل بعــض مــن أفــراد 

ــن  ــن الســكان المدنيي ــف العشــرات م ــران التحال ــة لطي ــال ونســاء، وجــرح بفعــل الغــارات الجوي أســرهم،  بينهــم  أطف

األخريــن. كمــا أســفر القصــف الجــوي لطائــرات التحالــف األمريكــي عــن تدميــر منزليــن ســكنيين تدميــرا كليــا، وتعرضــت  

عــدد مــن المنــازل الســكنية األخــرى المجــاورة ألضــرار ماديــة جســيمة. 

استهداف منزلي األكوع والعامري 

صورة موثقة ألحد ضحايا استهداف غارات التحالف األمريكي على منزل محمد االكوع والمنازل األخرى المجاورة بتاريخ 13 يونيو 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارات الجويــة التــى اســتهدفت منزلــي األكــوع 

والعامــري عــن قتــل )10( مدنييــن بينهــم )4( أطفــال 

و)4( نســاء، وجــرح عــدد )42( مدنيــا مــن ســكان الحــي 

بينهــم )11( أطفــال و )12( امــرأة. باإلضافــة إلــى إحــداث 

آثــار نفســية عميقــة لحقــت بالســكان جــراء اإلســتهداف 

المباشــر لمنــازل المدنييــن.

124

صورة موثقة تظهر أشالء أحد الضحايا جراء استهداف الغارات الجوية للمنزل االكوع والعامري.

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار المادية التي لحقت بمنازل المدنيين.

صورة موثقة ألحد ضحايا استهداف منزل محمد االكوع والمنازل األخرى المجاورة

أدى اإلســتهداف الجــوي المباشــر لغــارات طائــرات الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة لمنزلــي األكــوع والعامري الســكنيين إلى 

تدميــر عــدد )3( منــازل ســكنية تدميــرا كليــًا. باإلضافــة إلى 

ذلــك تضــرر عــدد )10( منــازل ســكنية أخــرى مــن المنــازل 

المســتهدفين  الســكنيين  للمنزليــن  المجــاورة  الســكنية 

بغــارات التحالــف الجويــة، بأضــرار ماديــة متفاوتــة.

الجرحى المدنيينالقتلى  المدنيين

عامرة أو منزل

3
10

تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: ظهر يوم الجمعة   |     تاريخ اإلستهـداف:  26  يونيو  2015م

استهداف حصن الشرف التاريخي ومسجد أبو قبع األثري

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف حصن الشرف التاريخي ومسجد أبو قبع األثري بمدينة المحابشة بتاريخ 26 يونيو 2015م

فــي ظهــر يــوم الجمعــة الموافــق 26 يونيــو 2015م ، شــن طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــدة غــارات  

جويــة اســتهدفت منطقــة الجــرد الواقعــة بقلــب مدينــة المحابشــة، مســتهدفة بتلــك الغــارات الجويــة حصــن الشــرف 

التأريخــي ومســجد أبــو قبــع األثــري، ومدرســة األميــن  وعــدد مــن المنــازل الســكنية. فكانــت الضربــة األولــى صــوب مســجد 

ــه، منهــا مدرســة تحفيــظ القــرآن. واســتهدفت  ــًا وتدميــر ملحقات ــع ( التأريخــي، وأســفرت عــن تدميــره ً كلي ــو قب )أب

الغــارة الثانيــة مدرســة األميــن التــي تقــع أمــام حصــن الشــرف مباشــرة وال يفصــل بينهمــا ســوى ســاحة صغيــرة. 

واســتهداف بغــارة ثالثــة حصــن الشــرف التأريخــي فدمــرت أحــد جوانبــه كليــًا، ولــم يتبقــى منــه ســوى بعــض األطــال 

اآليلــة للســقوط، وكان بداخــل الحصــن عــدد مــن الحــراس المدنييــن الذيــن دفنتهــم الغــارات الجويــة تحــت ركام المبنــى، 

فهــرع النــاس إلنقاذهــم ، فاســتهدفتهم الغــارات الجويــة ليســقط علــى إثرهــا عــدد أخــر مــن المدنييــن مــا بيــن قتيــل 

وجريــح، وكان بالقــرب مــن الحصــن منــازل صغيــرة مــن ضمنهــا منــزل أســرة الموطــن )هيــاف عبــد الــاه لطــف اللــه( الــذي 

انهــار علــى روؤس ســاكنية.
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صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بحصــن الشــرف التأريخــي جــراء اســتهدافه مــن 
قبــل طيــران التحالــف بمدينــة المحابشــة

جــراء  القــرآن  لتحفيــظ  األميــن  بمدرســة  لحــق  الــذي  الدمــار  مــن  موثقــة تظهــر جانــب  صــورة 
المحابشــة بمدينــة  التحالــف  طيــران  قبــل  مــن  اســتهدافها 

صــورة موثقــة للضحيــة  )علــي يحيــى المعمــري( جــراء اســتهداف حصــن الشــرف التاريخــي ومســجد 
أبــو قبــع األثــري بمدينــة المحابشــة

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي علــى 

حصــن  تدميــر  عــن  المحابشــة  بمديريــة  أثريــة  أماكــن 

الشــرف التأريخــي و مســجد أبــو قبــع األثــري، وكــذا تدميــر 

ملحقــات المســجد، منهــا مدرســة تحفيــظ القــرآن الكريــم. 

كمــا دمــرت الغــارات الجويــة أيضــًا مدرســة األميــن القريبــة 

مــن الحصــن وتعرضــت مزرعــة تابعــة للمدنييــن مــن أبنــاء 

المواطنيــن األخــرى  المنطقــة مــع مجموعــة مــن منــازل 

ــرة. ــة كبي ــة أغلبهــا أضــرار مادي ــة متفاوت ألضــرار مادي

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

معامل أثرية مدرسة ومركز 

تعليمي
حقول 

زراعية

منزل

2 1
3

8

2

تضرر جزئيتدمير كلي

التاريخيــة  لألماكــن  التحالــف  طيــران  اســتهداف  أدى 

واألثريــة بمديريــة المحابشــة بمحافظــة حجــة إلــى قتــل 

ــة )17( شــخص   عــدد )4( مدنييــن بينهــم طفــل، وأصاب

باألضافــة  نســاء.  و)5(  أطفــال   )6( بينهــم  أخــر  مدنــي 

إلــى إحــداث آثــار وأضــرار نفســية عميقــة لحقــت بأهالــي 

المســتهدفة. المنطقــة 
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ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: مساء يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  4  يوليو  2015م

ــات المتحــدة  ــرات الوالي ــوم الســبت، 17 مــن رمضــان 1439هـــ، الموافــق 4 يوليــو 2015م، شــنت طائ فــي مســاء ي

األمريكيــة عــدة غــارات جويــة اســتهدفت ســوق مثلــث عاهــم الكائــن بمديريــة عاهــم إحــدى مديريــات محافظــة حجــة، 

وهــو ســوق شــعبي يكتــض بالمدنييــن وتحيــط بــه منــازل ســكنية ومــزارع خاصــة  بأهالــي المنطقــة المســتهدفة. وقــد 

أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي اســتهدفت بســبعة صواريــخ ســوق مثلــث عاهــم 

ــة أعــداد كبيــرة مــن  ــث عاهــم الشــعبي، عــن قتــل  وإصاب ــادون ســوق مثل لحضــة اكتضاضــه بأعــداد كبيــرة ممــن يرت

األشــخاص المدنييــن. كمــا أدت الغــارات الجويــة إلــى  تدميــر واســع لممتلــكات الخاصــة بالمواطنييــن  فــي ســوق مثلــث 

عاهــم واألماكــن المجــاورة للســوق. وقــد  أدت الغــارات الجويــة  لطيــران التحالــف األمريكــي إلــى إحــداث حالــة مــن الخــوف  

وخلفــت آثــار نفســية عميقــة لحقــت  بســكان المنطقــة  المجــاورة للســوق المســتهدف.

استهداف سوق مثلث عاهم الشعبي

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات التحالف األمريكي لسوق مثلث عاهم الشعبي بمحافظة حجة بتاريخ 4 يوليو 2015م
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ــف الواليــات المتحــدة  أدى اســتهداف غــارات طيــران تحال

األمريكيــة لســوق مثلــث عاهــم الشــعبي إلــى قتــل )46( 

ــًا  ــد عــن )86( مدني ــة مايزي ــال، وإصاب ــًا بينهــم أطف مدني

أخــر مــن بينهــم أطفــال.  كمــا تســببت بإحــداث حالــة مــن 

ــة المجــاورة. ــن أوســاط ســكان المنطق الخــوف بي

168

صــورة تظهــر جانــب مــن الدمــار لحــق بالمحــالت التجاريــة فــي ســوق مثلــث عاهــم الشــعبي جــراء 
اســتهدافه مــن قبــل طيــران التحالــف.

ــل  ــن قب ــم الشــعبي جــراء اســتهدافه م ــث عاه ــار لحــق بســوق مثل ــن الدم ــب م صــورة تظهــر جان
ــف. ــران التحال طي

ــم  ــث عاه ــوق مثل ــتهداف س ــراء اس ــن ج ــا المدنيي ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
ــة ــة حج ــعبي بمحافظ الش

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف عــن إحــداث 

دمــار كبيــر حــل بســوق مثلــث عاهــم الشــعبي، وتضــررت 

المحــات  وســلع  وبضائــع  التجاريــة  المحــات  عشــرات 

ــي  ــت متواجــدة ف ــى كان ــن الســيارات الت ــة وعــدد م التجاري

ــة أخــرى  ــى إحــداث أضــرار مادي جــوار الســوق. باإلضافــة ال

متفاوتــة لحقــت  بالمســجد والمنــازل المجــاورة للســوق، كمــا 

تســببت الغــارات الجويــة بتدميــر واســع لحــق بالمــزارع 

المجــاورة لســوق مثلــث عاهــم الشــعبي.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

أسواق محالت 

تجارية

سيارة مسجد منزل حقول 

زراعية

11

تضرر جزئيتدمير كلي
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صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف غارات التحالف األمريكي لسوق شعبي بمحافظة عمران بتاريخ 6 يوليو2015م

ملخص االستهداف

المحـــافظة: عمران     |     زمان اإلستهداف: الساعة الخامسة عصر يوم اإلثنين   |     تاريخ اإلستهـــداف:  6  يوليو  2015م

استهداف سوق النوم وسوق تقي بمحافظة عمران

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

309

ــة عــدة  ــف الجوي ــرات التحال ــوم اإلثنيــن الموافــق 6 يوليــو 2015م، شــنت طائ ــي الســاعة الخامســة مــن عصــر ي حوال

ــى مقتــل أعــداد كبيــرة  غــارات علــى ســوق جــوب وســوق تقــي بمحافظــة عمــران لحضــة ذروة التجمــع، حيــث أدت إل

مــن المدنييــن بينهــم أطفــال، كمــا أصيــب أعــداد أخــرى مــن المدنييــن. وقــد دمــرت الغــارات الجويــة الســوقين بالكامــل 

باإلضافــة إلــى المنــازل المحيطــة بهمــا، وكــذا  الســيارات التــي كانــت فــي الجــوار. وقــد اســتهدفت الغــارة األولــى ســوق 

النــوم بمنطقــة جــوب وســقط علــى إثرهــا عــدد مــن المدنييــن الذيــن كانــوا فــي الســوق بينهــم أطفــال، وأصيــب أخــرون 

بجــروح بالغــة بينهــم أطفــال، ودمــر الســوق بشــكل شــبه كامــل بجميــع مــا فيــه مــن محــات تجاريــة وممتلــكات مدنيــة.

إضافــة إلــى تضــرر مســجد ملحــق بالســوق )مســجد الســقاية( واحتــراق بــاص علــى الطريــق العــام كان ينقــل مواطنيــن 

أصيبــوا بحــروق، بينهــم أطفــال. وبعــد دقائــق مــن الغــارة األولــى اســتهدف طيــران التحالــف بغــارة ثانيــة ســوق تقــي، 

وســقط علــى إثــر الغــارة أعــداد كبيــرة مــن المدنييــن بينهــم أطفــال، كمــا أصيــب أخــرون.



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفرت الغــارات عــن قتــل )36( مدنيــًا بينهــم )16( طفــل, 

صيــب أكثــر مــن )57( مدنيــًا أخــر بينهــم )11( طفــل، 
ُ
كمــا أ

ــوم )14(  ــى ســوق الن ــى عل ــة األول ــث نجــم عــن الغــارة الجوي حي

صيــب )17( أخــرون، 
ُ
قتيــل مــن المدنييــن، بينهــم أطفــال، وأ

الثانيــة قتــل )22( مدنيــا،  الغــارة  بينهــم طفلين.ونجــم عــن 

صيــب )40( مدنيــًا أخــر بينهــم أطفــال.
ُ
بينهــم )10( أطفــال، وأ
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صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بأحــد األســواق المدنيــة جــراء اســتهدافه مــن 
قبــل طيــران التحالــف بمحافظــة عمــران

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بأحــد ســيارات المدنييــن جــراء اســتهدافها 
مــن قبــل طيــران التحالــف بمحافظــة عمــران

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف أسواق مكتضة
بالمدنيين بمحافظة عمران

أدى اســتهداف األســواق بمحافظة عمران إلى أضرار ودمار 

هائــل، حيــث دمــرت الغــارة األولــى ســوق النــوم  بجميــع مــا 

فيــه مــن محــات تجاريــة، وتضــرر مســجد ملحــق بالســوق 

)10( منازل ســكنية  )مســجد الســقاية( .كمــا لحــق الدمــار بـــ

وأربعــة محــات تجاريــة واحتــراق بــاص علــى الطريــق العــام 

كان ينقــل مدنييــن. ونجــم عــن الغــارة الثانيــة تدميــر أربعة 

محــات لمــواد الغذائيــة ومحليــن لبيع الخضــروات وطاحون، 

وتحطمــت خمــس ســيارات مجــاورة داخــل الســوق، كمــا 

تضــرر المســجد الملحــق بالســوق )مســجد تقــي(، إضافــة إلــى 

الدمــار الــذي لحــق بثاثــة منــازل ســكنية.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

أسواق منزل محالت 

تجارية

مسجد وسائل نقل

3
610

2

13
تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحـافظة: عمران     |     زمان اإلستهداف: الساعة 5:30  بعد عصر يوم االربعاء   |     تاريخ اإلستهـداف:  8  يوليو  2015م

حوالــي الســاعة 5:30  بعــد عصــر يــوم األربعــاء الموافــق 8 يوليــو 2015م، شــنت  طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة ثــاث غــارات جويــة اســتهدفت ســوق خيــوان الشــعبي الواقــع بمنطقــة خيــوان التابعــة مــن الناحيــة اإلداريــة 

لمديريــة حــوث بمحافظــة عمــران. وقــد اســتهدفت الغــارة االولــى لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة محطــة 

وقــود تابعــة للمواطــن )حســن شــهوف ( وأدت إلــى الغــارة الجويــة إلــى إحتــراق محطــة الوقــود المســتهدفة وألحقــت 

أضــرار ماديــة بالســيارات الخاصــة الواقفــة بالقــرب مــن المحطــة. وبعــد  حوالــي ربــع ســاعة عــاودت طائــرات التحالــف 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة شــن غاراتهــا الجويــة واســتهدفت ســوق خيــوان الشــعبي ومنــزل المواطــن )يحيــى علــي 

الزيــادي(، وقــد أحالــت الغــارات الجويــة المنــزل الســكني للزيــادي إلــى ركام متناثــر علــى رؤوس ســاكنيه، لتحصــد أرواح 

عــدد مــن أفــراد أســرته مــن بينهــم أطفــال ونســاء وإصابــة آخــرون. 

استهداف سوق خيوان الشعبي بمديرية حوث

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف سوق خوان الشعبي بغارات جوية من قبل طيران التحالف بمديرية حوث بتاريخ 8 يوليو 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارات الجويــة التــى اســتهدفت ســوق خيــوان 

ــن بينهــم  ــل عــدد )10( مدنيي ــادي عــن مقت ومنــزل الزي

)5( أطفــال مــن أســرة الزيــادي مــع جدهــم، وأصيــب أكثــر 

التجاريــة  المحــات  فــي  كانــوا  أخريــن  مــن )17( مدنــي 

ــات خطيــرة بينهــم )3(  داخــل الســوق المســتهدف بأصاب

أطفــال وامرأتــان. 

182

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )يحيى علي الزيادي(  جراء استهدافه 
من قبل طيران التحالف بمديرية حوث.

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )يحيى علي الزيادي(  جراء استهدافه 
من قبل طيران التحالف بمديرية حوث.

ــف لســوق  ــران التحال ــادي جــراء اســتهداف طي ــي الزي ــى عل ــة للمســن/ يحي ــة للضحي صــورة موثق
ــوث. ــة ح ــعبي بمديري ــوان الش خي

أدى اســتهداف طيــران تحالــف الواليــات المتحدة األمريكية  

إلــى  عمــران  بمحافظــة  الزيــادي  ومنــزل  خيــوان  لســوق 

تدميــر )2( منــزل تــم تدميرهــا بشــكل كلــي، وتضــرر عــدد 

)3( منــازل بأضــرار ماديــة متفاوتــة، كمــا دمــرت الغــارات 

محطــة  وتعرضــت  تجاريــة  محــات   )3( عــدد  الجويــة 

وقــود للدمــار، كمــا لحقــت أضــرار ماديــة جســيمة بعــدد مــن 

الســيارات الخاصــة التــى كانــت واقفــة بالجــوار مــن األماكــن 

المســتهدفة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل محالت تجارية محطة وقود

تضررتدمير

2 2
11

3
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ملخص االستهداف

المحـــافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف: الساعة 1:30  ظهرا من يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـــداف:  10  يوليو  2015م

فــي  الســاعة 1:30  ظهــرا مــن يــوم الجمعــة بتاريــخ 2015/7/10م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة عــدة غــارات جويــة اســتهدفت قريــة الحظيــرة الواقعــة علــى بعــد 8 كــم تقريبــًا جنــوب شــرق العاصمــة 

صنعــاء. حيــث اســتهدفت الغــارات منزليــن ألســرتين مــن أهالــي قريــة الحضيــره، أحــد المنزليــن تســكنه أســرة المواطــن 

)مجلــي مجلــي أحمــد(، ويســكن المنــزل األخــر أســرة المواطــن )حســين الجــوزي(. وقــد حولــت الغــارات الجويــة لطائــرات 

ــى ركام متناثــر علــى رؤوس األطفــال والنســاء مــن   الواليــات المتحــدة األمريكيــة المنزليــن الســكنيين المســتهدفين إل

أفــراد مجلــي أحمــد وحســين الجــوزي، كمــا أدت الغــارات الجويــة المباشــرة علــى المنزليــن الســكنيين إلــى قتــل معظــم 

أفــراد األســرتين وجــرح مــن تبقــى مــن األخريــن منهــم.

استهداف منازل سكنية بقرية الحضيرة 

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف غارات التحالف األمريكي لقرية الحظيرة بغارات بتاريخ 10 يوليو 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف التــي اســتهدفت 

منــازل ســكنية بقريــة الحظيــره شــرق العاصمــة صنعــاء عــن 

استشــهاد عــدد )11( مدنيــًا بينهــم )5( أطفــال و)4( 

نســاء، وإصابــة )8( مدنييــن آخريــن بينهــم )3( أطفــال 

و)3( نســاء إلصابــات حرجــة.

184

ــن )حســين الجــوزي( جــراء  ــق بمنــزل المواط ــب مــن الدمــار الــذي لح صــورة موثقــة تظهــر جان
اســتهدافه بغــارات جويــة مــن قبــل طيــران التحالــف بقريــة الحظيــرة

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمنــازل المواطنيــن جــراء اســتهداف طيــران 
التحالــف قريــة الحظيــرة  الســكنية بعــدة غــارات جويــة.

صــورة موثقــة للضحيــة الرضيــع/ نجــم الديــن عبداللــه الجــوزي البالــغ عمــره 10 أيــام جــراء 
اســتهداف قريتهــم بغــارات جويــة مــن قبــل طيــران التحالــف.

المتحــدة  الواليــات  تحالــف  طائــرات  اســتهداف  أدى 

ــى تدميــر  األمريكيــة للمنــازل الســكنية بقريــة الحظيــرة إل

المنزليــة  محتوياتهمــا  كامــل  مــع  كليــًا  تدميــرًا  منزليــن 

وتضــُرر مايقــارب )16( منــزل ســكني أخــر مــن منــازل 

القريــة بأضــرار ماديــة متفاوتــة، البعــض منهــا لحقته أضرار 

ماديــة جســيمة، كمــا أدى اإلســتهداف أيضــًا إلــى نفــوق عدد 

مــن المواشــي وتدميــر بعــض الممتلــكات الخاصــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

2
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ملخص االستهداف

المحـــافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: بعد منتصف الليل في شهر رمضان   |     تاريخ اإلستهـــداف:  13  يوليو  2015م

بعــد منتصــف الليــل فــي إحــدى ليالــي شــهر رمضــان 1436هـــ، الموافــق 13 يوليــو 2015م، شــنت طائــرات تحالــف 

ــة العاصمــة صنعــاء،  ــة العمــال الســكنية بمديريــة شــعوب بأمان ــى مدين ــات المتحــدة األمريكيــة غــارة جويــة عل الوالي

ــد أدى اإلســتهداف  ــراد أســرهم. وق ــة واف ــال النظاف ــن عم ــن خمســة آالف شــخص م ــر م وهــي حــي ســكني يضــم أكث

الجــوي لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة للمنــازل الســكنية المســتهدفة بمدينــة العمــال الســكنية إلــى 

تدميرهــا علــى روؤس ســاكنيها، ليقضــي علــى وقــع تلــك الغــارات الجويــة العديــد مــن أفــراد أســر عمــال النظافــة بيــن 

قتيــل وجريــح تحــت أنقــاض المنــازل المهدمــة فــوق أشــاء قاطنيهــا بفعــل الصواريــخ الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.

استهداف مدينة العمال السكنية بمديرية شعوب 

صورة موثقة لطفلة مصابة جراء استهداف طيران التحالف األمريكي لمدينة العمال السكنية بمديرية شعوب بتاريخ 13 يوليو 2015م
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المتحــدة  الواليــات  لطيــران  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

األمريكيــة علــى حــي العمــال الســكني بمديريــة شــعوب 

ــًا، بينهــم )18( طفــل و)5( نســاء،  عــن قتــل )25( مدني

كمــا جــرح أكثــر مــن )29( شــخصا مدنيــا أخريــن،  بينهــم 

أطفــال ونســاء.

186

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمنــازل المدنييــن بمدينــة العمــال الســكنية  
جــراء اســتهدافها بغــارة جويــة مــن قبــل طيــارن التحالــف.

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمنــازل المدنييــن بمدينــة العمــال الســكنية  
جــراء اســتهدافها بغــارة جويــة مــن قبــل طيــارن التحالــف.

صــورة موثقــة للضحيــة الطفلــة/ أشــواق موســى حســن – تبلــغ مــن العمــر ســنتين – جــراء 
شــعوب مديريــة  الســكنية  العمــال  بمدينــة  لمنزلهــم  التحالــف  طيــران  اســتهداف 

دمــرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف األمريكي أكثر من 

عشــرة منــازل علــى رؤوس ســاكنيها مــن المدنييــن تدميــرًا 

كليــًا، وألحقــت أضــرار ماديــة بمســجد المنطقــة، باإلضافــة 

إلــى إحــداث أضــرار ماديــة متفاوتــه بأكثــر مــن )45( منــزاًل 

ســكنيا  أخــر،  فضــًا عــن إثــارة الفــزع والتســبب بإحــداث 

أضــرار نفســية عميقــة لحقــت بســكان الحــي المســتهدف.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل مسجد

تضررتدمير

12

45

1
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187

ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز     |     زمان اإلستهداف: الساعة 10:20  من مساء يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  24  يوليو  2015م

استهداف سكن موظفي محطة المخا البخارية للكهرباء

صورة موثقة لمجموعة من الضحايا المدنيين جراء استهداف طيران التحالف لسكن موظفي محطة كهرباء المخاء بعدة غارات جوية
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حوالــي الســاعة 10:20 مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 24 يوليــو 2015م ، شــنت طائــرات التحالــف عــدة غــارات 

جويــة علــى مدينــة وســكن موظفــي محطــة المخــا البخاريــة للكهربــاء، الواقعــة بالقــرب مــن مينــاء المخــا والتــى تضــم أكثــر 

مــن 200 وحــدة ســكنية، و أكثــر مــن )270( أســرة يقــارب عددهــم 3 آالف نســمة بعضهــم مــن النازحيــن الذيــن 

هربــوا مــن مناطــق مختلفــة مــن محافظــة تعــز. وأثنــاء مــا كان النــاس يقضــون لحظاتهــم اليوميــة، األســر تجمعــت فــي 

ســاحة المدينــة, واألطفــال يلعبــون فــي الحديقــة, والرجــال مجتمعيــن بقــرب كافتيريــا المدينــة التــي تقــع فــي طــرف 

الحديقــة وبجوارهــا اســتراحة يتجمــع فيهــا العمــال، القــت الطائــرات  صاروخهــا األول علــى الكافتيريــا، والتــي تقــع فــي 

ــي االســتراحة،  ــن ف ــال والمتواجدي ــاء، لتحصــد أرواح األطف ــا اســتراحة يجتمــع فيهــا األصدق ــة وبجواره ــة الحديق نهاي

وبفعــل شــدة صــوت اإانفجــار هــرع النــاس إلــى ســاحة الســكن يحاولــون الهــرب نحــو الســاحل إذ بالطائــرات تعــاود القصــف 

بتســع غــارات جويــة ال يفصــل بيــن الغــارة واألخــرى ســوى لحضــات، هــي تســتهدف  الهاربيــن مــن الســكان نحــو الســاحل.



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفرت الغــارات الجويــة التــى اســتهدفت ســكن موظفــي 

المخــاء عــن قتــل )125( مدنيــًا بينهــم )23(  محطــة 

طفــل و )19( امــرأة، وإصابــة )150( أخــر بينهــم )25( 

طفــل و)32( امــرأة، وأغلــب الضحايــا تحولــت أجســادهم 

إلــى أشــاء وجثــث متفحمــة، ولــم يســتطع أحــد إنقاذهــم 

بســبب اســتمرار الغــارات الجويــة واســتهداف المســعفين.

189

صــورة تظهــر جانــب مــن  الدمــار الــذي لحــق بــا الســيارات الخاصــة لموظفــي محطــة كهربــاء المخــاء 
ــة المخاء. بمدين

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بأحــد الوحــدات الســكنية المخصصــة لموظفــي 
محطــة كهربــاء المخــاء بمدينــة المخــاء.

ــف  ــود عبدالرحمــن غمــدان( جــراء اســتهداف طيــران التحال صــورة موثقــة للضحيــة الطفــل )عب
ــاء المخــاء بعــدة غــارات جويــة.  لســكن موظفــي محطــة كهرب

أدت الغــارات الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة علــى ســكن موظفــي محطــة المخــاء البخاريــة 

بمدينــة المخــاء التابعــة لمحافظــة تعــز إلــى تدميــر قرابــة 

)50( وحــدة ســكنية تدميــرًا كليــًا، وتضــررت أكثــر مــن 

)120( وحــدة ســكنية أخــرى بأضــرار ماديــة جســيمة. كمــا 

ــف األمريكــي أيضــًا  دمــرت الغــارات الجويــة لطيــران التحال

مــا يقــارب )16( ســيارة خاصــة تعــود ملكيتهــا لســكان 

المدينــة المســتهدفة، كمــا دمــرت أيضــًا محطــة الكهربــاء.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

وحدة سكنية سيارة محطة كهرباء

تضررتدمير

50
16

1
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف:  مساء يوم الثالثاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  18 أغسطس 2015م

استهداف سوق شعبي بمديرية الضحي بمحافظة 
الحديدة

صورة موثقة ألحد الجرحى المدنيين جراء استهداف سوق شعبي بمديرية الضحي محافظة الحديدة

فــي الســاعة 10:30 فــي مســاء يــوم الثاثــاء الموافــق 18 أغســطس 2015م ، اســتهدفت طائــرات التحالــف مديريــة الضحــي وادي ُســردد 

ــذي يكتــظ  ــة الضحــى و الســوق الشــعبي ال ــة الحديــدة وســوقها الشــعبي. وقــد اســتهدفت الغــارات فــي مديري فــي الشــمال الشــرقي لمدين

ــن  ــى ركام فــوق رؤوس ســته م ــذي تحــول ال ــن الســوق ال ــب م ــد اســتهدف الصــاروخ األول مســجد األنصــار القري بالباعــة والمتســوقين. وق

الاجئيــن الصومالييــن الذيــن كانــوا نائميــن فيــه، وحيــن راى أهالــي المدينــة و الباعــة و المســافرين الذيــن كانــوا فــي الســوق مــا حــل بالمســجد 

حاولــوا لملمــة أغراضهــم و الهــروب خــوف مــن معــاودة القصــف فجــاء الصــاروخ الثانــي نحوهــم، مســتهدفا وســط الســوق ليســقط علــى إثــره 

العشــرات مــن القتلــى و الجرحــى أشــاء متناثــرة واحترقــت ناقلــة محملــة بالميــاة المعدنيــة مــع ســائقها وأخــرى محملــة بالوقــود نجــا ســائقها 

بأعجوبــة ، كا الناقلتيــن كانتــا تمــرا فــي الســوق حــال اإلســتهداف. وماهــي إال دقائــق قليلــة و عــاود الطيــران ليســتهدف مزرعــة تبعــد عــن 

الســوق أربعــة كيلــو متــرات باتجــاه الشــرق، أتلفــت المزرعــة كاملــة بمــا فيهــا مــن مزروعــات، ثــم كانــت الضربــة الرابعــة علــى مولــد كهربائــي 

لضــخ ميــاه اآلبــار وصهاريــج حفــظ الميــاة.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

319



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــة  ــي محافظ ــة الضح ــعبي بمديري ــوق ش ــق بس ــذي لح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
الحديــدة

ــة  ــي محافظ ــة الضح ــعبي بمديري ــوق ش ــق بس ــذي لح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
الحديــدة

صــورة موثقــة ألحــد الجرحــى المدنييــن جــراء اســتهداف ســوق شــعبي بمديريــة الضحــي محافظــة 
الحديــدة

و  الضحــى  لمديريــة  التحالــف  طائــرات  اســتهداف  أدى 

ســوقها الشــعبي الــى تدميــر الســوق بشــكل كلــي، وتدميــر 

كل المحــات التجاريــة والمطاعــم التــي يزيــد عددهــا عــن 

)23( محــًا ومطعمــًا تجاريــًا علــى رؤوس مــن فيهــا، كمــا 

تــم تدميــر مســجد األنصــار بالضحــي بشــكل كامــل و إتــاف 

كلــي لناقلتيــن كبيرتيــن، إحداهمــا ناقلــة وقــود واألخــرى 

للنقــل العــام. باإلضافــة الــى تعــرض محطــة الوقــود وبعــض 

المنــازل المجــاورة للســوق لتدميــر جزئــي. و تدميــر مزرعــة 

بمــا فيهــا مــن  مزروعــات وأتــاف المولــد الكهربائــي  الــذي 

يســتخدم فــي ضــخ الميــاة بالمزرعــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة خيام

تضررتدمير

1
10

2

اســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت مديريــة 

ــا بينهــم  الضحــى وســوقها الشــعبي عــن استشــهاد عــدد)35( مدني

بينهــم )5(  أخريــن  نســاء وجــرح عــدد)25(  أطفــال و )2(   )6(

أطفــال و )2( نســاء باالضافــة إلــى ســتة الجئيــن صومالييــن باألضافــة 

ــة الهلــع و الخــوف التــى أصابــت المدنييــن مــن أبنــاء المنطقــة  ــى حال ال

ــن بشــكل مباشــر. ــران للمدنيي جــراء اســتهداف الطي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: عمران     |     زمان اإلستهداف:  مساء يوم الثالثاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  18 أغسطس 2015م

استهداف مقر نقابة المهن التعليمية

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان االمريكي لمقر نقابة المهن التعليمية بمحافظة عمران

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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فــي الســاعة 7:00 مــن مســاء يــوم الثاثــاء الموافــق 18 أغســطس 2015، اســتهدفت طائــرات التحالــف مقــر نقابــة 

ــوزارة التربيــة والتعليــم الكائــن جــوار جامعــة عمــران بمحافظــة عمــران، والواقعــة شــمال  ــع ل المهــن التعليميــة التاب

العاصمــة صنعــاء، حيــث كان أعضــاء ورؤســاء اللجــان المشــكلة المتحانــات الشــهادتين األساســية والثانويــة العامــة مــن 

ــق التــي تحــول دون إجــراء  ــات و العوائ ــة األساســية، والصعوب ــات طــاب الثانويــة العامــة والمرحل أجــل اإلعــداد المتحان

ــف  ــرات التحال ــي. قصفــت طائ ــزوح األســر و االهال ــات فــي وقتهــا المحــدد بســبب ظــروف القصــف والدمــار و ن االمتحان

المبنــى بصاروخيــن ليتــم تدميــر المبنــى كامــًا علــى رؤوس مــن بداخلــه، مــن التربوييــن و مــدراء مكاتــب التربيــة 

بالمحافظــة و المختصيــن و اإلدارييــن. وقــد استشــهد منهــم عــدد مــن التربوييــن بينهــم أطفــال كانــوا برفقــة ذويهــم، 

ــى أن ينتهــي ذلــك اإلجتمــاع. يلعبــون فــي المحيــط ال



أســفرت الغــارات الجويــة التــى اســتهدفت العيــن المدنيــة 

المتمثلــة بمقــر نقابــة المهــن التعليميــة التابعــة لــوزارة 

التربيــة والتعليــم عــن استشــهاد عــدد)23( تربويــا بينهــم 

ــوا برفقــة أبائهــم، كمــا أصيــب عــدد)21(  )4( أطفــال كان

تربويــا بينهــم طفــان وامــرأة.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــة بمحافظــة  ــة المهــن التعليمي ــر نقاب ــذي لحــق بمق ــار ال ــن  الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــران. عم

ــة بمحافظــة  ــة المهــن التعليمي ــر نقاب ــذي لحــق بمق ــار ال ــن  الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــران. عم

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات العــدوان االمريكــي لمقــر نقابــة 
المهــن التعليميــة بمحافظــة عمــران

أدى قصــف طائــرات التحالــف اذي اســتهدف العيــن المدنيــة 

المتمثلــة بمقــر النقابــة التعليميــة التابعــة لــوزارة التربيــة 

والتعليــم محافظــة عمــران الــى تدميــر مبنــى مقــر النقابــة 

تدميــرا كليــا واتــاف كافــة مــا بداخلــه مــن مســتلزمات. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منشأة حكومية

تضررتدمير

1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 4:00 من صباح يوم األحد     |     تاريخ اإلستهـداف:  30  أغسطس 2015م

استهداف مصنع الشام للمياه المعدنية 

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمصنع الشام للمياه المعدنية جراء غارات طائرات العدوان األمريكي بمديرية عبس محافظة حجة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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حوالــي الســاعة 4:00 مــن صبــاح يــوم األحــد الموافــق 30 أغســطس 2015م، شــنت طائــرات التحالــف الســعودي 

الحربيــة غــارة جويــة اســتهدفت مصنــع للميــاة فــي منطقــة الجــر بمديريــة عبــس بمحافظــة حجــة تابــع للموطــن 

إبراهيــم رزوم ، ويضــم المصنــع المســتهدف أكثــر مــن ســبعين عامــًا يعملــون علــى فترتين،ويمثــل المصنــع مصــدر 

ــم قصــف  ــة فــي ســماء المنطقــة ث ــف العــدوان بكثاف ــرات تحال ــوم الدامــي حلقــت طائ ــك الي ــد. و فــي ذل رزقهــم الوحي

ــى ركام علــى رؤوس مــن يعملــون فيــه ،مديــر  بغارتيــن ســقطت صواريخهــا بشــكل مباشــر فــوق المصنــع فأحالتــه إل

المصنــع و30عامــا مــن عمــال الفتــرة المســائية، ليســقط عــدد كبيــر منهــم شــهيد ويعثــر علــى أجســادهم متفحمــة 

ويصــاب عــدد أخــر بجــروح بالغــة، فيمــا تعــم حالــة مــن الفــزع الشــديد أهالــي العمــال  والبعــض أشــاء متناثــرة فــي األرجاء

الذيــن فجعــوا بفقــدان وأصابــة ذويهــم.



الســعودي  التحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

الحربيــة التــى اســتهدفت العيــن المدنيــة المتمثلــة بمصنــع 

ــة عبــس عــن  ــة الجــر بمديري ــي منطق ــة ف ــاة المعدني المي

ــن مابيــن شــهيد  ــن العمــال المدنيي ســقوط عــدد)26( م

وجريــح، حيــث استشــهد أثــر تلــك الغــارات عــدد)13( 

عامــل وأصيــب عــدد)13( أخــرون بجــروح بالغــة الخطــورة.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

؟؟ صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمصنــع الشــام للميــاه المعدنيــة جــراء غــارات 
طائــرات العــدوان األمريكــي بمديريــة عبــس محافظــة حجــة

؟؟ صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمصنــع الشــام للميــاه المعدنيــة جــراء غــارات 
طائــرات العــدوان األمريكــي بمديريــة عبــس محافظــة حجــة

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف غــارات دول العــدوان األمريــك لمصنــع 
الشــام للميــاه المعدنيــة بمديريــة عبــس محافظــة حجــة.

ــة  ــن المدني ــف العــدوان للعي ــرات تحال أدى اســتهداف طائ

المتمثلــة بمصنــع الشــام للميــاة المعدنيــة الواقع في منطقة 

الجــر بمديريــة عبــس محافظــة حجــة عــن تدميــر المصنــع 

تدميــرا كليــًا بجميــع محتوياتــه ومكائنــه وآالتــه وأجهزتــه 

ومولداتــه الكهربائيــة وتوقفــه عــن العمــل بشــكل كلــي. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مصنع

تضررتدمير

1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 10:00 مساء يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  5  سبتمبر  2015م

حوالــي الســاعة 10:00 مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 5 ســبتمبر 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة  غــارة جويــة اســتهدفت عمــارة ســكنية فــي أحــد األحيــاء المكتضــة بالســكان المدنييــن بمديريــة الســبعين 

بأمانــة العاصمــة صنعــاء، وتتكــون العمــارة المســتهدفة مــن ثاثــة أدوار، حيــث يتضمــن الــدور األول محــات تجاريــة 

ــى تدميــر العمــارة   ــف إل وتتضمــن األدوار األخــرى شــقق ســكنية. وقــد أدى اإلســتهدف الجــوي لطيــران غــارات التحال

المدنيــة علــى رؤوس ســاكنيها، كمــا ألحقــت الغــارات الجويــة دمــار وخلفــت أضــرار ماديــة متفاوتــة بالمنــازل والمحــات 

التجاريــة المجــاورة. وقــد أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران الواليــات المتحــدة األمريكيــة  عــن  قتــل عــدد مــن المدنييــن 

ــة أعــداد كبيــرة مــن  ــى جــرح وإصاب ــف األمريكــي إل ــة للتحال بينهــم أســر نازحــة مــن ســوريا ، كمــا أدت الغــارات الجوي

ــة مــن الفــزع والخــوف  ونجــم عنهــا أضــرار  المدنييــن بينهــم أطفــال ونســاء، فضــًا عــن إحــداث الغــارات الجويــة لحال

نفســية بالغــة بيــن أوســاط الســكان المدنييــن .

استهداف عمارة البدوي السكنية بمديرية السبعين

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال سوري الجنسية جراء استهداف  التحالف األمريكي لعمارة صالح البدوي بمديرية السبعين بأمانة العاصمة صنعاء

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

ــف للعمــارة الســكنية عــن  أســفر اســتهداف طيــران التحال

قتــل )5( مدنييــن، بينهــم طفــان وامــرأة وجــرح )21( 

مدنيًا أخر من الســكان بينهم )3( أطفل  و)3( نســاء. كما 

أصيــب ســكان الحــي بالخــوف الشــديد حيــث أغلــق البعــض 

منازلهــم  األهالــي  بعــض  وغــادروا  التجاريــة  محاتهــم 

ــى أحيــاء أخــرى متفرقــة. الســكنية ونزحــوا إل

170

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار المادية التي لحقت بمطاعم األرض الخضراء جراء غارات 
العدوان األمريكي.

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار المادية التي لحقت بشركة هونداي للسيارات جراء غارات 
العدوان األمريكي.

أحد الجرحى ويدعى نادر إبراهيم الوصابي عمره 20 عامًا أثناء تلقيه العناية الطبية في المستشفى 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  طائــرات  اســتهداف  أدى 

العاصمــة  بأمانــة  الســبعين  بمديريــة  الســكنية  للعمــارة 

صنعــاء اإلــى تدميــر العمارة الســكنية على رؤوس ســاكنيها، 

وتضــرر عــدد )4( منــازل ســكنية مجــاورة ومطعم ســياحي 

و شــركة إتصــاالت وعــدد )30( محــات تجاريــًا بأضــرار 

ــة.  ــة متفاوت مادي

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل أو 

عامرة

منشأة 

سياحية

محطة وشبكة 

اتصال

محالت 

تجارية

1 1

30

14

تضرر جزئيتدمير كلي
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 4:00 من فجر يوم السبت   |     تاريخ اإلستهـداف:  5 سبتمبر 2015م

استهداف عمارة عبدالله جحزة

صورة موثقة أثناء انتشال أحد الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات دول التحالف العدوان األمريكي لمنزل المواطن )عبدالله جحزة( بمديرية السبعين أمانة العاصمة

حوالــي الســاعة 4:00 مــن فجــر يــوم الســبت الموافــق 5 ســبتمبر 2015م ، اســتيقظ النــاس مــن نومهــم علــى أصــوات 

الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي، جــاءت حاملــة فــي أجنحتهــا صواريــخ المــوت للمدنييــن األبريــاء مــن النســاء 

واألطفــال، وشــنت غارتهــا الوحشــية علــى عمــارة ســكنية مكــون مــن ثاثــة طوابــق تقــع فــي حــي ســكاني ببيــت زبطــان 

ــى ركام ســقط  ــك العمــارة ال ــخ المــوت تل ــت صواري ــة العاصمــة، وقــد حال ــي أمان ــة الســبعين ف ــن بمديري منطقــة حدي

علــى رؤوس األبريــاء مــن األســرة الســاكنة فــي الشــقق، والعمــال المتواجديــن فــي محاتهــم المســتاجرة فــي الــدور األول 

ــى والجرحــى، مدفونييــن تحــت ركام األنقــاض  للعمــارة المســتهدفة، ليجــد أولئــك المدنييــن أنفســهم فــي عــداد القتل

دون أي ذنــب يذكــر.
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أســفرت الغــارات الجويــة عــن ســقوط عــدد)26( مابيــن 

شــهيد وجريــح، حيــث أستشــهد عــدد)7( مــن المدنييــن 

بينهــم امــرأة مســنة وطفلــة، وأصيــب أكثــر مــن )19( 

مدنيــًا  بجــروح بالغــة ببينهــم عــدد)7( أطفــال وعــدد)5( 

نســاء.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بممتلكات المواطنين جراء استهداف غارات 
التحالف األمريكي.

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بممتلكات المواطنين جراء استهداف غارات 
التحالف األمريكي.

صورة موثقة لبعض أشالء الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )عبدالله جحزة(

 نتــج عــن غــارات طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة التــى 

اســتهدفت العيــن المدنيــة المتمثلــة بالعمــارة الســكنية فــي 

بيــت زبطــان بمنطقــة حديــن بمديريــة الســبعين، تدميــر 

ــة  وســيارتين  ــازل وعــدد)5( محــات تجاري عــدد)3( من

دمــارًا كليــًا،  وتضــرر عــدد)4( منــازل مجــاورة وعدد)12( 

محــًا تجاريــًا وفندقيــن ومطعــم وشــركة ســياحية بأضــرار 

متفاوتــة معظمهــا بالغــة الضــرر. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل محالت 

تجارية

سيارة فندق مطعم منشأة 

سياحية

تضررتدمير

5 22 1 13 4
12
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 9:30 من صباح يوم األربعاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  5  سبتمبر 2015م

استهداف حي األكراد السكني

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بحي األكراد السكني جراء استهداف غارات طيران تحالف العدوان األمريكي

حوالــي الســاعة 8:30 مــن صبــاح يــوم الســبت الموافــق 5 ســبتمبر 2015م، شــنت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة عــدة غــارات جويــة 

اســتهدفت حــي األكــراد الســكني المكتــظ بمئــات المبانــي وتقطــن فيــه مئــات األســر مــن المدنييــن فــي وســط حــي النهضــة بمديريــة الثــورة 

بأمانــة العاصمــة ألكثــر مــن نصــف ســاعة. وقــد أصابــت تلــك الغــارات بصواريخهــا عــدة أهــداف مدنيــة فــكان الصــاروخ االول علــى ســور جامعــة 

اإليمــان وســقط الصــاروخ الثانــي علــى الطريــق العــام بالقــرب مــن منــزل المواطــن عبداللــه باهــش، ثــم صــاروخ أخــر ســقط علــى منــزل المواطــن 

جميــل القرشــي وقتــل أحــد أبنائــه وجــرح أخريــن مــن أفــراد أســرته، تــا ذلــك صــاروخ متوحــش ســقط علــى منــزل المواطــن مجاهــد الفضلــي 

الــذي لــم يكــن موجــود فــي المنطقــة حــال اإلســتهداف وفقــد جميــع أفــراد أســرته تحــت ركام المنــزل الــذي ســقط فــوق رؤوس جميــع أفــراد 

أســرته، الزوجــة واألوالد وزوجــة األبــن والحفيــدة كلهــم دفنــوا تحــت األنقــاض ولــم ينجــوا إال أحــد أبنــاء الفضلــي لكنــه اصيــب بجــروح بالغــة 

جــراء أحتــراق جســده وســقط صــاروخ أخــر علــى منــزل جانــب مــن جوانــب منــزل المواطــن أحمــد الفضلــي وتنجــوا أفــراد أســرته بأعجوبــة إال 

احــدى بناتــة اصيبــت بجــروح بالغــة. 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

329



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بحــي األكــراد الســكني جــراء اســتهداف غــارات 
طيــران تحالــف العــدوان األمريكــي

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بحــي األكــراد الســكني جــراء اســتهداف غــارات 
طيــران تحالــف العــدوان األمريكــي

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بحــي األكــراد الســكني جــراء اســتهداف غــارات 
طيــران تحالــف العــدوان األمريكــي

نتــج عــن سلســلة الغــارات الجويــة لطائــرات تحالــف العــدوان 

علــى حــي األكــراد الســكني فــي حــي النهضــة بأمانــة العاصمــة 

عــن تدميــر عــدد)5( منــازل تدميــرا كليــا و تعــرض عــدد 

)30( منــزال اخــرى مجــاورة ألضــرار كبيــرة، باإلضافــة الــى 

تدميــر عــدد مــن ســيارات وممتلــكات المواطنييــن فــي 

المنطقــة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة

تضررتدمير

5
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ــى حــي  ــة و المتفرقــة عل ــة المتتالي أســفرت الغــارات الجوي

األكــراد الســكني فــي وســط حــي النهضــة بمديريــة الثــورة 

مدنييــن   )10( عــدد  أستشــهاد  عــن  العاصمــة  بأمانــة 

منهــم عــدد)3( أطفــال وعــدد)4( نســاء،و أصابــة عــدد)5( 

ــال ونســاء. ــرة منهــم أطف ــات خطي ــن بإصاب مدنيي



01

ملخص االستهداف

المحـافظة: إب    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 10:15 من صباح يوم األثنين     |     تاريخ اإلستهـداف:  7  سبتمبر 2015م

استهداف حي درم المعبري السكني

صورة موثقة ألحدى الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات دول التحالف األمريكي لحي درم المعبري السكني بمديرية يريم محافظة إب

حوالــي الســاعة 10:15 مــن صبــاح يــوم األثنيــن الموافــق 7 ســبتمبر 2015م، شــن الطيــران الحربــي الســعودي وتحالفــه أربــع 

ــى اســتهدفت  غــارات جويــة بالصواريــخ والذخائــر العنقوديــة المحرمــة علــى حــي درم المعبــري  بمدينــة يريــم، الغــارة األول

منــزل المواطــن حســان علــي مســعد العيانــي بينمــا اســتهدفت الغــارة الثانيــة هنجــر المواطــن ســعد بجــاش، واســتهدفت الغــارة 

الثالثــة الطريــق العــام أمــام بوابــة هنجــر المواطــن ســعد بجــاش والــذي يســتخدم ذلــك الهنجــر لطحــن أعــاف الدواجــن، أمــا 

الغــارة الرابعــة واألخيــرة فاســتهدفت محطــة علــوان للوقــود فــي الطريــق العــام والمعــروف بالخــط الدائــري، تحليــق مســتمر، 

أصــوات الطائــرات، أزيــز الصواريــخ، دوي االنفجــارات الشــديدة، لهــب النيــران، تصاعــد الدخــان، مجــزرة بشــعة، جثــث ملقــاة 

علــى الطريــق متفحمــة، أشــاء متناثــرة، جرحــى يســتنجدون، أطفــال يجهشــون بالبــكاء، نســاء وأمهــات يصرخــون، نــزوح جماعــي 

للســكان، الخــوف والفــزع يســيطر علــى الجميــع، مــن حــاول اإلنقــاذ فقــد حياتــه، االنفجــارات الشــديدة أحدثــت دمــارًا واســعًا 

وشــامًا متفــاوت الدرجــات فــي المبانــي والممتلــكات المجــاورة.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

331



ــف األمريكــي  ــران التحال ــج عــن االســتهداف الجــوي لطي نت

بأربــع غــارات جويــة علــى حــي درم المعبــري بمدينــة يريــم 

ــح، حيــث  ــن شــهيد وجري ــا مابي ســقوط عــدد )52( مدني

عــدد)3(  بينهــم  المدنييــن  مــن  عــدد)12(  أستشــهد 

أطفــال و امــرأة، وأصيــب عــدد)40( مدنيــا بجــروح بالغــة 

بينهــم أطفــال ونســاء.

األضرار المادية المدنية الموثقة

عدد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــران  ــري جــراء غــارات طي ــق بحــي درم المعب ــب مــن الدمــار الــذي لح صــورة موثقــة تظهــر جان
العــدوان األمريكــي.

ــران  ــري جــراء غــارات طي ــق بحــي درم المعب ــب مــن الدمــار الــذي لح صــورة موثقــة تظهــر جان
العــدوان األمريكــي.

صــورة موثقــة ألحــد األطفــال المصابيــن جــراء غــارات دول العــدوان األمريكــي علــى حــي درم 
المعبــري بمديريــة يريــم محافظــة إب.

أســفرت الغــارات الجويــة عــن تدميــر  منزل المواطن حســن 

العيانــي و هنجــر المواطــن ســعد بجــاش الــذي يســتخدم 

الطريــق  قطــع  و  وتدميــر  الدواجــن  إلعــاف  كطاحــون 

العــام الــذي يربــط الحــي بســوق بنــي عمــر المركــزي و الــذي 

ــى مستشــفى يريــم العــام  وتدميــر محطــة  يــؤدي أيضــا ال

علــوان الواقعــة بالقــرب مــن الحــي الســكني وفــي كل أماكــن 

اإلســتهداف تضــررت مــا يقــارب )27( منــزال مــن المنــازل 

المجــاورة الماكــن اإلســتهداف، كمــا احدثــت الغــارات دمــارًا 

فــي المحــات التجاريــة و البقــاالت و الســيارات وغيرهــا مــن 

ممتلــكات المواطنييــن المدنييــن.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل هنجر محطة 

وقود

الطريق 

العام

تضررتدمير

1 1 11

27
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125

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  فجر يوم  الثالثاء |     تاريخ اإلستهـداف:  8  سبتمبر  2015م

عنــد فجــر يــوم  الثاثــاء الموافــق 8 ســبتمبر 2015م ، اســتهدفت طائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة بغــارة جويــة 

ــة العاصمــة  ــي الحــارث، بأمان ــة بن ــر، منطقــة دارس، مديري ــن بحــي الخي ــزة(، الكائ ــي حمــود العرم ــزل المواطــن )عل من

صنعــاء. وقــد أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف األمريكــي عــن قتــل طفــان، وإصابــة عــدد )5( أشــخاص  أخريــن 

مــن أفــراد أســرة الطفــل، الذيــن تــم انتشــال أجســادهم مــن تحــت األنقــاض، وقــد أصيبــوا بفعــل صواريــخ غــارات طائــرات  

التحالــف بإصابــات مختلفــة.  كمــا أســفر اإلســتهداف الجــوي لطائــرات التحالــف األمريكــي عــن تدميــر منــزل المواطــن 

علــي حمــود العرمــزة الســكني، فضــًا عــن تعــرض عــدد أخــر مــن المنــازل المدنيــة المجــاورة للمنــزل المســتهدف للدمــار 

ــك أدت الغــارة الجويــة لطائــرات  ــازل المدنيــة. باإلضافــة إلــى ذل ــة بعــدد أخــر مــن المن ــة متفاوت وإلحــاق أضــرار مادي

التحالــف إلــى إحــداث  أضــرار ماديــة لحقــت بعــدد مــن المحــات التجاريــة المجــاورة، وخلفــت حالــة  مــن الهلــع  و الخــوف 

واآلثــار النفســية البالغــة التــي أصابــت ســكان الحــي.

استهداف منزل المواطن علي العرمزة 

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف منزل العرمزة بمديرية بني الحارث - أمانة العاصمة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف عــن قتــل طفــان، 

وإصابــة عــدد )5( أشــخاص مدنييــن أخريــن بجــروح بالغــة 

بينهــم طفــل و )3( نســاء. باإلضافــة إلــى إحــداث حالــة مــن 

الهلــع و الخــوف خلفتهــا الغــارة الجويــة بيــن أوســاط ســكان 

الحــي. كمــا تســببت الغــارة الجويــة بنــزوح معظــم الســكان 

إلــى  مناطــق مختلفــة.

126

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين بحي الخير

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين بحي الخير

صورة موثقة ألحد األطفال الجرحى نتيجة استهداف منزل علي العرمزة.

أدى اســتهداف غــارة طائــرات الواليــات المتحــدة األمريكية 

ــة العاصمــة  ــر بأمان ــي حمــود العرمــزة بحــي الخي ــزل عل لمن

ــزل الســكني المســتهدف بصــاروخ  ــى تدميــر المن صنعــاء إل

طيــران التحالــف، وتعــرض عــدد  )17( منــزاًل مدنيــًا أخــر  

مــن المنــازل المجــاورة ألضــرار ماديــة متفاوتــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

عامرة منزل

1

17

تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 5:00  من مساء يوم األربعاء  |     تاريخ اإلستهـداف:  9  سبتمبر  2015م

حوالــي الســاعة 5:00  مــن مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 9 ســبتمبر مــن العــام 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة غــارة جويــة علــى منــزل ســكني ألحــد المواطنييــن ُيلقــب بالسوســوة، وهــو منــزل ســكني يقــع فــي 

حــي حجــر بمديريــة الوحــدة، وســط أمانــة العاصمــة صنعــاء. وقــد أدى اســتهداف طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة  لمنــزل السوســوة  الســكني بغارتهــا الجويــة  إلــى قتــل امــرأة، كمــا ُجــرح عشــرات  الســكان المدنييــن األخريــن 

مــن أهالــي حــي حجــر بمديريــة الوحــدة. باإلضافــة إلــى تدميــر منــزل السوســوة المســتهدف بغــارة التحالــف الجويــة وســط 

الحــي الســكني بأمانــة العاصمــة، وتضــرر العديــد مــن المنــازل األخــرى اآلهلــة بالســكان المدنييــن، وهــي منــازل ســكنية 

مجــاورة لمنــزل السوســوة المســتهدف بغــارة التحالــف الجويــة.

استهداف منزل السوسوة بحي حجر السكني

صورة موثقة ألحد ضحايا األطفال الجرحى جراء استهداف غارات طائرات التحالف لمنزل السوسوة بحي حجر بأمانة العاصمة صنعاء بتاريخ 9 سبتمبر 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى اســتهداف طيران التحالف الســعودي لمنزل السوســوة 

الكائــن بحــي حجــر بأمانــة العاصمــة صنعــاء إلــى قتــل أمــراة 

وجــرح )39( مدنيــا أخــر بينهــم )14( طفــل و )7( نســاء. 

باإلضافــة إلــى تســبب الغــارة الجويــة بإحــداث حالــة مــن 

الخــوف و الهلــع، مخلفــة بذلــك آثــار نفســية عميقــة لحقــت 

بســكان الحــي.

122

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين جراء استهداف غارات طائرات التحالف الجوية

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين جراء استهداف غارات طائرات التحالف الجوية

صورة موثقة ألحد ضحايا األطفال الجرحى جراء استهداف غارات طائرات التحالف لمنزل السوسوة بحي حجر بأمانة 
العاصمة صنعاء.

  أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التى اســتهدفت 

ــزل السوســوة  ــزل السوســوة بحــي حجــر عــن تدميــر من من

تدميــرا كليــا، وتعــرض عــدد )30( منــزاُل أخــر ألضــرار 

ماديــة متفاوتــه. باإلضافــة إلــى تضــرر عــدد )3( عمــارات 

ســكنية، وتعــرض عــدد )20( محــل تجــاري ألضــرار ماديــة 

متفاوتــة. باإلضافــة إلــى تســبب الغــارة الجويــة بإحــداث 

أضــرار ماديــة لحقــت بشــركة أدويــة.

الجرحى  المدنيينالشهداء المدنيين

منزل وعامرة محل تجاري منشأة تجارية

1

20

1

33 تضرر جزئيتدمير كلي
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 11:00 من ظهر يوم الثالثاء    |     تاريخ اإلستهـداف:  15  سبتمبر 2015م

استهداف سوق وجسر شرس 

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات دول العدوان األمريكي لسوق وجسر شرس بمحافظة حجة

حوالــي الســاعة 11:00 مــن ظهــر يــوم الثاثــاء الموافــق 15 ســبتمبر 2015م، عنــد وقــت الــذروة والنــاس منتشــرون 

فــي الســوق وفــي الطريــق علــى جســر شــرس الحيــوي بمديريــة شــرس محافظــة حجــة، و الــذي يمتلــى بالمــارة مــن النــاس 

ــى مســتهدفة  جســر شــرس، ووغــارة ثانيــة  ــف العــدوان الغــارة الجويــة  األول ــرات تحال وعبــور الســيارات، شــنت طائ

اســتهدفت فيهــا ســوق شــرس بالمديريــة أدت الــى تدميــر الجســر تدميــرا كليــا وقطــع الطريــق وســقوط عــدد كبيــر 

مــن القتلــى و الجرحــى وكــذا تدميــر الســوق الشــعبي بمــا فيــه مــن محــات تجاريــة وتضــررت عــدد كبيــر مــن المنــازل 

المجــاورة للســوق باألضافــة الــى ذلــك ســادت حالــة مــن الهلــع والفــزع أهالــي المنطقــة جــراء القصــف واإلســتهداف المباشــر 

للمدنييــن فــي األســوق و الطرقــات و المنــازل.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف التي اســتهدفت 

جســر شــرس الحيوي و الســوق الشــعبي في مديرية شــرس 

محافظــة حجــة عــن ســقوط عــدد)29( مابيــن شــهيد 

وجريــح، حيــث استشــهد عــدد)12( مدنيــًا بينهــم )4( 

أطفــال، وأصيــب عــدد )17( بينهــم )3( أطفــال بإصابــات 

بالغــة.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــف العــدوان األمريكــي لســوق وجســر شــرس  ــرات دول تحال صــورة موثقــة لحظــة اســتهداف طائ
بمحافظــة حجــة

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بجســر شــرس جــراء  اســتهداف طائــرات دول 
تحالــف العــدوان األمريكــي  بمحافظــة حجــة

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا جــراء اســتهداف غــارات دول العــدوان االمريكــي لســوق وجســر 
شــرس بمحافظــة حجــة

التــي اســتهدفت  العــدوان  أدت غــارات طائــرات تحالــف 

ســوق وجســر شــرس بمحافظــة حجــة إلــى تدميــر الجســر 

تدميــرا جزئيــًا، وكــذا تدميــر )25( محــل تجــاري تدميــرًا 

كليــًا.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

جرس محالت 

تجارية

تضررتدمير

1

25

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

338



119

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 1:30  من صباحًا من يوم الخميس  |     تاريخ اإلستهـداف:  18  سبتمبر  2015م

حوالــي الســاعة 1:30 مــن صبــاح  يــوم الخميــس الموافــق 18 ســبتمبر 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة غــارة  جويــة علــى حــي بيــر حطــرم بمنطقــة الجــراف الشــرقي التابعــة لمديريــة شــعوب بأمانــة 

العاصمــة صنعــاء، حيــث اســتهدفت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف منزليــن ســكنيين، أحدهمــا للمواطــن علــي مهيــوب 

الحميــري، الــذي تعــرض للتدميــر  علــى رؤوس ســاكنيه، و المنــزل الســكني األخــر للمواطــن أحمــد دحــان. وقــد أســفرت 

الغــارة الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن قتــل عــدد مــن الســكان المدنييــن، وإصابــة عــدد أخــر 

بينهــم نســاء وأطفــال. كمــا تســببت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف بتدميــر كامــل للمنزليــن الســكنيين المتجاوريــن. 

باإلضافــة إلــى تعــرض عــدد أخــر مــن المنــازل الســكنية المجــاورة ألضــرار ماديــة متفاوتــة، وتدميــر عــدد مــن الســيارات 

الخاصــة بالســكان المتواجــدة جــوار المنــازل المســتهدفة.

استهداف منازل سكنية بمنطقة الجراف الشرقي

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات التحالف األمريكي لمنزل المواطن مهيوب الحميري.بتاريخ 17 سبتمبر 2015م
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أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــي اســتهدفت 

منــزل المواطــن )الحميــري( عــن قتــل عــدد )5( أشــخاص 

ــة عــدد )6( أخريــن بينهــم طفليــن  مــن المدنييــن، وإصاب

وعــدد )4( نســاء. كمــا تســببت الغــارة الجويــة بإحــداث 

ــار نفســية عميقــة بيــن  ــة مــن الفــزع وأســفرت عــن آث حال

ــن. أوســاط الســكان المدنيي

120

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل مهيوب الحميري

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار المادية التي لحقت بالمكان المستهدف.

صورة موثقة ألحد الجرحى جراء استهداف غارات التحالف لمنزل المواطن مهيوب الحميري.

ــزل  ــف لمن ــرات التحال أدى اإلســتهداف الجــوي لغــارات طائ

الشــرقي  الجــراف  بمنطقــة  الحميــري  مهيــوب  المواطــن 

بأمانــة العاصمــة صنعــاء إلــى تدميــر كلي للمنزلين الســكنيين 

المســتهدفين، وتعــرض عــدد )24( منــزل مدنــي أخــر 

ألضــرار ماديــة متفاوتــة، فضــًا عــن تدميــر عــدد )3( 

ــد  ــر مول ــل و تدمي ــن بشــكل كام ســيارات خاصــة بالمدنيي

كهربــاء، وتضــرر ســياراتان خاصــة أخــرى بأضــرار ماديــة 

ــرة. كبي

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

عامرةمنزل سيارةسيارة مولد كهراباء

2 3 12

24
تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحافظة: أمانة العاصمة صنعاء     |     زمان اإلستهداف: الساعة 10:30 مساء يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  18  سبتمبر  2015م

حوالــي الســاعة 10:30مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 18 ســبتمبر 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة غــارات جويــة علــى أحيــاء مدنيــة متفرقــة بأمانــة العاصمــة صنعــاء، منهــا غــارة جويــة اســتهدفت 

منــزال ســكنيا مبنــي مــن الطــوب بشــارع مــأرب أحــد الشــوارع الرئيســية والحيويــة فــي مديريــة شــعوب، حيــث انفجــر 

ــي الشــارع  ــى جانب ــع الغــزل والنســيج. ويقــع عل ــى بعــد مائتيــن متــر مــن مصن ــف األمريكــي عل ــرات التحال صــاروخ طائ

المســتهدف منــازل ســكنية ومحــات تجاريــة. وقــد أدت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف إلــى تدميــر وتضــرر عشــرات 

المنــازل المكتظــة بالســكان مــن األطفــال والنســاء والرجــال، كمــا أدى اإلســتهداف الجــوي إلــى قتــل عــدد مــن المدنييــن 

ــة  ــك نجــم عــن الغــارات الجوي ــى ذل ــات مختلفــة. باإلضافــة إل صيــب عشــرات األشــخاص بإصاب
ُ
بينهــم أطفــال ونســاء، وأ

أضــرار وآثــار نفســية وإجتماعيــة عميقــة بيــن ســكان الحــي األحيــاء الســكنية  المســتهدفة.

استهداف أحياء سكنية بأمانة العاصمة

صورة موثقة الحد الضحايا حيث تم انتشالها من تحت أنقاض المنزل المستهدف بغارات طائرات الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 18 سبتمبر 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمحــالت المواطنيــن جــراء اســتهدافهم مــن 
قبــل طيــران التحالــف.

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بســيارات  المواطنيــن جــراء اســتهدافهم مــن 
قبــل طيــران التحالــف.

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طيران التحالف لمنطقة شارع مأرب

المتحــدة  الواليــات  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

ســكنية  منــازل   )3( مايقــارب  تدميــر  عــن  األمريكيــة 

ــًا مــع جميــع محتوياتهــا،  وكــذا تضــرر عــدد  ــرًا كلي تدمي

)20( منــزال ســكنيا أخــر بأضــرار ماديــة متفاوتــة، كمــا أدت 

الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي إلــى إحــداث 

أضــرار لحقــت بمــا يقــارب )21( محــل تجــاري وخدمــي، 

وفنــدق  خاصــة،  وحافلــة  وناقلــة  ســيارة   )18( وعــدد 

ســياحي، ومحطــة غــاز. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل محالت 

تجارية

سيارة وناقلة 

وحافلة

سيارة وناقلة 

وحافلة

فندق 

سياحي

3

21 18

1 1

20
تضرر جزئيتدمير كلي

أدى اســتهداف طائــرات التحالــف للحــي الســكني إلــى قتــل )6( 

أشــخاص مدنييــن مــن ســكان الحــي فيهــم طفــل وامــرأة، وإصابــة 

مايزيــد عــن )42( مدنيــًا أخريــن بجــروح متفاوتــة بينهــم أطفــال 

ونســاء. باإلضافــة إلــى  إحــداث حالــة مــن الهلــع واألضــرار النفســية. 

وقــد أضطــر كثيــر مــن المدنييــن مــن ســكان الحــي إلــى النــزوح فــي 

ســاعة متاخــرة مــن الليــل.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 12:00 من مساء يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  18  سبتمبر 2015م

استهداف مدينة تراث عالمي »منزل العيني« 

صورة موثقة لضحايا مدنيين جراء استهداف طائرات دول تحالف  العدوان األمريكي لمنزل العيني بصنعاء القديمة أمانة العاصمة

حوالــي الســاعة 12:00 مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 18 ســبتمبر 2015م، اســتهدفت طائــرات التحالــف بغارتيــن جويــة 

ملحقــا فــي بســتان الفليحــي يضــم المواطــن حفــظ اللــه العينــي وأســرتة المكونــة مــن زوجتــه و أبنــه الشــاب العشــريني وســبعة مــن 

األطفــال،  العينــي كان فاحــًا يــزرع بســتان الفليحــي بالكــراث و الفجــل لُيعيــل أســرته. وقــد قتــل القصــف الجــوي العينــي وكافــة 

أفــراد أســرتة  بالصــاروخ األول الــذي ســقط فــوق المنــزل بشــكل مباشــر ليدمــره علــى رؤوس ســاكنية، ثــم جــاء الصــاروخ الثانــي 

الــذي ســقط أمــام المنــزل ليواصــل مهمــة التدميــر و الهــدم حيــث قتــل أحــد الجيــران وأصــاب عــدد مــن المدنييــن  بجــروح متفاوتــة، 

أحدهــم طفــل غــادر الحيــاة فــي المستشــفى متأثــر بالشــظايا القصــف بعــد يوميــن مــن إصابتــه ، كمــا تــم تدميــر منزليــن  مجاوريــن 

للبســتان تدميــرًا كليــًا،  وتضــرر مــا يقــارب )180( منــزل مــن منــازل مدينــة صنعــاء القديمــة  األثريــة المبنيــة مــن الطــوب و 

الطيــن. كمــا أن القصــف أصــاب كثيــر مــن األهالــي بحالــة مــن الخــوف و الهلــع جــراء اإلســتهداف العشــوائي للمدنييــن و اســتهداف 

التاريــخ والحضــارة الــذي أوجــع محبــي صنعــاء القديمــة وأثارهــا وتراثهــا. 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارات الجويــة التــى اســتهدفت منــزل المواطــن 

القديمــة عــن  الفليحــي مدينــة صنعــاء  العينــي فــي حــي 

ســقوط )24( مابيــن شــهيد وجريــح ، حيــث استشــهد  

عــدد )13( مدنيــا بينهــم عــدد)8(  أطفــال وامــرأة ، 

وأصيــب عــدد)16( أخريــن بينهــم أطفــال ونســاء.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــتهداف  ــراء اس ــن ج ــازل المدنيي ــه من ــت ل ــذي تعرض ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــة ــاء القديم ــي بصنع ــزل العين ــي لمن ــدوان األمريك ــف الع ــارات تحال غ

ــتهداف  ــراء اس ــن ج ــازل المدنيي ــه من ــت ل ــذي تعرض ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــة ــاء القديم ــي بصنع ــزل العين ــي لمن ــدوان األمريك ــف الع ــارات تحال غ

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات دول تحالــف  العــدوان األمريكــي 
لمنــزل العينــي بصنعــاء القديمــة أمانــة العاصمــة

اســتهدف  الــذي  العــدوان  تحالــف  طائــرات  قصــف  أدى 

العينــي   المتمثلــة بمنــزل  التاريخيــة و األثريــة  المنطقــة 

صنعــاء  العالمــي  التــراث  مدينــة  فــي  الفليحــي  بســتان  و 

القديمــة الــى تدميــر منــزل العينــي دميــرا كليــا و إتــاف 

ــذي  ــه و إتــاف و تدميــر بســتان الفليحــي ال كافــة محتويات

كان يــزرع بالكــرث و الفجــل باإلضافــة الــى تضــرر عــدد 

مــن المنــازل المجــاورة المبنــة مــن الطــوب و الطيــن و التــى 

ــوة القصــف وضغــط إنفجــار  ــر ق ــرت عليهــا بشــكل كبي أث

الوحشــية.   الصواريــخ 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل حقول زراعية

تضررتدمير

11

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف: الساعة 8:15 من صباح يوم األربعاء    |     تاريخ اإلستهـداف:  21  سبتمبر  2015م

حوالــي الســاعة 6:00 مــن صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق 21 ســبتمبر2015م ، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة غــارات جويــة علــى حــي صــدر الشــمس الواقــع بمنطقــة الحصبــة شــمال العاصمــة صنعــاء، حيــث اســتهدفت الغارة 

األولــى منــزل) ســام األحمــر( واســتهدفت الغــارة الثانيــة منــزل )محمــد الحبيشــي( الــذي تــم تدميــره ونشــب فيــه حريــق 

كبيــر. وبعــد مضــي دقائــق معــدودة عــاودت طائــرات التحالــف القصــف بغــارة جويــة ثالثــة علــى منــزل عبداللــه عقــان، ولــم 

يكتــف التحالــف األمريكــي بمــا دمــره مــن المنــازل الســكنية والرعــب والخــوف الــذي نشــره بيــن أهالــي الحــي الذيــن خرجــوا 

مــن منازلهــم نحــو الشــارع، مخافــة تدميــر منازلهــم علــى رؤوس الســاكنيين، بــل ألقــت الطائــرات الحربيــة أيضــًا صاروخيــن 

أخريــن علــى منــزل )محمــد مفــرح( ودمرتــه علــى رؤوس ســاكنيه، كمــا دمــرت الصواريــخ عــدد مــن المنــازل المجــاورة، ولــم 

ينــج أحــد مــن أســرة )مفــرح( ممــن كان متواجديــن فــي المنــزل، حيــث تــم قتــل جميعهــم تحــت أنقــاض الدمــار، وأغلــب 

تــل  أخــرون مــن ســكان المنــازل المجــاورة، وأصيــب العشــرات مــن األطفــال.
ُ
القتلــى مــن األطفــال والنســاء. كمــا ق

استهداف منزل المواطن محمد محمود مفرح

صورة موثقة ألحد األطفال الضحايا الجرحى والذي أصيب جراء استهداف طيران التحالف األمريكي لمنزل المواطن محمد مفرح بتاريخ 21 سبتمبر 2015م
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166

ــرح( جــراء  ــزل المواطــن )محمــد محمــود مف ــذي لحــق بمن ــار ال ــن الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــف ــران التحال ــل طي ــن قب اســتهدافه م

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمنــزل المواطــن )عبداللــه عقــالن( جراء اســتهدافه 
مــن قبــل طيــران التحالف

صــورة موثقــة للضحيــة )محمــد محمــود مفــرح( جــراء اســتهداف منزلــه بغــارة جويــة مــن قبــل طيــران 
التحالــف.

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  تحالــف  اســتهداف  أدى 

لمنــازل المدنييــن بحــي صــدر الشــمس بمنطقــة الحصبــة 

إلــى تدميــر )6( منــازل ســكنية تدميــرًا كليــًا،  و تضــرر 

)10( منــازل أخــرى بأضــرار ماديــة كبيــرة. كمــا أســفر 

القصــف عــن تدميــر )4( محــات تجاريــة و)3( ســيارات و 

تعــرض مســجد الحــي ألضــرار ماديــة.

الجرحى المدنيينالقتلى  المدنيين

منزل محالت 

تجارية

سيارة مسجد

4
6

10

3
1

تضرر جزئيتدمير كلي

صــدر  حــي  اســتهدفت  التــى  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

الشــمس عــن قتــل )20( مدنيــًا، بينهــم )11( طفــل و)6( 

نســاء، كمــا أصيــب عــدد )13( مدنييــن أخــرون بجــروح 

بالغــة، بينهــم )8( أطفــال وامرأتــان.  كمــا أحدثــت الغــارات 

ــة. ــن الخــوف واألضــرار النفســية العميق ــة م حال
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117

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 7:45  من صباح يوم الثالثاء  |     تاريخ اإلستهـداف:  22  سبتمبر  2015م

حوالــي الســاعة 7:45  مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 22 ســبتمبر 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات 

ــي عايــض الجرشــي الواقــع   ــى منــزل المواطــن عل المتحــدة االمريكيــة غارتيــن جويتيــن. وقــد اســتهدفت الغــارة األول

بحــي األصبحــي الســكني، شــارع بيحــان تقاطــع شــارع 22 مايــو  بمديريــة الســبعين بأمانــة العاصمــة، و أســفرت عــن قتــل 

صاحــب المنــزل مــع خمســة مــن أوالده وحفيــده وأشــخاص أخريــن ممــن كانــوا متواجديــن فــي المنــزل لحضة االســتهداف. 

وبعــد حوالــي عشــر دقائــق مــن شــن الغــارة األولــى وأثنــاء مــا كان بعــض األهالــي يحاولــون اســعاف ضحايــا الغــارة األولــى 

قصــف الطيــران بغــارة ثانيــة اســتهدفت عمــارة المواطــن )حســين مــزروع اآلهلــة بســكانها المدنييــن والمكونــة مــن 

ثمانيــة أدوار. وقــد ســقط علــى إثــر تلــك الغــارات الجويــة عــدد مــن الضحايــا المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح. باإلضافــة 

إلــى التدميــر الكامــل للمنــازل المســتهدفة كمــا دمــرت أيضــا مدرســة القيــم األهليــة، وتضــرر عــدد أخــر مــن العمــارات و 

المنــازل الســكنية  المجــاورة للمنــازل المســتهدفة. 

استهداف منزلي علي الجرشي وحسين مزروع

صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء غارات طائرات التحالف على منزلي علي الجرشي وحسين مزروع.
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر اســتهداف غــارات طيــران التحالــف لمنــازل المدنييــن 

عــن استشــهاد عــدد )19( مدنــي بينهــم )10( أطفــال 

وامرأتــان، وجــرح عــدد )13( آخريــن مــن المدنييــن بينهــم 

)4( أطفــال وامرأتــان، باإلضافــة الــى إثــارة الغــارات الجويــة 

لحالــة مــن الخــوف و الفــزع الشــديد الــذي لحــق بالســكان 

المدنييــن جــراء الغــارات الجويــة.

118

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحقت  بعمارة حسين عمر مزروع جراء غارات التحالف

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحقت  بعمارة حسين عمر مزروع جراء غارات التحالف

صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء غارات طائرات التحالف على منزلي علي الجرشي وحسين مزروع.

أدى اإلســتهداف الجــوي لطائــرات التحالــف لمنــازل المدنييــن إلــى 

تدميــر عمارتيــن ســكنيتين بشــكل كلــي، وتدميــر منزليــن أخريــن 

تدميــر جزئــي، و تضــرر مــا يقــارب )30( منــزل ســكني أخــر، 

كمــا تســببت الغارتــان الجويتــان بتدميــر كافــة الممتلــكات الخاصــة 

بداخــل المنــازل المســتهدفة، وتعــرض الحــي الســكني المســتهدف 

ــر عــدد )9( ســيارات خاصــة  ــرة، منهــا تدمي ــة كبي ألضــرار مادي

كانــت واقفــة، وأخــرى أثنــاء مرورهــا في الطريق لحضة اإلســتهداف 

الجــوي، كمــا دمــرت أيضــًا مدرســة القيــم األهليــة وتضــرر )11( 

محــل تجــاري.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

عامرةمنزل سيارة

4 9

30

تضرر جزئيتدمير كلي
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 7:00 من صباح يوم األحد    |     تاريخ اإلستهـداف:  27  سبتمبر 2015م

استهداف منازل المدنيين بقرية بني زيلع 

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف غارات تحالف العدوان األمريكي لمنازل المدنيين بقرية بني زيلع بمحافظة حجة

حوالــي الســاعة 7:00 مــن صبــاح يــوم األحــد الموافــق 27 ســبتمبر 2015م ، شــنت طائــرات التحالــف الســعودي  

غــارات جويــة اســتهدفت المدنييــن االبريــاء فــي قريــة بنــي زيلــع العــوارض بمديريــة ميــدي محافظــة حجــة، فهدمــت 

المنــازل علــى رؤوس ســاكنيها وقتلــت النســاء واألطفــال وأزهقــت أرواحهــم و تحيــل القريــة الــى محرقــه وركام وتســتكمل 

طائــرات التحالــف اإلجــرام  بإســتمرارها فــي التحليــق ومنعهــا للمســعفين و فــرق اإلنقــاذ مــن اإلقتــراب أو القيــام بعمليــات 

ــركام وأنقــاض  ــد مــن الجرحــى والمطموريــن تحــت ال اإلنقــاذ وإســعاف الجرحــى لعــدة ســاعات حتــى قتــل فيهــا المزي

المنــازل، وكان يتــم اســتهداف كل مــا يــدب علــى وجــه األرض حتــى مــن الســيارات التــي هرعــت مــن القــرى المجــاورة 

لمحاولــة اإلســعاف، وبشــكل متعمــد حــال بيــن محاولــة بعــض الناجيــن مــن أهالــي القريــة النــزوح والنجــاة بأنفســهم أو 

بمــن تبقــى مــن أهليهــم وأطفالهــم أو حتــى مــن دفــن مــن أستشــهد منهــم مــن المدنييــن األبريــاء.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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التــى  العــدوان  تحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

اســتهدفت المدنييــن االبريــاء فــي قريــة بنــي زيلــع العــوارض 

بمديريــة ميــدي محافظــة حجــة عن ســقوط عــدد)28( مابين 

شــهيد وجريــح، حيــث استشــهد عــدد)19( مدنيــًا بينهــم 

عــدد)9( أطفــال و)6( نســاء. وتعــرض لإلصابــة بجــروح بالغــة 

عــدد)9( مــن المدنييــن بينهــم عــدد )5( أطفــال.

األضرار المادية المدنية الموثقة

عدد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــدوان  ــف الع ــارات تحال ــتهداف غ ــراء اس ــن ج ــا المدنيي ــة للضحاي ــاالء مكدس ــة ألش ــورة موثق ص
ــة ــة حج ــع بمحافظ ــي زيل ــة بن ــن بقري ــازل المدنيي ــي لمن األمريك

ــدوان  ــف الع ــارات تحال ــتهداف غ ــراء اس ــن ج ــا المدنيي ــة للضحاي ــاالء مكدس ــة ألش ــورة موثق ص
ــة ــة حج ــع بمحافظ ــي زيل ــة بن ــن بقري ــازل المدنيي ــي لمن األمريك

ــدوان  ــف الع ــارات تحال ــتهداف غ ــراء اس ــن ج ــا المدنيي ــة للضحاي ــاالء مكدس ــة ألش ــورة موثق ص
ــة ــة حج ــع بمحافظ ــي زيل ــة بن ــن بقري ــازل المدنيي ــي لمن األمريك

أدى غــارات طائــرات تحالــف العــدوان التى اســتهدفت قرية 

ــى  ــع العــوارض بمديريــة ميــدي محافظــة حجــة ال بنــي زيل

هــدم عشــرات المنــازل فــوق رؤوس ســاكنيها وتحويلهــا الى 

ــزل تعرضــت  ركام وتضــرر مااليقــل عــن عــدد)100( من

ألضــرار متفاوتــة معظمهــا واســعه وكبيــرة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير
100
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 10:00 من صباح يوم األثنين    |     تاريخ اإلستهـداف:  28  سبتمبر 2015م

استهداف المدنيين بمنطقة واحجة بمديرية ذباب 

صورة موثقة ألشاء مكدسة للضحايا المدنيين جراء استهداف غارات دول التحالف األمريكي لمنازل المدنيين بمنطقة واحجة محافظة تعز

حوالــي الســاعة 10:00 مــن صبــاح يــوم األثنيــن الموافــق 28 ســبتمبر 2015م، شــنت طائــرات التحالــف الحربيــة قريــة 

واحجــة إحــدى القــرى الســاحلية تتبــع جغرافيــًا محافظــة تعــز، بغارتيــن علــى تجمعــات نســائية وأطفــال كانــوا مجتمعيــن  

فــي منــزل المواطــن محمــد علــي ســعيد بصيبــص الــذي جهــز المنــزل و خصصــه إلقامــة حفــل عــرس  ابنــه مرســال  الــذي 

طالمــا أنتظــر يــوم عرســه وحلــم به،ولــم يكــن ليتوقــع أن يتــم أســتهداف العــرس مــن قبــل طائــرات تحالــف العــدوان 

و بشــكل متعمــد ليحصــد أكبــر عــدد ممكــن مــن الضحايــا المدنييــن األبريــاء مــن النســاء واألطفــال، وقــد نتــج عــن ذلــك 

القصــف مقتــل مــا ال يقــل عــن أربعيــن امــرأة وطفــل، قضــوا تحــت أنقــاض الــركام و الدمــار وقــد وجــدت بقايــا االشــاء 

المتناثــرة وبقايــا المابــس المحترقــة علــى األرض و علــى األشــجار المحيطــة بالمــكان المســتهدف فــي جريمــة وحشــية 

مــن الصعــب توصيــف مشــاهدها بالكلمــات.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات تحالــف العــدوان التــى 

اســتهدفت قريــة واحجــة التابعــة اداريــا لمحافظــة تعــز عــن 

استشــهاد عــدد)40( مدنيــا بينهــم عــدد)14( طفــًا و 

عــدد )11( امــراة وشــخص معــاق كمــا تعــرض لجــروح بالغة 

عــدد )4( آخريــن مــن المدعويــن لحفــل الزفــاف المنكــوب، 

وقــد أصــاب أبنــاء المنطقــة واألهالــي حالــة مــن الخــوف.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعرضــت لــه ممتلــكات المدنييــن جــراء اســتهداف 
غــارات  تحالــف العــدوان األمريكــي لمنــازل المدنييــن بمنطقــة واحجــة

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعرضــت لــه ممتلــكات المدنييــن جــراء اســتهداف 
غــارات  تحالــف العــدوان األمريكــي لمنــازل المدنييــن بمنطقــة واحجــة

صــورة موثقــة ألشــالء مكدســة للضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف غــارات دول التحالــف األمريكــي 
لمنــازل المدنييــن بمنطقــة واحجــة محافظــة تعــز

أدىت غــارات طائــرات تحالــف العــدوان التــي اســتهدفت 

قريــة واحجــة التابعــة لمحافظــة تعــز عــن تدميــر المنــزل 

و  محتوياتــه  كافــة  وإتــاف  كليــا  تدميــر  المســتهدف 

ــازل المجــاورة و تعــرض عــدد أخــر  تدميــر عــدد مــن المن

مــن المنــازل ألضــرار متفاوتــة معظمهــا شــديدة الضــرر و 

واســعه النطــاق، باإلضافــة الــى تضرر ممتلــكات المواطنيين 

المدنييــن فــي المنطقــة المســتهدفه

الشهداء المدنيين

2

12

الجرحى المدنيين

منزل

تضررتدمير

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

352



190

ملخص االستهداف

المحـافظة: ذمار     |     زمان اإلستهداف: الساعة  10:30 مساء يوم األربعاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  7  أكتوبر 2015م

استهداف حفل زفاف بقرية سنبان

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طيران التحالف األمريكي لحفل زفاف بقرية سنبان محافظة ذمار بتاريخ 7 أكتوبر 2015م

حوالــي  الســاعة  10:30 مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 7 أكتوبــر2015م، اســتهدف طيــران التحالــف بغارتيــن 

جويتيــن منــزل عــرس بقريــة ســنبان التــي تقــع إلــى الشــرق مــن مدينــة ذمــار، حيــث كان أهالــي القريــة يعيشــون حالــة 

فــرح بعــرس أخــوة فــي يــوم زفافهــم )مؤيــد وأيمــن وعبدالرحمــن(، فــي منزلهــم المكــون مــن دوريــن يعــج بالضيــوف 

ــي القريــة والقــرى المجــاورة الذيــن لبــوا دعــوة حفــل الزفــاف رجــااًل ونســاء واصطحبــوا معهــم األطفــال. وفــي  مــن أهال

فنــاء المنــزل تــم نصــب خيمــة الســتقبال الضيــوف وبجوارهــا خيمــة صغيــرة إلعــداد وطبــخ وليمــة العــرس. وبعــد 

وصــول موكــب العرائــس اســتهدفت الطائــرات الحربيــة مــكان حفــل العــرس، وعلــى خيمتــي الضيــوف والطبــخ. ومــا إن 

ــام بفعــل  الدخــان والشــرار  ــزل والخي ــرى غطــت المن ــة كب اصطــدم الصاروخــان بأهدافهمــا حتــى إنبعثــت شــعلة ناري

والغبــار وتناثــرت شــظايا الصواريــخ وتطايــرت فــي األجــواء حاملــة معهــا أشــاء وأرواح وحيــاة األطفــال والنســاء والرجــال 

المتواجديــن فــي مــكان العــرس.
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف التــى اســتهدفت 
حفــل عــرس ســنبان عــن قتــل )49( مدنيــا، بينهــم والــدي 
وإحــدى  العرســان  وأحــد  األخــوة  مــن  وثاثــة  العرســان 
ة، وأصيــب مايزيــد  العرائــس و )22( طفــًا و )13( امــراء
عــن )70( مدنيــا مــن أهالــى العرســان وأهالــي العرائــس 

ــوف والحاضريــن. ومــن الضي

191

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمنــازل وممتلــكات المواطنيــن جــراء اســتهداف 
طيــران التحالــف لحفــل زفــاف فــي قريــة ســنبان بغارتيــن جويتيــن.

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بإحــدى ســيارات  المواطنيــن جــراء اســتهداف 
طيــران التحالــف لحفــل زفــاف فــي قريــة ســنبان.

ــة  ــاف بقري ــل زف ــف لحف ــران التحال ــتهداف طي ــراء اس ــال ج ــا األطف ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
ــار ــة ذم ــنبان محافظ س

أدى اإلســتهداف الجــوي لطيــران التحالــف األمريكــي لحفــل 

ــى تدميــر منــزل  العــرس بقريــة ســنبان بمحافظــة ذمــار إل

كل  وتدميــر  وإحتــراق  طابقيــن  مــن  المكــون  العرســان 

محتوياتــه، كمــا أدت الغــارة الجــوي التــي اســتهدفت الخيــام 

خاصــة  ســيارات   )10( عــدد  و  الخيمتيــن  احتــراق  إلــى 

بموكــب العرائــس.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة خيام

تضررتدمير

1
10

2
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 3:00 عصر يوم الخميس  |     تاريخ اإلستهـداف:  15  اكتوبر  2015م

ــات  ــف الوالي ــرات تحال ــر 2015م ، شــنت  طائ ــوم الخميــس الموافــق  15 أكتوب ــي الســاعة 3:00 مــن عصــر ي حوال

المتحــدة األمريكيــة غــارات جويــة علــى منطقــة ســكنية  جــوار حديقــة برليــن فــي حــي نقــم بأمانــة العاصمــة صنعــاء 

والمســماة بـــ »حــارة الســد«، و هــي حــارة  آهلــة بالســكان المدنييــن، وأغلــب المنــازل فيهــا تتســم بشــعبيتها والتجــاور 

الشــديد فيمــا بينهــا إذ قــد  ال يفصــل بيــن المنــزل الســكني واآلخــر ســوى مســافات قصيــرة  البعــض منهــا تقــدر 

بالســنتيمترات، وأكبــر شــارع بحــارة الســد المســتهدفة قــد ال يتجــاوز ثاثــة أمتــار، وهــي حــارة يســكنها آالف األســر 

وأغلبهــم مــن الســكان البســطاء. وقــد أســفر اإلســتهداف الجــوي عــن قتــل إبنتــي المواطــن ) عبــد الكريــم العمــري(  مــع 

أطفالهــن، وُجــرح أخريــن مــن المدنييــن الذيــن كانــوا  متواجديــن بالشــارع لحضــة اإلســتهداف مــن بينهــم أطفــال ونســاء. 

استهداف حارة السد بأمانة العاصمة صنعاء 

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء غارات دول التحالف األمريكي  على حارة  السد بتاريخ 15 أكتوبر 2015م
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر القصــف الجــوي لطيــران التحالــف الــذي اســتهدف 

 )6( قتــل  عــن  المدنييــن  بالســكان  اآلهلــة  الســد  حــارة 

مدنييــن بينهــم )4( أطفــال وامرأتــان، وجرح )10( أخرين 

بينهــم طفــل وامرأتــان، كمــا تســبب القصــف بإحــداث حالــة 

مــن الفــزع و الخــوف بيــن الســكان المدنييــن ونــزوح معظــم 

ســكان حــارة الســد المســتهدفة.

114

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار التي تعرض لها  أحد فصول مدرسة غمدان جراء غارات التحالف على 
حارة السد 

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار الذي تعرض له  جامع الرحمن  جراء غارات التحالف على حارة السد 

صورة موثقة ألشالء متفحمة ألحد الضحايا جراء غارات دول التحالف على حارة  السد

أدى اإلســتهداف الجــوي لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة  لحــارة الســد بأمانــة العاصمــة صنعــاء إلــى تدميــر 

منــازل    )10( يقــارب  مــا  وتضــرر  ســكنية،  منــازل   )6(

تدميــر  وكــذا  متفاوتــة،  ماديــة  بأضــرار  أخــرى  ســكنية 

مدرســة غمــدان وتضــرر مســجد الرحمــن وعــدد  أخــر مــن 

المحــات التجاريــة المحيطــة بمــكان اإلســتهداف.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزلمنزل مدرسة مسجد

تضرر جزئيتدمير كلي
6

1 1

10
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 7:00 من صباح يوم األحد  |     تاريخ اإلستهـداف:  29  نوفمبر  2015م

حوالــي الســاعة 7:00 مــن صبــاح يــوم األحــد الموافــق 29 نوفمبــر 2015م، اســتهدفت غــارات طائــرات  تحالــف 

ــة العاصمــة  ــة الخفجــي التابعــة ألمان ــر، بمنطق ــي حــي الجــرداء، حــارة البي ــاة ف ــة خــزان مي ــات المتحــدة األمريكي الوالي

 األطفــال وبعــض الســكان مــن آهالــي الحــارة لجلــب الميــاه 
ً
صنعــاء، وهــو مــكان آهــل بالســكان المدنييــن ويقصــده عــادة

الصالحــة لاســتخدام. وقــد أســفر القصــف الجــوي عــن  قتــل عــدد مــن المدنييــن بينهــم طفلــة، وكــذا حــارس مدرســة 

تعليميــة مجــاورة للمــكان المســتهدف، حيــث أخترقــت جســد الحــارس عــدد مــن شــظايا صــاروخ غــارة طائــرات التحالــف 

صيــب عــدد آخــر مــن الســكان المدنييــن، أغلبهــم مــن األطفــال. كمــا تضــرر عــدد كبيــر مــن  المنــازل الســكنية 
ُ
الجويــة، وأ

بأضــرار ماديــة متفاوتــة، منهــا بنايــات لشــقق ســكنية ومنــازل آهلــة لحقهــا التدميــر، فضــًا عــن إحــداث حالــة مــن الفــزع 

والهلــع واآلثــار النفســية العميقــة بيــن ســكان الحــارة جــراء اســتهداف الغــارات الجويــة ألماكــن آهلــة بالســكان المدنييــن.

استهداف خزان مياه بحي الجرداء بمنطقة الخفجي

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء غارات التحالف التي استهدفت خزان مياه الجرداء بأمانة العاصمة صنعاء بتاريخ 29 نوفمبر 2015م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــي اســتهدفت 

خــزان الميــاه الــذي يســتفيد منــه ســكان حــارة البيــر بحــي 

الجــرداء، عــن قتــل عــدد )4( أشــخاص مدنييــن بينهــم طفلــة، 

وأصيــب عــدد )20( مدنيــا أخــر بينهــم )14( طفــل وامرأتــان، 

كمــا أحدثــت الغــارة  حالــة مــن الفــزع واآلثــار النفســية العميقــة 

بيــن ســكان حــي الجــرداء.

116

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار واألضرار المادية التي لحقت بحي الجرداء بأمانة العاصمة

صورة موثقة لمكان سقوط أحد صواريخ غارات التحالف  التي استهدفت حي الجرداء بأمانة العاصمة

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء غارات التحالف التي استهدفت خزان مياه الجرداء بأمانة العاصمة 
صنعاء

أدى اســتهداف  غــارة طيــران التحالــف لخــزان الميــاه بحــي 

الجــرداء بأمانــة العاصمــة صنعــاء اآلهــل بالســكان المدنييــن 

إلــى  تدميــر خــزان الميــاه بشــكل كلــي،  وتضــرر عــدد 

)35( منــزاًل ســكنيًا بأضــرار ماديــة متفاوتــه، كمــا دمــرت 

الغــارة الجويــة أيضــًا عــدد )2( منــزاًل ســكنيًا أخــر، وعــدد 

الشــقق اآلهلــة  )4( عمــارات  ســكنية تضــم عــدد مــن 

بالســكان المدنييــن، كمــا تضــررت أيضــًا عــدد )3( ســيارات 

ومدرســة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

خزان مياه منزل        

عامرة سكنية

سيارة سيارة

1
6

35

3 1

تضرر جزئيتدمير كلي
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 7:00 من مساء يوم األثنين  |     تاريخ اإلستهـداف:  28  ديسمبر  2015م

حوالــي الســاعة 7:00 مــن مســاء يــوم اإلثنيــن الموافــق 28 ديســمبر 2015م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

ــة العاصمــة  األمريكيــة غــارة جويــة علــى حــارة الحضــن الســكنية بمنطقــة جــدر التابعــة لمديريــة بنــي الحــارث، بأمان

صنعــاء. وقــد  نفــذت الطائــرات الحربيــة للتحالــف غاراتهــا  الجويــة لحضــة قيــام عــدد مــن ســكان الحــارة  أغلبهــم مــن 

األطفــال بإحــراق النفايــات وســط حــارة الحضــن اآلهلــة بالســكان. وقــد أســفر االســتهداف الجــوي لطائــرات التحالــف علــى 

حــارة الحضــن عــن  مقتــل  عــدد مــن ســكان الحــارة بينهــم أطفــال، وُجــرح مدنيــن أخريــن بينهــم نســاء وأطفــال. كمــا 

دمــرت الغــارة الجويــة لطائــرات  تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــدد مــن المنــازل الســكنية علــى رؤوس قاطنيهــا 

مــن المدنييــن وتضــرر عــدد أخــر مــن منــازل حــارة الحضــن الســكنية، فضــًا عــن إلحــاق أضــرار ماديــة متفاوتــة بســيارات 

خاصــة تابعــة للمواطنيــن، وكــذا إلحــاق أضــرار ماديــة جســيمة بمصنــع البعدانــي للســجاد والموكيــت.

استهداف حي حارة الحصن السكني

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لحارة الحضن السكنية بمنطقة جدر بأمانة العاصمة صنعاء بتاريخ  28 ديسمبر 2015
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت 

حــارة الحضــن بأمانــة العاصمــة عــن استشــهاد )4( مدنييــن 

بينهــم طفــان، وجــرح )21( مدنيــا أخــر بينهــم )14( 

طفــل و )5( نســاء. باإلضافــة الــى إثــارة الخــوف والهلــع بيــن 

ســكان الحــي وغيرهــا مــن مختلــف اآلثــار النفســية العميقــة.

112

صورة موثقة تظهر جانب من  الدمار  الذي لحق بأحد منازل حي الحضن جراء غارات التحالف.

صورة موثقة تظهر جانب من  الدمار  الذي لحق بأحد منازل حي الحضن جراء غارات التحالف.

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء غارات  التحالف التي استهدفت حارة الحضن

ــى اســتهدفت  ــف الت ــران التحال ــة لطي ــرت الغــارة الجوي دم

رؤوس  علــى  مدنيــة  منــازل   )3( عــدد  الحضــن  حــارة 

ســاكنيها، وتضــرر عــدد )42( منــزال ســكنيًا  أخــر مــن 

منــازل حــارة الحضــن المســتهدفة، كمــا تضــررت عــدد )7( 

ســيارات خاصــة تابعــة للمواطنيــن، و أســفر القصــف الجــوي  

ــرة  ــة كبي ــف أيضــًا عــن نجــوم أضــرار مادي ــرات التحال لطائ

لحقــت بمصنــع البعدانــي للســجاد والموكيــت.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزلمنزل سيارة مصنع

3 7
1

42
تضرر جزئيتدمير كلي
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:30 بعد منتصف ليلة الثالثاء     |     تاريخ اإلستهـداف: 5 يناير 2016م

استهداف مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين

صورة موثقة ألحد األطفال المكفوفين 

 حوالــي الســاعة 1:30 بعــد منتصــف ليلــة الثاثــاء الموافــق 5 ينايــر 2016م ، شــنت طائــرات التحالــف الســعودي بغــارة 

جويــة مركــز النــور لرعايــة وإيــواء المكفوفيــن المكــون مــن ثاثــة مبانــي متفرقــة الثنيــن منهــا مبانــي مخصصــة لتعليــم 

وتاهيــل المكفوفيــن و الثالــث ســكن طابــي ألكثــر مــن)200( مائتيــن طالــب وطالبــة ومشــرفي المركــز، يفصــل بيــن 

كل مبنــى وأخــر عشــرون متــر، وقــد اســتهدفت الغــارة وبشــكل مباشــرالطابق الثالــث للمبنــى الثالــث الســكني للطــاب 

والمخصــص كســكن وغــرف نــوم للمكفوفيــن، منهــا قســم خــاص باألطفــال  الــذي يتواجــد فيــه)80( طالــب دون ســن 

الـــ 12 عامــًا كانــوا نائميــن لحظــة القصــف نجــوا باعجوبــة إذا أن معظمهــم لــم يكونــوا فــي الــدور الثالــث ولكــن تســاقط 

ــن يتصادمــون ال يبصــرون شــيئًا و ال يملكــون اال  ــزع الطــاب مذعوري ــة وف ــا بالدخــان و األترب ــركام مصحوب عليهــم ال

ــركام  ــون الهــروب و يصتــدم كا منهــم باألخــر أو بالجــدران او ال ــى أحــد ينقذهــم فهــم يحاول الصــرج و اإلســتنجاد عل

المتناثــر .

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفر القصــف الجــوي لطائــرات تحالــف العــدوان عــن وقــوع 

)3( مصابيــن مــن المكفوفيــن بجــروح متفاوتــة نتيجــة  

تحطــم النوافــذ و االبــواب وتناثــر األحجــار و الــركام وتناثــر 

معظــم  أصيــب  الصاروخ،كمــا  بفعــل  واألحجــار  الشــظايا 

المكفوفيــن بحــاالت مــن الصدمــة والفــزع وحــاالت نفســية 

ــى مقرهــم. جــراء القصــف عل

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعــرض لــه مركــز النــور لرعايــة المكفوفيــن جــراء 
ــف العــدوان األمريكــي. اســتهداف غــارات دول تحال

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعــرض لــه مركــز النــور لرعايــة المكفوفيــن جــراء 
ــف العــدوان األمريكــي. اســتهداف غــارات دول تحال

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعــرض لــه مركــز النــور لرعايــة المكفوفيــن جــراء 
ــف العــدوان األمريكــي. اســتهداف غــارات دول تحال

أدى اســتهداف طائــرات التحالــف لمركــز النــور للمكفوفيين 

الــى نتــج  تدميــر المبنــى رقــم )3( للمركــز وتعــرض المبنــى 

رقــم )1( و )2( ألضــرار كبيــرة وحصــل تلــف فــي معظــم 

محتويــات المركــز كمــا تضــررت جميــع المرفقــات والمعمل 

و المســجد التابــع للمركــز باضــرار بالغــة وتضــررت أيضــًا 

حوالــي )8( منــازل ومنشــأة مدنيــة مجــاورة للمركزباضــرار 

متفاوتــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مستشفى ومركز 

صحي

سيارة

تضررتدمير

1 2 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف:  الساعة الثامنة صباح يوم الثالثاء   |     تاريخ اإلستهـداف:  12  يناير  2016م

استهداف حمام جارف الطبيعي بمحافظة صنعاء

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طائرات التحالف األمريكي لحمام جارف الطبيعي بمديرية باد الروس محافظة صنعاء بتاريخ 12 يناير 2016م

ــف الواليــات  ــرات تحال ــاء الموافــق 12 ينايــر 2016م، شــنت طائ ــاح يــوم الثاث ــي الســاعة الثامنــة مــن صب حوال

المتحــدة األمريكيــة ثــاث غــارات جويــة اســتهدفت بشــكل مباشــر عشــرات المدنييــن جلهــم مــن النســاء و 

األطفــال الذيــن كانــوا برفقــة أهاليهــم المرضــى أثنــاء اإلســتحمام بحمــام جــارف الطبيعــي الــذي يقــع أســفل قــاع 

الحقــل الزراعــي بمديريــة بــاد الــروس التابعــة لمحافظــة صنعــاء. ويقصــد حمــام جــراف الطبيعــي يوميــا عشــرات 

المدنييــن المرضــى مــن مختلــف األماكــن للعــاج برفقــة أســرهم بعضهــم مــن األطفــال والنســاء. وقــد شــنت 

ــه، وعــاود  ــى غارتهــا علــى  مســجد حمــام جــارف لحضــة تواجــد  العشــرات بداخل مقاتــات التحالــف الجويــة أول

الطيــران الحربــي غارتــه الثانيــة لتحــول النســاء والضحايــا المدنييــن إلــى أشــاء متناثــرة، واختتمــت طائــرات التحالــف 

قصفهــا  بغــارة ثالثــة، مســتهدفة  المســعفين الذيــن هرعــوا مــن أبنــاء المنطقــة إلنقــاذ الضحايــا.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

الــذي اســتهدف   أدى القصــف الجــوي لطيــران التحالــف 

حمــام جــارف الطبيعــي بمــن فيــه مــن المدنييــن المرضــى 

 )32( ســقوط  إلــى  ونســائهم  واحفادهــم  أوالدهــم  مــع 

ــا منهــم )14( قتيــل، )5( نســاء و)4( أطفــال، كمــا  مدني

جــرح )18( شــخص أخــر، بينهــم)5( نســاء و)5( أطفــال.

211

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بحمام وسيارة أحد المدنيين جراء 
استهداف طائرات العدوان لحمام جارف الطبيعي بمديرية باد الروس 

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بحمام وسيارة أحد المدنيين جراء 
استهداف طائرات العدوان لحمام جارف الطبيعي بمديرية باد الروس 

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طائرات العدوان حمام جارف الطبيعي 
بمديرية باد الروس محافظة صنعاء

الــذي  التحالــف  لطيــران  الجــوي  االســتهداف  أســفر 

اســتهدف حمــام جــارف الطبيعــي عــن تدميــر المســجد 

ــرا كامــا، وكــذا  تدميــر حمــام  ــع لحمــام جــارف تدمي التاب

جــارف الطبيعــي، كمــا دمــر االســتهداف الجــوي )3( منــازل  

ســكنية مجاورة،فضــًا عــن  إلحــاق أضــرار ماديــة بألغــة 

بعــدد )3( منــازل ســكنية أخــرى وبقالــة مــواد غذائيــة، 

وتدميــر )5( ســيارات خاصــة تابعــة للمدنييــن الضحايــا. 

الجرحى   المدنيينالقتلى   المدنيين

مسجد محالت 

تجاري

منزل سيارة حامم 

طبيعي

تضررتدمير

1 1 3 3 13
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  الحديدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 2:00 ظهر يوم الخميس  |     تاريخ اإلستهـداف:  21  يناير  2016م

 استهداف منشأة رأس عيسى النفطية 

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان منشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة

ــف الواليــات  ــرات تحال ــي الســاعة 2:00 مــن ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 21 ينايــر 2016م، اســتهدفت طائ حوال

المتحــدة األمريكيــة اســتهدفت منشــأة رأس عيســى النفطيــة حيــث  أســفرت الغــارة الجويــة عــن وقــوع حوالــي )16( 

قتيــل منهــم )8( مــن موظفــي منشــأة رأس عيــس، و)8( أخريــن مــن ســائقي ناقــات الوقــود، جميعهــم مــن المواطنيــن 

المدنييــن، كمــا جــرح حوالــي )25( مــن عمــال المنشــأة والســائقين، كمــا أدت الغــارة الجويــة إلــى انــدالع حرائــق هائلــة 

انفجــارات بخزانــات الوقــود التــي تــم تعبئتهــا علــى ظهــر الناقــات، و قــد تفحمــت جثــث جميــع الضحايــا الــذي قتلتهــم 

الغــارة الجويــة.  إضافــة إلــى المصابيــن الذيــن جرحــوا بحــروق بالغــة وقــد تــم إنقاذهــم وإســعافهم إلــى المستشــفيات، 

كمــا نتــج عــن القصــف تدميــر واحتــراق حوالــي )8( ناقــات وقــود ومنصتــي شــيفات التعبئــة بالمنشــأة، إضافــة إلــى مــا 

ألحقــه القصــف الجــوي مــن أضــرار بالغــة بالمنشــأة وتقــدر بحوالــي )400 مليــون ريــال يمنــي(.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت 

منصتــي شــيفات التعبئــة فــي منشــاة رأس عيســى عــن 

مقتــل عــن )16( مدنيــًا مــن العمــال و الســائقين،  وإصابــة 

مــا ال يقــل عــن )25( مدنيــًا معظمهــم إصابتهــم خطيــرة.

224

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بناقات الوقود التابعة للمدنيين جراء 
استهداف طائرات العدوان لمنشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بأحد محطات الوقود التابعة ألحد 
المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لمنشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان منشأة رأس 
عيسى النفطية بمحافظة الحديدة

 أدى اإلســتهداف الجــوي لمصتــي التعبئــة فــي رأس عيســى 

عــن تدميــر وتضــرر العشــرات مــن المنشــآت المدنيــة مــن 

بينهــا تدميــر )8( ناقــات وقــود بعضهــا محملــة واألخــرى 

منصــات  تدميــر  وكــذا  محطــات   )2( وتدميــر  فارغــة 

التعبئــة الوحيــدة بالمنشــأة و تدميــر منشــأة رأس عيســى 

النفطيــة بشــكل كبيــر.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

ناقلة وقود محطة وقود منشأة حكومية

تضررتدمير

8
2 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:30 بعد منتصف ليل الجمعة   |     تاريخ اإلستهـداف:  22  يناير 2016م

استهداف منزل المواطن عبده شبالة 

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )عبدالله شبالة( جراء استهداف غارات دول تحالف العدوان األمريكي 

ــف الحربيــة عــدة  ــرات التحال ــي الســاعة 1:30 بعــد منتصــف ليــل الجمعــة الموافــق 22 ينايــر 2016م، شــنت طائ حوال

غــارات جويــة اســتهدفت منــزل المواطــن عبــده محمــد علــي مرشــد شــبالة ومواقــع أخــرى فــي أحــد األحيــاء الســكنية األهلــة 

بالســكان فــي الشــارع العــام المســمى شــارع الخمســين وســط حــي بيــت بــوس جنــوب أمانــة العاصمــة، ممــا أدى إلــى  تدميــر 

المنــزل المســتهدف علــى رؤوس ســاكنيه  وقتــل أحــد أطفــال مالــك المنــزل وجــرح بقيــة أفــراد األســرة المدنيــة، كمــا تســببت 

الغــارات فــي انــدالع واشــتعال الحرائــق الكبيــرة والهائلــة بعــدد مــن المنــازل والمحــات التجاريــة المدنيــة بالحــي المســتهدف، 

ــى  ــاذ حت ــة اإلنق ــق و اســتمرت عملي ــاء الحرائ ــى إطف ــى المــكان وســارعت إل ــي إل ــاع المدن ــاء والدف ــرق اإلطف ــد هرعــت ف وق

ســاعة متأخــرة مــن صبــاح يــوم التالــي ونتــج عــن ذلــك وقــوع دمــار وأضــرار جســيمة بعشــرات المنــازل والمحــات التجاريــة 

وممتلــكات المدنييــن فــي الحــي المســتهدف.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــن جــراء  ــكالت المواطنيي ــت  بممت ــي لحق ــة  الت ــن األضــرار المادي ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــي ــدوان األمريك ــف الع ــارات دول تحال ــتهداف غ اس

ــن جــراء  ــكالت المواطنيي ــت  بممت ــي لحق ــة  الت ــن األضــرار المادي ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــي ــدوان األمريك ــف الع ــارات دول تحال ــتهداف غ اس

ــن جــراء  ــكالت المواطنيي ــت  بممت ــي لحق ــة  الت ــن األضــرار المادي ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
ــي ــدوان األمريك ــف الع ــارات دول تحال ــتهداف غ اس

شــارع  لحــي  الحربيــة  التحالــف  طائــرات  اســتهداف  ادى 

الخمســين وســط منطقــة بيــت بــوس االهلــة بالمســاكن الــى 

تعــرض عشــرات المنــازل و المبانــي و المحــات التجاريــة 

والممتلــكات المدنيــة الخاصــة بالمواطنييــن منهــا تدميــر 

 )2( وعــدد  كليــا  تدميــرا  شــبالة  عبــده  المواطــن  منــزل 

منــزل مجــاورة، كمــا تعــرض محــًا تجاريــًا هوعبــارة عــن 

معــرض لبيــع المابــس لتدميــر كامــل وتضــررت عــدد )9( 

عمــارات مجــاورة وعــدد )5( محــات تجاريــة أخــرى بأضــرار 

متفاوتــة، وتــم تدميــر ســيارة مدنيــة تابعــة ألحــد أبنــاء الحي 

المســتهدف وكذلــك تعــرض الطريــق العــام ألضــرار كبيــرة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل محالت 

تجارية

سيارة الطريق 

العام

تضررتدمير

1 113
9 5
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العــدوان  تحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

التــى اســتهدفت منــزل المواطــن  عبــده شــبالة وبعــض 

األعيــان المدنيــة فــي حــي شــارع الخمســين وســط منطقــة 

ــوس عــن استشــهاد مدنييــن بينهــم طفــل وجــرح  بيــت ب

عــدد)6( أخريــن مــن أســرة المواطــن المدنــي الــذي تــم 

اســتهداف منزلــه بينهــم طفــان وامراتــان.
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:30 بعد منتصف ليلة اإلثنين |     تاريخ اإلستهـداف:  25  يناير  2016م

استهداف منزل القاضي يحيى محمد ربيد

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لمنزل القاضي يحيى محمد ربيد بحي النهضة أمانة العاصمة بتاريخ 25 يناير 2016م

حوالــي الســاعة 1:30 بعــد منتصــف ليــل اإلثنيــن الموافــق 25 ينايــر 2016م، اســتهدفت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة بغــارة جويــة منــزل القاضــي )يحيــى محمــد ربيــد(  المكــون مــن ثاثــة أدوار والواقــع فــي حــي النهضــة 

الســكني بأمانــة العاصمــة، وقــد كان القاضــي) ربيــد( متواجــد فــي المنــزل هــو وجميــع أفــراد أســرته البالــغ عددهــم )12( 

شــخص. وقــد أســفر القصــف الجــوي عــن مقتــل القاضــي وزوجتــه و إبنــه صــاح وزوجتــه وأطفالــه الثاثــة )صــاح ومحمــد 

و روابــي(،  بينمــا جــرح أحــد أبنــاء القاضــي ) صــادق( و ولــده ) محمــد صــادق( تحــت األنقــاض، فيمــا قتلــت زوجتــه التــي 

كانــت حامــل هــي وجنينهــا فــي المستشــفى بعــد إســعافها. كمــا جرحــت امــراة فــي منــزل ســكني مجــاور بجــروح متفاوتــة. 

وقــد تعــرض منــزل القاضــي ربيــد للتدميــر الكامــل، باإلضافــة إلــى تضــرر عــدد مــن المنــازل الســكنية و المحــات التجاريــة 

المجــاورة وعــدد مــن الســيارات التــى كانــت بالقــرب مــن منــزل القاضــي ربيــد.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

ــف األمريكــي لمنــزل القاضــي  ــرات التحال أدى اســتهداف طائ

أســرته  أفــراد  مــن  و)8(  القاضــي  مقتــل  إلــى  ربيــد  يحــي 

بنيهــم )4( أطفــال و )3( نســاء كمــا جــرح )5( أخريــن 

بينهــم امــرأة. باإلضافــة إلــى  إصابــة ســكان الحــي بالخــوف 

والهلــع جــراء القصــف الجــوي لطائــرات التحالــف و اســتهداف 

المدنييــن بشــكل مباشــر.

226

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له منزل القاضي )يحيى محمد ربيد( 
جراء استهداف طائرات العدوان لحي النهضة السكني أمانة العاصمة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له منزل القاضي )يحيى محمد ربيد( 
جراء استهداف طائرات العدوان لحي النهضة السكني أمانة العاصمة

صورة موثقة للقاضي/ يحيى محمد ُربيد جراء استهداف طائرات العدوان لمنزله 
بحي النهضة السكني أمانة العاصمة

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت 

ــزل القاضــي يحــي  ــر من ــد ( عــن تدمي ــزل القاضــي ) ربي من

ربيــد المكــون مــن ثاثــة أدوار بشــكل كامــل، وتدميــر كافــة 

محتوياتــه، وكــذا تدميــر أربعــة محــات تجاريــة أســفل 

منزليــن  تضــرر  كمــا  بداخلهــا.  البضائــع  بجميــع  المنــزل 

ســكنيين مجاوريــن بأضــرار ماديــة متفاوتــة. و تضــررت 

عمــارة مكونــة مــن )8( أدوار بأضــرار ماديــة كبيــرة، كمــا 

لحــق التدميــر بعــدد )3( ســيارات خاصــة كانــت بجــوار 

المنــزل المســتهدف. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

عامرة أو منزل سيارة محالت تجارية

تضررتدمير

1 3 3 4
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 8:00 من مساء يوم الخميس     |     تاريخ اإلستهـداف:  28 يناير 2016م

استهداف منزل عيدروس علي محمد الحاج 

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات تحالف  العدوان األمريكي  لمنزل المواطن/ عيدروس علي محمد الحاج

ــرات التحالــف غــارة جويــة  ــي الســاعة 8:00 مــن مســاء يــوم الخميــس الموافــق 28 ينايــر 2016م ، شــنت طائ حوال

اســتهدفت منــزل عيــدروس علــي محمــد الحــاج الكائــن فــي قريــة قرمــان – منطقــة عطــان بمديريــة الســبعين، أســفر 

تلــك الغــارة عــن تدميــر المنــزل علــى رؤوس ســاكنيه ورحيــل أســرة بأكملهــا قتلــى بيــن الــركام مــن بينهــم رب االســرة 

ــى أشــاء وقطــع صغيــرة ممزقــة ظلــت بيــن األنقــاض حتــى ســاعة متأخــرة مــن  تحولــت األجســاد المدنيــة المنكوبــة إل

صبــاح اليــوم التالــي، وذلــك بســبب إســتمرار تحليــق الطيــران الحربــي فــي ســماء المنطقــة والعاصمــة صنعــاء وخشــية فــرق 

اإلنقــاذ ومتطوعيــن مــن أبنــاء المنطقــة مــن معــاودة الطيــران للقصــف أثنــاء محاولتهــم إزالــة الــركام وانتشــال الضحايــا.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارة الجويــة التــى أســتهدفت العيــن المدنيــة 

المتمثلــة بمنــزل المواطــن عيــدروس الحــاج عــن استشــهاد 

المســتهدف  المنــزل  مالــك  بينهــم  مدنييــن  عــدد)6( 

وعــدد)3( نســاء وطفليــن باألضافــة الــى أصابــة الســكان فــي 

ــع. ــن الخــوف و الهل ــة م ــة بحال المنطق

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعرضــت لهــا منــازل المدنييــن جــراء غــارات 
التحالــف األمريكــي .

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعرضــت لهــا منــازل المدنييــن جــراء غــارات 
التحالــف األمريكــي .

ــي   ــدوان األمريك ــف  الع ــرات تحال ــتهداف طائ ــراء اس ــن ج ــا المدنيي ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
ــاج ــد الح ــي محم ــدروس عل ــن/ عي ــزل المواط لمن

ــذي اســتهدف  ــف العــدوان ال ــرات تحال تســببب قصــف طائ

العيــن المدنيــة المتمثلــة بمنــزل المواطــن عيــدروس الحــاج 

ــن  ــن المجاوريي ــزل المســتهدف و المنزلي ــر المن عــن تدمي

لــه تدميــرًا كليــًا كمــا تعرضــت )5( منــازل مجــاورة الضــرار 

متفاوتــة كمــا تعرضــت )3( ســيارات مدنيــة للتلــف الكامــل، 

إضافــة إلــى تضــرر مصنــع لتصاميــم وبنــاء المنــازل المتنقلــة 

علــى المركبــات والســيارات المدنيــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منازل مدنية سيارة مصنع

تضررتدمير

3

5

3
1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 8:00 من مساء يوم السبت   |     تاريخ اإلستهـداف:  30  يناير  2016م

استهداف منزل المواطن عبدالوهاب نوفل 

صورة موثقة لضحايا مدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لمنزل المواطن )عبدالوهاب نوفل( بمنطقة بيت نوفل مديرية بني الحارث بتاريخ 30 يناير 2016م

ــي الســاعة 8:00 مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 30 ينايــر 2016م، اســتهدفت طائــرات تحالــف  حوال
الواليــات المتحــدة األمريكيــة منــزل عبداللــه نوفــل بمنطقــة بيــت نوفــل الســكنية فــي مديريــة بنــى الحــارث، 
والــذي تســكنه إحــدى األســر النازحــة التــى نزحــت إليــه بعــد مقتــل رب األســرة )يحيــى الريمــي( جــراء القصــف 
الجــوي علــى منطقــة عطــان.  وقــد اســتهدفت طائــرات التحالــف  المنــزل لحظــة تواجــد كل أفــراد األســرة 
النازحــة التــى تتكــون مــن )4( أفــراد هــم: الزوجــة األرملــة وبناتهــا )فاطمــة وغنــاء( وطفــل وحيد)محمــد( 
يبلــغ مــن العمــر 11 عامــًا، ليتحــول إلــى ركام علــى رؤوس ســاكنيه. وقــد ســقط علــى إثــر صواريــخ الطائــرات 
ــازل الســكنية  ــن ســكان المن ــن م ــة أخري ــة و أصاب ــل طفل ــى  مقت ــة إل ــى. باإلضاف ــراد األســرة  قتل ــع أف جمي

المجــاورة. وقــد أدت الغــارة الجويــة إلــى تدميــر عــدد مــن المنــازل وتضــرر أخــرى بأضــرار متفاوتــة. 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

منــزل  اســتهدف  التــى  الجويــة  الغــارة  أســفرت 

المواطن)عبداللــه نوفــل( عــن مقتــل )6( أشــخاص  مدنيين  

بينهــم )3( نســاء وطفليــن، وجــرح عــدد)6( أخريــن بينهم 

امــرأة مــن المواطنييــن فــي المنــازل الســكنية المجــاورة. 

باألضافــة الــى إحــداث حالــة مــن الخــوف فــي نفــوس ســكان 

المنطقــة جــراء االســتهداف المباشــر للمنــازل الســكنية.

213

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لمنزل المواطن 
)عبدالوهاب نوفل( بمنطقة بيت نوفل مديرية بني الحارث

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )عبدالوهاب نوفل( 
جراء استهداف طائرات العدوان لمنطقة بيت نوفل مديرية بني الحارث

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )عبدالوهاب نوفل( 
جراء استهداف طائرات العدوان لمنطقة بيت نوفل مديرية بني الحارث

ادى اســتهداف طائــرات التحالــف الحربيــة لمنــزل المواطــن 

كليــا،  تدميــرا  المســتهدف  المنــزل  إلــى تدميــر  )نوفــل( 

وتدميــر )2( مــن المنــازل الســكنية المجــاورة بشــكل جزئي، 

و ألحقــت الغــارة الجويــة أضــرار ماديــة  متفاوتــة بالمنــازل  

الســكنية المجــاورة، يبلــغ عددهــا )14( منــزل. كمــا  دمرت 

الغــارة الجويــة أيضــًا عــدد )3( ســيارات  خاصــة وألحقــت 

أضــرار ماديــة  بســيارتين و عــدد مــن الممتلــكات الخاصــة 

بالمواطنيــن  مــن أبنــاء المنطقــة.

الجرحى المدنيينالقتلى  المدنيين

منزل سيارة

تضررتدمير

3 3 2

14
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 9:30 من مساء يوم الثالثاء    |     تاريخ اإلستهـداف:  9  فبراير 2016م

استهداف منزل منير الحكيمي ومخزن بازرعة للزيوت 

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار التي تعرضت له المنازل المدنية جراء غارات تحالف العدوان األمريكي 

حوالــي الســاعة 9:30 مــن مســاء يــوم الثاثــاء الموافــق 9 فبرايــر 2016م، شــنت طائــرات التحالــف غارتيــن جويتيــن اســتهدفت 

ــاد  ــاة اليمــن الفضائيــة و مخــزن بازرعــة للزيــوت فــي حــي بيــت معي ــذي يعمــل بقن ــزل المواطــن اإلعامــي منيــر الحكيمــي ال من

المأهــول بالســكن فــي مديريــة الســبعين بأمانــة العاصمــة، اســتهدفت الغــارة األولــى منــزل الحكيمــي ودمرتــه بالكامــل علــى رؤوس 

ــغ مــن العمــر 40 عامــًا، وزوجتــه اإلعاميــة ســعاد علــي  أســرته المكونــة مــن خمســة أشــخاص رب األســرة منيــر الحكيمــي البال

حجيــرة التــى تعمــل فــي قنــاة اإليمــان الفضائيــة، وأطفالهمــا الثاثــة، وقــد قضــت عليهــم الغــارة بوحشــية وقــد ظلــت جثثهــم 

ــة مــن منــزل الحكيمــي  ــى مقرب ــت الغــارة األخــرى مخــزن الزيــوت لبازرعــة عل عالقــة بيــن أنقــاض منزلهــم المهــدم.  فيمــا أصاب

وتفصــل بينهمــا مســافة تقــدر بخمســة متــر وقــد هدمــت الغــارة  الثانيــة مبنــى الهنجــر وأتلفــت محتوياتــه مــن زيــوت المحــركات 

وتســببت  الغــارة فــي انــدالع حرائــق كبيــرة بالمخــزن طالــت منــزل الضحيــة الحكيمــي وممتلــكات المدنييــن المجــاورة، وســقط علــى 

أثرهــا عــدد مــن المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار التــي تعرضــت لــه المنــازل المدنيــة جــراء غــارات تحالــف 
العــدوان األمريكــي

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار التــي تعرضــت لــه المنــازل المدنيــة جــراء غــارات تحالــف 
العــدوان األمريكــي

أدى اســتهداف طائــرات تحالــف العــدوان لمنــزل الحكيمــي 

ومخــزن بازرعــة للزيــوت عــن تدميــر المنــزل المســتهدف 

ومخــزن األدويــة تدميــرًا كليــًا وانــدالع حريــق كبيــر فــي 

المخــزن وإتــاف كافــة محتوياتــه. وايضــا الحقــت الغارتــان 

أضــرار جســيمة بمدرســة شــقائق النعمــان القريــب مــن 

األعيــان المســتهدفة فقــد طــال الدمــر معظــم الفصــول 

وأتلفــت طــاوالت الطــاب و مقاعدهــم، كمــا أعتــرى الحريــق 

جميــع جــدران المدرســة  وكذلــك مســجد النجيمــات وعــدد 

ــة وعــدد  ــزل مجــاور وعددمــن المحــات التجاري )15( من

ســيارات المواطنيــن مــن ســكان الحــي والتــي كانــت بالقــرب 

مــن المــكان حــال اإلســتهداف.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل مخزن مدرسة مسجد محالت 

تجارية

سيارة

تضررتدمير

1 1 11
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صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار التــي تعرضــت لــه المنــازل المدنيــة جــراء غــارات تحالــف 
العــدوان األمريكــي

أســفرت القصــف الجــوي عــن وقــوع مجــزرة بشــعة راح ضحيتهــا 

عــدد )18( مدنــي مابيــن قتيــل و جريــح، حيــث تســببت الغــارة 

األولــى فــي قتــل أســرة منيــر الحكيمــي بأكملهــا و البالــغ عددهــم 

عــدد)5( أفــراد رب االســرة وزوجتــه وأطفالهــم عــدد )3 ( ال 

يتجــاوز أكبرهــم عشــر ســنوات، كمــا نتــج عــن الغــارة الثانيــة 

ــة عــدد )13( مدنييــن بينهــم عــدد)9( مــن األطفــال.  إصاب



01

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 12:30 من منتصف ليل يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  12  فبراير 2016م

قصف حديقة فان سيتي لأللعاب والترفيه 

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بممتلكات المواطنيين جراء غارات طيران العدوان األمريكي

حوالــي الســاعة 12:30 مــن منتصــف ليــل يــوم الجمعــة الموافــق 12 فبرايــر2016م ، شــنت طائــرات التحالــف غاراتيــن جويــة 

ــة بالمســاكن و الســكان المدنييــن  اســتهدفت حديقــة فــان ســيتي اللعــاب األطفــال الترفيهيــة الكائنــة بمنطقــة حــدة المأهول

ــات الوقــود المخصصــة  ــدات الكهربائيــة و خزن ــى الموال بمديريــة الســبعين فــي جنــوب العاصمــة صنعــاء . اصابــت الغــارة األول

لتشــغيل و إنــارة الحديقــة، فيمــا اصــاب الصــاروخ الثانــي صالــة ألعــاب البولينــق الرياضيــة محدثــا دوي انفجاريــن هــزا المنطقــة 

وانــدالع حرائــق كبيــرة وهائلــة فــي الحديقــة غطــت ســماء المــكان وامتــدت النيــران نحــو منــازل وممتلــكات المدنييــن المجاوريــن 

للحديقــة المســتهدفة، هــرع عقبهــا رجــال وســيارات فــرق األطفــال واإلنقــاذ المدنــي للمــكان وفــور وصولهــم تــم إنقــاذ أســرتين 

بالكامــل لألخويــن ناجــي الحجاجــي وأخيــه مــن منزلهمــا التــي اندلعــت ألســنة النيــران فيهمــا لقربهمــا مــن الحديقــة المســتهدفة 

ــة عــدد مــن المدنييــن  ــي. وقــد أســفر القصــف عــن أصاب ــى مــن صبــاح اليــوم التال واســتمر إخمــاد النيــران حتــى الســاعات األول

بينهــم أطفــال.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بممتلــكات المواطنييــن جــراء غــارات طيــران 
العــدوان األمريكــي

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بممتلــكات المواطنييــن جــراء غــارات طيــران 
العــدوان األمريكــي

أدى اســتهداف طائــرات تحالــف العــدوان الــذي اســتهدف 

اللعــاب  ســيتي  فــان  بحديقــة  المتمثلــة  المدنيــة  العيــن 

بجميــع  كليــًا  تدميــرًا  الحديقــة  تدميــر  الــى  األطفــال 

األلعــاب والمرافــق الترفيهيــة التــي بداخلهــا وهــي صالــة 

ألعــاب البولينــق الرياضيــة و)4( ألعــاب ترفيهيــة متنوعــة 

الحديقــة و)3( مخــازن و)5(  ومســبح رياضــي ومطعــم 

ســيارات مدنيــة ، كمــا تــم تدميــر منزلييــن بشــكل كلــى 

)15( منــزاًل للمدنييــن مــن أبنــاء  وإلحــاق أضــرار جســيمة بـــ

الحــي المحيطــة منازلهــم بالحديقــة و)3( محــات تجاريــة 

وإلحــاق أضــرار بالغــة بمدرســة الشــهيد محمــد الديلمــي 

وحديقــة الســبعين المجــاورة

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منشأة 

سياحية

مخازن سيارةمدرسة  منزل

تضررتدمير

3 15 2
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1
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صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بممتلــكات المواطنييــن جــراء غــارات طيــران 
العــدوان األمريكــي

أصابــة  عــن  التحالــف  لطائــرات  الجــوي  القصــف  أســفر 

ــى  عــدد)8( مدنييــن بينهــم طفــان وامرأتــان باإلضافــة ال

ــة  ــي المنطق ــذي أصــاب الســكان ف ــع و الخــوف ال ــة الهل حال

المجــاورة للحديقــة جــراء إنــدالع الحرائــق الكبيــرة و الهائلــة 

التــى أمتــددت إلــى المنــازل المجــاورة اآلهلــة بالســكان.
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  المحويت     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 4:00 من فجر يوم األحد     |     تاريخ اإلستهـداف:  14  فبراير  2016م

حوالــي الســاعة 4:00 مــن فجــر يــوم األحــد الموافــق 14 فبرايــر 2016م ، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة غــارة جويــة اســتهدفت الحصــن األثــري والمنــازل الســكنية المجــاورة لــه بمدينــة شــبام كوكبــان األثريــة. وقــد 

أحدثــت الغــارات الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة دمــارًا هائــًا لحــق بعــدد مــن منــازل المواطنيــن 

المكتظــة بالســاكنين المدنييــن، حيــث أفزعهــم صــوت اإلنفجــار وتســاقط الــركام عليهــم، وصــار البعــض منهــم جثثــا 

هامــدة تحــت ركام المنــازل الســكنية المســتهدفة حتــى اليــوم التالــي، نتيجــة لعــدم تمكــن فــرق اإلنقــاذ وســيارات 

اإلســعاف مــن الوصــول إليهــم بســبب تدميــر البوابــة  التــي تعــد المدخــل الوحيــد للمدينــة بفعــل غــارات طائــرات تحالــف 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة

استهداف مدينة كوكبان األثرية بمدينة شبام

صورة موثقة لضحايا مدنيين جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمدينة كوكبان األثرية بمحافظة المحويت بتاريخ 14 فبراير 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت 

الحصــن األثــري والمنــازل الكســكنية المجــاورة عــن ســقوط 

عــدد  بلــغ  حيــث  وجريــح،  قتيــل  بيــن  شــخص   )36(

القتلــى )7( مدنيــًا بينهــم طفــل، وعــدد الجرحــى )29( 

بينهــم)16( طفــل و)8( نســاء.

230

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين جراء استهداف 
طائرات العدوان لمدينة كوكبان االثرية بمحافطة المحويت

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين جراء استهداف 
طائرات العدوان لمدينة كوكبان االثرية بمحافطة المحويت

صورة موثقة لبعض أشاء الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لمدينة 
كوكبان األثرية بمحافظة المحويت

التــى  األمريكــي  التحالــف  لطائــرات  الجــوي  القصــف  أدى 

ــى تدميــر الحصــن)  اســتهدفت مدينــة كوكبــان األثريــة إل

القشــكه( التأريخــي  والمنــازل األثريــة والبوابــة الوحيــدة 

البوابــة  وتدميــر  األثــري  للســور  الماصقــة  للمدينــة 

الرئيســية للمدينــة والمدخــل الوحيــد وأجــزاء مــن الســور 

األثــري الماصــق للبوابــة وتدميــر وتظــرر مــا يزيــد عــن 

أثــري. 13 منــزل 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

موقع أثري منازل أثرية

تضررتدمير

1

13
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231

ملخص االستهداف

المحـافظة:  أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:00 فجر األحد    |     تاريخ اإلستهـداف:  14  فبراير  2016م

حوالــي الســاعة 1:00 فجــر األحــد 14 فبرايــر 2016م،  وأثنــاء ذروة عمــل عمــال الفتــرة المســائية بمعمــل الشــرق 

األوســط للخياطــة والتطريــز حيــث يتواجــد جميــع العامليــن فيــه، وفــي نفــس الوقــت كان معظــم الســكان المدنييــن 

نائميــن بمنازلهــم الســكنية المجــاورة لمــكان القصــف الجــوي،  شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة غــارة 

جويــة اســتهدفت معمــل  الشــرق األوســط  بمــن فيــه مــن العمــال المتواجديــن. ويقــع المعمــل بحــي عمــر المختــار 

الســكني المكتــظ بمئــات األشــخاص المدنييــن، وبجــواره مخــزن لمــواد الكهربــا. وقــد أســفرت الغــارة  الجويــة لطيــران 

التحالــف عــن ســقوط مدنييــن بيــن قتيــل وجريــح، فيمــا اندلعــت حرائــق كبيــرة بالمــكان المســتهدف وكمــا أدت إلــى 

تدميــر المعمــل والمخــزن تدميــر كليــًا، وتدميــر جميــع محتوياتهمــا مــن مكائــن ومعــدات وأجهــزة خاصــة بالمعمــل 

ومــواد كهربائيــة متنوعــة، وتضــررت عــدد مــن المنــازل الســكنية المجــاورة بأضــرار ماديــة متفاوتــة. 

استهداف معمل خياطة وتطريز ومخزن للمواد الكهربائية 

صورة موثقة ألحد الجثث المتفحمة جراء استهداف طيران التحالف لمعمل الشرق األوسط بحي عمر المختار السكني بأمانة العاصمة بتاريخ 14 فبراير 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

الجويــة عــن مقتــل )3( مدنييــن، )2(  الغــارة  أســفرت 

مــن عمــال معمــل الخياطــة واألخــر مــن عمــال مخــزن مــواد 

الكهربــاء، وجــرح )23( مدنيــا أخــر، منهــم)20( مصــاب 

مــن العمــال و حــارس مدرســة عمــر المختــار القريبــة مــن 

المعمــل  وطفلــة ال يتجــاوز عمرهــا )12( عامــًا مــن ســكان 

الحــي.

232

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمعمل الشرق األوسط للخياطة 
والتطريز جراء استهداف طائرات العدوان لحي عمر المختار بأمانة العاصمة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمعمل الشرق األوسط للخياطة 
والتطريز جراء استهداف طائرات العدوان لحي عمر المختار بأمانة العاصمة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمعمل الشرق األوسط للخياطة 
والتطريز جراء استهداف طائرات العدوان لحي عمر المختار بأمانة العاصمة

ــق  ــدالع حرائ ــى ان ــف األمريكــي إل ــران التحال أدى قصــف طي

كبيرة بالمكان المســتهدف وتدمير معمل الشــرق األوســط 

تدميــر  وكــذا  كليــًا،  تدميــر  الكهربائيــة  المــواد  ومخــزن 

جميــع محتوياتهمــا مــن مكائــن ومعــدات وأجهــزة خاصــة 

ــازل  بالمعمــل ومــواد كهربائيــة متنوعــة، وتدميــر )3( من

مدنيــة مجــاورة، وتضــرر )18( منــزال أخــر. كمــا  تعرضــت 

قاعــة الســندباد لألفــراح والمناســبات ألضــرار كبيــرة وكذلــك 

مدرســة عمــر المختــار الثانويــة التــى تحطمــت نوافدهــا 

وأبــواب مبانيهــا.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مصنع أو 

معمل

مخازن منزل قاعة 

أعراس

مدرسة

تضررتدمير

1 1 3

18

1 1
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200

ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:00 ظهر يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  27  فبراير  2016م

ــف الواليــات المتحــدة  ــي الســاعة 1:00 ظهــر يــوم الســبت الموافــق 27 فبرايــر 2016م ، شــنت طائــرات تحال حوال

األمريكيــة عــدة غــارات جويــة علــى ســوق خلقــة الشــعبي الــذي يقــع علــى الخــط العــام الواصــل بمديريــة نهــم، جهــة 

ــى، مســتهدفة ســيارتين  بوســط  الشــرق مــن العاصمــة صنعــاء. وقــد نفــذت طائــرات التحالــف األمريكــي غارتهــا األول

الســوق، وهــي تقــل نازحيــن فــي طريقهــم إلــى العاصمــة صنعــاء، وقــد كان الســوق لحضــة االســتهداف شــديد اإلزدحــام 

بالمواطنييــن والمتســوقين والمســافرين. وبعــد دقائــق عــاود الطيــران الحربــي القصــف الجــوي للمــرة الثانيــة بصــاروخ 

ــى احتــراق الســيارات وقتــل وجــرح عــدد  اســتهدف وســط الســوق  بشــكل مباشــر. وقــد  أدت الغارتيــن الجويتيــن إل

)73( مدنيــًا مــن المتســوقين والنازحيــن وأصحــاب المحــات التجاريــة، وتدميــر عــدد مــن الســيارات والمحــات التجاريــة 

وتدميــر ممتلــكات خاصــة ونفــوق عــدد مــن المواشــي.

استهداف سوق خلقة الشعبي بمحافظة صنعاء

صورة موثقة لعدد من الضحايا جراء استهداف تحالف الواليات المتحدة األمريكية لسوق خلقة الشعبي بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بتاريخ 27 فبراير 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

التحالــف األمريكــي عــن  الغــارات الجويــة لطائــرات  أســفرت 

ســقوط )73( مدنيــا مــا بيــن قتيــل وجريــح، حيــث بلــغ عــدد 

القتلــى )32( مدنيــا، بينهــم )9( أطفــال و)8( نســاء، وبلــغ 

عــدد الجرحــى )41(، بينهــم )7( أطفــال و)5( نســاء، معظــم 

أصاباتهــم خطيــرة. كمــا أصيــب المواطنــون فــي الجــوار بالهلــع 

جــراء القصــف الجــوي واإلســتهداف المباشــر للســوق الشــعبي.

201

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارات وممتلكات المواطنين جراء 
استهداف طيران العدوان لسوق الخلقة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارات وممتلكات المواطنين جراء 
استهداف طيران العدوان لسوق الخلقة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء

صورة موثقة ألحد الضحايا  المدنيين جراء استهداف طيران العدوان لسوق الخلقة 
بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء

أدى اإلســتهداف الجــوي لطائــرات التحالــف األمريكــي الــذي 

إلــى تدميــر عــدد )5(  اســتهدف ســوق خلقــة الشــعبي 

محــات تجاريــة تدميــرا كليــا، وتعــرض عــدد )12( محــل 

تجــاري أخــر ألضــرار ماديــة كبيــر، وكــذا تدميــر عــدد )5( 

ســيارات خاصــة تدميــرا كامــا. باإلضافــة إلــى تضــرر عــدد 

ــت  بجــوار  ــى كان ــن الســيارات الخاصــة األخــرى الت )12( م

ــذي تــم اســتهدافه. ســوق خلقــة الشــعبي ال

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

محل تجاري سيارة

تضررتدمير

5
12 12

5
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202

ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 11:00 من مساء يوم األثنين    |     تاريخ اإلستهـداف:  29  فبراير  2016م

حوالــي الســاعة 11:00 مــن مســاء يــوم األثنيــن الموافــق 29 فبرايــر 2016م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة الحربيــة غــارة جويــة اســتهدفت مدرســة الحســين بــن علــي  بمنطقــة الخميــس بنــي يوســف، مديريــة الحيمــة 

الداخليــة محافظــة صنعــاء،  لحضــة إجتمــاع اآلهالــي بداخــل المدرســة لمناقشــة توزيــع عــدد مــن المســاعدات اإلنســانية 

ــي المنطقــة مــن الفقــراء. وقــد اســفرت الغــارة الجويــة  التــي قدمتهــا المنظمــات اإلنســانية و المخصصــة للتوزيــع آلهال

لطائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي اســتهدفت مدرســة الحســين بــن علــي بمنطقــة الخميــس عــن قتــل وجــرح 

عــدد مــن اآلهالــي المجتمعيــن فــي المدرســة. كمــا  أدت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي إلــى تدميــر مدرســة 

الحســين بــن علــي والتــي تتكــون مــن دوريــن تدميــرا كليــا، فضــًا عــن  تدميــر  جميــع مســتلزمات وأثــاث و كافــة 

المحتويــات التــي كانــت بداخــل المدرســة لحضــة االســتهداف الجــوي. 

استهداف مدرسة اإلمام الحسين بن علي 

صورة موثقة لمجموعة من الضحايا جراء استهداف طيران التحالف األمريكي لمدرسة الحسين بن علي بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء بتاريخ 29 فبراير 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

ــف األمريكــي التــى  ــرات التحال ــة لطائ اســفرت الغــارة الجوي

ــي عــن مقتــل عــدد  ــن عل أســتتهدفت مدرســة الحســين ب

خطيــرة.  بجــروح  أخريــن   )25( وجــرح  مدنييــن،   )8(

باإلضافــة إلــى إحــداث حالــة مــن  الخــوف الــذي أصاب الســكان 

ــة.  ــن المدني جــراء اإلنفجــار واســتهداف األماك

203

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمدرســة األمــام الحســين بــن علــي 
جــراء اســتهداف منطقــة الخميــس بــن يوســف مــن قبــل طيــران العــدوان.

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بمدرســة األمــام الحســين بــن علــي 
جــراء اســتهداف منطقــة الخميــس بــن يوســف مــن قبــل طيــران العــدوان.

صورة موثقة لضحايا مدنيين جراء استهداف طيران العدوان لمدرسة اإلمام الحسين 
بن علي بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء

أدى اإلســتهداف الجــوي لطائــرات تحالــف الواليــات المتحدة 

األمريكيــة  التــي اســتهدفت مدرســة الحســين بــن علــي  

بمنطقــة خميــس بنــى يوســف مديريــة الحيمــة الداخليــة، 

محافظــة صنعــاء عــن تدميــر مدرســة الحســين بــن علــي 

تدميــرا  كبيــرا، و كــذا تدميــر جميــع مســتلزمات وأثــاث  

ــر   ــى تدمي ــة إل ــات المدرســة المســتهدفة. باألضاف ومحتوي

ســيارتين  تابعــة للمواطنييــن مــن األهالــي، حيــث كانــت 

متواجــدة جــوار  المدرســة لحضــة االســتهداف.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مدرسة سيارة

تضررتدمير

1 2
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ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 12:00 ظهر يوم الثالثاء   |     تاريخ اإلستهـداف:  15  مارس  2016م

حوالــي الســاعة 12:00 مــن ظهــر الثاثــاء الموافــق 15 مــارس 2016م، اســتهدفت طائــرات  تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة بغارتيــن جويتيــن علــى ســوق  الخميــس الشــعبي المكتــض بالمدنييــن مــن الباعــة والمتســوقين 

ــف األمريكــي عــن  والمتجوليــن مــن مختلــف الفئــات النوعيــة والعمريــة. وقــد أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحال

ســقوط أعــداد كبيــر بيــن أوســاط المدنييــن مــا بيــن قتيــل وجريــح، لكــون ســوق الخميــس الشــعبي بمديريــة مســتبا كان 

لحظــة االســتهداف الجــوي مكتــض بمئــات األشــخاص المدنييــن مــن الباعــة والمتســوقين، وقــد طالــت األضــرار كل أجــزاء 

الســوق الشــعبي البســيط و المحــات التجاريــة بداخلــه  بمــا فــي ذلــك ســوق الخضــار، كمــا تضــررت كثيــر مــن المبانــي 

المجــاورة لســوق الخميــس الشــعبي بمديريــة مســتبا جــراء غــارات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وقــد أحدثــت 

الغــارات الجويــة حالــة مــن الخــوف بيــن أوســاط الســكان واألهالــي وخلفــت أثــار نفســية عميقــة.

استهداف سوق الخميس الشعبي  

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لسوق الخميس بمديرية مستبا محافظة حجة بتاريخ 15 مارس 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

التــى  األمريكــي  التحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

اســتهدفت ســوق الخميــس الشــعبي بمديريــة مســتباء عــن ســقوط 

عــدد )167( مدنيــا بيــن قتيــل وجريــح بينهــم )120( قتيــل 

بينهــم )25( طفــل وامــرأة، وجــرح )47( أخــر بجــروح خطيــرة 

بينهــم )9( أطفــال. وقــد ظــل عــدد مــن الضحايــا مفقوديــن وعــدد 

منهــم لــم يتــم التعــرف عليهــم بســبب تفحــم الجثــث أو تمزقهــا.

207

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسوق الخميس جراء استهداف 
طائرات العدوان لمديرية مستباء محافظة حجة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسوق الخميس جراء استهداف 
طائرات العدوان لمديرية مستباء محافظة حجة

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طائرات العدوان لسوق الخميس بمديرية 
مستباء محافظة حجة

أدى االســتهداف الجــوي لطائــرات التحالــف لســوق الخميــس 

ــن للســوق والباعــة  ــن والمرتادي الشــعبي المكتــض بالبائعي

تدميــر  عــن  التجاريــة  المحــات  وأصحــاب  المتجوليــن 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة مســتبا، بم ســوق  الخميــس الشــعبي بمديري

ســوق القــات و ســوق الخضــار وتدميــر عــدد )140( مــن 

المحــات التجاريــة. باالضافــة إلــى تضــرر عــدد )75( كبيــر 

ــي المجــاورة لســوق الخميــس . مــن المبان

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

أسواق محالت 

تجارية

منازل أو 

مباين سكنية

تضررتدمير

1

140

75
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208

ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 7:00 مساء يوم االحد   |     تاريخ اإلستهـداف:  7  أغسطس  2016م

حوالــي الســاعة 7:00 مــن مســاء يــوم األحــد الموافــق 7أغســطس 2016م ، شــنت تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة  

ثــاث غــارات جويــة اســتهدفت ســوق عــذر بمنطقــة المديــد بمديريــة نهــم شــرق العاصمــة صنعــاء. وقــد أســفر 

ــق  ــري الطري ــارة وعاب ــن الم ــي الســوق م ــوا ف ــن كان ــح مم ــل وجري ــن قتي ــا بي القصــف الجــوي عــن ســقوط )38( مدني

ــى قراهــم عبــر الطريــق األســفلتية  مــن خــال ســوق عــذر بمنطقــة المديــد. وقــد اشــتعلت النيــران بأنحــاء الســوق  إل

واحترقــت براميــل الوقــود، ولــم يســتطع المســعفون انقــاذ الضحايــا بســبب اســتمرار تحليــق الطيــران الحربــي فــي األجــواء 

بعــد الغــارات الجويــة التــي نفذهــا، ولــم تنتهــي النيــران اال بســقوط عــدد كبيــر مــن الضحايــا المدنييــن الذيــن احترقــت 

أجســادهم وتناثــرت أشــائهم فــي كل أرجــاء الســوق، أمــا الجرحــى فقــد أصيبــوا بحــروق شــديدة. كمــا تضــررت عــدد مــن 

المحــات التجاريــة والســيارات الخاصــة.

استهداف سوق عذر بمنطقة المديد بمديرية نهم

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لسوق عذر بمنطقة المديد  بتاريخ 7 أغسطس 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارات الجويــة التــى اســتهدفت ســوق عــذر عــن 

ســقوط أكثــر مــن )38( شــخص مــن المدنييــن بيــن قتيــل 

وجريــح منهــم )14( قتيــل، بينهــم )7( أطفــال وامــرأة، 

وإصابــة )24( أخــر، بينهــم )13( طفــل و)6( نســاء. كمــا 

ــة مــن الخــوف  ــك المنطقــة بحال صيــب المواطنييــن فــي تل
ُ
أ

جــراء اســتهداف أماكــن المدنييــن بشــكل مباشــر.

209

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لسوق عذر 
بمنطقة المديد مديرية نهم 

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لسوق عذر 
بمنطقة المديد مديرية نهم 

صورة موثقة لضحايا مدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لسوق عذر بمنطقة 
المديد مديرية نهم 

 أدى اســتهداف طائــرات التحالــف لســوق عــذر إلــى  تدميــر 

منــزل ســكني، و تضــرر عــدد)7( منــازل ســكنية أخــرى، 

كمــا  احتــرق مــا يقــارب )12( محــل تجــاري، بعضهــا تضرر 

بشــكل كلــي والبعــض األخــر شــبه كلــي، وكــذا احتــراق )3( 

ســيارات خاصــة. كمــا تســببت الغــارات بانفجــار اســطوانات 

انــدالع حرائــق كبيــرة وصــل  الغــاز المنزلــي تســبب فــي 

ــر أيضــًا  ــم تدمي ــن الســوق. وت امتدادهــا ألجــزاء واســعة م

ــي. )300( اســطوانة للغــاز المنزل

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل محالت 

تجاري

سيارة الطريق 

العام

تضررتدمير

1

12
3 1

7
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 9:30 من صباح يوم الثالثاء   |     تاريخ اإلستهـداف:  9  أغسطس 2016م

استهداف مجمع العاقل الصناعي

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات طيران تحالف العدوان األمريكي على مجمع العاقل الصناعي

حوالــي الســاعة 9:30 مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 9 أغســطس 2016م، اســتهدفت طائــرات تحالــف العــدوان  بغــارة 

جويــة مجمــع العاقــل للصناعــات الغذائيــة فــي الوقــت الــذي كان فيــه عشــرات العمــال والعامــات يعملــون فــي عمليــة االنتــاج 

وفجــأة وأخريــن مــن العمــال  والعامــات يقومــون  بعمليــة االشــراف والتجهيــز واالنتــاج الخــاص بالبطاطــس وســط هنجــر كبيــر 

يبلــغ طولــه حوالــي )300 م( وبعــرض )50 م( يحــوي معمليــن صناعييــن األول إلنتــاج رقائــق البطاطــس )بفــك وبطاطــس 

نعمــان( واآلخــر إلنتــاج نــوع آخــر مــن رقائــق البطاطــس )القرامــش( ويحتــوي الهنجــر ايضــًا مخــازن المــواد ومعامــل لإلنتــاج التــام 

وصــاالت التغليــف للمصنعيــن المســتهدفة ،وقــد ســقط الصــاروخ مباشــرة علــى مصنــع البفــك )البطاطــس( أودا بحيــاة عــدد مــن 

العمــال والعامــات تفحمــت أجســادهم  بفعــل النيــران وإصــاب عــدد أخــر مــن العامليــن. كا أســفر القصــف عــن تدميــر المصنــع 

بشــكل كامــل مــع تدميــر كافــة  ملحقاتــه وأدواتــه واجهزتــه الخاصــة بعمليــة االنتــاج.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له مجمع العاقل الصناعي

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له مجمع العاقل الصناعي

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات طيران تحالف 
العدوان األمريكي على مجمع العاقل الصناعي

التــى  العــدوان   تحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارة  أدى 

العاقــل  بمصنــع  المتمثلــة  المدنيــة  العيــن  اســتهدفت 

للصناعــات الغذائيــة الــى تدميــر المصنــع بشــكل كلــي و 

ــم تتمكــن فــرق اإلنقــاذ مــن  ــه ل ــق واســعة في ــدالع حرائ إن

إخمادهــا الــى بعــد أن أتلفــت كافــة محتويــات المصنــع مــن 

و  البطاطــس  رقائــق  بإنتــاج  خاصــة  والمكائــن  المعامــل 

التــى ينتجهــا المصنــع. غيرهــا مــن المــواد الغذائيــة 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مصنع

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف العــدوان التــى اســتهدفت 

مصنــع العاقــل للصناعــات الغذائيــة عــن ســقوط عــدد )32( من عمال 

المصنــع المدنييــن الذيــن كانــوا فــي فتــرة دوامهــم اليومــي مابيــن قتلى 

وجرحــى ، حيــث بلــغ عــدد العمــال الذيــن فققــدوا حياتهــم )14( 

عامــل منهــم عــدد)4( نســاء عامــات، وتعــرض لإلصابــة عــدد)18( 

مــن العمــال معظمهــم إصابتهــم كانــت بالغــة الخطــورة.
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  صعدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 7:30 من صباح يوم السبت   |     تاريخ اإلستهـداف:  13  أغسطس  2016م

حوالــي الســاعة 7:30 مــن صبــاح يــوم الســبت الموافــق 13 اغســطس 2016م ، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة  غــارة جويــة اســتهدفت مدرســة القاهــرة لتعليــم القــران الكريــم فــي منطقــة جمعــة بــن فاضــل 

بمديريــة حيــدان، محافظــة صعــدة بشــمال اليمــن. وقــد كان يتواجــد فــي المدرســة لحظــة االســتهداف عــدد )60( 

طالــب مــن األطفــال، حيــث تــم تقســيمهم قبــل القصــف الجــوي بدقائــق إلــى مجموعتيــن،  مجموعــة تظــل داخــل 

المدرســة ومجموعــة أخــرى تأخــذ درســها تحــت الشــجرة القريبــة بجانــب المدرســة، و مــا إن بــدات كا  المجموعتيــن فــي 

أخــذ دروســها حتــى شــنت الطائــرات الحربيــة لتحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة غارتهــا الجويــة بشــكل مباشــر  علــى 

المدرســة ليســقط جميــع طــاب المجموعــة التــى كانــوا بداخلهــا مــا بيــن قتيــل وجريــح، فــي ظــل دهشــة ورعــب وخــوف 

أصــاب المجموعــة الثانيــة وكل ابنــاء المنطقــة جــراء ذلــك االســتهداف الجــوي.   

استهداف مدرسة القاهرة لتعليم القران الكريم

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طائرات التحالف األمريكي لمدرسة القاهرة لتعليم القرآن بمنطقة جمعة بن فاضل مديرية حيدان بتاريخ 13 أغسطس 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة التــي اســتهدفت مدرســة القاهــرة 

لتعليــم القــران عــن قتــل)8( أشــخاص منهــم )6( مــن 

طــاب المدرســة االطفــال وأحــد المدرســين ورجــل  مســن 

يعمــل فــي المدرســة ويبلــغ مــن العمــر )85( عــام، وإصابــة 

عــدد )26( طالــب بينهــم )22( طفــل بإصابــات خطيــرة.

215

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمدرسة القاهرة لتعليم القرآن جراء استهداف 
طائرات العدوان لمنطقة جمعة بن فاضل مديرية حيدان

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمدرسة القاهرة لتعليم القرآن جراء استهداف 
طائرات العدوان لمنطقة جمعة بن فاضل مديرية حيدان

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طائرات ا لعدوان لمدرسة القاهرة 
لتعليم القرآن بمنطقة جمعة بن فاضل مديرية حيدان 

أدى اســتهداف طائــرات الواليــات المتحدة األمريكية 
لمدرســة القاهــرة لتعليــم القــران الكريــم لألطفــال 
بمديريــة حيــدان إلــى تدميــر كلــي لمدرســة القاهــرة 
وكــذا تدميــر كافــة محتوياتهــا  جــراء الغــارة الجويــة 

لطائــرات التحالــف األمريكــي.  

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مدرسة

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  حجة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 3:35 من عصر يوم اإلثنين   |     تاريخ اإلستهـداف:  15  أغسطس  2016م

حوالــي الســاعة 3:35 مــن عصــر يــوم اإلثنيــن الموافــق 15 اغســطس 2016م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة  غــارة جويــة اســتهدفت مستشــفى عبــس الريفــي الــذي تديــره وتدعمــه منظمــة أطبــاء بــا حــدود 

الدوليــة منــذ شــهر يوليــو – تمــوز 2015م بمدينــة عبــس، محافظــة حجــة  التــي تقــع غــرب العاصمــة صنعــاء علــى 

بعــد حوالــي )126( كيلــو متــر. وقــد أصابــت الغــارة الجويــة مستشــفى عبــس بشــكل مباشــر، وباألخــص مبنــى مجمــع 

الطــوارئ فــي وقــت ذروة االكتضــاض بعشــرات المدنييــن مــن المرضــى ومرافقيهــم.  إضافــة إلــى كــوادر طبيــة تابعــة 

للمستشــفى. كمــا أســفرت الغــارة الجويــة عــن ســقوط عــدد مــن المدنييــن المرضــى ومرافقيهــم بينهــم األطفــال والنســاء، 

ــة  ــة والمســتلزمات الطبي ــة و األدوي ــه الطبي ــة و معدات ــة أجهزت ــر لكاف ــي وتدمي ــر كل ــى تدمي وتعــرض المستشــفى إل

بداخــل  مستشــفى عبــس.

 استهداف مستشفى عبس الخاضع إلشراف منظمة أطباء بال حدود 

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات التحالف األمريكي مستشفى عبس التابع لمنظمة أطباء با حدود محافظة حجة بتاريخ 15 أغسطس 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة التــى أســتهدفت مستشــفى عبــس، 

عــن مقتــل )19( مدنيــًا، بينهــم )9( أطفــال و )3( نســاء، 

ــة )34(  ــا حــدود، وإصاب ــاء ب ــًا تابعــًا لمنظمــة أطب وموظف

مــن  أغلبهــم  نســاء،  أطفــال و)6(  بينهــم )12(  مدنيــًا، 

المرضــى ومرافقيهــم.

217

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمستشفى عبس جراء استهداف 
طائرات العدوان لمحافظة حجة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمستشفى عبس جراء استهداف 
طائرات العدوان لمحافظة حجة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف مستشفى عبس التابع لمنظمة 
أطباء با حدود محافظة حجة

ــى مستشــفى  ــف عل ــران التحال ــة لطي أســفرت الغــارة الجوي

عبــس عــن تدميــر كلــي للمستشــفى مــع ملحقاتــه الخارجيــة 

التدميــر  لحــق  كمــا  الكلــي،  شــبة  التدميــر  أصابهــا  التــى 

واألدويــة  الطبيــة  المستشــفى  ومعــدات  أجهــزت  كافــة 

مــن  المستشــفى  ومحتويــات  الطبيــة  والســمتلزمات 

التجهيــزات.

الجرحى المدنيينالقتلى  المدنيين

مستشفى

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  صنعاء    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 8:30 من صباح يوم الثالثاء   |     تاريخ اإلستهـداف:  16  أغسطس  2016م

حوالــي الســاعة 8:30 مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 16 أغســطس 2016م، شــن تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة غارتيــن جويتيــن علــى منــازل ســكنية و علــى المســعفين أثنــاء محاولتهــم إنقــاذ الضحايــا بقريــة الحنشــات – 

منطقــة غولــة بنــي عاصــم – مديريــة  نهــم، محافظــة صنعــاء الواقعــة شــرق العاصمــة صنعــاء. وقــد اســتهدفت الغــارة  

الجويــة األولــى لطائــرات التحالــف األمريكــي منزليــن ســكنيين متاصقيــن. ويعــود المنــزل األول المواطــن )محســن محمــد 

حــزام عاصــم(،  والمنــزل األخــر للمواطــن )داحــش علــي قهقــه(. وقــد أســفرت الغــارة  الجويــة عــن تدميــر المنزلييــن 

علــى رؤوس ســاكنيهما وأدت إلــى قتــل أفــراد األســرتين. ثــم شــنت  الغــارة الجويــة الثانيــة أثنــاء وصــول أهالــي المنطقــة 

المدنييــن إلنقــاذ وانتشــال ضحايــا الغــارات الجويــة. وقــد أدت الغــارة الجويــة الثانيــة إلــى ســقوط عــدد مــن المســعفين 

وألحقــت أضــرار ماديــة بالمــكان المســتهدف.

استهداف منزلي  محسن عاصم داحش و علي قهقه بمنطقة غولة بيت عاصم 

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف منزلي المواطنين )محسن عاصم( و )داحش علي قهقه( بمنطقة غولة بيت عاصم مديرية نهم16 أغسطس 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

238

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف منزلي المواطنين )محسن عاصم( و 
)داحش علي قهقه( بمنطقة غولة بيت عاصم مديرية نهم

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف منزلي المواطنين )محسن عاصم( و 
)داحش علي قهقه( بمنطقة غولة بيت عاصم مديرية نهم

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزلي المواطنين )محسن عاصم( 
و )داحش علي قهقه( بمنطقة غولة بيت عاصم مديرية نهم

للمنــازل  األمريكــي  التحالــف  طائــرات  اســتهداف  أدى   

 )3( تدميــر  إلــى  عاصــم  بنــي  غولــة  بمنطقــة  الســكنية 

منــازل ســكنية، منهــا المنزليــن الســكنيين المســتهدفين 

وكــذا ســيارتين للمســعفين وإلحــاق أضــرار ماديــة جســيمة 

)9( منــازل ســكنية مجــاورة ومســجد ومدرســة المنطقــة  بـــ

وتدميــر خــزان ميــاه الشــرب، ونفــوق )10( رؤوس مــن 

المواشــي الخاصــة باآلهالــي.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة مسجد مدرسة خزان 

مياه

موايش 

)أغنام(

تضررتدمير

3 2 1 1
10

1
9

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغارتيــن الجويــة عــن مقتــل)12( مدنيــًا بينهــم 

ــًا  ــان ورجــل مســن، وجــرح )21( مدني ــال وامرأت )7( أطف

مســن  ورجــل  أطفــال  و)8(  نســاء   )5( بينهــم  آخريــن، 

الغــارات  تســببت  كمــا  خطيــرة.  إصابتهــم  معظمهــم 

ــن الخــوف واألضــرار النفســية  ــة م ــي إحــداث حال ــة ف الجوي

بيــن أوســاط الســكان.
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 10:30 من صباح يوم اإلثنين    |     تاريخ اإلستهـداف:  29  أغسطس  2016م

ــف الواليــات المتحــدة  ــي الســاعة 10:30 مــن صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق 29 أغســطس 2016م، شــنت تحال حوال

األمريكيــة غارتيــن جويتيــن اســتهدفتا، ســوق شــعبي يكتــض بالمدنييــن والمحــات التجاريــة الواقعــة علــى الطريــق 

العــام علــى مدخــل ســوق ذهبــان الشــعبي بمنطقــة ذهبــان الســكنية، شــمال العاصمــة صنعــاء. وقــد أصــاب القصــف الجــوي 

بصورايــخ طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة محــات تجاريــة تتكــون مــن )3( فتحــات وتضــم مخــزن للمــواد 

الســلعية ومســلخا مجــاور لــه. وقــد شــنت الطائــرات الحربيــة لتحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة غاراتهــا الجويــة علــى  

المحــات التجاريــة لحظــة ذروة التســوق والحركــة التجاريــة للمواطنيــن. وقــد أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف 

األمريكــي عــن ســقوط عــدد مــن المدنييــن مابيــن قتيــل وجريــح، معظمهــم مــن األطفــال والنســاء.  وتظهــر الصــورة 

والتقاريــر الحقوقيــة الموثقــة حجــم الكارثــة الوحشــية التــي حلــت باألطفــال  جــراء تلــك الغــارات الجويــة.

استهداف سوق ذهبان الشعبي بأمانة العاصمة

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طيران تحالف الواليات المتحدة األمريكية لسوق ذهبان شمال العاصمة صنعاء   بتاريخ 29 أغسطس 2016م                       

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

199

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمحات وممتلكات المواطنين بسوق ذهبان جراء 
استهداف طيران العدوان لمنطقة ذهبان شمال العاصمة صنعاء.

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمحات وممتلكات المواطنين بسوق ذهبان جراء 
استهداف طيران العدوان لمنطقة ذهبان شمال العاصمة صنعاء.

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طيران العدوان  لسوق ذهبان من قبل 
طيران التحالف شمال العاصمة صنعاء

أدى اســتهداف طائــرات التحالــف لســوق ذهبــان الشــعبي 

إلــى تدميــر)6( محــات تجاريــة وتدميــر كافــة محتوياتهــا 

مــن أغذيــة وبضائــع تجاريــة مختلفــة، وكــذا تدميــر منــزاًل  

ســكنيا وتدميــر )4( ســيارات خاصــة بالمواطنييــن، فضــًا 

عــن  إلحــاق أضــرار ماديــة متفاوتــة لحقــت بـــ )15( محــل 

تجــاري، جميعهــا خاصــة بالمواطنييــن، كمــا تســببت الغــارة 

لحقــت  كبيــرة  ماديــة  أضــرار  بإحــداث  الجــوي  القصــف 

بالشــارع العــام.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

محل تجاري منزل سيارة طريق عام

تضررتدمير

6
15

1 4 4

أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف األمريكــي التــى 

اســتهدفت ســوق ذهبــان الشــعبي عــن مقتــل )7( مدنييــن، 

بينهــم )4( أطفــال أشــقاء دون ســن العاشــرة و)3( نســاء 

ــن، بينهــم )6(  ــة )10( أشــخاص أخري ــارة، وإصاب ــن الم م

أطفــال وامــرأة، إضافــة الــى إحــداث حالــة مــن الخــوف الــذي 

أصــاب المواطنييــن فــي الســوق.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة الرابعة عصر يوم الثالثاء  |     تاريخ اإلستهـداف:  30  أغسطس  2016م

ــرات الواليــات  ــي الســاعة الرابعــة مــن  عصــر يــوم الثاثــاء الموافــق 30 أغســطس 2016م،  شــنت غــارات طائ حوال

المتحــدة األمريكيــة  ثاثــة عشــر غــارة جويــة علــى الكليــة الحربيــة بحــي الروضــة بأمانــة العاصمــة صنعــاء، حيــث  

اســتهدفت الكليــة، واســتمر القصــف الجــوي عليهــا  حتــى  الســاعة التاســعة  مــن صبــاح اليــوم التالــي. وقــد نحــم عــن  

ــت  ــن يقومــون بتنظيفهــا ورعايتهــا، وكان ــر إدارة الخيــول )العمــال( الذي ــر إدارة الخيــول وعنب ــة تدمي الغــارات الجوي

الخيــول تفــر فــي كل اإلتجاهــات وترتفــع أصواتهــا مــن الخــوف جــراء القصــف وأصيبــت أغلبهــا بجــروح وقتلــت الغــارات 

العشــرات منهــا. ثــم اســتهدفت الغــارات الجويــة المتحــف والــورش والهناجــر وعــدد مــن عنابــر وصــاالت المحاضــرات فــي 

تــل تحــت ركام األماكــن المســتهدفة بعــض مــن العمــال، وفــي إدارة الخيــول جــرح عــدد أخــر مــن العامليــن 
ُ
الكليــة، وق

وأفــراد حراســة الكليــة.

استهداف الكلية الحربية بأمانة العاصمة

 صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جارء استهداف طائارت التحالف األمريكي للكلية الحربية بحي الروضة مديرية بني الحاث بتاريخ 30 أغسطس 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

الواليــات  تحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

المتحــدة األمريكيــة علــى الكليــة الحربيــة بحــي الروضــة 

بأمانــة العاصمــة صنعــاء عــن قتــل )2( مــن العمــال فــي 

إدارة الخيــول، وجــرح عــدد )14( فــرد أخريــن مــن العمــال 

وأفــراد الحراســة فــي الكليــة.

219

صورة موثقة لحضة استهداف طيران التحالف للكلية الحربية وحي الروضة السكني 
بمديرية بني الحارث 

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بأحد الباصات التابعة ألحد المدنيين جراء 
استهداف طيران العدوان للكلية الحربية وحي الروضة السكني بمديرية بني الحارث

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جارء استهداف طائارت العدوان للكلية الحربية 
بحي الروضة مديرية بني الحاث 

إلــى  الحربيــة   للكليــة  التحالــف  اســتهداف طائــرات  أدى 

تدميــر كلــي إلســطبل الخيول وإدارتــه، وصاالت المحاضرات 

الخاصــة بالطلبــة، والمتحــف وتدميــر جزئــي لنــادي اليرمــوك 

الماصــق للكليــة وهناجــر الســيارات الخاصــة بالكلية،كمــا 

تــم تدميــر المولــد الكهربائــي  تدميــرا كامــا، باإلضافــة الــى 

ــل  بجــروح مــن الشــظايا  ــد عــن ثاثيــن خي ــا يزي ــة م اصاب

ــرة. المتناث

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

اسطبل 

للخيول

صاالت 

محارضات
متحف منشأة 

رياضية

مولد 

كهرباء

موايش 

)خيول(

تضررتدمير

1 1 1 1 1
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  ما بين الساعة 9:00 – 9:30 لياًل من يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  3 سبتمبر 2016م

استهداف منزل المواطن/ عبدالله قريع 

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء غارات طيران تحالف العدوان  األمريكي على منزل المواطن عبدالله قريع وأشقائه الثاثة

مــا بيــن الســاعة 9:00 – 9:30 ليــًا مــن يــوم الســبت الموافــق 2016/9/3م، شــنت طائــرات دول تحالــف العــدوان 
ــة الســبعين  ــن الســكنية بمديري ــع الواقعــة بمنطقــة حدي ــازل مــن آل قري ــى من األمريكــي الســعودي ثــاث غــارات عل
جنــوب أمانــة العاصمــة. وقــد أصابــت الغــارة الجويــة األولــى منــزل/ عبداللــه قريــع وأشــقائه الثاثــة ،المكــون مــن دوريــن 
ــن ظــل  ــى رؤوســهم، فمنهــم م ــزل عل ــرت المن ــد دم ــال والنســاء والشــيوخ، وق ــن األطف ــن كان مكتظــًا بســاكنيه م حي
باقيــا بيــن الــركام، ومنهــم مــن اســتطاع الخــروج مــن المنــزل والفــرار للبحــث عــن مــكان آمــن.  فيمــا أصابــت الغارتيــن 
ــا مــن  هــا بحــوش المنــزل األول المســتهدف، تعــود ملكيتهــا للضحاي ــاء تــم بناء األخيرتيــن عمــارة ســكنية حديثــة البن
بيــت قريــع. وقــد وقعــت الغارتيــن األخيرتيــن خــال فــرار الناجيــن مــن الغــارة األولــى و وصــول المســعفين بالقــرب مــن 
المنــزل المســتهدف إلنقــاذ الضحايــا الذيــن ظلــوا تحــت األنقــاض حتــى ســاعات فجــر اليــوم التالــي؛ جــراء اســتمرار تحليــق 

الطيــران المكثــف فــي ســماء. 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

403



الواليــات  تحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

المتحــدة األمريكيــة عــن استشــهاد طفــل وإصابــة مــا ال 

ــال و)5( نســاء،  ــل عــن )12( شــخصًا بينهــم )3( أطف يق

ــى  وقــد كانــت جــراح عــدد منهــم خطيــرة  تــم نقلهــم عل

إثرهــا إلــى مشــافي العاصمــة صنعــاء.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــازل المدنييــن جــراء اســتهداف غــارات  ــذي لحــق بمن ــار ال ــب مــن الدم صــورة موثقــة تظهــر جان
ــف العــدوان األمريكــي تحال

ــازل المدنييــن جــراء اســتهداف غــارات  ــذي لحــق بمن ــار ال ــب مــن الدم صــورة موثقــة تظهــر جان
ــف العــدوان األمريكــي تحال

ــى  ــي عل ــدوان  األمريك ــف الع ــران تحال ــارات طي ــراء غ ــن ج ــا المدنيي ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
ــة ــقائه الثالث ــع وأش ــه قري ــن عبدالل ــزل المواط من

الواليــات  تحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

و)5(  منــازل  ثاثــة  تدميــر  عــن  األمريكيــة  المتحــدة 

ــاه ومزرعتيــن  ــة مي ــات زراعيــة و)3( ســيارات وناقل حراث

مــع بئريــن ارتوازييــن، جميعهــا تعــود ملكيتهــا آلل قريــع. 

إضافــة إلــى إلحــاق أضــرار مادية جســيمة بالمســجد والطريق 

العــام بالمنطقــة المســتهدفة، ونفــوق قطيعــًا مــن األبقــار 

واألغنــام قرابــة )30( رأس. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل وسائل حراثة

نقل

حقول 

زراعية

برئ موايش

ارتوازي
مسجد

تضررتدمير

5 2

30

2 13 4
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صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف منزل المواطن )علي أحمد النجري( بمنطقة نجرة محافظة عمران بتاريخ 7 سبتمبر 2016م

ملخص االستهداف

المحـافظة:  عمران    |     زمان اإلستهداف:  فجر يوم الخميس    |     تاريخ اإلستهـداف:  7  سبتمبر  2016م

فــي فــي ســاعات مبكــرة مــن يــوم الخميــس الموافــق 7 ســبتمبر 2016م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة الحربيــة أربــع غــارات جويــة اســتهدفت منــزال ســكنيًا  للمواطــن )علــي أحمــد النجــري( و الــذي تســكنه ثــاث 

أســر مدنيــة مســتأجرة للمنــزل، وكــذا مدرســة )7 يوليــو(، فــي منطقــة نجــرة المأهولــة بالســكان المدنييــن جنــوب مدينــة 

عمــران. وقــد أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن تدميــر منــزل المواطــن علــي النجــري 

علــى رؤوس ســاكنيه .وقــد ســقط علــى إثــر غــارات طائــرات التحالــف األمريكــي الجويــة عــدد مــن الضحايــا المدنييــن مــا 

بيــن قتيــل وجريــح بينهــم نســاء وأطفــال. كمــا دمــر القصــف الجــوي المدرســة وألحــق أضــرار ماديــة  متفاوتــة بعــدد مــن 

المنــازل الســكنية والمحــات التجاريــة، وأثــار حالــة مــن الذعــر و الخــوف وأدى إلــى نــزوح عــدد مــن الســاكنيين، تاركيــن 

منازلهــم خوفــًا مــن االســتهداف الجــوي  المباشــر.

استهداف منزل المواطن علي أحمد النجري بمنطقة نجرة 
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

قتلــى  مدنييــن   )10( ســقوط  إلــى  الجــوي  القصــف  أدى 

بينهــم )6( أطفــال وامرأتــان، وجــرح )11( أخريــن بينهــم 

)7( أطفــال و)3( نســاء. باإلضافــة إلــى إحــداث حالــة نــزوح 

جماعــي لمعظــم الســكان مــن منازلهــم إلــى مناطــق مختلفة، 

خــوف مــن اســتهداف طائــرات التحالــف األمركــي.

236

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )علي أحمد 
النجري( بمنطقة نجرة محافظة عمران

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له منزل المواطن )علي أحمد 
النجري( بمنطقة نجرة محافظة عمران

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له منزل المواطن )علي أحمد 
النجري( بمنطقة نجرة محافظة عمران

ــف األمريكــي عــن  ــرات التحال ــة لطائ ــارة الجوي أســفرت الغ

تدميــر وتضــرر مــا ال يقــل عــن )35( منــزل ومنشــأة مدنيــة 

بينهــا، تدميــر منــزل الموطــن )علــي النجــري(، ومدرســة 

ــة جســيمة بـــ  ــًا، وإلحــاق أضــرار مادي ــرًا كلي ــو تدمي 7 يولي

)6( منــازل ســكنية مجــاورة و)25(محــل تجــاري و)2( 

فجــرة  بســوق  العــام  الطريــق  وكــذا  لألدويــة،  صيدليــة 

الشــعبي وتدميــر  مولــد كهربائــي للمواطــن )علــي وهــاس( 

باإلضافــة إلــى تضــرر ســوق نجــرة الشــعبي بأضــرار متفاوتــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل مدرسة محالت 

تجارية

مولد 

كهرباء

أسواق

تضررتدمير

35

1

27

1 1
6
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 3:00 من فجر يوم السبت   |     تاريخ اإلستهـداف:  10  سبتمبر 2016م

استهداف  حفار آبار مياه

صورة موثقة ألشاء الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات طيران تحالف العدوان األمريكي لحفار آبار مياه بمديرية أرحب

ــي الســاعة 3:00 مــن فجــر يــوم الســبت الموافــق 10 ســبتمبر 2016م، شــنت طائــرات تحالــف العــدوان غــارة  حوال
جويــة اســتهدفت حفــار  ارتــوازي يحفــر بئــر وبجــواره ناقلتيــن مرافقــه تحمــل معــدات و ميــاه خاصــة بأعمــال الحفــر 
ــى بعــد  ــة أرحــب – محافظــة صنعــاء – عل تقــف  فــي منطقــة مســتوية و مفتوحــة بمنطقــة بيــت ســعدان – مديري
حوالــي )20( كيلومتــر عــن العاصمــة صنعــاء باالتجــاه الشــمالي احالــه الــى ركام علــى رؤوس ثمانيــة مــن مدنييــن وســته 
ــى  ــة  أعمالهــم و قضــى عل ــا توجدهــم بداخلهــا اســتعدادا لمواصل ــار( اثن ــك المنشــأة )الحف مــن عمــال ومهنــدس ومال
حيــاة المذكــورون وتدميــر شــبه كلــي للحفــار. وبعــد حوالــي نصــف ســاعة توافــد أبنــاء المناطــق المجــاورة إلنقــاذ ضحايــا 
الغــارة االولــى وعــاود الطيــران الحربــي بالقصــف الجــوي المكثــف ب أكثــر مــن )15( غــارة جويــة مســتهدفًا المدنييــن 
المســعفين وســياراتهم وكل مــن حــاول إنقــاذ الضحايــا مســتمرًا فــي ذلــك حتــى الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر فــي تعمــدت 

واضــح لقتــل كل مــن حــاول انقــاذ ضحايــا الغــارة االولــى.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعــرض لــه ممتلــكات المواطنيــن جــراء اســتهداف 
غــارات تحالــف العــدوان األمريكــي لحفــار ميــاه بمديريــة أرحــب.

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي تعــرض لــه ممتلــكات المواطنيــن جــراء اســتهداف 
غــارات تحالــف العــدوان األمريكــي لحفــار ميــاه بمديريــة أرحــب.

صــورة موثقــة ألشــالء الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف غــارات طيــران تحالــف العــدوان 
األمريكــي لحفــار آبــار ميــاه بمديريــة أرحــب

ــف العــدوان  ــرات تحال ــة لطائ ــة المكثف ــارات الجوي أدت الغ

منطقــة  فــي  بجــواره  غرفــة  و  الحفــار  اســتهدفت  التــى 

مســتوية و مفتوحــة بمنطقــة بيــت ســعدان – مديريــة 

الميــاه  حفــار  تدميــر  الــى  صنعــاء  محافظــة   – أرحــب 

ــة وعــدد  ــوازي وماحقــة واتــاف )3( ســيارات مدني االرت

ــن هرعــوا  ــن الذي ــة التابعــة للمواطني ــن الدراجــات الناري م

النتشــال الضحايــا بعــد الغــارة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

حفار مياه سيارة دراجة نارية

تضررتدمير

3 1؟
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أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت 

الحفار و غرفه بجواره و المســعفين المدنيين الذين حاولوا 

إنقــاذ الضحايــا عــن وقــوع مجــزرة مروعــة راح ضحيتهــا 

مدنيــًا   )80( وجــرح  أطفــال   )2( بينهــم  مدنيــًا   )27(

أخريــن جميعهــم مــن العمــال والمســعفين المتطوعيــن مــن 

أبنــاء منطقــة بيــت ســعدان والمناطــق المجــاورة.



01

ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 12:00 من ظهر يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  16  سبتمبر 2016م

استهداف سيارة  المواطن علي علي مجبور  

صورة موثقة ألجساد الضحايا المتفحمة جراء استهداف سيارة المواطن )علي علي مجبور( بمنطقة الوتدة بمديرية خوالن

حوالــي الســاعة 12:00 مــن ظهــر يــوم الجمعــة الموافــق 16 ســبتمبر 2016م، شــنت طائــرات تحالــف العــدوان 

غــارة جويــة اســتهدفت ســيارة نقــل تابعــة للمواطــن علــي علــي مجبــور وهــم فــي الطريــق العــام مســافرين بمنطقــة 

الوتــده مديريــة خــوالن محافظــة صنعــاء. كان علــى متــن الســيارة مــا يزيــد علــى خمســة عشــر شــخص بينهــم أطفــال 

ونســاء اســتهدفتهم الغــارة بشــكل مباشــر واحاالتهــم إلــى أشــاء متفحمــة وقطــع بشــرية متناثــرة البعــض منهــم لــم 

يبقــى مــن جســده ســوى قطــع صغيــرة متفحمــة. واســتمر الطيــران فــي التحليــق فــي ســماء المنطقــة ولــم يتمكــن أحــد 

مــن أنقــاذ الضحايــا وظلــت الســيارة تحتــرق حتــى انتهــوا ولــم ينجــا مــن هــذه المحرقــة ســوى طفليــن صغيريــن قــذف 

بهــم االنفجــار إلــى حافــة الطريــق واصيبــوا ببعــض الجــروح وظــا يشــاهدا هــول الفاجعــة ومشــاهد الجريمــة  الهاليهــم 

واجســادهم تحتــرق حتــى تفحمــت.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف العــدوان التــى 

اســتهدفت ســيارة نقــل عــن ســقوط مــا ال يقــل عــن)14( 

مدنيــا بيــن قتيــل وجريــح قتــل منهــم )12(  بينهــم )6( 

ــم ينجــوا إال عــدد )2( مــن االطفــال  أطفــال و)3( نســاء ول

قــذف بهــم ضغــط اإلنفجــار خــارج الســيارة مصابيــن بجروح 

جســدية و نفســية بالغــة الخطــورة.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

؟؟

ــف  ــران تحال ــي اســتهدفتها غــارات طي ــور( الت ــي مجب ــي عل ــة لســيارة المواطــن )عل صــورة موثق
ــي. ــدوان األمريك الع

ــف  ــران تحال ــي اســتهدفتها غــارات طي ــور( الت ــي مجب ــي عل ــة لســيارة المواطــن )عل صــورة موثق
ــي. ــدوان األمريك الع

صــورة موثقــة ألجســاد الضحايــا المتفحمــة جــراء اســتهداف ســيارة المواطــن )علــي علــي مجبــور( 
بمنطقــة الوتــدة بمديريــة خــوالن

نقــل  لســيارة  العــدوان  تحالــف  طائــرات  اســتهداف  أدى 

تقــل مواطنييــن مدنييــن علــى الطريــق العــام فــي منطقــة 

الــى تدميــر ســيارة  الوتــده مديريــة خــوالن محافظــة صنعاء

نقــل  بشــكل كامــل و أحتــراق المــواد الغذائيــة و الممتلــكات 

ــى متنهــا.  ــن المســافرين عل ــت تخــص المواطنيي ــى  كان الت

الــى قطــع الطريــق و تعرضــه ألضــرار ماديــة  باإلضافــة 

كبيــرة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

سيارة الطريق العام

تضررتدمير

11
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 7:30 من مساء يوم األربعاء    |     تاريخ اإلستهـداف:  21  سبتمبر 2016م

استهداف حي الهنود محافظة الحديدة

صورة موثقة ألجساد الضحايا المتقطعة جراء استهداف غارات طيران تحالف العدوان األمريكي لحي الهنود بمحافظة الحديدة

حوالــي الســاعة 7:30 مــن مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 21 ســبتمبر 2016م، شــنت طائــرات تحالــف العــدوان غــارة 

جويــة اســتهدفت مجلــس عــزاء أقامــة المواطــن محمــد احمــد عبــده بعــد وفــاة زوجتــه. إقيمــت مراســيم العــزء فــي 

خيمــة نصبهــا المواطــن أمــام منزلــة فــي حــي الهنــود أحــد األحيــاء الشــعبية الفقيــرة التــى تحتــوي علــى مايقــارب )208( 

مســكن وتضــم عــدد)203( أســرة فــي مديريــة الحــواك بمحافظــة الحديــدة. شــنت الطائــرات الحربيــة غارتهــا الغــادرة 

أثنــاء مــا كان المــكان مكتــظ بالمعزييــن لتحيــل مــن كانــوا هنــاك مــن المدنييــن الــى أشــاء مبعثــرة دفنــت تحــت الــركام. 

أســفرت تلــك الغــارة الوحشــية عــن ســقوط عــدد كبيــر مــن المدنييــن بيــن قتلــى وجرحــى، باإلضافــة الــى تدميــر عــدد 

ــع الكبيــر مــن هــول الفاجعــة  ــة مــن الرعــب و الهل كبيــر مــن المنــازل وإرعــاب وتشــريد ســاكنيها بعــد تعرضهــم لحال

وفقــدان األهــل و االقــارب.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

؟؟

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن  الدمــار الــذي تعرضــت لــه ممتلــكات المدنييــن جــراء اســتهداف 
طيــران تحالــف العــدوان األمريكــي لحــي  الهنــود بمحافظــة الحديــدة.

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن  الدمــار الــذي تعرضــت لــه ممتلــكات المدنييــن جــراء اســتهداف 
طيــران تحالــف العــدوان األمريكــي لحــي  الهنــود بمحافظــة الحديــدة.

ــدوان  ــف الع ــران تحال ــارات طي ــتهداف غ ــراء اس ــة ج ــا المتقطع ــاد الضحاي ــة ألجس ــورة موثق ص
ــدة ــة الحدي ــود بمحافظ ــي الهن ــي لح األمريك

أدت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت  

الشــعبية   األحيــاء  أحــد  الهنــود  حــي  فــي  العــزاء  مجلــس 

ــى دمــار كبيــر  بمديريــة الحــواك فــي محافظــة الحديــدة ال

أن عــدد)30( منــزل  الفقيــر حيــث  الحــي  بمنــازل  لحــق 

ــزل تدمــرت بشــكل  ــار منهــا عــدد)19( من تعرضــت للدم

كلــي وعــدد)11( منــزل أخــرى الــى تدميــر جزئــي، باإلضافــة 

الــى تدميــر محــل تجــاري وتعــرض ممتلــكات المواطنييــن 

للدمــار و التلــف الكامــل.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل محالت تجارية

تضررتدمير

1

30

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

412

التــى  العــدوان  تحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارة  أســفرت 

اســتهدفت مجلــس العــزاء فــي حــي الهنــود أحد األحياء الشــعبية 

الفقيــرة فــي مديريــة الحــواك بمحافظــة الحديــدة عــن ســقوط 

عــدد)106( مدنــي مابيــن قتلــى و جرحــى، منهــم عــدد)32( 

شــهيد مدنــي وعــدد)74( جريــح مــن المدنييــن مــن ابنــاء الحــي 

الذيــن كانــوا متواجديــن فــي مــكان إقامــة العــزاء.
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  صعدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:30 بعد منتصف ليلة الخميس   |     تاريخ اإلستهـداف:  22  سبتمبر  2016م

حوالــي الســاعة 1:30 بعــد منتصــف ليــل الخميــس الموافــق 22 ســبتمبر 2016م، اســتهدفت طائــرات تحالــف 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة الحربيــة بغــارة جويــة منــزل المواطــن )محمــد جرتــوم ( المكــون مــن دوريــن والواقــع فــي 

منطقــة مشــرفة بمديريــة رازح محافظــة صعــدة، كانــت تتواجــد بداخلــه فــي يــوم االســتهداف الجــوي بطائــرات التحالــف 

األمريكــي أربــع أســر، جلهــم مــن األطفــال و النســاء. وقــد أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

ــى رؤوس ســاكنيه مــن األطفــال والنســاء، وكــذا  ــًا عل ــرا كلي ــزل الســكني المســتهدف تدمي ــر المن األمريكيــة عــن تدمي

تدميــر المنــازل المجــاورة لــه. ولــم يســتطع المنقــذون مــن أهالــي المنطقــة الوصــول ســريعا إلــى المــكان إلنقــاذ الضحايــا 

بســبب التحليــق المســتمر لطيــران التحالــف األمريكــي وقــد  اضطــر األهالــي إلــى  البــدء بعمليــة البحــث واإلنقــاذ عنــد بــزوغ 

الفجــر واســتمر البحــث حتــى ســاعة الظهيــرة. 

استهداف منزل المواطن محمد جرتوم بمديرية رازح

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طائرات العدوان لمنزل المواطن )محمد جرتوم( بمنطقة مشرفة مديرية رازح بتاريخ 22 سبتمبر 2016م
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األضرار المادية المدنية الموثقة

عدد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى  اســتهداف منــزل المواطــن) محمــد جرتــوم( إلــى مقتل 

)11( مدنــي بينهــم )9( أطفــال وامرأتــان، كمــا جــرح )9( 

أخريــن بينهــم )4( أطفــال و)2( نســاء بإصابــات خطيــرة، 

باإلضافــة الــى إصابــة ســكان المنطقــة بالخــوف و الهلــع جــرء 

القصــف واســتهداف المدنييــن فــي منازلهــم بشــكل مباشــر.

240

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )محمد جرتوم( 
جراء استهداف طائرات العدوان لمنطقة مشرفة مديرية رازح

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )محمد جرتوم( 
جراء استهداف طائرات العدوان لمنطقة مشرفة مديرية رازح

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طائرات العدوان لمنزل المواطن )محمد 
جرتوم( بمنطقة مشرفة مديرية رازح

ــف األمريكــي التــى  ــرات التحال ــة لطائ أســفرت الغــارة الجوي

تدميــر  عــن  رازح  بمديريــة  ســكني  منــزل  اســتهدفت 

ومنشــأة،   ســكنيا  منــزال  عــن )14(  يقــل  ال  مــا  وتضــرر 

منهــا تدميــر منزلييــن تدميــرا كليــا  وتضــرر عــدد )7( 

ــر  ــة بالغــة وكــذا تدمي ــازل ســكنية أخــرى بأضــرار مادي من

ســيارة وتضررعــدد)3( ســيارات خاصــة أخــرى بأضــرار 

ماديــة متفاوتــة. كمــا دمــر القصــف الجــوي جامــع مشــرقة 

المســتهدفة. بالمنطقــة 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة مسجد مدرسة خزان 

مياه

موايش 

)أغنام(

تضررتدمير

3 2 1 1
10

1
9
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 4:00 من عصر يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  8  أكتوبر  2016م

استهداف  مجلس عزاء بالصالة الكبرى

صورة موثقة لعدد من الضحايا جراء استهداف طائرات التحالف األمريكي مجلس عزاء في الصالة الكبرى بمديرية السبعين بأمانة العاصمة بتاريخ 8 أكتوبر 2016م

حوالــي الســاعة 4:00 مــن عصــر يــوم الســبت الموافــق 8 أكتوبــر 2016م ، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة غارتيــن جويتيــن  اســتهدفتا  تجمعــا  ألكثــر مــن )2000( شــخص فــي عــزاء آل الرويشــان بالصالــة الكبــرى. 

ــن وتقــدر  ــن العاصمــة صنعــاء. وتتكــون مــن دوري ــة م ــة الغربي ــي الجهــة الجنوبي ــة الســبعين ف ــة بمديري ــع الصال وتق

مســاحتها بـــ )3000( متــر مربــع تقريبــًا، وقــد أضحــت أطــااًل بعــد صواريــخ تلــك الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف، 

حيــث عــم الدمــار الهائــل كامــل المــكان. وقــد اســتهدف الصــاروخ األول وســط الصالــة  مــن الجهــة الشــمالية حيــث كان 

 )1.5( يجلــس المئــات مــن األشــخاص الحاضريــن، بعــد أن اختــرق قاعــة الــدور العلــوي، محدثــًا فتحــة يقــدر قطرهــا بـــ

متــر تقريبــا، لينفجــر فــي الــدور األرضــي للقاعــة ويصــل إلــى المــكان المخصــص لركــن الســيارات، فتتطايــر الشــظايا فــي 

ســتهدفت 
ُ
أرجــاء المــكان واحترقــت كل الســيارات المتوقفــة بمــن فيهــا  لتتحــول أجســادهم إلــى قطــع متفحمــه. ثــم ا

الصالــة بصــاروخ أخــر ذهــب ضحيتــه أعــداد كبيــرة بيــن أوســاط الحاضريــن بيــن قتيــل وجريــح، بينهــم أطفــال. 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

قاعــة  اســتهدفت  التــي  التحالــف  طائــرات  غــارات  أدت 

الصالــة الكبــرى  إلــى ســقوط عــدد )1083( مدنيــا مــا بيــن 

ــا  ــغ عــدد الشــهداء )193( مدني ــث بل ــح، حي ــل وجري قتي

بينهــم )33( طفــل، و بلــغ عــدد الجرحــى )890( بينهــم 

)40( طفــل، ومعظمهــم أصابتهــم بألغــة الخطــورة.

193

ــران  ــتهداف طي ــراء اس ــرى ج ــة الكب ــق بالصال ــذي لح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــمة ــة العاس ــبعين أمان ــة الس ــرى بمديري ــة الكب العــدوان الصال

ــران  ــتهداف طي ــراء اس ــرى ج ــة الكب ــق بالصال ــذي لح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
ــمة ــة العاس ــبعين أمان ــة الس ــرى بمديري ــة الكب العــدوان الصال

صورة موثقة لضحايا مدنيين جراء استهداف مجلس عزاء في الصالة الكبرى بمديرية 
السبعين أمانة العاصمة

أســفر غــارات طائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي 

اســتهدفت الصالــة الكبــرى بأمانــة العاصمــة إلــى تدميــر 

البالــغ مســاحتها تقريبــًا  القاعــة المكونــة مــن دوريــن و 

)3000( متــر مربــع تدميــر كامــل، كمــا احترقــت أكثــر 

مــن 100 ســيارة ولــم يبقــى علــى شــيء منهــا.  وقــد تحولــت 

أجســاد الحاضريــن بفعــل الصواريــخ إلــى جثــث متقطعــة 

ومتفحمــة. وقــد أحدثــت الصواريــخ حريــق اســتمر مشــتعًا 

فــي المــكان عــدة ســاعات لدرجــة ان بعــض الجثــث احترقــت 

حتــى صــارت قطــع صغيــرة متفحمــة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

صالة أعراس سيارة

تضررتدمير

1

100
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 5:40 من مساء يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  29  أكتوبر  2016م

حوالــي الســاعة 8:30 مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 29 أكتوبــر 2016م ، شــنت تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكية 

ثــاث غــارات جويــة اســتهدفت مبانــي الســجن المركــزي بمدينــة الزيديــة. وقــد اســتهدف الصــاروخ األول مبنــى ســجن 

دار الجانحــات الــذي كان يضــم )31(  نزيــًا مــن الرجــال، فيمــا اســتهدفت  الغــارة الثانيــة لطيــران التحالــف األمريكــي 

مبنــى الســجن الخــاص بالرجــال، والــذي يضــم )80( نزيــًا، واســتهدفت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

بالغــارة الثالثــة مبنــى إدارة الســجن، مــا أدى إلــى تدميــره علــى رؤوس مــن كان  فيــه مــن الســجناء. وقــد أســفرت الغــارات  

الجويــة لطائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن قتــل أعــداد كبيــرة مــن الســجناء وإصابــة أعــداد أخــرى، جميعهــم 

مــن الســجناء، وكــذا تدميــر )4( ســيارات خاصــة بالســجن المســتهدف، وتضــرر مســجد المنشــأة والمبنــى الخــاص بصــاالت 

الطهــي وتنــاول وجبــات الطعــام.

استهداف السجن المركزي بمدينة الزيدية 

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات التحالف األمريكي للسجن المركزي مدينة الزيدية، محافظة الحديدة بتاريخ 29 أكتوبر 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت غــارات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــى 

اســتهدفت الســجن المركــزي بمدينــة الزيديــة عــن ســقوط 

ــغ عــدد  ــث بل ــح، حي ــل وجري ــن قتي ــا بي )104( شــخصا م

القتلــى )64( ، وبلــغ عــدد الجرحــى )40(  بينهــم )3( 

أطفــال، جميعهــم كانــت إصابتهــم خطيــرة.
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صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالسجن المركزي لمدينة الزيدية 
محافظة الحديدة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالسجن المركزي لمدينة الزيدية 
محافظة الحديدة

صورة موثقة لضحايا مدنيين جراء استهداف طائرات العدوان للسجن المركزي 
لمدينة الزيدية محافظة الحديدة

أدت غــارات طائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي 

التــي اســتهدفت الســجن المركــزي بمدينــة الزيديــة إلــى 

تدميــر )3( مبانــي تابعــة للســجن المركــزي المســتهدف، و 

كــذا  تدميــر )4( ســيارات خاصــة بالســجن المركــزي لنقــل 

الســجناء، كمــا تضــرر مســجد المنشــأة بأضــرار كبيــرة جــراء 

الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف األمريكــي  علــى الســجن 

وتنــاول  الطهــي  باتصــاالت  الخــاص  والمبنــى  المركــزي 

ــام. ــات الطع وجب

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منشأة حكومية سيارة مسجد

تضررتدمير

4 4 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  إب     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 2:30 من فجر يوم  اإلثنين |     تاريخ اإلستهـداف:  14  نوفمبر  2016م

حوالــي الســاعة 2:30 مــن فجــر يــوم اإلثنيــن الموافــق 14 نوفمبــر 2016م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

ــة ومحــات  ــواد غذائي ــاث قاطــرات قمــح وم ــى ث ــة األول ــد اســتهدفت الغــارة الجوي ــن. وق ــن جويتي ــة غارتي األمريكي

تجاريــة بمديريــة يريــم، فيمــا اســتهدفت الغــارة الجويــة الثانيــة قاطرتيــن محملــة بالوقــود أثنــاء توقفهــا علــى الطريــق 

العــام علــى مدخــل مدينــة يريــم جــوار منــازل المدنييــن ومحطــة القطامــي للوقــود وأســفرت عــن وقــوع عــدد كبيــر 

مــن الضحايــا المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح، فضــًا عــن تدميــر عــدد مــن الناقــات »قاطــرات« المحملــة بالقمــح والمــواد 

الغذائيــة والوقــود وانــدالع حرائــق كبيــرة أدت إلــى تدميــر حمولتهــا. كمــا دمــرت الغــارات الجويــة عــدد مــن المحــات 

التجاريــة وألحقــت أضــرار بمحطــة للوقــود وعــدد مــن المنــازل الســكنية، باإلضافــة إلــى إحــداث حالــة مــن الخــوف و الهلــع 

أصابــت الســكان واألســر فــي المدينــة جــراء االســتهداف الجــوي لغــارات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

استهداف شاحنات أغذية بالطريق العام

صورة موثقة تظهر جانب من تدمير الشاحنات الغذائية الخاصة بالمواطنين جراء استهداف طائرات العدوان لمديرية يريم بتاريخ 14 نوفمبر 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالف عــن مقتل )12( 

أشــخاص، بينهــم طفــان وجــرح )9( أخريــن بينهــم طفــل، 

كمــا تســببت الغــارات الجويــة بوقــوع إصابــات بحــاالت ذعــر 

وأضــرار نفســية بيــن أوســاط معظــم األســر مــن األطفــال 

والنســاء بالمنــازل الســكنية المجــاورة لمــكان االســتهداف.

228

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بأحد الشاحنات الغذائية الخاصة 
بالمواطنين جراء استهداف طائرات العدوان لمديرية يريم

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بأحد الشاحنات الغذائية الخاصة 
بالمدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لمديرية يريم

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بأحد الشاحنات الغذائية الخاصة 
بالمدنيين جراء استهداف طائرات العدوان لمديرية يريم

أدت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت 

أماكــن متعــددة بمديريــة يريــم إلــى تدميــر)5( ناقــات 

والوقــود  الغذائيــة  والمــواد  بالقمــح  محملــة  »قاطــرات« 

وانــدالع حرائــق كبيــرة أدت إلــى تدميــر حمولتهــا، كمــا دمــر 

القصــف الجــوي محليــن تجارييــن ومحــل بنشــر وصيانــة 

للســيارات. وإلحــاق أضــرار ماديــة جســيمة بمحطــة القطامي 

للوقــود و)7( منــازل ســكنية مجــاورة، باإلضافــة إلــى تضــرر 

الطريــق العــام الرابــط بيــن عــدة محافظــات يمنيــة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

ناقالت 

وقود

محالت 

تجارية

محطة 

وقود

منازل 

مدنية

الطريق 

العام

تضررتدمير

5 3 1
7 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 5:10 من مساء يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  26  نوفمبر  2016م

ــات  ــف الوالي ــرات تحال ــر 2016م، شــنت طائ ــوم الســبت الموافــق 26 نوفمب ــي الســاعة 5:10 مــن مســاء ي حوال

المتحــدة األمريكيــة غــارة جويــة اســتهدفت منزليــن ســكنيين فــي شــارع صنعــاء بمنطقــة القطيــع مركــز مديريــة 

المراوعــة بمحافظــة الحديــدة، أحــد المنزليــن الســكنيين للمواطــن ) فهمــي عبدالحميــد هــزاع(، واألخــر ألخيــه 

المواطــن ) عبــد الكريــم هــزاع(. وقــد أســفرت  الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن 

تدميــر المنزليــن الســكنيين علــى رؤوس قاطنيهــا، حيــث أدت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف إلــى  قتــل عــدد مــن 

األشــخاص المدنييــن، بينهــم أطفــال ونســاء، وجــرح أطفــال مــن أســرتي فهمــي وعبدالكريــم هــزاع.

استهداف منازل سكنية آلل هزاع

صورة موثقة ألحد الجرحى األطفال جراء استهداف طيران التحالف األمريكي لمنازل هزاع بمنطقة القطيع مديرية المراوعة محافظة الحديدة بتاريخ 26 نوفمبر 2016م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة  الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحدة 

األمريكيــة التــى اســتهدفت المنــازل الســكنية آلل هــزاع 

عــن قتــل  )12( أشــخاص مدنييــن بينهــم )8( أطفــال، و 

وعــدد )4( نســاء، وإصابــة )8( آخريــن بينهــم )3( أطفــال 

و )3( نســاء بإصابــات خطيــرة.
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صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طيران العدوان لمنطقة القطيع 
مديرية المراوعة محافظة الحديدة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل آل هزاع جراء استهداف طيران العدوان 
لمنازلهم بمنطقة القطيع مديرية المراوعة محافظة الحديدة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طيران العدوان لمنطقة القطيع 
مديرية المراوعة محافظة الحديدة

التــى  األمريكــي  التحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارة  أدت 

اســتهدفت المنــازل الســكنية آلل هــزاع فــي شــارع صنعــاء 

ــى تدميــر وتضــرر  بمنطقــة القطيــع محافظــة الحديــدة إل

مــا ال يقــل عــن )7( منــازل ســكنية ومنشــآت مدنيــة منهــا  

ســيارتين  وإتــاف  بالمنطقــة  اإلتصــاالت  شــبكة  تدميــر 

خاصتيــن بالســكان المدنييــن. باإلضافــة الــى نفــوق )20( 

رأس مــن األغنــام.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل شبكة ومحطة 

اتصال

سيارة موايش

تضررتدمير

2

14

1 2

20
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة الـ3:40 عصر يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  2  ديسمبر  2016م

استهداف منزل ومصنع عبدالله البرطي

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ومصنع عبدالله البرطي جراء استهداف طائارت العدوان لحي الحمى مديرية بني الحارث بتاريخ 2 ديسمبر 2016م

حوالــي الســاعة الـــ3:40 مــن عصــر يــوم الجمعــة الموافــق 2 ديســمبر 2016م، اســتهدفت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة منــزل ومصنــع عبــد اللــه البرطــي - بيــت خيــران علــى بعــد كيلــو متــر تقريبــًا مــن ســوق الخميــس، 

مديريــة بنــي الحــارث محافظــة صنعــاء، و يعمــل المصنــع فــي مجــال صناعــة الكراتيــن الفارغــة. وقــد أدت الغــارة الجويــة 

إلــى تدميــر شــامل للمصنــع والمنــزل الســكني وأضــرار دمــار جزئــي بمنــزل أخــر مجــاور للمنــزل المســتهدف مــن الجهــة 

الجنوبيــة. وقــد كان بالمنــزل الســكني المجــاور عــدد مــن األطفــال والنســاء، منهــم عــدد مــن األشــخاص كانــوا متواجديــن 

بغرفــة خارجيــة ماصقــة للمصنــع وقــد قتلــت الغــارات جميعهــم. باإلضافــة إلــى مقتــل طفلــة مــع أخيهــا المعــاق  كانــوا 

داخــل المطبــخ المجــاور فــي الجهــة الخلفيــة للمصنــع. كمــا أدى القصــف الجــوي إلــى إشــعال النيــران فــي مــواد ومكائــن 

المصنــع وأدواتــه وتدميــر جميــع المــواد الخــام وتطايــرت أجــزاء وركام المنــزل وأدوات المصنــع فــي المنطقــة وتضــرر 

عــدد مــن المنــازل الســكنية المجــاورة.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

423



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة التــى اســتهدفت مصنــع البرطــي عــن مقتــل عدد 

)9( أشــخاص مدنييــن، بينهــم طفلــة مــع أخيهــا المعــاق و 

)3( نســاء. باالضافــة إلــى إحــداث حالــة مــن الخــوف و الفــزع 

أصابــت ســكان المنطقــة جــراء القصــف الجــوي.

234

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ومصنع عبدالله البرطي جراء 
استهداف طائارت العدوان لحي الحمى مديرية بني الحارث

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل عبدالله البرطي جراء استهداف 
طائارت العدوان لحي الحمى مديرية بني الحارث

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل عبدالله البرطي جراء استهداف 
طائارت العدوان لحي الحمى مديرية بني الحارث

التــى  األمريكــي  التحالــف  لطائــرات  الجويــة  الغــارة  أدت 

إلــى تدميــر شــامل  البرطــي  اســتهدفت مصنــع  ومنــزل 

للمصنــع والمنــزل وإلحــاق أضــرار دمــار جزئــي بمنــزل ســكني 

أخــر مجــاور. كمــا أدى القصــف الجــوي إلــى اشــتعال النيــران 

بمــواد ومكائــن المصنــع وأدواتــه وتلــف جميــع المــواد الخــام 

المصنــع  وأدوات  الســكني  المنــزل  وركام  أجــزاء  وتطايــر 

وتضــرر مــا يزيــد عــن )8( منــازل ســكنية مجــاورة وســيارة  

خاصــة كانــت فــي الجــوار.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مصنع منازل مدنية سيارة

تضررتدمير

1 2 1
8
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف:  الساعة الثامنة صباحًا     |     تاريخ اإلستهـداف: الثاثاء 2017/1/10م.

حوالــي الســاعة الثامنــة صباحــا الموافــق 10 ينايــر 2017م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمركيــة 

غــارة جويــة علــى طريــق مجــاور لمدرســة الفــاح النموذجيــة، حــي تزامــن شــن الغــارة الجويــة لطائــرات الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة مــع الوقــت المعتــاد لمــرور الطــاب خــال تلــك الطريــق مــن وإلــى مدرســة الفــاح النموذجيــة. 

وقــد أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف األمريكيعــن وقــوع مجــزرة مروعــة بحــق طــاب مدرســة الفــاح 

النموذجيــة والعامليــن فيهــا. كمــا تســببت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف بإحــداث هالــة مــن الهلــغ وخلفــت أضــرار 

ــي المنطقــة. وتظهــر الصــور  نفســية عميقــة مــن نفــوس طــاب مدرســة الفــاح النموذجيــة وذويهــم مــن أهال

ــة مآســوية لحقــت بطــاب المدرســة  واألضــرار الماديــة التــي لحقــت بالمــكان  الموثقــة والتقاريــر الحقوقيــة حال

المســتهدف جــراء غــارات التحالــف األمريكــي.

استهداف مدرسة الفالح النموذجية

صورة موثقة إلحدى الضايا الطالبات جراء استهداف طيران تحالف الواليات المتحدة األمريكية لطريق بالقرب من مدرسة الفاح النموذجية بتاريخ 10يناير 2017م
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة عــن قتــل )6( أشــخاص مدنييــن مــن بينهــم 
وكيــل المدرســة األســتاذ/ علــي أحمــد مظفــر والطالبــة 
إشــراق أحمــد المعافــا. كمــا أدت الغــارة الجويــة لطيــران 
التحالــف األمريكــي  إلــى إصابــة )5( طــاب أخريــن مــن 

طــاب مدرســة الفــاح النموذجيــة. 

242

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له المكان جراء استهداف الطائرات 

صورة موثقة ألشالء أحد الضحايا جراء استهداف طائرات  التحالف لطريق جوار االمدرسة

صورة موثقة ألشالء أحد الضحايا جراء استهداف طائرات  التحالف لطريق جوار االمدرسة
الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

أدى اســتهداف طائــرات تحالــف الواليــات المتحدة األمركية 
للطريــق جــوار مدرســة الفــاح النموذجيــة إلــى تدميــر )4( 
محــات تجاريــة ومحطــة وقــود ودراجــة ناريــة وتضــرر 
منزليــن ســكنيين ومحطــة وقــود باإلضافــة  إلــى مدرســة 

جــراء القصــف الجــوي لطائــرات التحالــف األمريكــي.

تضررتدمير

3

1
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  محافظة صنعاء     |            زمان اإلستهداف: عصرًا  يوم األربعاء   |          تاريخ اإلستهـداف:  2017/2/15م

ــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي ســماء  ــرات تحال فــي عصــر يــوم األربعــاء الموافــق  2017/2/15م، حلقــت طائ

ــزل  ــث كان من ــة أرحــب حي ــن بمنطق ــزل النكعــي الكائ ــى من ــة عل ــارة جوي ــاء  شــنت غ ــة أرحــب بمحافظــة صنع منطق

النكعــي الســكني لحضــة اســتهداف طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة ملــئ بالنســاء الاتــي قدمــن لتقديــم 

واجــب العــزاء بعــد توفــي أحــد أقــارب صاحــب المنــزل المســتهدف. وقــد اســتمرت الطائــرات الحربيــة لتحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة فــي التحليــق فــوق أجــواء منطقــة أرحــب، األمــر الــذي أعــاق عمليــة وصــول آهالــي المنطقــة إلنقــاذ 

ــرات  ــف األمريكــي.  وقــد أســفر القصــف الجــوي لطائ النســاء بالمســتهدف المنــزل تحــت القصــف الجــوي لغــارات التحال

التحالــف األمريكــي عــن مقتــل العديــد مــن النســاء   مــن المتواجــدات فــي مجلــس العــزاء بمنــزل النكعــي،  بإضافــة  إلــى 

جــرح عــدد أخــر منهــن. كمــا أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن قتــل وجــرح 

عــدد مــن األطفــال  مــن مــن كان بصحبــة األمهــات فــي مجلــس واجــب العــزاء  بمنطقــة أرحــب.

استهداف تجمع عزاء نساء بمنزل النكعي بأرحب

صورة موثقة ألحدى الضحايا جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمجلس العزاء بمنزل النكعي بمنطقة أرحب بتاريخ 15 فبراير 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

ــى  ــف األمريكــي عل ــرات التحال ــة لطائ أســفرت الغــارة الجوي

منــزل النكعــي الــذي كان يقــام فيــه مجلــس عــزاء عــن قتــل 

ــة و)5( نســاء، وجــرح )4( أطفــال و )8( نســاء. وقــد  طفل

نجــم عــن الغــارة الجويــة إحــداث حالــة مــن الهلــع وأضــرار 

نفســية  فــي نفــوس النســاء واألطفــال  المســتهدفين.

244

صورة موثقة للمنزل المستهدف  بغارة طيران التحالف األمريكي على مجلس العزاء

صورة موثقة للمنزل المستهدف  بغارة طيران التحالف األمريكي على مجلس العزاء 

صورة موثقة ألحدى الضحايا تحت األنقاض جراء استهداف التحالف لمجلس عزاء النساء 
الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

أدى أستهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية 

علــى منــزل النكعــي بمنطقــة أرحــب والــذي كان يقــام فيــه 

مجلــس عــزاء نســاء إلــى تدميــر المنــزل المســتهدف بشــكل 

ــف عــن  ــران التحال ــة لطي ــر، كمــا أســفرت الغــارة الجوي كبي

تدميــر ســيارة خاصــة بجــوار المنــزل المســتهدف.

منزل سيارة

تضررتدمير

1 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: ذمار     |     زمان اإلستهداف: صباح يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  25 فبراير 2017م

فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح يــوم الســبت 25 فبرايــر 2017م،  شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة   

ــة عتمــة، محاقظــة  ــان بمديري ــة المنجــدة، حيف ــن بقري ــي الكائ ــت مســعد اليمن ــزل المواطــن ثاب ــى من ــة عل غــارة جوي

محافظــة ذمــار. وقــد أحالــت الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة المنــزر الســكني المســتهدف 

للمواطــن ثابــت مســعد اليمنــي إلــى أثــر بعــد عيــن حيــث اختلــط أشــاء المدنييــن الســاكنين فيــه بــركام  المنــزل 

المســتهدف جــراء صــاروخ الغــارة الجويــة  لطائــرات التحالــف األمريكــي. وقــد نجــم عــن الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف 

األمريكــي عــن  وجــرح عــدد  األشــخاص المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح . كمــا أدت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف  إلــى 

إلحــاق أضــرار ماديــة لحقــت بالمنــزل وتضــررت منــازل ســكنية أخــرى مجــاورة لمنــزل ثابــت مســعد اليمنــي، فضــاا عــن 

إحــداث الغــارة الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة لحالــة مــن الهلــع وخلفــت أضــرار نفســية لحقــت 

بســكان المنــازل الســكنية المجــاورة للمنــزل المســتهدف.

استهداف منزل المواطن ثابت مسعد اليمني

صورة موثقة ألحد الضايا األطفال الجرحى جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل ثابت مسعد اليمني بتاريخ 25 فبراير 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر اســتهداف طائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

اليمنــي  ثابــت مســعد  المواطــن  لمنــزل  الجويــة  بغارتهــا 

بقريــة المنجــد بمديريــة عتمــة محافظــة ذمــار عــن قتــل 

)4( مدنييــن بينهــم طفــان وأمــرأة وإصابــة )12( آخريــن 

الغــارة  بينهــم )4( أطفــال و )5( نســاء . كمــا أحدثــت 

أضــرار نفســية لحقــت بســكان المنطقــة   المســتهدفة.
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صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف  طيران التحالف لمنزل المواطن ثابت اليمني

صورة موثقة ألحد االجرحى جراء استهداف  طيران التحالف لمنزل المواطن ثابت اليمني

صورة موثقة ألحد اللجرحى جراء استهداف  طيران التحالف لمنزل المواطن ثابت اليمني

المتحــدة  الواليــات  تحالــف  طيــران  اســتهداف  أدى 

األمريكيــة لمنــزل المواطــن ثابــت مســعد اليمنــي بقريــة 

ــزل المســتهدف  ــر المن ــى تدمي ــة عتمــة إل المنجــد بمديري

المكــون مــن دوريــن تدميــر كليــا، باإلضافــة إلــى تضــرر )5( 
منــازل ســكنية أخــرى.

منــــــــــــزل

تضررتدمير

6

1

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف:  الخامسة عصرا     |     تاريخ اإلستهـداف:  10 مارس 2017م

حوالــي الســاعة الخامســة مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 10 مــارس 2017م،  شــنت طائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة  ثــاث غــارات جويــة  علــى منطقــة الخوخــة بمديريــة الخوخــة محافظــة تعــز، حيــث اســتهدفت 

إحــدى غــارات طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســوق القــات بــكل مــا فيــه مــن محــات وأشــخاص مدنييــن 

يعــج بهــم الســوق الكائــن فــي جولــة الخوخــة أو مــا يعــرف بالــدوار علــى الخــط العــام. وقــد نجــم عــن الغــارة  الجويــة 

لطائــرات التحالــف األمريكــي التــي اســتهدفت ســوق القــات انفجــار هائــل  انتشــرت علــى إثرهــا الشــضايا المتناثــرة جــراء 

انفجــار الصــاروخ  علــى مســافات كبيــرة مــن مركــز انفجــار الصــاروخ ممــا أدى إلــى مضاعفــة أعــداد القتلــى والجرحــى فــي 

صفــوف المدنييــن  مــن مــن كانــوا متواجديــن فــي الســوق أو بالقــرب منــه. كمــا أدت الغــارة الجويــة إلــى إحــداث أضــرار 

ماديــة كبيــرة لحقــت بســوق الخوخــة المســتهدف ، كمــا تضــررت بأضــرار ماديــة متفاوتــة ممتلــكات المواطنيــن مــن  

الســيارات والدراجــات النارحيــة التــي كانــت  متواجــدة بالقــرب مــن كان االســتهداف.

استهداف سوق دوار الخوخة الشعبي

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لسوق دوار الخوخة الشعبي بتاريخ 10 مارس 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر اســتهداف غــارة طيــران تحالــف الواليات المتحــدة األمريكية 

علــى ســوق دوار الخوخــة الشــعبي بمديريــة الخوخــة محافظــة تعــز 

عــن قتــل )22( شــخص مدنــي مــن المتواجديــن فــي الســوق بينهــم 

)8( أطفــال،  وجــرح )17( أشــخاص أخريــن بينهــم )7( أطفــال. 

كمــا أحدثــت الغــارة حالــة مــن الهلــع وخلفــت أضــرار نفســية عميقــة 

لحقــت المدنييــن المتواجديــن بالســوق المســتهدف.

248

صورة موثقة لجانب من الدمار الذي ألحقته الغارة الجوية على سوق دوار الخوخة

صورة موثقة لجانب من الدمار الذي ألحقته الغارة الجوية على سوق دوار الخوخة 

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طائرات التحالف لسوق دوار الخوخة 
الجرحى المدنيينالقتلى  المدنيين

أدت الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 
الخوخــة  الخوخــة بمديريــة  األمريكيــة علــى ســوق دوار 
محافظــة تعــز إلــى تدميــر مركــز صحــي ومطعــم ومنزليــن  
ســكنيين باإلضافــة إلــى )3( ســيارات خاصــة، وتضــررت 
بشــكل جزئــي ســيارة  خاصــة أخــرى و)7( دراجــات ناريــة.

منـزل سيارة مركز صحي مطعم دراجة نارية

تضررتدمير

2
3

1 1 1

7
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف: الساعة 9 صباحًا     |     تاريخ اإلستهـداف:  12 مارس 2017م

ــة   ــات المتحــدة األمريكي ــف الوالي ــرات تحال ــي الســاعة التاســعة صابحــا الموافــق 12 مــارس 2017م، شــنت طائ حوال

علــى الخــط العــام بمنطقــة محلــي بمديريــة نهــم، محافظــة صنعــاء  غــارة جويــة اســتهدف ســيارة المواطــن علــي محمــد 

قشــعه التــي كان علــى قشــعة علــى متنهــا مــع ولــده حامــد علــي القشــعه حيــث كانــت فــي طريقهــا  إلــى  العاصمــة صنعــاء.

وقــد أدت الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــدد مــن المدنييــن مــن بينهــم امــرأة وجــرح 

عــدد مــن المدنييــن. كمــا تســببت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي فــي تدميــر الســيارة المســتهدفة للمواطــن 

علــي محمــد قشــعة باإلضافــة إلــى إلحــاق أضــرار ماديــة متفاوتــة لحقــت  بعــدد مــن الســيارات التــي كانــت بالقــرب مــن 

مــكان الســيارة المســتهدفة للمواطــن علــي محمــد قشــعة بمنطقــة محلــي بمديريــة نهــم التــي تتبــع مــن الناحيــة اإلداريــة 

محافظــة صنعــاء.

استهداف سيارة المواطن علي محمد قشعة

صورة موثقة لضحايا مدنيين جراء استهداف غارات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لسيارة المواطن علي  محمد قشعة بتاريخ 12 مارس 2017م 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المتحــدة  الواليــات  لطائــرات  الجويــة  الغــارة  اســفرت 

األمريكيــة التــي اســتهدفت ســيارة المواطــن علــي محمــد 

قشــعة بمنطقــة محلــي بمديريــة نهــم محافظــة صنعــاء 

عــن قتــل )4( مــن المدنييــن بينهــم طفــل وامــرأة،  وأصابــة 

)6( أشــخاص مدنييــن أخريــن بينهــم طفــان. 
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صورة موثقة للسيارة المواطن قشعة التي استهدفتها غارة طيران التحالف  األمريكي

صورة موثقة للسيارة المواطن قشعة التي استهدفتها غارة طيران التحالف  األمريكي

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طيراان التحالف لسيارة المواطن قشعة
الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

أدت  الغــارة الجويــة لطائــرات الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

قشــعة  محمــد  علــي  المواطــن  ســيارة  اســتهدفت  التــي 

بمنطقــة محلــي بمديريــة نهــم محافظــة صنعــاء إلــى تدميــر 

)3( ســيارات ومنشــأة مدنيــة وكافــة  الممتلــكات الخاصــة 

التــي كانــت علــى متــن الســيارة المســتهدفة.

سيارة منشأة مدنية

تضررتدمير

3

1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعدة العاشرة مساًء      |     تاريخ اإلستهـداف:  29 مارس 2017م

حوالــي الســاعة العاشــرة مــن  مســاء يــوم الثاثــاء الموافــق 2017/3/29م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة غارتيــن جويتيــن اســتهدفتا  منــزل المواطــن/ محمــد مهــدي خطــرة  الكائــن بقريــة الســدة بمديريــة باقــم 

، محافظــة صعــدة. وقــد نجــم عــن الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف األمريــة إحالــة المنــزل الســكني المســتهدف إلــى 

ــزل الســكني  ــركام المن ــت أشــائهم ب ــه مــن األطفــال والنســاء. وقــد اخطل ــوا بداخل ــى رؤوس ســاكنيه ممــن كان ركام عل

المســتهدف بغــارات الطيــران الحربــي األمريكــي، والتــي نجــم عنهــا قتــل العديــد مــن المدنييــن بينهــم أطفــال ونســاء كمــا 

جــرح صاحــب المنــزل وابنتيــه وحفيدتــه. وقــد كان مــن ضمــن القتلــى األم وهــي حامــل فــي الشــهر التاســع وأطفالهــا وإبنــة 

ــرات التحالــف األســرة بأكلهــا إذ صــارت أجســادهم أشــاء وتناثــرت جثــث األطفــال  صاحــب المنــزل وأطفالهــا. لقــد طائ

والنســاء تحــت الــركام إلــى صبــاح اليــوم التالــي بســبب اســتمرار تحليــق الطيــران واســتهداف المســعفين .

استهداف منزل المواطن محمد مهدي خطرة

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن محمد مهدي خطرة بمديرية باقم محافظة صعدة بتاريخ 29 مارس 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفر اســتهداف طيــران التحالــف لمنــزل المواطــن / محمد 
مهــدي خطــرة  عــن قتــل عــدد )11( أشــخاص مدنييــن 
ــت حامــل فــي  بينهــم )9(أطفــال و)2( نســاء إحداهمــا كان
شــهرها التاســع. باإلضافــة إلــى جــرح صاحــب المنــزل وابنتيه 
وحفيــده. كمــا خلفــت حالــة مــن الهلــع  الــذي أصــاب آهالــي 

المنطقــة جــراء اســتهداف طيــران التحالــف.
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صورة موثقة للضايا األطفال جراء استهداف طائرات التحالف األمريكي لمنزل المواطن محمد خطرة

صورة موثقة للضايا األطفال جراء استهداف طائرات التحالف األمريكي لمنزل المواطن محمد خطرة

صورة موثقة للضايا األطفال جراء استهداف طائرات التحالف األمريكي لمنزل المواطن محمد خطرة

نجــم عــن اســتهداف طيــران التحالــف الســعودي لمنــزل 
منزلــه  تدميــر  عــن  خطــرة  مهــدي  محمــد   / المواطــن 
ــة  ــازل المجــاورة بأضــرار مادي ــا وتضــرر عــدد مــن المن كلي

متفاوتــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منازل

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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253

ملخص االستهداف

المحـافظة: مأرب     |     زمان اإلستهداف: ظهرا      |     تاريخ اإلستهـداف:  3 أبريل 2017م

فــي  ظهــر يــوم اإلثنيــن الموافــق 3 أبريــل 2017م،  وأثنــاء مــرور ســيارة المواطــن وازع حســن راشــد ربيــع فــي 

ــرات  ــارب، شــنت طائ ــة صــرواح محافظــة م ــة ضــوار مديري ــة آل حمــود وآل مســعد بعزل ــن قري ــا بي ــة ضــوار م منطق

تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة غاراتهــا الجويــة الســتهداف ســيارة المواطــن وازع حســن ربيــع والتــي كان علــى 

متنهــا ثاثــة أشــخاص وهــم مالــك الســيارة/ وازع وابنــة عمــه والشــيخ علــي صالــح الوشــاش الزايــدي. وأحالــت بعضهــم  

الغــارات الجويــة إلــى أشــاء  واســتمرت الطائــرة فــي التحليــق للحيلولــة دون انقــاذ الضحايــا. وعقــب ســماع أقــارب الضحايــا 

باالســتهداف هرعــوا إلــى محــل القصــف الجــوي لمحاولــة انقــاذ مــن تبقــى عنــد وصولهــم إلــى مــكان الســيارة المســتهدفة، 

حيــث عــاود الطيــران القصــف الجــوي مســتهدفا المســعفين بغارتيــن بشــكل مباشــر مــع اســتمرار التحليــق فــي ســماء 

المنطقــة، ممــا أدى إلــى قتــل عــدد مــن المســعفين وجــرح أخريــن بينهــم أطفــال.

استهداف سيارة المواطن وازع حسن ربيع

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لسيارة المواطن وازع حسن ربيع في منطقة ضوار بتاريخ 3 إبريل 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

لســيارة  الســعودي  التحالــف  طيــران  اســتهداف  اســفر 

المســعفين  اســتهداف  ويليهــا  حســن  وازع  المواطــن/ 

الذيــن حاولــوا انقــاذ الضحايــا عــن قتــل عــدد )11( أشــخاص 

مدنييــن بينهــم امــرأة وطفــان، وجــرح )10( مدنييــن 

أخريــن بينهــم )3( أطفــال.
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صورة موثقة لسيارة المواطن وازع حسن ربيع  جراء استهداف غارات  التحالف األمريكي لها بغارات

صورة موثقة لسيارة المواطن وازع حسن ربيع  جراء استهداف غارات  التحالف األمريكي لها بغارات

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طائرات التحالف لسيارة المواطن وازع حسن ربيع

المتحــدة  الواليــات  تحالــف  طيــران  اســتهداف  أدى 
األمريكيــة لســيارة المواطــن وازع حســن ربيــع والمســعفين 
الذيــن حاولــوا انقــاذ الضحايــا جــراء الغــارات الجويــة بمنطقــة 
ضــوار بمديريــة صــرواح عــن تدميــر ســيارة المواطــن / 
وازع حســن ربيــع وتدميــر منــزالن وتضــرر الطريــق العــام.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منازل سيارة طريق وجرس

تضررتدمير

2
1 1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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255

ملخص االستهداف

المحـــافظة:  تعز     |     زمان  اإلستهداف:  قبل المغرب     |     تاريخ  اإلستهـــداف:  7 مايو 2017م

قبــل غــروب شــمس يــوم األحــد الموافــق 2017/5/7م، قــام  طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة  باســتهداف 

منــزل المواطــن/ بشــير حســان الكائــن بمنطقــة البــرح  علــى بعــد كيلــو متــر مــن  مصنــع أســمنت البــرح الكائــن بمديريــة 

مقبنــة جنــوب غــرب محافظــة تعــز. وقــد أدى االســتهداف الجــوي لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

الــذي اســتهدف منــزل المواطــن بشــير حســان إلــى  إحالــة المنــزل الســكني إلــى ركام  علــى رؤوس ســاكنيه مــن األطفــال 

والنســاء. كمــا أســفر االســتهداف الجــوي لطيــران التحالــف األمريكــي عــن قتــل المواطــن بشــير حســان وعــدد مــن أبنائــه 

وأختــه وإصابــة بقيــة أفــراد األســرة جلهــم مــن األطفــال والنســاء.  وتوثــق التقاريــر والصــور الحقوقيــة مشــاهد وحشــية 

للضحايــا ومــا خلفتــه الغــارات الجويــة لطيــران الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن  أضــرار ماديــة لحقــت بالمنزل  والمســاكن 

المجــاورة لمنــزل بشــير حســان الــذي اســتهدفته طائــرات التحالــف بشــكل مباشــر.

استهداف منزل المواطن بشير حسان

صورة موثقة لطفل ضحية جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن بشير حسان بتاريخ 7 مايو 2017م 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

لمنــزل  األمريكــي  التحالــف  طيــران  اســتهداف  أســفر 

ــرح   ــن بمنطقــة الب ــه حســان الكائ ــد الل المواطــن/ بشــير عب

أشــخاص  قتــل )4(  عــن  بغــارة جويــة  تعــز  بمحافظــة 

مدنييــن، بينهــم طفــان وامــرأة. باإلضافــة إلــى جــرح )11( 

أخريــن، بينهــم )6( أطفــال و)4( نســاء.
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صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف  التحالف األمريكي لمنزل المواطن بشير حسان

صورة موثقة لحضات اسعاف الضحايا أطفال جراء غارات التحالف األمريكي على منزل المواطن بشير 
حسان

صورة موثقة لضحايا أطفال جرحى جراء غارات التحالف األمريكي على منزل المواطن بشير حسان 

أدى اســتهداف طيــران التحالــف األمريكــي لمنــزل المواطــن/ 

بشــير عبــد اللــه حســان الكائــن بمنطقــة البــرح  بمحافظــة 

تعــز  إلــى تدميــر المنــزل الســكني المســتهدف تدميــرا  

كليــا  وكــذا تدميــر ســيارة خاصــة بــذات المكان المســتهدف 

بغــارات طيــران التحالــف الجويــة كليــا.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة

تضررتدمير

11

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

440



259

ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز     |     زمان اإلستهداف: الساعة 12:30 ظهرًا   |     تاريخ اإلستهـداف:  6 يوليو 2017م

حوالــي الســاعة 12:30 مــن ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 6 يوليــو 2017م شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة  أربــع غــارات جويــة، منهــا غارتيــن جويتيــن اســتهدفتا عمــارة المواطــن/ علــي احمــد الظرافــي التــي تقــع 

بمنطقــة البــرح علــى الخــط الرابــط بيــن محافظــة تعــز ومحافظــة الحديــدة بغارتيــن جويتيــن وبشــكل مباشــر ومتعمــد 

ومــن ثــم عــاود الطيــران القصــف بغــارة ثالثــة ورابعــة اســتهدفتا المواطنيــن المســافرين فــي الطريــق العــام علــى بعــد 

ــا مــن الغــارات الســابقة ليســفر االســتهداف الجــوي عــن قتــل عــدد مــن المدنييــن بينهــم طفــل  ــر تقريب )100( مت

وجــرح عــدد أخــر. وقــد كانــت تاحــق الطائــرة الحربيــة المدنييــن بالقصــف المباشــر وقتلــت عــدد مــن المواطنيــن. 

باإلضافــة إلــى إثــارة الهلــع والخــوف بيــن أوســاط ســكان المــكان المســتهدف والمســافرين علــى الطريــق العــام. كمــا أدت 

الغــارات الجويــة إلــى إلحــاق أضــرار ماديــة جســيمة لحقــت بالمبانــي والممتلــكات الخاصــة.

استهداف عمارة المواطن علي أحمد الظرافي 

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن علي أحمد الظرافي بمنطقة البرح بتاريخ 6 يوليو 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

الواليــات  لتحالــف  الحربــي  الطيــران  اســتهداف  اســفر 
المتحــدة األمريكــة علــى عمــارة المواطــن / علــي احمــد 
الظرافــي والطريــق العــام عــن مقتــل عــدد )14( شــخص 
مدنــي، وجــرح )8( أشــخاص أخريــن. باالضافــة الــى بث الهلع 
والخــوف  بيــن أوســاط آهالــي المنطقــة جــراء اســتهداف 

طائــرات التحالــف.

260

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له المكان المستهدف بالغارات

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له المكان المستهدف بالغارات 

صورة موثقة لجثة أحد الضحايا جراء استهداف طيران التحالف لمنزل الظرافي

نجــم عــن اســتهداف طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 
الجويــة  الغــارات  مــن  بعــدد  البــرح  لمنطقــة  األمريكيــة 
تدميــر عمــارة المواطــن/ علــي أحمــد الظرافــي تدميــرا كليا، 
ــى إحــداث  ــة إل ــة. باإلضاف ــن للمــواد الغذائي ــر مخزني وتدمي
الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف األمريكــي أضــرار ماديــة 
متفاوتــة لحقــت بمنــزل أحــد المواطنيــن ومحطتــي تعبئــة 

ــي. للغــاز المنزل

الجرحى المدنيينالقتلى  المدنيين

منزل مخازن محطة غاز

تضررتدمير

2
1 1

2
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ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز     |     زمان اإلستهداف:  الصباح     |     تاريخ اإلستهـداف:  25 يوليو 2017م

فــي صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 25 يوليــو 2017م، اســتهدف طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة أســرة مــن 

دعــى بالكديحــة بمحافظــة تعــز 
ُ
النازحيــن بالقــرب مــن قريــة السماســم بغــارة جويــة أثنــاء نزوحهــم مــن قريتهــم التــي ت

، اســتهدفت الطائــرات الحربيــة لتحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة  ســيارة هيلكــس علــى متنهــا )12( شــخص مــن 

النازحيــن، جلهــم مــن  األطفــال والنســاء مــن أســرة النــازح حامــد أحمــد عــوض. وقــد أدى االســتهداف الجــوي لطيــران 

ــة  ــة بقي ــا الشــهرين، وإصاب ــة ال يتجــاوز عمره ــن بينهــم طفل ــن النازحي ــل وجــرح عــدد م ــى  قت ــف األمريكــي إل التحال

النازحيــن بإصابــات بليغــة جلهــم مــن األطفــال والنســاء. كمــا تســببت الغــارة الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة بتدميــر الســيارة وكافــة ممتلــكات األســرة النازحــة التــي كانــت علــى متــن الســيارة المســتهدفة  بغاراتهــا 

الجويــة.

استهداف سيارة خاصة تقل أسرة نازحة

صورة موثقة ألحد األطفال الجرحى جراء غارات تحالف الواليات المتحدة األمريكية على سيارة  النازحين بتاريخ 25يوليو 2017م 
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفر اســتهداف طيــران التحالــف األمريكــي للنازحيــن مــن 

ــى  ــة ال ــاء نزوحهــم بغــارة جوي ــي منطقــة الكديحــة اثن آهال

قتــل طفلــة رضيعــة وجــرح عــدد )12( مدنيــا بجراح بليغة 

بينهــم )8( اطفــال و )2( نســاء و )2( رجــال. باالضافــة إلــى 

األضــرار النفســية الجســيمة جــراء اســتهداف للســيارة التــي 

كانــت تقــل األســرة النازحــة.
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صوة موثقة لضحايا أطفال جراء غارات  طائرات التحالف األمريكي على سيارة النازحين 

صوة موثقة إلحدى ضحايا غارات  طائرات التحالف األمريكي على سيارة النازحين 

صورة موثقة ألحد ضايا استهداف طائرات الواليات المتحدة األمريكية للسيارة النازحين 

أدى اســتهداف طيــران التحالــف األمريكــي للنازحيــن مــن 

ــى  ــة إل ــاء نزوحهــم بغــارة جوي ــي منطقــة الكديحــة اثن آهال

تدميــر الســيارة الهيلوكــس التــي كانــوا علــى متنهــا تدميــرا 

كليــا وكــذا الحــاق أضــرار ماديــة بالطريــق العــام.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

سيــارة الطريق العام

تضررتدمير

1 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  صعدة     |     زمان اإلستهداف: الفجر      |     تاريخ اإلستهـداف:  4 أغسطس 2017م

عنــد فجــر يــوم الجمعــة الموافــق 4 أغســطس 2017م، قامــت طائــرات  تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة الحربيــة 

ــة الصفــراء بمحافظــة صعــدة  ــن بمنطقــة محضــة بمديري ــزل المواطــن/ طــه حســين الظرافــي،  والكائ باســتهداف من

بغــارة جويــة. وقــد أدت الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي اســتهدفت منــزل المواطــن 

ــف  ــران التحال ــة لطي ــى تســبب الغــارة الجوي ــى قتــل  عــدد مــن النســاء  واألطفــال، باإلضافــة إل طــه حســين الظرافــي إل

ــات المتحــدة  ــف الوالي ــرات تحال ــة لطائ ــارة الجوي ــرت الغ ــا دم ــن. كم ــن المدنيي ــة عــدد أخــر م األمريكــي بجــرح وإصاب

األمريكيــة  المنــزل الســكني المســتهدف  وســيارة وشــاحنة نقــل وحراثــة زراعيــة تابعــة ألســرة الظرافــي. باإلضافــة 

إلــى إلحــاق الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف األمريكــي ألضــرار ماديــة جســيمه بـــعدد مــن المنــازل الســكنية المجــاورة . 

وتظهــر الصــور والتقــا يــر الحقوقيــة مــدى وحشــية االســتهداف الجــوي للمنــازل الســكنية التــي يقطنهــا األطفــال والنســاء 

والســاكنيين األبريــاء.

استهداف منزل المواطن طه حسين الظرافي

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن طه حسين الظرافي بتاريخ 4 أغسطس 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المتحــدة  الواليــات  تحالــف  طيــران  اســتهداف  أســفر 
األمريكيــة لمنــزل المواطــن طــه حســين الظرافــي بمنطقــة 
محضــة مديريــرة الصفــراء بمحافظــة صعــدة عــن قتــل )9( 
أشــخاص ، بينهــم )6( أطفــال و )3( مــن النســاء ، كمــا 
أســفرت الغــارة الجويــة عــن جــرح وإصابــة )3( أشــخاص 

أخريــن.
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صورة موثقة للمكان الذي استهدفته طائرات التحالف األمريكي بغاراتها الجوية

صورة موثقة للمكان الذي استهدفته طائرات التحالف األمريكي بغاراتها الجوية

صورة موثقة لضايا اطفال جراء استهداف طيران التحالف لمنزل طه الظرافي

أدت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي إلــى تدميــر  

المنــزل الســكني المســتهدف للمواطــن طــه حســين الظرافي  

ألســرة  تابعــة  زراعيــة  وحراثــة  نقــل  وشــاحنة  وســيارة 

الظرافــي. باإلضافــة إلــى إلحــاق الغــارة الجويــة لطائــرات 

التحالــف األمريكــي ألضــرار ماديــة جســيمه بـــعدد )5( مــن 

ــازل الســكنية المجــاورة . المن

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

تضررتدمير
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زراعية

منازل 

مدنية
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 3:30 قبل فجر يوم الثالثاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  23 أغسطس 2017م 

استهداف استراحة الشباب بمديرية أرحب

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات تحالف العدوان األمريكي الستراحة الشباب بمدرية أرحب

ــن  ــف غارتي ــرات التحال ــق 23 أغســطس 2017م ، شــنت طائ ــاء المواف ــوم الثاث ــل فجــر ي ــي الســاعة 3:30 قب حوال

جويتيــن اســتهدفتا فندقــًا شــعبيًا يتكــون مــن دواويــن يقــع فــي منطقــة أرحــب احــدى ضواحــي العاصمــة صنعــاء ويبعــد 

ــزارع وطــاب يدرســون  ــال الم ــن عم ــي م ــون شــخص مدن ــة ثمان ــه قراب ــم شــمااًل، كان يتواجــد في ــة 20ك عنهــا قراب

فــي جامعــة ارحــب ومســافرين، وكان جميــع نــزالء الفنــدق نيــام حيــن فأجأهــم قصــف طائــرات التحالــف بصواريــخ 

موجهــة اســتهدفت الفنــدق مباشــرة ليســتمر معظمهــم فــي نــوم أبــدي ويصحــو البعــض االخــر ممــن نجــا وقــد اصيــب 

بإصابــات بالغــة وجــراح عميقــة، فقــد اســتهدف المبنــى بشــكل مباشــر ودمــر كليــًا ليســقط الســطح المبنــي مــن االســمنت 

والخرســانة فــوق رؤوس كل المتواجديــن فيــه. اســتمر انتشــال الضحايــا والبحــث عنهــم  مــن تحــت األنقــاض حتــى 

الســاعة الســادس قبــل المغــرب ذلــك اليــوم الدامــي.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــه اســتراحة الشــباب جــراء اســتهداف  ــذي تعرضــت ل صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار ال
ــران العــدوان األمريكــي. طي

لــه اســتراحة الشــباب وممتلــكات  الــذي تعرضــت  صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار 
األمريكــي. العــدوان  طيــران  اســتهداف  جــراء  المواطنيــن 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات تحالــف العــدوان األمريكــي 
الســتراحة الشــباب بمدريــة أرحــب

أدى اســتهداف طائــرات التحالــف للفنــدق الشــعبي فــي بيــت 

العــذري مديريــة أرحــب عــن تدميــر الفنــدق الشــعبي تدميرا 

كليــا و تضــرر عــدد مــن المنــازل و العمــارات و المجــاورة 

والجامــع القريــب مــن اإلســتراحة وعــدد مــن المحــال التجاريــة 

و البقــاالت بأضــرار متفاوتــة. كمــا تعرضت ســيارة وعدد)8( 

تدميــر  الــى  باإلضافــة  كبيــرة  أضــرار  الــى  ناريــة  درجــات 

الطريــق العــام الــذي تطــل عليــه اإلســتراحة المســتهدفة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منشأة 

سياحية

منزل مسجد محالت 

تجارية

وسائل 

نقل

الطريق 

العام

تضررتدمير

1 1

9

1
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أســفرت غارات طائرات التحالف التى اســتهدفت أســتراحة 
الشــباب فــي منطقــة بيــت العــذري بمديريــة ارحــب و التــى 
مــن  شــخص   )86( عــدد  اإلســتهداف  حــال  فيهــا  كان 
العمــال و الدارســين و الشــباب المدنييــن عــن استشــهاد 
عــدد)51( مدنــي بينهــم )11( طفــل و جــرح عــدد)35( 

بينهــم )9( أطفــال.



263

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة الثانية وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة     |     تاريخ اإلستهـداف:  25  أغسطس 2017م

استهداف منازل سكنية بمنطقة فج عطان

صورة موثقة ألحدى الضحايا األطفال جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية للمنازل السكنية بفج عطان بتاريخ 25 أغسطس 2017م 

فــي فجــر يــوم الجمعــة الموافــق 25 أغســطس 2017م ، اســتهدفت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

بشــكل ُمباشــٍر منــازل ســكنية بثــاث غــارات جويــة اســتهدفت ثاثــة منــازل ســكنية بحــارة حضائــر الحصــن بمنطقــة فــج 

عطــان، بأمانــة العاصمــة صنعــاء. وقــد أدت الغــارات الجويــة إلــى ســقوط  عــدد مــن الضحايــا المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح، 

فضــًا عــن تدميــر الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي لمنزليــن متجاوريــن، أحدهمــا يتكــون مــن طابقيــن فــي 

ــي ثمــان شــقق. وتعــود ملكيــة المنــزل المســتهدف تمتلكــه المواطنــة معصــارة محمــد  ــع شــقق بإجمال ــق أرب كل طاب

معصــار، تســكن فــي الشــقة األولــى مــع زوجهــا وأبنائهــا حيــث قتــل اثنــان مــن أبنائهــا، وأصيبــت معصــارة محمــد معصــار 

ــى 4  ــى )5( ســنوات وســارة أحمــد مثن ــى و ابنتيهمــا حظيــة أحمــد مثن ــه مثن ــزل، وزوجهــا أحمــد عبدالل ــة المن صاحب

ســنوات باإلضافــة إلــى  قتــل وجــرح عــدد أخــر مــن ســكان المنــازل الســكنية المســتهدفة. كمــا تســببت الغــارات الجويــة 

على المنازل السكنية بإحداث أضرار مادية ونفسية عميقة لحقة بالمنطقة المستهدفة وبسكان الحي. 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

للمنــازل  األمريكــي  التحالــف  طيــران  اســتهداف  اســفر 
ــل )16(  ــج عطــان الســكنية عــن قت ــة ف الســكنية بمنطق
نســاء، وجــرح )18(  أطفــال و )3(  بينهــم )7(  مدنيــا، 
مدنيــا أخــر، بينهــم )8( أطفــال و)4( نســاء. باإلضافــة إلــى 
األضــرار النفســية العميقــة لتــي لحقــت بآهالــي المنطقــة.

264

صورة موثقة  للمنازل السكنية التي استهدفتها طائرات التحالف األمركي

صورة موثقة  للمنازل السكنية التي استهدفتها طائرات التحالف األمركي

صورة موثقة للطفلة بثينة التي كانت إحدى ضحايا االستهداف الجوي للتحالف

نجــم عــن اســتهداف طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 
الســكني  الحضائــر  بحــي  المدنييــن  لمنــازل  األمريكيــة 
ــة  ــر ثاث ــة تدمي ــاث غــارات جوي ــج عطــان بث ــة ف بمنطق
منــازل ســكنية تدميــرا كليــا، باإلضافــة إلــى إلحــاق أضــرار 
ماديــة متفاوتــة لحقــت بالمنــازل المجــاورة والممتلــكات 

المســتهدف. الحــي  بأبنــاء  الخاصــة 

الجرحى المدنيينالقتلى  المدنيين

منزل وسائل نقل

تضررتدمير

11

3
7
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265

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: الساعة العاشرة صباحًا    |     تاريخ اإلستهـداف:  6  سبتمبر 2017م

حوالــي الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 6 ســبتمبر 2017م، شــنت طائــرات تحالــف الواليــات المتحدة 

األمريكيــة غاراتيــن جويتييــن علــى منــزل المواطــن حســن قاســم الحملــي بقريــة الســادة، مديريــة حيــران بمحافظــة 

حجــة، حيــث اســتهدفت الغــارة الجويــة األولــى لطائــرات التحالــف األمريكــي منــزل المواطــن حســين قاســم الحملــي. وقــد 

دفــع اســتهداف طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمركيــة لمنــزل الحملــي مــا كانــوا بالمنزلــي  إلــى محاولــة الفــرار مــن 

المنــزل الســكني للمواطــن الحملــي  لتتخــذ مــن شــجرة مجــاورة ملجــاء قــد يحميهــا مــن الطيــران الحربــي األمريكــي، غيــر 

أن طيــران التحالــف األمريكــي عــاود اســتهداف مــن نجــا منهــم مــن الغــارة الجويــة األولــى بغــارة جويــة ثانيــة.  وقــد أدت 

االســتهداف الجــوي لطيــران التحالــف األمريكــي علــى منــزل المواطــن حســن قاســم الحملــي إلــى قتــل وجــرح عــدد مــن 

المدنييــن ممــن كانــوا متواجديــن فــي  المــكان المســتهدف لحضــة القصــف الجــوي بينهــم أطفــال ونســاء.

استهداف منزل المواطن حسن الحملي 

صورة موثقة ألحد األطفال الضحايا جراء استهداف غارات الواليات المتحدة األمركية لمنزل المواطن حسن الحملي بتاريخ 6 سبتمبر 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المتحــدة  الواليــات  تحالــف  طائــرات  اســتهداف  أســفر 

األمركيــة لمنــزل المواطــن حســن قاســم الحملــي بقريــة 

الســادة، مديريــة حيــران بمحافظــة حجــة  عــن قتــل )6( 

أطفــال و)1( امــرأة حامــل، وجــرح )5( أطفــال أخريــن.

266

صورة موثقفة  تظهر جانب من األضرار التي خلفها استهداف  الغارات األمركية

صورة موثقة الستهداف حتىاألغنام  التي لم تسلم من غارات التحالف األمريكي 

صورة موثقة ألحد الضحايا األطال جراء اســتهداف  منزل المواطن حســن الحملي

أدى الغارتــان الجويتــان لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 

ــزل المواطــن حســن قاســم  األمريكيــة التــي اســتهدفت من

الحملــي بقريــة الســادة فــي مديريــة حيــران بمحافظــة حجــة   

إلــى تدميــر )1( منــزل ســكني للمواطــن حســن الحملــي  

المحيــط  فــي  أخريــن  ســكنيين  منزليــن   )2( وتضــرر 

المجــاور للمنــزل المســتهدف.  

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منــــزل موايش

تضررتدمير

1 2
1
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269

ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة الحادية عشر    |     تاريخ اإلستهـداف:  29  سبتمبر 2017م

حوالــي الســاعة الحاديــة عشــر مــن يــوم الجمعــة الموافــق 29 ســبتمبر 2017م، اســتهدفت الطائــرات الحربيــة لتحالــف 

ــي المنطقــة  ــام أهال ــاء قي ــة ســحار بمحافظــة صعــدة أثن ــاه األزقــول بمديري ــات المتحــدة األمريكيــة مشــروع مي الوالي

بصيانــة خــزان مشــروع الميــاه الــذي يغــذي منازلهــم بالميــاة الصالحــة لاســتخدام. وقــد أدى اســتهداف طائــرات تحالــف 

الواليــات المتحــدة األمركيــة علــى خــزان ميــاه مشــروع األزقــول إلــى قتــل عــدد األشــخاص المدنييــن باإلضافــة إلــى جــرح 

عــدد أخــر  ممــن كانــوا متواجديــن بمــكان اســتهداف طائــرات التحالــف األمريكــي. وتظهــر الصــور والتقاريــر الحقوقــي 

الموثقــة جرائــم وحشــية تعــرض لهــا المدنييــن جــراء اســتهداف الطائــرات الحربيــة لمشــروع األزقــول بمديريــة ســحار 

محافظــة صعــدة.

استهداف مشروع مياه األزقول بمديرية سحار 

صورة موثقة لضحايا جرحى جراء استهداف غارات طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمشروع مياه األزقول بمديرية سحار بتاريخ 29 سبتمبر2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

الواليــات  تحالــف  لطائــرات  الجــوي  االســتهداف  أســفر 

المتحــدة األمريكيــة علــى خــزان ميــاه مشــروع األزقــول 

بمديرية سحار محافظة صعدة  عن قتل  )10( أشخاص 

ــوا متواجديــن بمــكان االســتهداف، كمــا   مدنييــن ممــن كان

جــرح )5( أشــخاص مدنيــون أخــرون.

270

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالمكان المستهدف

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالمكان المستهدف 

صورة موثقة لضحايا استهداف الطيران األمريكي لمشروع مياه األزقو بسحار

الواليــات  تحالــف  لطائــرات  الجــوي  االســتهداف  أدى 

المتحــدة األمريكيــة علــى خــزان ميــاه مشــروع األزقــول 

بمديريــة ســحار محافظــة صعــدة إلــى تدميــر )1( ســيارة 

وتضــرر مشــروع ميــاه األزقــول الــذي يمــد المنطقــة بالميــاه 

الصالحــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

خزان مياه سيارة

تضررتدمير

1 1
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271

ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز     |     زمان اإلستهداف: الساعة الواحدة ظهرًا    |     تاريخ اإلستهـداف:  7 اكتوبر 2017م

حوالــي الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم الســبت الموافــق2017/10/7م، اســتهدفت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

ــة المخــاء بمحافظــة تعــز.  ــه حريشــي فــي منطقــة الشــاذلية بمديري ــزل  المواطــن خــادم ســعيد عبدالل األمريكيــة من

ــزل المواطــن خــادم حريشــي عــن قتــل  عــدد  ــى من ــف األمريكــي عل ــرات التحال وقــد  أســفر االســتهداف الجــوي لطائ

مــن أفــراد أســرة صاحــب المنــزل وجــرح عــدد أخــر . كمــا  دمــرت اإلســتهداف الجــوي  لطيــران التحالــف األمريكــي 

المنــزل البسيط)عشــة( التــي كانــت تســكنه أســرة خــادم حريشــي. وتظهــر الصــورة والتقاريــر الحقوقيــة الموثقــة لهــذا 

اإلســتهداف الجــوي لمنــزل المواطــن حريشــي حجــم الكارثــة التــي حلــت باألســرة حيــث قتلــت الطائــرات الحربيــة لتحالــف 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة أفرادهــا ، بمــا ذلــك األطفــال والنســاء.

استهداف منزل المواطن خادم سعيد حريشي 

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن خادم حريشي بمديرية المخا بتاريخ 7 أكتوبر 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

456



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المتحــدة  الواليــات  تحالــف  طائــرات  اســتهداف  أســفر 

األمريكيــة لمنــزل المواطــن خــادم ســعيد حريشــي بمديرية 

المخــاء  عــن قتــل )5( أطفــال و)3( نســاء وإصابــة امــرأة 
وطفلــه.
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صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف منزل المواطن خادم حريشي

صورة موثقة ألشالء ضحايا أطفال جراء استهداف منزل المواطن خادم حريشي

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف منزل المواطن خادم حريشي

أى اســتهداف طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكية 

لمنــزل المواطــن خــادم ســعيد حريشــي بمديريــة المخــاء  
بمحافــة تعــز إلــى تدميــر منــزل المواطــن خــادم ســعيد 

ــه حريشــي. عبدالل

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة الثانية بعد منتصف اللليل    |     تاريخ اإلستهـداف:  17  أكتوبر 2017م

ــات  ــف الوالي ــرات تحال ــر 2017م، اســتهدفت طائ ــاء االموافــق 17 أكتوب ــوم الثاث ــي الســاعة الثانيــة مــن فجــر ي حوال

المتحــدة األمريكيــة ثاجــة تبريــد مركزيــة تابعــة للمواطــن محمــد يحيــى منصــر بمنطقــة الجعملــة بمديريــة مجــزر 

فــي محافظــة صعــدة بغــارة جويــة. وقــد نجــم عــن  االســتهداف الجــوي لطائــرات التحالــف األمريكــي مقتــل عــدد مــن 

األشــخاص المدنييــن  بينهــم مواطــن ســوري الجنســية. باإلضافــة إلــى  جــرح  أشــخاص مدنييــن أخريــن بينهــم أطفــال 

ورجــل ســوري الجنســية. كمــا تســببت  الغــارة الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى ثاجــة التبريــد 

إلــى  تدميــر ثاجــة التبريــد وإحــداث أضــرار ماديــة جســية لحقــت بمــكان اســتهداف طائــرات التحالــف األمريكــي ، منهــا 

ســيارات خاصــة.

استهداف ثالجة تبريد للمواطن محمد يحيى منصر 

صورة ألحد ضحايا استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لثاجة التبريد الخاصة بالمواطن محمد منصر بتاريخ 17 أكتوبر 2017م 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

الواليــات  تحالــف  لطائــرات  الجــوي  االســتهداف  أســفر 
المتحــدة األمريكيــة علــى ثاجــة التبريــد الخاصــة بالمواطــن 

محمــد منصــر عــن قتــل طفــل و)3( أشــخاص مدنييــن 
باإلضافــة إلــى جــرح )5( أطفــال و)2( أشــخاص مدنييــن 

أخريــن. .
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صورة موثقة الســتهداف غارات طائرات التحالف لثالجة التبريد الخاصة بمنصر

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي ألحقت طائرات التحالف األمريكي

صــورة موثقــة ألحد الضحايا الجرحى جراء غارات طائرات التحالف األمريكي

أدت الغــارة الجويــة لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة علــى ثاجــة التبريــد الخاصــة بالمواطــن محمــد 

يحــي منصــر بمديريــة مجــزر محافظــة صعــدة إلــى تدميــر 

شــاحنة نقــل وثاجــة تبريــد مركزيــة و)3( ســيارات خاصــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

ثالجة 

تربيد

سيارة 

كورال

مولد 

كهرباء

شاحنة 

غذائية

تضررتدمير

1 1 1
3
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ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة الواحدة ظهرًا      |     تاريخ اإلستهـداف:  5 نوفمبر 2017م

حوالــي الســاعة الواحــدة ظهــرا فــي يــوم األحــد المــؤرخ 5 نوفمبــر 2017م قامــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف 

العربــي بشــن ثــاث غــارات جويــة علــى مبنــى الجويــة المطــل علــى الطريــق العــام فــي منطقــة الخميــس بمديريــة بنــي 

الحــارث بأمانــة العاصمــة أثنــاء مــرور المشــاة والســيارات الخاصــة. وقــد أســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات تحالــف الواليات 

المتحــدة األمريكيــة عــن قتــل وجــرح عــدد مــن األشــخاص المدنييــن بينهــم نســاء. باإلضافــة إلــى إلحــاق غــارات طيــران 

التحالــف األمريكيــة علــى منطقــة الخميــس  ألضــرار ماديــة متفاوتــة، منهــا تدميــر المبنــى المســتهدف وســيارات خاصــة 

أثنــاء مرورهــا لحضــة شــن طيــران التحالــف األمريكــي لغاراتــه الجويــة علــى المبنــى المســتهدف بمديريــة بنــي الحــارث.

استهداف مبنى الجوية بمديرية بني الحارث

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء غارات تحالف الواليات المتحدة األمريكية على مبنى بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء بتاريخ 5 نوفمبر 2017م 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

460



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

الواليــات  تحالــف  لطائــرات  الجــوي  االســتهداف  أســفر 

المتحــدة األمريكيــة  عــن قتــل شــخص وإصابــة )4( أطفــال 

و)4( نســاء و)2( أشــخاص مدنييــن أخريــن.

276

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار التي تعرضت لها ممتلكات المواطنيين

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له المبنى المستهدف

صورة موثقة ألحد األطفال الضحايا جراء غارات طيران التحالف األمريكي 

أدت الغــارات الجويــة لطيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة علــى المبنــى المســتهدف بمديريــة بنــي الحــارث 
بأمانــة العاصمــة صنعــاء إلــى تدميــر المبنــى المســتهدف 

وتضــرر )3( ســيارات خاصــة بالمواطنيــن.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

سيــــارةمبنى

تضررتدمير

1
3

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة الحادية عشر والنصف صباحا     |     تاريخ اإلستهـداف:  7 نوفمبر 2017م

ــرات  ــر 2017م، اســتهدفت طائ ــق 7 نوفمب ــاء المواف ــوم الثاث ــاح ي ــن صب ــة عشــر والنصــف م ــي الســاعة الحادي حوال

تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة منــزل المواطــن/ حمــدي علــي الجماعــي فــي قريــة المنوابــة الواقعــة بمنطقــة هــران 

بمديريــة أفلــح اليمــن بمحافظــة حجــة. وقــد أدى االســتهداف الجــوي لطيــران التحالــف علــى منــزل حمــدي الجماعــي إلــى 

قتــل جميــع مــن كانــوا بداخلــه حيــث تــم تدميــر المنــزل الســكني المســتهدف علــى رؤوس ســاكنيه. وقــد هــرع بعدهــا 

مجموعــة مــن أقربــاء حمــدي الجماعــي مــع أهالــي المنطقــة لمحاولــة اســعاف وانتشــال الضحايــا، لكــن طائــرات التحالــف 

اســتهدفت المســعفين  مــا أدى إلــى قتلهــم جميعــًا. وقــد حــاول عــدة أشــخاص أخريــن مــن المنطقــة اســعاف الضحايــا، 

لكــن الطائــرات الحربيــة للتحالــف  عــادت لتســتهدفهم، وتكــرر هــذا  االســتهداف عــدة مــرات حيــث بلــغ عــدد الغــارات  

الجويــة اإلجماليــة 16 غــارة جويــة .

استهداف  منزل المواطن حمدي علي الجماعي 

صورة موثقة لبعض ضحايا استهداف غارات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن حمدي علي الجماعي بتارخ 7 نوفمبر 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

462



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المتحــدة  الواليــات  لطائــرات تحالــف  االســتهداف  أســفر 

األمريكيــة علــى منــزل المواطــن حمــدي الجماعــي عــن قتــل 

)23( مدنــي بينهــم )4(  أطفــال و )3( نســاء، باإلضافــة 

ــى جــرح طفليــن و )6( رجــال آخريــن. إل

278

صورة موثقة ألحد السيارات المدمرة جراء الغارات الجوية للتحالف األمريكي

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالمكان  المستهدف بغارات التحالف

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء غارات  طيران التحالف األمريكي  على الجماعي  والمسعفين 

ــات المتحــدة  ــف الوالي ــرات تحال ــة لطائ أدت الغــارات الجوي

األمركيــة علــى منــزل المواطــن حمــدي الجماعــي فــي منطقة 

هــران بمحافظــة حجــة إلــى تدمير )2( من المنازل الســكنية 

ناريــة  وتضــرر  و)4( ســيارات خاصــة  و)4( دراجــات 

منــزل ســكني  و)4( ســيارات خاصــة  ودراجــة ناريــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

سيــارة منزل

4تضررتدمير

1
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279

ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:40 ظهرا     |     تاريخ اإلستهـداف:  2017/11/10م 

حوالــي الســاعة 1:40 مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2017/11/10م، اقدمــت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة علــى شــن غــارة جويــة اســتهدفت منــزل المواطــن أحمــد صالــح ســليمان الواقــع فــي قريــة الجميمــة بمنطقــة 

بنــي صيــاح مديريــة رازح لتدمــره كليــًا أثنــاء مــا كان صاحــب المنــزل وأســرته متواجديــن بداخلــه. وقــد أســفرت الغــارة 

الجويــة عــن قتــل عــدد مــن أفــراد األســرة بينهــم مالــك المنــزل وأطفــال، كمــا جرحــت عــدد أخــر منهــم. وقــد حــاول 

ســكان المنطقــة إســعافهم بعــد الغــارة الجويــة مباشــرة لكــن طائــرات التحالــف الحربيــة ظلــت تحلــق بكثافــة فــي ســماء 

المنطقــة األمــر الــذي حــال دون وصــول المســعفين إليهــم بســرعة خشــية أن يتــم اســتهدافهم بغــارة جويــة أخــرى.

وبعــد حوالــي ربــع ســاعة ذهــب المواطنــون إلــى المــكان المســتهدف حيــث انتشــلوا  الضحايــا وإســعاف مــن ال يــزال منهــم 

علــى قيــد الحيــاة، وتــم نقلهــم إلــى المشــفى، غيــر  وعــورة الطريــق  وتضاريســها المنطقــة  أخــرت مــن  نقــل الجرحــى  

إلــى المستشــفى .

استهداف  منزل المواطن أحمد صالح سليمان 

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن أحمد صالح سليمان بمديرية رازح بتاريخ 10 نوفمبر 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

لمنــزل  األمريكــي  التحالــف  طيــران  اســتهداف  أســفر 

الجميمــة  منطقــة  فــي  ســليمان  صالــح  أحمــد  المواطــن/ 

الســكنية عــن قتــل )4( أشــخاص مدنييــن، بينهــم طفــان 

وامــرأة, وجــرح )5( أشــخاص أخريــن، بينهــم طفــل وامــرأة 

بجــراح بليغــه. 

280

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق  بالمنزل الذي استهدفتهم غارات التحالف الجوية 

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق  بالمنزل الذي استهدفتهم غارات التحالف الجوية

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات التحالف األمريكي لمنزل أحمد  صالح سليمان

ادى اســتهداف طيــران تحالــف الواليــات المتحدة األمريكية  

لمنــزل المواطــن أحمــد ســليمان بمنطقــة الجميمــة الســكنية 

إلــى تدميــر منــزل المواطــن / أحمــد صالــح ســليمان تدميــرا 

كليــا بكافــة محتوياتــه وأثاثــة .

الجرحى لمدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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281

ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة الثامنة والنصف صباحًا   |     تاريخ اإلستهـداف:  17 نوفمبر 2017م

حوالــي الســاعة الثامنــة والنصــف مــن صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 2017/11/17م، قامــت الطائــرات الحربيــة لتحالــف 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــن غارتيــن جويتيــن علــى ســيارات المســافرين  بالطريــق العــام فــي منطقــة الخميــس 

الواقعــة فــي مديريــة الزهــرة محافظــة الحديــدة، حيــث اســتهدفت فــي الغــارة الجويــة األولــى لطائــرات التحالــف 

األمريكــي حافلــة تقــل مســافرين قادميــن مــن محافظــة حجــة، مــا أدى إلــى قتلهــم جميعــًا وتفحــم جثثهــم. وقــد هــرع 

بعدهــا ســكان المنطقــة إلــى الحافلــة المســتهدفة، محاوليــن إخمــاد الحريــق الــذي نشــبها فيهــا لكــن طائــرات التحالــف 

قامــت باســتهداف المســعفين بغــارة جويــة أخــرى أثنــاء مــرور ســيارة مســافرين علــى ذات الطريــق العــام، مــا أدى إلــى 

جــرح المســعفين باإلضافــة إلــى قتــل مدنييــن مــن الذيــن كانــوا علــى علــى متــن ســيارة مســافرين، كمــا جــرح أعــداد أخريــن 

مــن المدنييــن بينهــم أطفــال.

استهداف سيارات للمسافرين على الطريق العام 

صورة موثقة ألحد الجثث المتفحمة جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لسيارات المسافرين على الطريق العام بمديرية الزهرة بتاريخ 17 نوفمبر 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

الســعودي  للتحالــف  الحربــي  الطيــران  اســتهداف  أســفر 

العــام فــي  الحافلــة فــي الطريــق  للمســافرين علــى متــن 

منطقــة الخميــس بمديريــة الزهــرة ومــن ثــم اســتهداف 

المســعفين عــن مقتــل عــدد)9( مدنييــن تفحمــت جثثهــم 

جميعــا باالضافــة الــى جــرح )10( مدنييــن اخريــن مــن 

المســعفين بينهــم ثاثــة اطفــال.

282

صورة موثقة ألحد السيارات المدمرة على الطريق العام جراء غارات طائرات التحالف األمريكي

صورة موثقة ألحد السيارات المدمرة على الطريق العام جراء غارات طائرات التحالف األمريكي

صورة موثقة ألحد الجثث المتفحمة والمتناثرة جراءات غارات تحالف الواليات المتحدة األمريكية

لســيارات  األمريكــي  التحالــف  طيــران  اســتهدف  أدى 

الخميــس  فــي منطقــة  العــام  الطريــق  المســافرين علــى 

بمديريــة الزهــرة محافظــة الحديــدة بغارتيــن جويتيــن 

ــر ســيارة أاخــرى  ــا وتدمي ــرا كلي ــة تدمي ــر الحافل ــى تدمي إل

العــام. بالطريــق  لحقــت  ماديــة  اضــرار  وإحــداث 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل بسطة تجارية الطريق العام

تضررتدمير

2 1 1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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283

ملخص االستهداف

المحـافظة: الجوف     |     زمان اإلستهداف: الساعة الواحدة ظهرًا      |     تاريخ اإلستهـداف:  19 نوفمبر 2017م

قبــل يــوم مــن ذكــرى اليــوم العالمــي للطفولــة، وحيــن كان يحتفــل أطفــال العالــم بهــذه المناســبة،  يدفــن أطفــال اليمــن 

مــع أهاليهــم الضحايــا تحــت ركام منازلهــم الســكنية، وتقطــع أجســادهم إلــى أشــاء بفعــل الغــارات الوحشــية التــي 

تشــنها طائــرات التحالــف األمريكــي علــى منازلهــم فــي اســتهداف وحشــي لحــق اإلنســان فــي الحيــاة. ففــي حوالــي الســاعة 

الواحــدة  مــن ظهــر يــوم األحــد الموافــق 19 نوفمبــر 2017م، قامــت الطائــرات الحربيــة لتحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة  بشــن غــارة جويــة علــى منــزل المواطــن/ محمــد محســن الســال الكائــن بقريــة الهيجــة، مديريــة المصلــوب، 

محافظــة الجــوف. وقــد أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف األمريكــي عــن قتــل كافــة األشــخاص المدنييــن الذيــن 

كانــوا متواجديــن فــي المنــزل المســتهدف، جلهــم مــن األطفــال والنســاء. كمــا أدى القصــف الجــوي لطائــرات التحالــف إلــى 

تدميــر المنــزل المســتهدف تدميــرا كليــا حيــث تــم إحالتــه إلــى ركام علــى رؤوس ســاكنيه.

استهداف منزل المواطن محمد حسن السالل

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن محمد لسال بقرية الهيجة بتاريخ 9 نوفمبر 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

468



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

لمنــزل  األمريكــي  التحالــف  طيــران  اســتهداف  أســفر 

المواطــن  محمــد محســن الســال بغــارة جويــة  عــن قتــل 

ــزل وعددهــم )12( شــخص،  جميــع مــن كان بداخــل المن

بينهــم )8( أطفــال و)4( نســاء. باإلضافــة إلــى نشــر الهلــع 

والذعــر بيــن آهالــي المنطقــة المســتهدفة.

284

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالمكان المستهدف بغارات التحالف األمريكي

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بالمكان المستهدف بغارات التحالف األمريكي

صورة موثقة ألشالء  الضحايا جراء استهداف غارات التحالف لمنزل السالل

نجــم عــن اســتهداف الطائــرات الحربيــة لتحالــف الويــات 

المتحــدة األمريكيــة منــزل المواطــن محمــد محســن الســال 

الواقــع فــي منطقــة الهيجــة بمديريــة المصلــوب  محافظــة 

الجــوف إلــى تدميــر المنــزل الســكني تدميــرا كليــا.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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285

ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف:  يوم االثنين الموافق 4 ديسمبر 2017م    |     تاريخ اإلستهـداف:  4  ديسمبر  2017م

حوالــي الســاعة الثالثــة والنصــف مــن عصــر  يــوم اإلثنيــن الموافــق 4 ديســمبر 2017م، قامــت الطائــرات الحربيــة 

لتحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــن غــارة جويــة علــى ســوق نعــض العشــبي الواقــع فــي مديريــة ســنحان محافظــة 

صنعــاء، حيــث ســقط الصــاروخ الــذي أطلقتــه طائــرات التحالــف األمريكــي علــى تجمــع للمدنييــن فــي ســوق نعــض 

الشــعبي، مــا أدى إلــى قتــل عــدد كبيــر مــن األشــخاص المدنييــن الذيــن تناثــرت أشــائهم إلــى مســافات بعيــدة عــن مــكان 

ســقوط الصــاروخ، وكــذا جــرح أخريــن ممــن كانــوا متواجديــن فــي الســوق. باإلضافــة إلــى تســبب الغــارة الجويــة لطائــرات 

تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي تدميــر عــدد مــن المحــات التجاريــة ووســائل النقــل التابعــة للمواطنييــن.

استهداف سوق نعض الشعبي

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار الذي لحق بمحات تجارية بسوق نعض الشعبي جراء الغارات الجوية للتحالف األمريكي بتاريخ 4 ديسمبر 2017م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر اســتهداف الطيــران الحربــي األمريكــي لســوق نعــض 

الشــعبي بمديريــة ســنحان عــن قتــل )25( شــخص، بينهــم 

ثاثــة أطفــال، وجــرح )9( أخريــن، بينهــم ســته أطفــال.

باالضافــة إلــى اآلثــار النفســية الجســيمة التــي خلفتهــا الغــارة 

الجويــة التــي اســتهدفت ســوق نعــض الشــعبي.

286

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار الذي أحدثته غارات  طيران التحالف األمريكي

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار الذي أحدثته غارات  طيران التحالف األمريكي

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء غارات طيران التحالف األمريكي على سوق نعض الشعبي

نجــم عــن اســتهداف طيــران التحالــف األمريكــي لســوق 

ــى ســكني وعــدد )5( محــات  ــر مبن نعــض الشــعبي تدمي

ــر ســيارة خاصــة وعــدد )6(  ــى تدمي ــة إل ــة. باإلضاف تجاري

دراجــات ناريــة, فضــا عــن تضــرر )5( محــات تجاريــة 

أخــرى.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل محالت تجاريةسيارة

تضررتدمير

1 1
55
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287

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الثانية عشرة ليال |     تاريخ اإلستهـداف:  13  ديسمبر 2017م

ــرات  ــوم األربعــاء الموافــق 13 ديســمبر 2017م قامــت الطائ ــن ي ــى م ــي الســاعة األول ــاء وف ــل الثاث بعــد منتصــف لي

الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي بشــن ســبع غــارات متتاليــة علــى ســجن مخصــص لألســرى داخــل معســكر الشــرطة 

العســكرية الواقــع فــي حــارة بيــر العبيــد – مديريــة شــعوب – أمانــة العاصمــة، حيــث قتلــت وجرحــت الغــارات الوحشــية 

العشــرات مــن األســرى ومــن كان يحــاول الهــروب مــن المــوت والخــروج مــن الســجن تتبعــه غــارات التحالــف الجويــة إلــى 

الخــارج، الجديــر بالذكــر أن األســرى الذيــن تــم اســتهدافهم بهــذه الغــارات يتبعــون لقــوات التحالــف نفســه، مــا يثمــل 

ــى  جــرم مــزدوج يرتكبــه المجــرم الــذي اســتهان بحــق اإلنســان فــي العيــش بأمــان وحريــة، حيــث بلغــت الحصيلــة األول

للقتلــى والجرحــى نتيجــة هــذا االســتهداف ســقوط قرابــة 40 قتيــًا مــن األســرى وجــرح 61 آخريــن وفقــد قرابــة 21 

أســيرًا ال يعلــم مصيرهــم، وقــد ظلــت عمليــة اإلســعاف وانتشــال الضحايــا حتــى ظهيــرة يــوم األربعــاء.

استهداف المحتجزين في معسكر الشرطة

صورة موثقة ألحد الضحايا المحتجزين جراء استهداف غارات طيارن تحالف العدوان األمريكي لمباني الشرطة بأمانة العاصمة صنعاء

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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286 استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

بلغت حصيلة اســتهداف طيران التحالف الســعودي للســجن 

المخصــص لاســرى بداخــل معســكر الشــرطة العســكرية 

مقتــل قرابــة 47 قتيــًا مــن األســرى وجــرح 67 آخريــن 

ــى  ــم مصيرهــم, باالضافــة ال ــة 21 أســيرًا ال يعل وفقــد قراب

االضــرار النفســية الجســيمة الناجمــة عــن هــذا االســتهداف.

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له المبنى المستهدف 

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له المبنى المستهدف

صورة موثقة ألحد الضحايا المحتجزين جراء استهداف غارات طيارن تحالف 
العدوان األمريكي لمباني الشرطة بأمانة العاصمة صنعاء

للســجن  الســعودي  التحالــف  طيــران  اســتهداف  اســفر 

المخصــص لاســرى بداخــل معســكر الشــرطة العســكرية 

الواقــع فــي حــارة بيــر العبيــد – مديريــة شــعوب – أمانــة 

العاصمــة عــن تضــرر العشــرات مــن منــازل المواطنيــن  فــي 

الحــي جــراء االســتهداف.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل منشأة

تضررتدمير

1 1

4

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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340

ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 4:30 عصرًا    |     تاريخ اإلستهـداف:  4 أبريل 2018م

فــي  الســاعة 4:30 عصــرا فــي تاريــخ 4 ابرايــل 2018م ، شــن طيــران التحالــف غارتيــن جويتيــن اســتهدفت 

ــي ينتظــرون جنــازة  مســجد ومزرعــة فــي قريــة المدمــن مديــرة التحيتــا  محافظــة الحديــدة، حينمــا كان األهال

ليدفنوهــا ففاجئتهــم الغــارات الجويــة لطيــران العــدوان األمريكــي الســعودي وأســفرت عــن استشــهاد طفليــن 

وجــرح أشــخاص آخريــن، فضــا عــن إحــداث أضــرار ماديــة لحقــت بمســجد القرية جــراء الغارتين، وكــذا  بمزرعتين 

مجاورتين حيث إحترقت فيها عشــرات النخيل، كما تضررت عدد من المنازل الســكنية بالمنطقة المســتهدفة.

استهداف مزراع الموطنيين ومساجدهم بقرية المدمن

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف قرية المدمن بمديرية التحيتا

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى االســتهداف الجــوي لطيــران دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي علــى مــزارع المواطنييــن والمســجد 

  )3( وجــرح  طفليــن  استشــهاد  إلــى  المدمــن  بقريــة 

ــن. ــال آخري أطف

341

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف قرية المدمن بمديرية التحيتا

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف قرية المدمن بمديرية التحيتا

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف قرية المدمن بمديرية التحيتا

اســفرت الغــارات الجويــة لطيــران دول تحالــف العــدوان 
األمريكــي الســعودي عــن إحــداث أضــرار ماديــة  بالغــة 
لحقــت بمســجد القريــة وكــذا إحتــراق عشــرات النخيــل فــي 

مزرعتيــن مجاورتيــن لمنطقــة االســتهداف.

الجرحى من المدنييينالشهداء من المدنييين

مسجد حقول زراعية

تضررتدمير

1
2

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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316

ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف:  التاسعة مساًء  |     تاريخ اإلستهـداف:  19 أبريل 2018م

حوالــي الســاعة التاســعة مســاء الموافــق  الـــ19 مــن أبريــل 2018م، شــن طيــران دول تحالــف العــدوان األمريكــي 

الســعودي غــارة جويــة علــى منــزل المواطــن ) جــال أحمــد حســن النبعــي(. وقــد أســفرت الغــارة الجويــة لطيــران 

تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي عــن ســقوط عــدد مــن الشــهداء بينهــم أطفــال وامــرأة طاعنــة فــي الســن 

و جــرح أشــخاص أخريــن مــن ســكان المنــزل المســتهدف. كمــا أدى اإلســتهداف إلــى تدميــر المنــزل المســتهدف 

بشــكل كامــل حيــث تحــول الــى ركام.

أستهداف منزل المواطن / جالل أحمد النبعي

صورة موثقة لمجموعة من الضحايا جراء استهداف منزل المواطن )جال أحمد حسن النبعي(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر اإلســتهداف الجــوي لطيــران دول تحالــف العــدوان 

ــي الســعودي عــن ســقوط خمســة شــهداء بينهــم  األمريك

ــي الســن، وجــرح )3(   ــة ف ــرأة طاعن ــال وإم عــدد )3( اطف

أشــخاص أخريــن مــن ســكان المنــزل بينهــم طفــل وامــرأة.

317

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )جالل أحمد حسن النعبي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )جالل أحمد حسن النعبي(

صورة موثقة للشهيدة المسنة )عذابة مهدي ريشان( جراء استهداف منزل المواطن 
)جالل أحمد حسن النبعي(

أســفر االســتهداف الجــوي لطيــران دول تحالــف العــدوان 
األمريكــي الســعودي عــن تدميــر منــزل المواطــن )جــال 
أحمــد حســن النبعــي( بشــكل كامــل حيــث تحــول إلــى ركام.

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

منزل

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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328

ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز     |     زمان اإلستهداف: الساعة 10:30 صباحًا     |     تاريخ اإلستهـداف:  22 أبريل 2018م

حوالــي الســاعة 10:30 صبــاح يــوم االحــد الموافــق 22 ابرايــل 2018م ن أســتهداف طيــران دول تحالــف 

العــدوان األمريكــي الســعودي  بغــارة جويــة محطــة وقــود فــي منطقــة ورزان التابعــة لمديريــة خديــر محافظــة 

تعــز أثنــاء عمليــة ترميمهــا، أســفرت الغــارة الجويــة عــن استشــهاد أحــد العمــال وهــو المواطــن )قائــد محمــد 

الجــرادي( وجــرح  الطفــل الــذي لــم يتجــاوز السادســة مــن عمــره )أحمــد فهــد أحمــد العايــة( ابــن حــارس 

المحطــة الــذي كان يلعــب بالجــوار منها.كمــا أدى اإلســتهداف الــى تدميــر كامــل للمحطــة الوقــود التابعــة للمواطــن 

ــه الدعيــس(. ) عبدالل

استهداف محطة الدعيس للوقود

صورة موثقة للضحية الشهيد )قائد محمد الجرادي( جراء استهداف محطته.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي عــن استشــهاد العامــل ) قائــد محمد الجرادي( 

وجــرح الطفــل البالــغ مــن العمــر ســت ســنوات ) أحمــد 

فهــد أحمــد  العايــة(. 

329

صورة موثقة لحظة استهداف محطة الدعيس

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمحطة الدعيس

صورة موثقة للضحية الشهيد )قائد محمد الجرادي( جراء استهداف محطته.

أدى األســتهداف الجــوي لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

للمحطــة  كامــل  تدميــر  إلــى  الســعودي  األمريكــي 

المســتهدفة التابعــة للمواطــن ) عبداللــه الدعيــس(.

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

محطة وقود

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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330

ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة الثانية بعد منتصف الليل     |     تاريخ اإلستهـداف:  24 أبريل 2018م

حوالــي الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل فــي ليلــة الثاثــاء الموافــق 24 ابريــل 2018م ، شــنت طائــرات دول 

تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي غــارة جويــة اســتهدفت حفــار ميــاه فــي منطقــة الجعمليــة مديريــة مجــز 

محافظــة صعــدة ممــا أدى إلــى استشــهاد عــدد مــن المدنييــن بينهــم أطفــال وجــرح أشــخاص أخريــن، فضــا عــن 

تدميــر المزرعــة التــى كان  يتــواج فيهــا الحفــار باإلضافــة إلــى تدميــر مســجد بالقــرب مــن المزرعــة .

استهداف حفار مياه في منطقة الجعملة

صورة موثقة لضحيتين جراء استهداف حفار مياه في منطقة الجعملة 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المواطــن  إلــى استشــهاد ثاثــة  الجــوي  أدى االســتهداف 

)إســماعيل يحيــى مبــارك البورعــي ( والطفلين )عبدالعزيز 

فيصــل علــي زايــد الحذيفــي ( و)هيثــم صالــح محمد خرصان 

الحذيفــي(. وجــرح أثنيــن أخريــن هــم ) علــي محســن أحمــد 

البورعــي( و)فايــز علــي محمــد صالــح(.

331

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بحفار المواطن )فيصل علي زيد(

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار التي لحقت بأحد المساجد بمنطقة الجعملة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف حفار مياه بمنطقة الجعملة

منــزل  فــي  بالغــة  أضــرار  الحــاق  الــى  األســتهداف  اســفر 

صاحــب المزرعــة المواطــن )فيصــل علــي زيــد( وتدميــر 

تدميــر  وكــذا  المســتهدف  الحفــار  و  المواطــن  مزرعــة 

المزرعــة. مــن  القريــب  المســجد 

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

مزرعة منزل حفار مياه مسجد

تضررتدمير

1 1 1 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة التاسعة والنصف من صباحًا     |     تاريخ اإلستهـداف: 5 مايو 2018م.

لــم يســلم المدنيــون فــي اليمــن مــن بشــاعة وإجــرام طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة بصــرف النظــر عــن 

ــوا فــي منازلهــم الســكنية أو  ــف األمريكــي تاحقهــم ســواء كان ــة القتــل والتدميــر التابعــة للتحال أماكــن تواجدهــم، فآل

فــي األســواق الشــعبية أو فــي أماكــن أعمالهــم أو مزارعهــم الخاصــة. ومــن هــذه الجرائــم مــا حــدث فــي الســاعة التاســعة 

ــة الجراحــي التابعــة لمحافظــة  ــة مديري ــة الجرب ــي منطق ــق 2018/5/5م، ف ــوم الســبت المواف ــاح ي ــن صب والنصــف م

الحديــدة حيــث أقــدم الطيــران الحربــي التابــع للتحالــف األمريكــي الــذي تقــوده  ظاهريــًا الســعودية للعــدوان علــى اليمــن 

ــار فاكهــة  ــي ثم ــون بجن ــي المزرعــة يقوم ــال ف ــا كان بعــض العم ــاء م باســتهداف مزرعــة المواطــن/ حمــود الباشــا أثن

المانجــو مــا أدى إلــى قتــل وإصابــة أشــخاص مدنييــن وتدميــر المزرعــة المســتهدفة تدميــرًا كليــًا.

استهداف مزرعة المواطن حمود الباشا 

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف  طيران تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمزرعة المواطن حمود الباشا بمديرية الجراحي محافظة الحديدية بتاريخ 5 مايو 2018م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

482



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

الواليــات  تحالــف  لطائــرات  الجــوي  االســتهداف  أســفر 

المتحــدة األمريكيــة علــى اليمــن عن قتل شــخصين مدنيين  

وجــرح شــخص أخــر. باألضافــة إلــى اآلثــار النفســية العميقــة 

التــي خلفتهــا غــارات اإلســتهداف الجــوي األمريكــي.

295

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمزرعة )حمود عبد القوي الباشا(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمزرعة )حمود عبد القوي الباشا(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف مزرعة )حمود الباشا(
الجرحى المدنييينالقتلى المدنييين

أســفر القصــف الجــوي لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

ــر مزرعــة  ــى المزعــة المســتهدفة عــن تدمي ــة عل األمركي

المواطــن )حمــود الباشــا(.

مزرعة

تضررتدمير

1
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 10:00 من صباح يوم اإلثنين     |     تاريخ اإلستهـداف:  7 مايو 2018م 

استهداف مكتب رئاسة الجمهورية

صورة موثقة ألحد الجرحى المدنيين جراء استهداف طائرات دول تحالف العدوان األمريكي لمكتب رئاسة الجمهورية بأمانة العاصمة صنعاء

 حوالــي الســاعة 10:00 مــن صبــاح يــوم اإلثنيــن الموافــق 7 مايــو 2018م، شــنت طائــرات التحالــف غــارة جويــة 

ــة العاصمــة وهــو حــي  مكتــظ بالســكان و  اســتهدفت مكتــب رئاســة الجمهوريــة الوقــع وســط حــي التحريــر فــي أمان

قريــب مــن عــدة مــدارس ومحــات تجاريــة ووســط عــدد مــن كبيــر المنــازل ، كمــا أن مكتــب الرئاســة نفســه كان مكتــظ 

بالمدنييــن والموظفيــن  عنــد تنفيــذ الغــارة األولــى عليــه، وماهــي إال ربــع ســاعة حتــى شــنت طائــرات التحالــف الغــارة 

الثانيــة وظــل  الطيــران محلقــا فــي ســماء المنطقــة مانعــًا  المنقذيــن والمســعفين مــن اإلقتــراب إلســعاف الضحايــا الذيــن 

ســقطوا. أســفرت الغارتيــن عــن ســقوط عشــرات الضحايــا بيــن قتلــى و جرحــى كلهــم مــن المدنييــن األبريــاء . كمــا دمــر 

ــى وحشــية  ــك الحــي، وخلفــت قصصــًا مأســوية تــدل عل ــازل والمحــال التجاريــة التــي تقــع فــي ذل القصــف عشــرات المن

اإلســتهداف وقســوتة.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارات الجويــة التــى اســتهدفت العيــن المدنيــة 

التحريــر  حــي  وســط  الواقــع  الرئاســة  بمكتــب  متمثلــة  

المكتــظ بالســكان عــن ســقوط  عــدد )68( مدنــي بيــن 

قتيــل وجريــح منهــم أربعــة شــهداء بينهــم طفــل وجــرح 

)64( آخريــن بينهــم أربعــة مــن األطفــال.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بممتلــكات المدنييــن جــراء غــارات العــدوان 
األمريكــي علــى مكتــب رئاســة الجمهوريــة بأمانــة العاصمــة صنعــاء.

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بممتلــكات المدنييــن جــراء غــارات العــدوان 
األمريكــي علــى مكتــب رئاســة الجمهوريــة بأمانــة العاصمــة صنعــاء.

صــورة موثقــة ألحــد الجرحــى المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات دول تحالــف العــدوان األمريكــي 
لمكتــب رئاســة الجمهوريــة بأمانــة العاصمــة صنعــاء

أدى اســتهداف طائــرات التحالــف بغــارات جويــة  العيــن 
المدنيــة متمثلــة بمكتــب الرئاســة وســط الحــي الســكني فــي  
ــي الســكنية و المحــات  ــر المكتظــة بالمبان ــة التحري منطق
التجاريــة الــى تدميــر مبنــى مكتــب الرئاســة و تضــرر عــدد 
 )14( وعــدد  تجــاري  محــا  وعــدد )16(  منــزل   )19(
بأضــرار  المدنييــن  المواطنييــن  ســيارات  مــن  ســيارة 
ــن مــن  ــة قريبتي ــة، كمــا تعرضــت مدرســتين ثانوي متفاوت

مــكان اإلســتهداف و حديقــة ألضــرار واســعة .

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منشأة 

حكومية

منزل محالت 

تجارية

وسائل 

نقل

مدرسة منشأة 

سياحية

تضررتدمير

1

19
16

14

2 1
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01

ملخص االستهداف

المحـــافظة: صنعاء    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 2:30 بعد منتصف ليلة الخميس     |     تاريخ اإلستهـــداف:  10 مايو 2018م 

استهداف منزل أحد المواطن )عبدالرحمن الريسي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين بين األنقاض جراء استهداف منزل المواطن )عبدالرحمن الريسي( بأمانة العاصمة صنعاء

حوالــي الســاعة 2:30 بعــد منتصــف ليلــة الخميــس الموافــق 10 مايــو2018م ، اســتهدفت طائــرات التحالــف منــزل 

المواطــن عبدالرحمــن الريســي فــي الحــي الســكني بمنطقــة  األزرقيــن مديريــة همــدان محافظــة صنعــاء، أتــت الغــارة 

وأســرة المواطــن فــي ســبات نومهــا، لــم تتوقــع قصــف الطائــرات الحربيــة لهــا. أدت تلــك الغــارة الوحشــية إلــى مقتــل 

ــا،  ــاذ وإســعاف الضحاي ــي إلنق ــن األهال ــاس م ــع الن ــى أن تجم ــك ولكنهــا أنتظــرت ال ــي بذل ــم تكتف ــن، ول خمســة مواطني

فاردفــت الطائــرات القصــف بغارتيــن جويــة لترفــع عــدد الضحايــا إلــى ثاثــة عشــر مدنيــًا أغلبهــم أطفــال وهــم رجــل 

وزوجتــه وطفلتيــه وطفــل أخــر كان يســكن فــي محــل مجــاور، كمــا جــرح عــدد أخــر مــن المدنييــن وأصيــب أهالــي الحــي 

بحالــة مــن الخــوف والفــزع بســبب القصــف واســتهداف المدنييــن بشــكل مباشــر.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صورة موثقة للمنزل المستهدف من قبل طائرات تحالف العدوان األمريكي 

صــورة موثقــة للمنــزل المســتهدف واألضــرار التــي لحقــت بممتلــكات المدنييــن جــراء غــارات 
طائــرات تحالــف العــدوان األمريكــي 

صــورة موثقــة ألحــد الجرحــى األطفــال بيــن األنقــاض جــراء اســتهداف منــزل المواطــن )عبدالرحمــن 
الريســي( بأمانــة العاصمــة صنعــاء

أدى اســتهداف طائــرات التحالــف للعيــن المدنيــة المتمثلــة 

بمديريــة  األزرقيــن  حــي  فــي  المواطنييــن  احــد  بمنــزل 

ــى تدميــر المنــزل المســتهدف  همــدان محافظــة صنعــاء ال

ــى  ــازل المجــاورة ال ــن المن ــا ، وتعــرض عــدد م ــرا كلي تدمي

ناقلــة تحمــل مــواد  تــم تدميــر  . كمــا  أضــرار متفاوتــة 

غذائيــة كانــت قريبــة مــن المنــزل المســتهدف حــال القصــف 

و تعرضــت للضــرر عــدد مــن المحــال التجاريــة المجــاورة 

وعــدد مــن ســيارات المواطنييــن المدنييــن مــن أهالــي الحــي.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل شاحنة 

غذائية

محالت 

تجارية

وسائل نقل

تضررتدمير

1 1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

487

مدنــي    )13( عــدد  ســقوط  عــن  الجويــة  الغــارة  أســفرت 

مابيــن شــهيد وجريــح، أغلبهــم نســاء وأطفــال. فقــد استشــهد 

عــدد)5( مدنييــن اربعــه منهــم هــم أســرة واحــدة مكونــة مــن 

الــزوج وزوجتــه وطفليهمــا، كمــا أصيــب عــدد )8( مدنييــن 

بينهــم )5( أطفــال بإصابــات متفاوتــة، 



302

ملخص االستهداف

المحـــافظة: الجوف     |     زمان اإلستهداف: الساعة الثانية و النصف من ليلة الجمعة      |     تاريخ اإلستهـــداف:  11 مايو 2018م

حوالــي الســاعة الثانيــة و النصــف مــن ليلــة الجمعــة الموافــق 11 مايــو 2018م فــي  قريــة الفيــض مديريــة 

المتــون محافظــة الجــوف، اســتهدفت قذائــف تابعــة لقــوات مواليــة لــدول تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي 

منــزل المواطــن ) مشــير أميــن علــي حســين مرشــد( ممــا أدى إلــى استشــهاد زوجتــه البالغــة مــن العمــر )35( 

عامــا وإصابــة طفلتــه البالغــة مــن العمــر ســبعة شــهور وتدميــر المنــزل بشــكل جزئــي. 

استهداف منزل المواطن مشير أميـن علي حسين مرشد

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن مشير أميـن علي حسين مرشد

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

488

منـــــزل



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى اإلســتهداف الجــوي لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

األمريكي لمنزل المواطن مشــير أميـــن علي حســين مرشــد 

إلــى استشــهاد المواطنــة )لميــاء محمــد صالــح الســريحي( و 

جــرح الطفلــة )رقيــة مشــير أميــن علــي حســين مرشــد(.

303

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن  )مشير أميـن 
علي حسين مرشد(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن  )مشير أميـن 
علي حسين مرشد(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )مشير أميـن علي حسين مرشد(

أدى اإلســتهداف الجــوي لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

األمريكي لمنزل المواطن مشــير أميـــن علي حســين مرشــد 

إلــى تدميــر المنــزل بشــكل جزئــي.

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

منـــــزل

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة الحادية عشر ظهرًا      |     تاريخ اإلستهـداف:  12 مايو 2018م

حوالــي الســاعة الحاديــة عشــر ظهــرا مــن يــوم الســبت الموافــق 12 مايــو 2018م شــن طيــران دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي غارتيــن جويتيــن علــى مزرعــة المواطــن ) ســعيد العدينــي( فــي قريــة الجربــة مديريــة الجراحــي 

محافظــة الحديــدة. وقــد أســفرت الغارتيــن الجويتيــن لطيــران تحالــف العــدوان عــن قتــل  )2( مــن األشــخاص المدنييــن 

ــره(، فضــًا عــن  ــى جبي ــه عــوض حســن يحي ــره( و المواطــن )عبدالل ــى جبي ــاس حســن يحي ــا المواطــن )فضــل عب هم

تدميــر المزرعــة.

استهداف مزرعة المواطن / سعد العديني 

صورة موثقة لبقايا أشالء الضحايا جراء استهداف مزرعة المواطن )سعيد العديني(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر القصــف الجــوي لطائــرات تحالــف العــدوان األمريكــي 

علــى مزرعــة المواطــن )ســعد العدينــي( عــن استشــهاد 

 )9( عــدد  وجــرح  المدنييــن،  مــن   )4( استشــهاد  عــن 

مدنييــن آخريــن.

307

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمزرعة المواطن )سعيد العديني(

صورة موثقة لبقايا أشالء الضحايا جراء استهداف مزرعة المواطن )سعيد العديني(

صورة موثقة لبقايا أشالء الضحايا جراء استهداف مزرعة المواطن )سعيد العديني(

أدى األســتهداف الجــوي لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

)ســعد  المواطــن  مزرعــة  علــى  الســعودي  األمريكــي 

العدينــي(  إلــى تدميــر مزرعــة المواطــن )ســعيد العدينــي(.

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

مزرعة

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ملخص االستهداف

      |     تاريخ اإلستهـــداف:  15 مايو 2018م
ً

المحـــافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة الثانية بعد منتصف الليل

حوالــي  الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل مــن يــوم الثاثــاء الموافــق 15 مايــو 2018م ، شــن طيــران دول تحالــف 

العــدوان األمريكــي الســعودي غــارة جويــة اســتهدفت ســيارة كانــت تقــل )6( مواطنييــن فــي قريــة العقيــق بمديريــة 

كتــاف محافظــة صعــدة. وقــد أســفر اإلســتهداف الجــوي لطيــران تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي عــن استشــهاد 

عــدد مــن األشــخاص المواطنيــن وجــرح أخــرون، فضــًا عــن تدميــر الســيارة المســتهدفة. 

استهداف سيارة المواطن / أحمد قباص المقشي 

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )أحمد قباص المقشي(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

العــدوان  تحالــف  دول  لطائــرات  الجــوي  القصــف  أســفر 

ــاص المقشــي  ــى ســيارة المواطــن / أحمــد قب األمريكــي عل

المســافرين  المواطنيــن  مــن   )4( عــدد  استشــهاد  عــن 

بينهــم طفــل وجــرح اثنــان آخــران.

309

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )أحمد قباص المقشي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )أحمد قباص المقشي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )أحمد قباص المقشي(

أدى االســتهداف الجــوي لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

ــاص المقشــي  ــى ســيارة المواطــن / أحمــد قب األمريكــي عل

الجــوي إلــى تدميــر كامــل لســيارة المواطــن )أحمــد قبــاص 

المقشــي(.

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

سيـــــارة

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 6:10  من مساء يوم السبت     |     تاريخ اإلستهـداف: 26 مايو 2018م

استهداف مبنى ومحطة شركة النفط اليمنية

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء غارات طائرات دول تحالف العدوان األمريكي على مبنى ومحطة شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة صنعاء

فــي الســاعة 6:10  مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 26 مايــو 2018م فــي ايــام شــهر رمضــان المبــارك قبــل ســاعة 

األفطــار، شــنت طائــرات التحالــف ثــاث غــارات علــى محطــة للوقــود تتبــع شــركة النفــط اليمنيــة فــي شــارع الســتين 

الغربــي بالعاصمــة صنعــاء، حيــث اســتهدفت  الغــارة االولــى حــوش االســتقبال خلــف المحطــة،  وبعــد دقائــق قليلــة مــن 

زمــن الغــارة األولــى عــاودت الطائــرات قصفهــا للمحطــة بشــكل مباشــر بصاروخيــن متتاليــن نتــج عنهمــا استشــهاد عــدد 

مــن المدنييــن، بينهــم طفــل،  كمــا قتــل أحــد حــراس المحطــة وامــرأة وأخوهــا كانــا علــى متــن بــاص أجــره فــي طريقهمــا 

إلــى منــزل أخيهــم الــذي دعاهمــا لتنــاول وجبــة اإلفطــار فــي منزلــه . كمــا أســفرت الغــارات األخيــرة أيضــا عــن جــرح عــدد 

مــن المدنييــن بعضهــم مــن عمــال المحطــة وأخريــن مــن المواطنيــن الذيــن صــادف مرورهــم بالمــكان المســتهدف ســاعة 

القصــف كمــا نتــج عــن الغــارات تدميــر وتضــرر عــدد مــن ســيارات المواطنييــن المدنييــن.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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ــان  ــى اســتهدفت عيــن مــن األعي ــة الت أســفرت الغــارات الجوي

المدنيــة الــى مقتــل )7( أشــخاص بينهــم طفــان وأمــراة كانــت 

ــة بالقــرب مــن المحطــة المســتهدفة،  برفقــة أخيهــا فــي حافل

كمــا أدت الغــارات الثــاث التاليــة الــى جــرح )17( شــخص 

مــن العامليــن فــي المحطــة ومــن المواطنييــن الذيــن صــادف 

مرورهــم بجانــب المحطــة لحظــة اإلســتهداف.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة للدمــار الــذي لحــق بمحطــة شــركة النفــط اليمنيــة جــراء غــارات طيــران العــدوان 
األمريكــي

صــورة موثقــة للدمــار الــذي لحــق بمحطــة شــركة النفــط اليمنيــة جــراء غــارات طيــران العــدوان 
األمريكــي

صــورة موثقــة ألحــد الجرحــى المدنييــن جــراء غــارات طائــرات دول تحالــف العــدوان األمريكــي علــى 
مبنــى ومحطــة شــركة النفــط اليمنيــة بأمانــة العاصمــة صنعــاء

أدى القصــف الجــوي لطائــرات التحالــف بغــارات متتاليــة 

شــارع  فــي  الواقعــة  الوقــود  محطــة  اســتهدف  والــذي 

الســتين الغربــي بالعاصمــة صنعــاء عــن تدميــر المحطــة 

ــن الســيارات  ــر عــدد م ــا، و تدمي ــرا كلي المســتهدفة تدمي

و الحافــات التــى كانــت بالقــرب مــن المحطــة المســتهدفة 

وأصابــة أخــرى باضــرار بألغــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

محطة وقود سيارة

تضررتدمير

1 1
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ملخص االستهداف

المحـــافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة الرابعة عصر يوم االثنين      |     تاريخ اإلستهـــداف:  11 يونيو 2018م

فــي الســاعة الرابعــة عصــر يــوم االثنيــن الموافــق 11يونيــو 2018م، شــن طيــران التحالــف غــارة جويــة علــى 

منطقــة دكــة كمــران الواقعــة فــي الشــريط الســاحلي والتابعــة لمديريــة الصليــف والتــى عــادة مــا تكــون مكتظــة 

بالمدنييــن كونهــا نقطــة العبــور بيــن محافظتــى الحديــدة وجزيــرة كمــران ، وقــد أســفر اإلســتهداف عــن 

استشــهاد) 3 ( مواطنيــن وجــرح )4( آخريــن ، وتدميــر ســيارتين وأحــد محــات المــواد الغذائيــة، وكــذا تدميــر 

كــوخ قــش.

استهداف المدنيين في دكة كمران

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف المدنيين بدكة كمران

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي علــى منطقــة دكــة كمــران عــن استشــهاد )3( 

مواطنيــن وجــرح )5( أشــخاص أخريــن، بينهــم طفــل.

305

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف المدنيين بدكة كمران

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف المدنيين بدكة كمران

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف المدنيين بدكة كمران

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

تدميــر  الــى  كمــران  دكــة  منطقــة  علــى  األمريكــي 

الغذائيــة. المــواد  محــات  وأحــد  ســيارتين 

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

محل تجاري سيارة كوخ من القش

تضررتدمير

1
2

1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: عمران    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 2:00 بعد منتصف ليل يوم االثنين     |     تاريخ اإلستهـداف: 25 يونيو 2018م 

استهداف حي السالم السكني بمدينة عمران

صورة موثقة ألحد الضحايا األطفال جراء غارات طائرات دول تحالف العدوان األمريكي على حي السام بمحافظة عمران

ــي الســاعة 2:00 بعــد منتصــف ليــل يــوم االثنيــن الموافــق 25 يونيــو 2018م ، شــنت طائــرات التحالــف عــدة  حوال

غــارات جويــة اســتهدفت حــي الســام فــي مدينــة عمــران ، بــداء القصــف بأربــع غــارات اســتهدفت إدارة أمــن المحافظــة 

مــا أدى إلــى تدميــر مبانيهــا ومقتــل أحــد أفــراد األمــن،  كمــا تدمــرت عــدد مــن ســيارات تتبــع مواطنين كانــت محجوزة في 

اإلدارة ، بعــد ذلــك تــم اســتهدف مبنــى فــرع وزارة االتصــاالت بغــارة مــا أدى إلــى إصابــة المبنــى بأضــرار بالغــة،  وبعدهــا 

بلحظــات عــاودت الطائــرات القصــف بغــارة جويــة مســاكن المواطنييــن فقــد اســتهدفت منــزل أحــد المواطنيــن فــي حــارة 

الســام خلــف بريــد المحافظــة مــا أدى إلــى مقتــل  ثــاث أســر كانــت بداخــل المنــزل  المســتهدف وهــي أســرة)علي أحمــد 

الجثيــم( واســرة ولديــه )عــادل وصــدام علــي الجثيــم ( حيــث استشــهد منهــم عشــرة مدنييــن، بينهــم أطفــال و نســاء، 

وجــرح عــدد مــن المدنييــن مــن ســكان المنــازل المجــاورة كمــا تعرضــت  عــدد مــن المنــازل لتدميــر  الكامــل.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــه حــي الســالم بمحافظــة عمــران جــراء  ــذي تعــرض ل ــار ال ــن الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
اســتهداف غــارات دول تحالــف العــدوان األمريكــي.

ــه حــي الســالم بمحافظــة عمــران جــراء  ــذي تعــرض ل ــار ال ــن الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
اســتهداف غــارات دول تحالــف العــدوان األمريكــي.

ــه حــي الســالم بمحافظــة عمــران جــراء  ــذي تعــرض ل ــار ال ــن الدم ــب م ــة تظهــر جان صــورة موثق
اســتهداف غــارات دول تحالــف العــدوان األمريكــي.

جويــة  غــارات  بعــدة  التحالــف  طائــرات  اســتهداف  أدى 

لاعيــان المدنيــة فــي حــي الســام بمدينة عمــران الى تدمير 

عــدد )6( منــازل  تدميــرا كليــا ، وتضــرر عــدد)4( منــازل 

ــى فــرع  ــى تضــرر مبن ــة، باإلضافــة إل أخــرى بأضــرار متفاوت

وزارة االتصــاالت وتدميــر عــدد )4( مبانــي تابعــة إلدارة 

أمــن المحافظــة،  وتضــرر مبنــى البريــد ومبنــى المحكمــة 

وتعــرض  مســجد فــي المحيــط  بإضــرار بالغــة و كذلــك 

تدميــر عــدد )10( مــن الســيارات التابعــة للمواطنييــن 

المدنييــن.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل منشأة 

حكومية

مسجد وسائل نقل

تضررتدمير

6
4 4 3

1

10

أســفرت غــارات طائــرات التحالــف الجويــة التــى اســتهدفت 

حــي الســام بمدينــة عمــران عــن ســقوط عــدد)35( مدنــي 

بيــن قتيــل وجريــح فقــد استشــهد عــدد ) 10( مدنيــًا 

بينهــم عــدد)5( أطفــال و)3( نســاء وجــرح عــدد )25( 

ــي بجــروح متفاوتــة بينهــم )7( أطفــال و )4( نســاء. مدن
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 2:00 بعد منتصف ليل يوم االثنين     |     تاريخ اإلستهـداف: 26 يونيو 2018م 

استهداف حافلة تقل نازحين

صورة موثقة ألشاء أحد الضحايا المدنين جراء استهداف غارات دول تحالف العدوان األمريكي لسيارة تقل نازحين

حوالــي الســاعة 11:00 مــن ظهيــرة يــوم الثاثــاء الموافــق 26 يونيــو 2018م اســتهداف  طائــرات التحالــف بغــارة 

جويــة حافلــة تقــل نازحيــن فــي الطريــق العــام بيــن مديريتــي زبيــد والجراحــي ، كانــوا قــد نزحــوا مــن مدينــة الحديــدة 

باتجــاه مديريــة الجراحــي خوفــًا علــى أرواحهــم مــن قصــف طائــرات التحالــف وقــد أســفر هــذا االســتهداف عــن ســقوط  

ثاثــة وعشــرون مدنــي بيــن قتيــل وجريــح تفحمــت وقطعــت أجســاد مــن قتــل منهــم، واصيــب األخريــن بجــروح بالغــة 

الخطــورة وقــد بقــي الطيــران محلقــا بعــد اإلســتهداف أكثــر مــن نصــف ســاعة ممــا أخــر المســعفون ومنعهم مــن األقتراب 

مــن الضحايــا ،وعندمــا اســتطاعوا الوصــول اليهــم اســعافوهم الــى مستشــفى الجراحــي القريــب مــن مــكان اإلســتهداف. 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــراء  ــن ج ــكات المواطنيي ــت بممتل ــي لحق ــة الت ــرار المادي ــن األض ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
غــارات طيــران دول العــدوان األمريكــي

ــراء  ــن ج ــكات المواطنيي ــت بممتل ــي لحق ــة الت ــرار المادي ــن األض ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
غــارات طيــران دول العــدوان األمريكــي

صــورة موثقــة ألشــالء أحــد الضحايــا المدنيــن جــراء اســتهداف غــارات دول تحالــف العــدوان 
األمريكــي لســيارة تقــل نازحيــن

أدت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــي اســتهدفت 

تقــل  كانــت  التــى  بالحافلــة  المتمثلــة  المدنيــة  العيــن 

نازحيــن مــن مدينــة الحديــدة عــن تدميــر كلــي للحافلــة و 

تعــرض الطريــق العــام التــى كانــت تمــر عليــه الحافلــة حــال 

ــة  ــة بيــن الجراحــي و مدين اإلســتهداف فــي منطقــة الواصل

الحديــدة الــى أضــرار كبيــرة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

وسائل نقل الطريق العام

تضررتدمير

1 1

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التى اســتهدفت بشــكل مباشــر 

حافلــة تقــل عــدد مــن النازحيــن كانــوا قــد نزحــوا مــن مدينــة الحديــدة 

خوفــًا مــن قصــف طائــرات التحالــف ، عــن ســقوط عــدد)23( مدنــي 

مــن النازحيــن مابيــن قتيــل وجريــح ، حيــث استشــهد عــدد)11( مــن 

النازحيــن بينهــم طفــان وامرأتــان تفحمت أجســادهم وجــرح عدد)12( 

أخــرون بينهــم )4( أطفــال وامــرأة واحــدة بحــروج  خطيــرة . 
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة التاسعة من صباح يوم الثالثاء      |     تاريخ اإلستهـداف: 3 يوليو 2018م 

استهداف حفل عرس بمحافظة صعدة

صورة موثقة لعدد من الضحايا األطفال جراء استهداف حفل زفاف بمحافظة صعدة

حولــي الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 3 يوليــو 2018م ، اســتهدفت طائــرات التحالــف حفــل زفــاف 

فــي قريــة الملطــات الواقعــة فــي منطقــة غافــر التابعــة لمديريــة االظاهــر، فــي وقــت كان فيــه المواطــن أحمــد جبــران 

الملطــي منهمــكا وأســرته فــي تفاصيــل مراســم زفــاف ابنتــه فائــزة جبــران، وكان منزلــه مقتــظ بالضيــوف مــن صديقــات 

العــروس ونســاء القريــة مــع أطفالهــن وبعــض األقــارب و االصدقــاء وأخريــن أتــوا مــن القــرى المجــاورة لغــرض التهنئــة 

ــرات  ــم يخطــر ببالهــم أن طائ ــاف ســعيد ل ــي طقــوس زف ــن وســعداء ف ــد تجمعــوا مبتهجي ــة للعــروس ، وق والمبارك

ــب  ــاء ألذن ــن أبري ــف دم بحــق مدنيي ــى حــزن ومآســاة و نزي ــم وضحكاتهــم ال ــى مأت ــف ســوف تحــول عرســهم ال التحال

لهم،أســفرت الغــارات الجويــة القاتلــة عــن ســقوط )22( مدنيــا بيــن قتيــل وجريــح جلهــم نســاء وأطفــال أمــا المنــزل 

المســتهدف فقــد ســوى بــاألرض فــوق روؤس المحتفليــن مــن ضيــوف العــروس.
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صورة موثقة لعدد من الضحايا األطفال جراء استهداف حفل زفاف بمحافظة صعدة

صورة موثقة لعدد من الضحايا األطفال جراء استهداف حفل زفاف بمحافظة صعدة

صورة موثقة لعدد من الضحايا األطفال جراء استهداف حفل زفاف بمحافظة صعدة

الزفــاف  اســتهدفت حفــل  التــى  الجويــة  الغــارة  أســفرت 

فــي قريــة الملطــات منطقــة غافــر مديريــة الظاهــر فــي 

محافظــة صعــدة والــذي حولتــه غــارة طائــرات التحالــف 

بوحشــية الــى مأتــم عــن تدميــر المنــزل المســتهدف تدميــر 

وإتــاف  ســاكنية  روؤس  علــى  بــاألرض  وتســويته  كليــا 

المجــاورة  المنــازل  تعــرض   ، وأثاثــه  مســتلزماته  كافــة 

ألضرارمتفاوتــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

1
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أدت تلــك الغــارة الوحشــية التــى اســتهدفت حفــل الزفــاف 

فــي قريــة المالطــة منطقــة غافــر مديريــة الظاهــر الــى 

ســقوط )11( قتيــًا جميعهــم أطفــاال ونســاء، حيــث قتــل 

عــدد )6( أطفــال و)5( نســاء، فيمــا بلــغ عــدد الجرحــى 

)11( جريحــًا بينهــم )5( أطفــال و )4( نســاء.



01

ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 4:45  من عصر يوم الخميس      |     تاريخ اإلستهـداف: 2 أغسطس 2018م

استهداف سوق المحوات وبوابة مستشفى الثورة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف غارات تحالف العدوان األمريكي لسوق المحوات وبوابة مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة

حوالــي الســاعة 4:45  مــن عصــر يــوم الخميــس الموافــق 2 أغســطس 2018م ، شــنت طائــرات التحالــف  خمــس غــارات جويــة علــى أهــداف 

مدنيــة فــي قلــب مدينــة الحديــدة خــال مــدة زمنيــة لــم تتعــدى النصــف ســاعة، حيــث اســتهدفت بثــاث غــارات  متقاربــة ســوق المحــوات 

ــاء االصطيــاد الســمكي المكتــظ  بالصياديــن والباعــة ومرتــادي الســوق مــن المواطنييــن المدنييــن، وقــد أســفرت  ومحيطــة الواقــع فــي مين

الغــارات الثــاث عــن ســقوط عــدد كبيــر مــن المدنييــن  مابيــن قتلــى وجرحــى بينهــم نســاء و أطفــال.  قــام الناجــون بعدهــا وبمســاعدة  أهالــي 

المنطقــة الذيــن هرعــوا إلــى مــكان اإلســتهداف بمحاولــة إنقــاذ الضحايــا و إســعافهم إلــى مستشــفى الثــورة القريــب مــن الســوق، وأثنــاء عمليــة 

اإلنقــاذ وعنــد دخــول المســعفين بوابــة المستشــفى بعــد قرابــة )15( دقيقــة مــن الغــارات التــى اســتهدفت ســوق المحــوات، شــن طيــران 

التحالــف الحربــي غارتيــن متتاليتيــن اســتهدفتا المســعفين  وضحايــا الغــارات الســابقة  وقــد ســقطت صواريــخ الغارتيــن بالقــرب مــن البوابــة 

مــا أدى إلــى ســقوط عــدد كبيــر مــن الضحايــا تنأثــرت اشــائهم فــي أرجــاء المــكان.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بممتلــكات المواطنيــن جــراء غــارات طيــران 
العــدوان األمريكــي

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بممتلــكات المواطنيــن جــراء غــارات طيــران 
العــدوان األمريكــي

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف غــارات تحالــف العــدوان األمريكــي لســوق 
المحــوات وبوابــة مستشــفى الثــورة بمحافظــة الحديــدة

األعيــان  و  للمنطقــة  التحالــف  طائــرات  اســتهداف  أدى 

المدنيــة الــى فــي قلــب مدينــة الحديــدة فــي ســوق المحــوات 

ــى تدميــر الســوق بشــكل كبيــر بــكل مــا فيــه مــن أدوات  ال

ومســتلزمات تخــص البائعيــن هنــاك، كمــا أســفرت الغــارات 

التــى اســتهدفت المــكان القريــب مــن بوابــة المستشــفى الــى 

تعــرض الطريــق العــام قــرب البوابــة  وعــدد مــن المحــات 

المجــاورة وعــدد مــن وســائل النقــل التــى كانــت فــي المحيــط 

الــى أضــرار كبيــرة.  

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

أسواق محالت تجارية الطريق العام

تضررتدمير

1 1
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التــى  التحالــف  لطائــرات  المتتاليــة  الجويــة  الغــارات  اســفرت 

اســتهدفت المدنييــن و األعيــان المدنيــة  فــي ســوق المحــوات 

الواقــع فــي مينــاء اإلصطيــاد وعنــد بوابــة مستشــفى الثــورة أثنــاء 

المدنييــن  مــن  الجرحــى، عــن استشــهاد عــدد )33(  أســعاف 

مدنيــأ  عــدد)88(  وأصابــة  نســاء،  و)5(  أطفــال   )5( بينهــم 

بجــروح متفاوتــة بينهــم )14( طفــل  و )4( نســاء .
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ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: 11 مساء يوم األحد     |     تاريخ اإلستهـداف:  5 أغسطس 2018م

حوالــي الســاعة 11 مــن مســاء يــوم األحــد الموافــق 5 أغســطس 2018م، شــن طيــران تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة غــارة جويــة اســتهدفت منــزل المواطــن )حســين شــوعي منصــور( فــي منطقــة بنــي حيــدان الواقعــة بمديريــة 

المحابشــة بمحافظــة حجــة. وقــد أدى اإلســتهداف الجــوي لطائــرات التحالــف األمريكــي إلــى تدميــر المنــزل المســتهدف 

وقتــل وجــرح عــدد مــن األشــخاص المدنييــن بينهــم أمراتــان. وكمــا أدى اإلســتهداف الجــوي الــى تدميــر ســيارتين ونفــوق 

عــدد )22( مــن المواشــي و إصابــة اآلهالــي بالخــوف والهلــع جــراء اســتهداف المنــازل الســكنية وقتــل المدنييــن بصواريــخ 

ــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة الجويــة. وتظهــر الصــور والتقاريــر الموثقــة بشــاعة العــدوان وجرائمــه  غــارات تحال

المتكــررة بحــق المنــازل الســكنية وقتــل األطفــال والنســاء فــي اســتهداف مباشــر للمدنييــن واألعيــان المدنيــة فــي اليمــن.

استهداف منزل المواطن حسين شوعي منصور

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن )حسين شوعي منصور( بمديرية المحابشة محافظة حجة بتاريخ 5 أغسطس 2018م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر القصــف الجــوي لطائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

ــزل المواطــن حســين منصــور عــن قتــل  ــى من األمركيــة عل

عــدد )2( مــن األشــخاص المدنييــن، وجــرح ) 4( أشــخاص 

مدنييــن أخريــن، بينهــم أمراتيــن، فضــًا عــن إحــداث أثــار 

نفســية مرعيــة فــي نفــوس الســكان المدنييــن.

297

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار المادية التي لحقت بمواشي المواطن )حسن شوعي منصور( نتيجة استهداف المنزل

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار المادية التي لحقت بمواشي المواطن )حسن شوعي منصور( نتيجة استهداف المنزل

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات التحالف لمنزل المواطن )حسين شوعي منصور(

أدى اإلســتهداف الجــوي لطائــرات تحالــف الواليــات المتحدة 

األمريكيــة علــى منــزل المواطــن حســين منصــور إلــى  تدمير 

ــزل المواطــن ) حســين شــوعي منصــور(، وكــذا تدميــر  من

ســيارتين خاصتيــن، ونفــوق عــدد )19( راس مــن األغنــام، 

ــم تســلم هــي األخــرى  وكــذا عــدد )3( مــن الحميــر التــي ل

مــن وحشــية  دول العــدوان علــى اليمــن.

منــــزل سيارة موايش

تضررتدمير

1 2

22

الجرحى المدنييينالقتلى المدنييين
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ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة    |     زمان اإلستهداف: الساعة 8:30 من صباح يوم الخميس      |     تاريخ اإلستهـداف: 9 أغسطس 2018م

استهداف حافلة أطفال ضحيان 

صورة موثقة ألجساد أطفال ضحيان المقطعة جراء استهداف طيران العدوان األمريكي بمحافظة صعدة

حوالــي الســاعة 8:30 مــن صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 9 أغســطس 2018م ، اســتهدفت طائــرات التحالــف حافلــة 

أطفــال كانــوا فــي الطريــق أثنــاء رحلــة ترفيهيــة  إحتفــاال بإنتهــاء دورتهــم الصيفيــة التعليميــة ، كانــت طائــرات التحالــف 

ترصــد تحركهــم الــى أن وصلــوا الــى الســوق المكتــظ بالنــاس ، وعنــد وقــوف الحافلــة التــى خــرج ســائقها ليشــتري  بعــض 

مســتلزمات الرحلــة نفــذت الطائــرة غارتهــا لتحــول فرحــة الطفولــة الــى فاجعــة تذهــل العقــول. صواريــخ الطائــرة 

ــى  ــن ســن السادســة إل ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــال الذي ــة تقــل عشــرات الطــاب األطف اســتهدف  بشــكل مباشــر حافل

ســن الرابعــة عشــر عامــًا بينهــم ثاثــة مدرســين. وقــد أســفرت الغــارة عــن  ســقوط  عــدد كبيــر مــن أطفــال الحافلــة 

الذيــن تحولــت أجســادهم الــى أشــاء أســتحال التعــرف عليهــا نتيجــة تطايرهــا قطــع صغيــرة فــي جنبــات وزويــا الســوق،  

باإلضافــة الــى قتــل وجــرح عــدد مــن المدنييــن المتســوقين والباعــة فــي ذلــك الصبــاح الدامــي الحزيــن. 
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صورة موثقة لحافلة األطفال المستهدف من قبل طيران دول تحالف العدوان األمريكي

صورة موثقة لحافلة األطفال المستهدف من قبل طيران دول تحالف العدوان األمريكي

ــة  ــي بمحافظ ــدوان األمريك ــران الع ــتهداف طي ــراء اس ــا ج ــال الضحاي ــد األطف ــة ألح ــورة موثق ص
ــدة صع

لحافلــة  جويــة  بغــارة  التحالــف  طائــرات  اســتهدف  أدى 

أطفــال ضحيــان الذيــن كانــوا فــي الطريــق أثنــاء رحلتهــم 

الترفيهيــة الختاميــة لدورتهــم الصيفيــة التعليميــة الــى 

تدميــر الحافلــة المســتهدفة تدميــرا كليــا وتدميــر الطريــق 

العــام التــي كانــت تقــف عليــه فــي وســط الســوق المكتــظ 

محــا   )18( عــدد  تدميــر  عــن  الغــارة  اســفرت  كمــا   ،

تجاريــا وعــدد مــن البقــاالت و مطعــم وعــدد مــن الســيارات 

والدرجــات الناريــة الخاصــة  بالباعــة و المتســوقين. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

وسائل نقل محالت 

تجارية

منشأة 

سياحية

وسائل نقل الطريق 

العام

تضررتدمير

1 1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــى أســتهدفت بشــكل 
برنامــج  فــي طريقهــا الســتكمال  كانــت  أطفــال  مباشــر حافلــة 
الرحلــة الترفيهيــة  لطــاب تتــراوح أعمارهــم مابيــن السادســة 
والثاثــة عشــرة، عــن ســقوط عــدد )135( شــخصًا منهــم )45( 
ــال  ــاة بصــورة بشــعة، بينهــم عــدد )8( أطف ــوا  الحي ــًا فارق طف
تحولــت أجســادهم إلــى أشــاء. فيمــا بلــغ عــدد الجرحــى )79( 
ــت اصابتهــم شــديدة الخطــورة.   ــًا كان جريحــًا منهــم )58( طف
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 11:30 من يوم االربعاء      |     تاريخ اإلستهـداف: 22-23 أغسطس 2018م

استهداف منزل المواطن )ابراهيم دحفش(

صورة موثقة ألشاء الضحايا المدنيين جراء استهداف دول تحالف العدوان األمريكي لمنزل المواطن )ابراهيم دحفش( بمحافظة الحديدة

فــي ثانــي أيــام عيــد األضحــى المبــارك حوالــى الســاعة 11:30 مــن يــوم االربعــاء الموافــق 22 أغســطس 2018م ، اســتهدفت 

طائــرات التحالــف منــزل المواطــن ابراهيــم دحفــش زبــاد الواقــع فــي عزلــة الكوعــي بمديريــة الدريهمــي ، وقــع اصــاروخ علــى 

غرفــة الضيــوف حيــث كان يلعــب بداخلهــا عــدد مــن األطفــال قتلــوا بعــض منهــم وجــرح صاحــب المنــزل وطفــل أخــر، فــي ذلــك 

اليــوم حــاول أســرة آل دحفــش دفــن األطفــال الضحايــا ولكــن بصعوبــة بســب اســتمرار التحليــق والغــارات التــى تجــاوزت خمــس 

غــارات علــى المنطقــة تلــك الليلــة ومــن كثــرة الغــارات و الحصــار قــررت اســرة آل دحفــش النــزوح مــن منزلهــم و اإلتجــاة الــى 

مديريــة بيــت الفقيــة هروبــا مــن القصــف الشــديد و الحصــار وفــي صبــاح اليــوم التالــي وكان يــوم الخميــس الموافــق 23 أغســطس 

2018م كان ذلــك اليــوم ثالــث أيــام العيــد خرجــت ثــاث ســيارات فيهــا بقيــة اســر آل دحفــش ولكــن طائــرات التحالــف تابعتهــم 

وفــي حوالــي الســاعة 9:30 قصفــت  طائــرات التحالــف أحــدى الســيارات الثــاث بعــد تحركهــم بمســافة بســيطة ، كان علــى متــن 

تلــك الســيارة ثمانيــة عشــر طفــا وخمــس نســاء ورجــان قتلــوا جميعهــم.
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أطفــال   )4( عــدد  مقتــل  عــن  الجويــة  الغــارة  أســفرت 

ــى  ــة الت ــا اســفرت الغــارة الثاني ــال ، كم وجــرح عــدد )3( أطف

اســتهدفت النازحيــن فــي اليــوم الثانــي يــوم الخميــس الموافــق 

23 أغســطس وهــم فــي الطريــق الــى بيــت الفقيــة عــن مقتــل 

عــدد)29( مــن المدنييــن مــن أســر آل دحفــش، عــدد )22( 

مــن األطفــال وعــدد )5( مــن النســاء وجــرح )2( بينهــم طفــل.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

ــزل  ــي لمن ــدوان األمريك ــف الع ــتهداف دول تحال ــراء اس ــال ج ــا األطف ــد الضحاي ــة ألح ــورة موثق ص
ــدة ــة الحدي ــش( بمحافظ ــم دحف ــن )ابراهي المواط

صورة موثقة لبقايا السيارة المتسهدفة من قبل غارات طيران العدوان األمريكي.

صــورة موثقــة ألشــالء الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف دول تحالــف العــدوان األمريكــي لمنــزل 
المواطــن )ابراهيــم دحفــش( بمحافظــة الحديــدة

أدت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت 

فــي اليــوم االول منــزل المواطــن ابراهيــم دحفــش  الواقــع 

تدميــر  عــن  الدريهمــي  بمديريــة  الكوعــة  فــي منطقــة 

المنــزل تدميــرا كليــا . ونتــج عــن الغــارة الثانيــة فــي اليــوم 

التالــي التــى اســتهدفت أحــد الســيارات التــى كانــت تقــل 

ــة نزوحهــم عــن تدميــر  أحــد أســر آل دحفــش أثنــاء محاول

العــام  الطريــق  تعــرض  و  تقلهــم  كانــت  التــى  الســيارة 

ألضــرار كبيــرة .

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة الطريق العام

تضررتدمير

1 1 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 5:00 قبيل الغروب في يوم الخميس      |     تاريخ اإلستهـداف: 30 أغسطس 2018م

استهداف قوارب الصيادين بجزيرة عقبان

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف طائرات دول العدوان األمريكي لقوارب الصيادين بجزيرة عقبان

 حوالــي الســاعة 5:00 قبيــل الغــروب فــي يــوم الخميــس الموافــق 30 أغســطس 2018م، اســتهدفت طائــرات 

التحالــف  بعــدة غــارات قاربــي صيــد فــي جزيــرة عقبــان التابعــة لمديريــة اللحيــة محافظــة الحديــدة ن كان علــى متــن 

ــة  ــر بالذكــر أن مهن ــه خمســة  مــن الصياديــن كلهــم أخــوة. جدي ــى متن ــن ، واألخــر  عل ــر تســعة صيادي القــارب األكب

الصيــد تعــد المصــدر الوحيــد ألكثــر مــن )32( ألــف أســرة فــي محافظــة الحديــدة ورغــم اســتهداف طائــرات التحالــف 

للعامليــن فــي مهنــة الصيــد وبشــكل متكــرر اثنــاء بحثهــم عــن مصــدر رزقهــم  دون ذنــب يذكــر اال  أنــه ال خيــار اخــر 

أمامهــم العالــة وســد رمــق اســرهم.  تــم اســتهداف قــوارب الصيــد فــي جزيــرة عقبــان بعــدة غــارات وبصــورة مفاجئــة ، 

وشــاهد ماحــدث صيــاد فــي قــارب ثالــث كان فــي المحيــط، بعيــدًا بعــض الشــيء عــن مــكان اإلســتهداف ، وبعــد مــا شــاهد 

مــن فــوره رجــع الــى الشــاطى فــي حالــة مــن الهلــع وأخبــر الصياديــن بمــا حــدث وطلــب النجــدة .

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أســفرت الغــارات الجويــة التى اســتهدفت قــوارب الصيادين 

فــي جزيــرة عقبــان مديريــة اللحيــة محافظــة الحديــدة 

عــن مقتــل وفقــدان عــدد )14( صيــادا خمســة منهــم تــم 

ــى جثثهــم وعــدد ســبعه منهــم فقــدوا وجــرح  العثــور عل

خمســة آخــرون.

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات دول العــدوان األمريكــي لقــوارب 
الصياديــن بجزيــرة عقبــان

صــورة موثقــة ألحــد الجرحــى المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات دول العــدوان األمريكــي لقــوارب 
الصياديــن بجزيــرة عقبــان

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف طائــرات دول العــدوان األمريكــي لقــوارب 
الصياديــن بجزيــرة عقبــان

أدى اســتهداف طائــرات دول تحالــف العــدوان األمريكــي 

علــى قــوارب للصياديــن فــي جزيــرة عقبــان مديريــة اللحيــة 

إلــى تحطيــم  غــارات جويــة  بعــدة  الحديــدة  بمحافظــة 

ــي. ــا بشــكل كل ــد وتدميره ــوارب الصي ق

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

قوارب صيد

تضررتدمير
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352

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 11:30 مساء يوم اإلثنين |     تاريخ اإلستهـداف:  2  أكتوبر 2018م

حوالــي الســاعة 11:30 مســاء يــوم اإلثنيــن الموافــق 2 أكتوبــر 2018م، شــن طيــران التحالــف غــارة اســتهدفت منــزل 

يســكنه النــازح )محمــد علــي حجــوري( ، فــي قريــة الحمــراء بالهلــة التابعــة لمديريــة مســتبأ بمحافظــة حجــة ، المنــزل 

المســتهدف ملــك المواطن)حســن حســين راشــد(،الذي اعطاهــم المنــزل للســكن فيــه بعــد نزوحهــم مــن مديريــة حيــدان 

ــى أشــاء  ــى استشــهد رب االســرة وزوجتــه وطفلتــه وقطــع أجســادهم إل قبــل خمســة أشــهر مــن اإلســتهداف. أدى إل

وســوى المنــزل بــاألرض، كمــا أصيــب رجــل آخــر، وكــذا أمــراة كبيــرة فــي الســن كانــت فــي منــزل مجــاور بشــظايا اخترقــت 

ســقف منزلهــا وتضــررت باضــرار بالغــة عــدد مــن المنــازل المجــاورة للمنــزل المســتهداف، باإلضافــة الــى نفــوق عــدد مــن 

المواشــي.  

استهداف أسرة المواطن )محمد علي الحجوري(

صورة موثقة لبعض أشاء الضحايا جراء استهداف منزل المواطن )حسن حسين راشد(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفرت الغــارة الجويــة التــى أســتهدفت العيــن المدنيــة 

عــن استشــهاد النــازح )محمــد الحجــوري( وزوجتــه وابنتــه، 

وجــرح امــرأة كبيــرة فــي العمــر جــراء شــظايا أخترقــت 

ــى جــرح رجــل آخــر. ــة إل ســقف منزلهــا المجــاور باإلضاف

353

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق  بمنزل المواطن )حسن حسين راشد(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق  بمنزل المواطن )حسن حسين راشد(

صورة موثقة لبعض أشالء الضحايا جراء استهداف منزل المواطن )حسن حسين راشد(

أدى اســتهداف طيــران التحالــف للعيــن المدنيــة الــى تدميــر 

منــزل المواطــن ) حســن حســين راشــد( وتعــرض عــدد مــن 

المنــازل المجــاورة الــى أضــرار بالغــة باإلضافــة الــى نفــوق 

عــدد مــن المواشــي.

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

منزل موايش

تضررتدمير

1

5

14
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292

ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة العاشرة من يوم الخميس     |     تاريخ اإلستهـداف: 4 أكتوبر 2018م .

استهداف منزل المواطن إبراهيم علي أحمد شراعي

صورة موثقة ألحد األطفال الضحايا جراء استهداف طائرات تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن إبراهيم علي شراعي بمديرية الحالي محافظة الحديدة بتاريخ 4 أكتوبر 2018م

حوالــي الســاعة العاشــرة مــن يــوم الخميــس الموافــق 4 أكتوبــر 2018م، قامــت طائــرات تحالــف الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة باســتهداف منــزل المواطــن إبراهيــم علــى شــراعي بحــي )7 يوليــو( بمديريــة الحالــي، محافظــة الحديــدة، وقــد 

أدت اإلســتهداف الجــوي لطيــران التحالــف األمريكــي علــى منــزل إبراهيــم شــرعي  الــذي كان يتواجــد فيــه زوجــة صاحــب 

البيــت إبراهيــم شــراعي، وكــذا إثنيــن مــن أبنــاء أخيــه بجانــب بوابــة المنــزل إلــى تدميــر المنــزل الســكني المســتهدف  وجــرح  

المواطــن ابراهيــم وزوجتــه باإلضافــة إلــى تســبب الغــارات الجويــة لطيــران العــدوان األمريكــي  فــي مقتــل أحــد أبنــاء أخــي 

إبراهيــم شــراعي الــذي لــم يتجــاوز عمــره الخامســة عشــر، كمــا جــرح األخــر. كمــا أســفر اإلســتهداف عــن تدميــر المنــزل 

الســكني المســتهدف تدميــرًا كليــًا وكــذا ســيارة مالــك المنــزل، فضــًا عــن األثــار النفســية الناجمــة عــن اســتهداف غــارات  

تحالــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة للمنــازل  واألحيــاء الســكنية.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر االســتهداف الجــوي لطائــرات تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة لمنــزل المواطــن إبراهيــم شــراعي 

بمديريــة الحالــي محافظــة الحديــدة عــن قتــل طفــل 

وإصابــة عــدد )3( أشــخاص مدنييــن أخريــن بينهــم 

ــرأة. إم

293

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )إبراهيم علي أحمد شراعي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )إبراهيم علي أحمد شراعي(

صورة موثقة ألحد الضحايا الجرحى جراء استهداف منزل المواطن )إبراهيم علي أحمد شراعي(
الجرحى المدنييينالقتلى المدنييين

تحالــف  لطائــرات  الجــوي  االســتهداف  أســفر 
المواطــن  لمنــزل  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
محافظــة  الحالــي  بمديريــة  شــراعي  إبراهيــم 
الحديــدة  عــن تدميــر منــزل وســيارة المواطــن 

كليــًا. تدميــرًا  شــراعي   علــي  إبراهيــم 

منـــــزلوسائل نقل

تضررتدمير

1 1
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01

ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 11:00 قبل ظهر يوم السبت      |     تاريخ اإلستهـداف: 13 أكتوبر 2018م

استهداف حافلتي نقل تقل نازحين

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف حافلة تقل نازحين بمديرية المصبرية - محافظة الحديدة

حوالــي الســاعة 11:00 قبــل ظهــر يــوم الســبت الموافــق 13 أكتوبــر 2018م، اســتهدفت طائــرات التحالــف بعــدة 

غــارات جويــة حافلتــي نقــل علــى متنهــا عــدد كبيــر مــن النازحيــن  والمســافرين مــن مديريتــي بيــت الفقيــه و زبيــد 

ومديريــات أخــرى مــن مديريــات محافظــة الحديــدة ، وقــد تــم اســتهدف الحافلتــان وهمــا فــي الطريــق العــام بمنطقــة 

المصبريــة بمديريــة جبــل راس التابعــة إداريــًا لمحافظــة الحديــدة ، أســفرت الغــارات عــن استشــهاد  وجــرح المدنييــن 

مــن النازحيــن و المســافرين الذيــن كانــوا علــى متــن الحافلتيــن وســط ذهــول ورعــب األهالــي الذيــن فاجئتهــم وحشــية 

اإلســتهداف المباشــر للمدنييــن المســافرين و النازحيــن الذيــن خرجــوا مــن ديارهــم بحثــا عــن األمــان مــن قصــف طائــرات 

التحالــف التــى ظلــت تاحقهــم .

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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اســفرت الغــارات الجويــة لطيــران تحالــف العــدوان األمريكي 

الســعودي عن  ســقوط عدد ) 53 ( مدنيا ما بين شــهيد 

وجريــح، حيــث استشــهد )19( مدنيــًا بينهــم )3( أطفــال 

النازحيــن،  فيمــا جــرح )34( شــخص  مــن  و)3( نســاء 

بأصابــات متفاوتــة، بينهــم )6( أطفــال وامــرأة .

األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

02

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف حافلــة تقــل نازحيــن بمديريــة المصبريــة 
- محافظــة الحديــدة

صــورة موثقــة تظهــر الدمــار الــذي لحــق بأحــد الناقــالت جــراء اســتهداف طيــران العــدوان 
الحديــدة محافظــة  المصبريــة  بمديريــة  األمريكــي 

صــورة موثقــة ألحــد الضحايــا المدنييــن جــراء اســتهداف حافلــة تقــل نازحيــن بمديريــة المصبريــة 
- محافظــة الحديــدة

أدت الغــارات الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت 

النقــل االتــي تقــل  المتمثلــة  بحافلتــي  المدنيــة  األعيــان 

نازحيــن ومســافرين مــن مديريتــي بيــت الفقيــة وزبيــد 

الــى تدميــر  وعــدد مــن مديريــات محافظــة الحديــدة ، 

الحافلتيــن بشــكل كلــي وتعــرض الطريــق العــام الــذي كانــت 

تمــر فيــه الحافلتيــن حــال االســتهداف إلــى  ألضــرار كبيــرة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

وسائل نقل الطريق العام

2تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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326

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 2:50 بعد منتصف الليل     |     تاريخ اإلستهـداف:  21 أكتوبر 2018م

ــى كانــت فــي الســاعة 2:50 بعــد منتصــف  ــف ســيارتين مدنيتيــن االول فــي غــارات متتابعــة اســتهدف طيــران التحال

ــذي كان برفقتــه فــي  منطقــة  ــة ال الليــل حيــث تــم أســتهداف ســيارة المواطــن )عبــده محمــد جماعــي ( واحــد أقارب

الشــعاب التابعــة لمديريــة عبــس، أدت الغــارة االولــى ألــى جــرح مالــك الســيارة وقريبــه وتدميــر الســيارة . وقــام أثنيــن 

مــن المواطنيــن  العابريــن بإنقــاذ المصابيــن و إبعادهمــا مــن الســيارة المســتهدفة و انتظــروا الــى أن أتــت ســيارة عابــرة 

وطلبــوا مــن صاحــب الســيارة العابــرة المواطن)شــهوان محمــد علــي شــوك( واألثنيــن الذيــن كانــوا معــه علــى متــن الســيارة 

أن يقومــوا بإســعاف المصابيــن الــى مستشــفى عبــس، وأثنــاء عمليــة اإلســعاف تابعهــم طيــران التحالــف و قصفهــم 

بالغــارة الثانيــة فــي منطقــة الحمــراء علــى مشــارف منطقــة بنــي حســن ، وقــد أدت الغــارة الثانيــة الــى استشــهاد المصابيــن 

والمســعفين وأصابــة مالــك الســيارة المســعفة بجــروح بالغــة.

استهداف سيارتين مدنيتين

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارات المواطنين في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

327

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارات المواطنين بمنطقة الشعاب مديرية عبس

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارات المواطنين بمنطقة الشعاب مديرية عبس

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارات المواطنين بمنطقة الشعاب مديرية عبس

العــدوان  تحالــف  دول  لطيــران  الغارتيــن   أســفرت 

للســيارتين  كامــل  تدميــر  عــن  الســعودي  األمريكــي 

المســتهدفتين مــن نــوع هايلوكــس، األولــى للمواطــن 

)عبــده محمــد جماعــي( و الثانيــة للمواطــن )شــهوان 

محمــد علــي شــوك(.

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

سيارة

تضررتدمير

2

أســفر اإلســتهداف الجــوي لطيــران دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي علــى ســيارتين مدنيتيــن عن  عدد 

)5( أشــخاص وجــرح شــخص آخر.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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298

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: الساعة السادسة صباحًا     |     تاريخ اإلستهـداف:  7 نوفمبر 2018م

حوالــي الســاعة  السادســة مــن صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق 7 نوفمبــر 2018م ، اســتهدفت طائــرة تحالــف الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة بــدون طيــار بعــدة غــارات جويــة منــزل المواطــن ) حســن محمــد العمــري( الواقــع بقريــة المــورم 

القريبــة مــن منطقــة الشــعاب بمديريــة حــرض محافظــة حجــة. وقــد أســفر اإلســتهداف الجــوي لغــارات طائــرة التحالــف 

األمريكــي بــدون طيــار عــن قتــل عــدد مــن المدنييــن  بينهــم عــدد مــن األطفــال و أمــراة وكــذا جــرح عــدد أخــر مــن 

ــى  تدميــر المنــزل الســكني المســتهدف ونفــوق عــدد مــن  المدنييــن. كمــا أدت الغــارات الجويــة لطيــران العــدوان  إل

المواشــي. وتظهــر الصــور والتقاريــر الموثقــة بشــاعة العــدوان وجرائمــه المتكــررة بحــق المنــازل الســكنية وقتــل 

األطفــال والنســاء فــي اســتهداف مباشــر للمدنييــن واألعيــان المدنيــة فــي مختلــف أرجــاء الجمهوريــة اليمنيــة.

استهداف اسرة المواطن حسن محمد العمري

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات  تحالف الواليات المتحدة األمريكية لمنزل المواطن )حسن محمد العمري( بمديرية حرض محافظة حجة بتاريخ 7 نوفمبر 2018م

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

تابعــة  بــدون طيــار  لغــارات طائــرة  اإلســتهداف  أســفر 

 )  8( قتــل  عــن  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  لتحالــف 

أشــخاص مــن المدنييــن،  بينهــم )6( أطفــال وأمــرأة، و كــذا 

جــرح طفــل وامــرأة. 
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صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات التحالف لمنزل المواطن )حسن محمد العمري( 

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات التحالف لمنزل المواطن )حسن محمد العمري( 

صورة موثقة ألحد الضحايا جراء استهداف غارات التحالف لمنزل المواطن )حسن محمد العمري( 

أدى اإلســتهداف الجــوي لغــارات طائــرة العــدوان األمريكــي 
بــدون طيــار علــى منــزل المواطــن حســن العمــري بمديريــة 
حــرض محافظــة حجــة إلــى تدميــر منــزل المواطــن ) حســن 
محمــد مفــرح العمــري ( ونفــوق عــدد )15( رأس مــن 

األغنــام.

منــــزل موايش

تضررتدمير

1

15

الجرحى المدنييينالقتلى المدنييين

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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310

ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 11:45 ظهرا      |     تاريخ اإلستهـداف:  15 نوفمبر 2018م

حوالــي الســاعة 11:45 ظهــرا مــن يــوم الخميــس الموافــق 15 نوفمبــر 2018م ، شــن طيــران التحالــف غــارة 

جويــة اســتهدفت ســيارة المواطــن ) محمــد علــي عشــوان( فــي الطريــق العــام بمنطقــة خــب العبيــد بالقــرب مــن 

ــه و)2( اخرايــن،  ــذي كانــت تقــل )2( مــن ابنائ منطقــة العقيــق التابعــة لمديريــة كتــاف بمحافظــة صعــدة وال

كانــوا فــي طريــق عودتهــم مــن مدينــة صعــدة، وقــد اســفر هــذا االســتهداف عــن استشــهاد مالــك الســيارة وأحــد 

أبنائــه وهــو )عبدالســام محمــد علــي عشــوان( االضافــة إلــى مقتــل شــخص آخــر كان معهــم علــى متــن الســيارة، 

وجــرح األخريــن، وكــذا تدميــر ســيارة المواطــن )محمــد علــي عشــوان(.

استهداف سيارة المواطن )محمد علي عشوان(

صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )محمد علي عشوان(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر القصــف الجــوي لطائــرات التحالــف عــن استشــهاد 

عشــوان(  علــي  )محمــد  المواطــن  الســيارة  مالــك 

عشــوان(  علــي  محمــد  )عبدالســام  أبنــه  واستشــهاد 

باإلضافــة إلــى شــخص آخــر مــن منطقتهــم كان معهــم 

فــي الســيارة، باإلضافــة إلــى إصابــة شــخصين آخريــن.
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صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )محمد علي عشوان(

صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )محمد علي عشوان(

صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )محمد علي عشوان(

أدى اإلســتهداف الجــوي لطيــران دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي لســيارة المــوان محمــد علــي عشــوان 

إلــى تدميــر كامــل لســيارة المســتهدفة.

الجرحى من المدنييينالشهداء من المدنييين

سيـــــارة

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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332

ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة الرابعة عصرًا     |     تاريخ اإلستهـداف:  25 ديسمبر 2018م

استهداف منزل المواطن / عمر سعيد أشرف

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف قرية الطفسة جراء استهداف المرتزقة بقذيفة مدفعية

تواصــل الطائــرات الحربيــة التابعــة لــدول التحالــف بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية واالمــارات ومدفعيــة الميليشــيات 

التــي قامــوا بتجنيدهــم اســتهداف المدنييــن فــي محافظــة الحديــدة االمــر الــذي يــؤدي إلــى ســقوط عشــرات الضحايــا مــن 

المدنييــن بيــن شــهيد وجريــح بشــكل شــبه يومــي، منهــا اســتهداف قريــة الطفســة التابعــة لمديريــة حيــس بقذيفــة 

مدفعيــة قرابــة الســاعة الرابعــة عصــر يــوم الثاثــاء الموافــق )25 ديســمبر 2018م( حيــث ســقطت القذيفــة بجانــب 

منــزل أحــد ســكان القريــة ويدعــى ) عمــر ســعيد أشــرف( فــي الوقــت الــذي كان ابنــه )محمــد عمــر أشــرف( والــذي لــم 

ــم يتجــاوز  ــي ل ــي أحمــد أشــرف( والات ــان هــن طفلتــي المواطــن )عل ــى طفلت يتجــاوز العاشــرة مــن عمــره باإلضافــة إل

عمرهــن الخامســة عشــرة يقومــون بمــأل بعــض الميــاه بالقــرب مــن مــكان ســقوط القذيفــة مــا أدى إلــى استشــهاد الطفــل 

ــى مستشــفى  ــا إل ــى اثره ــوا عل ــة( بجــروح بليغــة نقل ــة، وجمال ــان )رمضان )محمــد عمــر ســعيد أشــرف( وجــرح الطفلت

الشــاذلي مــن قبــل أهالــي القريــة.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر االســتهداف المدفعــي مــن قبــل مرتزقــة دول 

ــزل المواطــن  ــف العــدوان األمريكــي الســعودي لمن تحال

وجــرح  طفــل  استشــهاد  عــن  أشــرف  ســعيد  عمــر 

طفلتيــن.

333

صورة موثقة لبعض الضحايا المدنيين جراء استهداف قرية الطفسة من قبل مرتزقة العدوان

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف قرية الطفسة من قبل مرتزقة العدوان

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف قرية الطفسة من قبل مرتزقة العدوان

أســفر االســتهداف المدفعــي مــن قبــل مرتزقــة دول 

ــزل المواطــن  ــف العــدوان األمريكــي الســعودي لمن تحال

ــزل ونفــوق  ــي للمن ــر جزئ عمــر ســعيد أشــرف عــن تدمي
عــدد )3( مــن المواشــي.

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

منزل أغنام حامر

تضررتدمير

1

2

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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361

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 3:00 عصر يوم السبت |     تاريخ اإلستهـداف:  5  يناير 2019م

ــي  الســاعة 3:00 مــن عصــر يــوم الســبت الموافــق 5 ينايــر 2019م،  اســتهدفت طائــرات دول تحالــف  حوال

العــدوان األمريكــي الســعودي  بصــاروخ مــكان كان يتواجــد فيــه مجموعــة مــن األطفــال أثنــاء مــا كانــوا يلعبــون 

ــف العــدوان األمريكــي  ــرات تحال ــة مســتباء محافظــة حجــة. وقــد أدى صــاروخ طائ ــي بمديري ــي منطقــة مخاف ف

الســعودي إلــى مقتــل وجــرح عــدد مــن األطفــال واألشــخاص المدنييــن أثنــاء مرورهــم فــي ذات الشــارع، وهــم  مــن 

أبنــاء المنطقــة وكانــوا بالقــرب مــن مــكان االســتهداف الجــوي  مــن قبــل طيــران العــدوان.

استهداف مجموعة من األطفال بمنطقة مخافي

صورة موثقة إلثنين من الضحايا المدنيين جراء استهداف منطقة مخافي محافظة حجة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

528



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى اســتهداف طيران تحالف العدوان األمريكي الســعودي 

للمدنييــن فــي منطقــة مخافــي بمديريــة مســتباء إلــى  مقتــل 

)5( أشــخاص بينهــم عــدد )4( أطفــال وجــرح إثنيــن آخران 

بينهــم طفــل. باإلضافــة إلــى إصابــة عــدد مــن المواطنييــن 

الماريــن فــي الشــارع المســتهدف بجــروح متفاوتــة.
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صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منطقة مخافي محافظة حجة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منطقة مخافي محافظة حجة

صورة موثقة إلثنين من الضحايا المدنيين جراء استهداف منطقة مخافي محافظة حجة

ــف العــدوان  ــران دول تحال ــة لطي أســفرت الغــارة الجوي

بمديريــة  الســعودي علــى منطقــة مخافــي  األمريكــي 

مســتباء عــن إلحــاق أضــرار ماديــة  بمــكان االســتهداف.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مدرسة

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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375

ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 3:30 فجر يوم اإلثنين   |     تاريخ اإلستهـداف:  13  فبراير  2019م

حوالــي الســاعة 3:30 فجــر يــوم اإلثنيــن الموافــق 13 فبرايــر 2019م ، شــنت طائــرات تحالــف دول العــدوان 

األمريكــي الســعودي غــارة جويــة اســتهدفت قاربيــن للصيــد كانــا بجــوار جزيــرة البضيــع التابعــة لمديريــة اللحيــة 

محافظــة الحديــدة. وقــد كان علــى متــن القاربيــن )13( صيــادا يعملــون علــى كســب قوتهــم  فــي البحــر. وقــد 

ــف العــدوان األمريكــي الســعودي عــن مقتــل عــدد مــن الصياديــن  فــور  ــرات تحال اســفرت الغــارة الجويــة لطائ

ــور  ــم العث ــة واحــدة ت ــدة ماعــدا جث ــا هام ــي عــرض البحــر جثث ــدوا جميعهــم ف ــد فق ــة االســتهداف، وق عملي

عليهــا. كمــا أصيــب خمســة صياديــن أخريــن تــم إســعافهم مــن قبــل قــارب فيــه إثنيــن مــن الصياديــن الذيــن كانــوا 

يجمعــون شــباك الصيــد مــن البحــر.

استهداف قوارب صيد في محافظة الحديدة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف قوارب الصيادين في محافظة الحديدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة التــى اســتهدفت الصياديــن أثنــاء 

عملهــم فــي البحــر عــن مقتــل عــدد )8(  صياديــن بينهــم 

طفــان معظمهــم فقــدت جثثهــم فــي البحــر ولــم يتــم 

ــن  ــا جــرح)5( صيادي ــة واحــد، كم ــى جث ــور ســوى  عل العث

أخريــن بجــروح بالغــة.

376

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بقوارب الصيادين في محافظة الحديدة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بقوارب الصيادين في محافظة الحديدة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف قوارب الصيادين في محافظة الحديدة

األمريكــي  العــدوان  تحالــف  طائــرات  اســتهداف  ادى 
الســعودي للصياديــن إلــى تدميــر عــدد )2( مــن قــوارب 
الصياديــن حيــث كانــوا علــى متنهــا أثنــاء عمليــة االســتهداف 

وقــد تــم تدميــر القاربيــن وكافــة محتوياتهمــا. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

قارب

تضررتدمير

2

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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391

ملخص االستهداف

المحـافظة: صنعاء     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 2:30 من ظهر يوم االحد     |     تاريخ اإلستهـداف:  24  فبراير  2019م

ــف العــدوان  ــرات تحال ــر 2019م، شــنت طائ ــوم األحــد الموافــق 24 فبراي ــي الســاعة 2:30 مــن ظهــر ي حوال

األمريكــي الســعودي غــارة جويــة اســتهدفت منــزل المواطــن )صالــح محمــد صالــح الطوقــي( أاثنــاء مــا كان أفــراد 

األســرة بجــوار منزلهــم الســكني فــي قريــة الطوقــة بمديريــة نهــم، محافظــة صنعــاء. وقــد أدت  الغــارة الجويــة  

لطيــران تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي إلــى جــرح المواطــن )صالــح محمــد صالــح الطوقــي( ومقتــل زوجتــه 

وابنتــه، فضــا عــن األضــرار الماديــة والتدميــر  الــذي لحــق بالمنــزل  الــذي تــم اســتهدافه.

استهداف منزل المواطن )صالح محمد صالح الطوقي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )صالح محمد صالح الطوقي(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

532



األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

العــدوان  تحالــف  لطيــران  الجويــة  الغــارة  أســفرت 

األمريكــي الســعودي علــى منــزل المواطــن صالــح محمــد 

الطوقــي عــن مقتــل أمراتيــن وطفــل وجــرح صاحــب 

المســتهدف. المنــزل 

392

صورة موثقة لحظة استهداف منزل المواطن )صالح محمد صالح  الطوقي(

صورة موثقة لحظة استهداف منزل المواطن )صالح محمد صالح  الطوقي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )صالح محمد صالح الطوقي(

أدت الغــارة الجويــة لطيــران تحالــف العــدوان األمريكــي 

الســعودي  إلــى تدميــر منــزل المواطــن ) صالــح محمــد 
ــر. ــرا كبي ــي( تدمي ــح الطوق صال

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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367

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف: مابين الساعة  7:30 والساعة 9:30 من مساء يوم األحد   |     تاريخ اإلستهـداف:  9  مارس 2019م

مابيــن الســاعة  7:30 والســاعة 9:30 مــن مســاء يــوم األحــد الموافــق 9 مــارس 2019م ، شــنت طائــرات التحالــف 
ثــاث غــارات جويــة األولــى اســتهدفت  جــزء مــن منــزل المواطــن )محمــد علــي الهــادي( الــذي كان قــد التجــأ إليــه  
عــدد مــن المواطنيــن بعــد ســماع أصــوات تحليــق الطيــران وقــد نجــا الجميــع مــن اإلصابــة وتفرقــوا بعــد ذلــك فــي عــدة 
ــه حتــى  ــن الي ــا أن دخــل أخــر شــخص مــن الهاربي ــر عــن األول وم ــة 600 مت ــزل  يبعــد قراب ــازل ، كان أحدهــا  من من
قصفــت طائــرة التحالــف المنــزل ليدمــره علــى رؤوس مــن فيــه  مــن المدنييــن،  وقــد أدت تلــك الغــارة إلــى قتــل )12( 
وجــرح)13( جلهــم نســاء وأطفــال، وبعــد الغــارة التــى اســتهدفت المدنييــن فزعــت أســرة المواطــن )محمــد إبراهيــم 
الزليــل( مــن صــوت اإلنفجــار ومعرفتهــم بأســتهداف منــزل المدنييــن القريــب منهــم فخرجــوا مــن هــول الفاجعــة الــى 
المزرعــة لعلهــم ينجــون مــن قصــف الطائــرات ولكــن طائــرات التحالــف شــنت غارتهــا الثالثــة واســتهدفت الهاربيــن الــى 
المزرعــة بشــكل مباشــر وقــد أســفرت تلــك الغــارة عــن مقتــل )11( وجــرح )5( مــن المدنييــن الذيــن جلهــم مــن النســاء 

واألطفــال .

استهداف منزل المواطن / محمد علي الهادي

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )محمد علي الهادي(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران تحالــف العــدوان األمريكي 

الســعودي عــن مقتــل )23( شــخص، بينهــم )14( طفــل 

و)9( نســاء، كمــا جــرح )18( شــخص بينهــم )13( طفــل 

وامرأتيــن. وقــد أصيــب  ســان المنطقــة المســتهدفة بحالــة 

مــن الخــوف والفــزع  الشــديدين جــراء االســتهداف المباشــر 

لمنــازل المواطنييــن

368

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )محمد علي الهادي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )محمد علي الهادي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )محمد علي الهادي(

العــدوان  تحالــف  لطيــران  الجويــة  الغــارات  أســفرت 

األمريكــي الســعودي التــى اســتهدفت منــزل المواطــن 

محمــد علــي الهــادي إلــى تدميــر )3( منــازل ســكنية 

مكونــة مــن عــدة طوابــق تدميــرا كامــًا.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

3

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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377

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 11:00 ظهر يوم األربعاء   |     تاريخ اإلستهـداف:  13  مارس  2019م

حوالــي الســاعة 11:00 ظهــر يــوم األربعــاء الموافــق 13 مــارس 2019م،  اســتهدفت طائــرات التحالــف الحربــي 

ســيارتان  مدنيتــان لعــدد مــن المتســوقين فــي الطريــق العــام فــي وادي خــدالن التابــع لمدريــة مســتباء بمحافظــة حجــة 

، أحــدى الســيارات كانــت للمواطــن )حســين هــادي( واألخــرى للموطــن )أحمــد جابــر دريــردح( مــن أبنــاء منطقــة غافــرة 

التابعــة لمدريــة الظاهــر تحركــوا مــن منطقتهــم باتجــاه ســوق الهيجــة بمديريــة مســتباء وأثنــاء مــا كانــوا فــي الطريــق 

العــام وقبــل وصولهــم الســوق الــذي كانــوا يتســوقون منــه ، أســتهدفت الغــارة األولــى  ســيارة المواطــن )حســين هــادي( 

والتــي كان علــى متنهــا عــدد مــن األشــخاص  المدنييــن، قتــل قــي تلــك الغــارة  شــخصين وجــرح ثاثــة آخريــن. وبعــد 

ذلــك بلحظــات  وبعدهــا بلحظــات عــاودت طائــرات التحالــف الحربيــة القصــف بغــارة ثانيــة اســتهدفت ســيارة المواطــن 

)أحمــد جابــر دريــدح( فــي ذات المنطقــة وكان علــى متنهــا شــخصان أدت الغــارة لمقتلهمــا علــى الفــور.

استهداف سياراتي المواطنين )حسين هادي( و )أحمد جابر(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارات المواطنين بمنطقة غافرة مديرية الظاهر

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغارتيــن الجويتيــن لطيــران التحالــف األمريكــي 

 )3( وجــرح  مدنييــن،  عــدد)4(  مقتــل  عــن  الســعودي 

أخريــن باصابــات بالغــة. كمــا أثــارت الغارتيــن حالــة مــن 

ــع نتيجــة اإلنفجــارات الشــديدة و االســتهدف  الفــزع والهل

تحالــف  طائــرات  قبــل  مــن  مباشــر  بشــكل  للمدنييــن 

العــدوان..

378

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )حسين هادي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )أحمد جابر دريردح(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارات المواطنين بمنطقة غافرة مديرية الظاهر

العــدوان  تحالــف  لطيــران  الجويتيــن  الغارتيــن  أســفرت 

األمريكــي الســعودي علــى ســيارتي المواطنييــن )حســين 

هــادي( و ) أحمــد جابــر(  إلــى تدميــر الســيارتين  نــوع 

شــاص.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

سيارة

تضررتدمير

2
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397

ملخص االستهداف

المحـافظة: صعدة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 12:30 ظهر يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  26  مارس  2019م

حوالــي الســاعة 10:00 مــن صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 26 مــارس 2019م، اســتهداف  طيــران تحالــف 

العــدوان األمريكــي الســعودي بوابــة مستشــفى كتــاف الريفــي بمركــز مديريــة كتــاف محافظــة صعــدة  بغــارة 

جويــة أســفرت عــن مقتــل ثمانيــة أشــخاص مدنييــن مــن المرضــى والعامليــن فــي المستشــفى، بينهــم خمســة 

أطفــال. كمــا تســببت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي الســعودي بجــرح ثمانيــة أشــخاص مــن المرضــى 

والعامليــن فــي المستشــفى. وقــد أدى االســتهداف الجــوي لطيــران العــدوان إلــى إحــداث حالــة مــن الذعــر و الخــوف 

لــدى المرضــى و العامليــن فــي المستشــفى وآهلــى المنطقــة المجــاورة للمستشــفى الــذي تــم اســتهدافه. 

استهداف بوابة المستشفى الريفي بكتاف

صورة موثقة ألحد االضحايا المدنيين جراء استهداف بوابة المستشفى الريفي بكتاف

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى اســتهداف طيران تحالف العدوان األمريكي الســعودي 
عــن مقتــل )8( مــن المرضــى والعامليــن فــي المستشــفى 
بينهــم)5( أطفــال، وجــرح  )8( أشــخاص أخريــن بجــروح 
متفاوتــة. كمــا أصيــب المرضــى و العامليــن فــي المستشــفى 
المباشــر  االســتهداف  جــراء  والخــوف  الفــزع  مــن  بحالــة 

للمستشــفى.

398

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق ببوابة المستشفى الريفي بكتاف

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق ببوابة المستشفى الريفي بكتاف

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف بوابة المستشفى الريفي بكتاف

أســفرت الغــارة الجويــة لطيــران تحالــف العــدوان األمريكــي 
الســعودي عــن تدميــر بوابــة المستشــفى و تعــرض جــزء 
كبيــر محيــط بهــا ألضــرار ماديــة كبيــرة. كمــا تعرضــت 
محطــة وقــود قريبــة مــن البوابــة إلــى دمــار كبيــر وكــذا 
دمــرت الغــارة الجويــة ســيارتين نــوع هيلوكــس كانتــا علــى 

ــة المستشــفى.  ــن بواب ــة م مقرب

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مستشفى محطة وقود سيارة

تضررتدمير

1 1 2
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365

ملخص االستهداف

المحـافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 11:30 صباح يوم األحد  |     تاريخ اإلستهـداف:  6  أبريل 2019م

حوالــي الســاعة 11:30 مــن صبــاح يــوم األحــد الموافــق 6 أبريــل 2019م، شــنت طائــرات تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي غــارة جويــة اســتهدفت )هنجــر( فــي وســط حــي ســعوان الســكني بمديريــة شــعوب شــرقي 

أمانــة العاصمــة صنعــاء. وقــد تســببت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي الســعودي بتدميــر كلــي للهنجــر 

المســتهدف وقتــل علــى إثــر تلــك الغــارة الجويــة عشــرات المدنييــن األبريــاء، جلهــم مــن األطفــال الطــاب الذيــن 

كانــوا يتلقــون تعليمهــم فــي ثــاث مــدارس تقــع إلــى الجــوار مــن الهنجــر الــذي تــم اســتهدافه. كمــا أحدثــت الغــارة 

الجويــة لطيــران التحالــف أضــرار ماديــة بالغــة لحقــت بمســاكن المدنييــن فــي الحــي واألحيــاء الســكنية المجــاورة، 

ودمــرت عشــرات الســيارات والمركبــات الخاصــة التــي تعــود ملكيتهــا للمواطنييــن مــن أبنــاء الحــي.

استهداف حي سعوان السكني

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف حي سعوان السكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي الســعودي 

عــن مقتــل عــدد )14( مدنــي بينهــم )13( طفــل و جرح عدد 

)95( أخريــن بينهــم )54( طفــل و)29( امــرأة. باإلضافــة الــى 

أصابــة ســكان الحــي بالخــوف و الهلــع الشــديدين جــراء شــدة 

اإلنفجــار وفجيعــة الســكان فــي أبنائهــم الذيــن كانــوا مــن ضحايــا 

ذلــك اإلســتهداف.

366

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار المادية التي تعرضت له أحد المدارس في حي سعوان السكني

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بممتلكات المواطنين بحي سعوان السكني

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف حي سعوان السكني

األمريكــي  العــدوان  تحالــف  طائــرات  اســتهداف  أدى 
الســعودي إلــى تدميــر الهنجــر المســتهدف تدميــرا  كليــا، 
كــذا تدميــر عــدد )14( منــزال  تدميــرا كليــا. باألضافــة 
ــزل  ــى تعــرض  ثــاث مــدارس مجــاورة وعــدد )25( من إل
عــن  االســتهداف  أســفر  كمــا  متفاوتــة.  ماديــة  ألضــرار 
تدميــر محــل تجــاري وتضــرر )6( محــات بأضــرار ماديــة 
متفاوتــة. كمــا أدت الغــارة الجويــة إلــى إلحــاق أضــرار ماديــة 

كبيــرة  بعــدد مــن الســيارات و الحافــات الخاصــة.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

هنجر منزل محالت 

تجارية

وسائل نقل

تضررتدمير

1

14

1
6

25
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399

ملخص االستهداف

المحـافظة: الضالع     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 11:00  ظهر يوم االحد    |     تاريخ اإلستهـداف:  27  أبريل  2019م

حوالــي الســاعة 11:00  ظهــر يــوم االحــد الموافــق 27 ابريــل 2019م، اســتهدفت طائــرات التحالــف الحربيــة 

اســتهداف ســيارة المواطــن )علــي عبــده المعرشــي( بغــارة جويــة فــي عزلــة الشــرنمة بمديريــة قعطبــة التابعــة 

لمحافظــة الضالــع، أثنــاء مــا كانــوا فــي طريــق عودتهــم مــن منطقــة القريــن الــذي ذهبــوا إليهــا للتســوق، وكان علــى 

متــن الســيارة خمســة أشــخاص وهــم مالــك الســيارة وزوجتــه وطفلــه باإلضافــة إلــى ابــن اختــه مــع زوجتــه. وعنــد 

وصولهــم إلــى مــكان بالقــرب مــن قريتهــم وتســمى )اللــوي( تــم اســتهدافهم بغــارة أدت إلــى مقتلهــم جميعــًا علــى 

الفــور كمــا قتــل المواطــن )فيصــل أحمــد العريقــي( والــذي كان علــى متــن ســيارة خلــف الســيارة المســتهدفة علــى 

بعــد )50( متــرًا حيــث أصيــب بأحــدي شــظايا الصــاروخ فــي صــدره مــا أدى إلــى مقتلــه علــى الفــور ليبلــغ عــدد 

الشــهداء ســتة مواطنيــن بينهــم امرأتــان وطفــل .

استهداف سيارة المواطن )علي عبده المعرشي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )علي عبده المعرشي(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

العــدوان  تحالــف  لطيــران  الجويــة  الغــارة  أســفرت 

األمريكــي الســعودي علــى ســيارة المواطــن علــي عبــده 

المعرشــي عــن مقتــل )6( أشــخاص مدنييــن بينهــم 

وطفــل. امرأتــان 

400

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )علي عبده المعرشي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )علي عبده المعرشي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )علي عبده المعرشي(

العــدوان  تحالــف  لطيــران  الجويــة  الغــارة  أســفرت 

األمريكــي الســعودي علــى ســيارة المواطــن علــي عبــده 

نــوع  المســتهدفة)  الســيارة  تدميــر  عــن  المعرشــي 

صالــون 85( تدميــرا كليــًا، وتعــرض ســيارة أخــرى )نــوع 

هيلوكــس ( بأضــرار ماديــة كبيــرة.  

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

سيارة

تضررتدمير

11
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401

ملخص االستهداف

المحـافظة: الضالع     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 4:20 فجر يوم السبت    |     تاريخ اإلستهـداف:  11  مايو  2019م

حوالــي الســاعة 4:20 مــن فجــر يــوم الســبت الموافــق 11 مايــو 2019م ، شــنت طائــرات التحالــف غــارة جويــة 

ــة  االعشــور التابعــة إداريــًا لمديريــة  ــح ســفيان( الواقــع فــي قريــة شــليل بعزل ــي صال اســتهدفت منــزل المواطــن )عل

قعطبــة بمحافظــة الضالــع. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الغــارة الجويــة لطائــرات دول التحالــف قــد اســتهدفت المنــزل أثنــاء 

تواجد صاحبه مع أســرته وأســر أوالده بداخله و عددهم  خمســة عشــر شــخصًا جلهم من األطفال والنســاء، و أســفرت 

ــم تتجــاوز الثامنــة  ــة التــي ل الغــارة   عــن استشــهاد رب األســرة ) علــي صالــح ســفيان( وزوجــة ابنــه وحفيدتــه الطفل

مــن عمرهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك ُجــرح إثنــا عشــر آخــرون بينهــم ســته أطفــال وأربــع نســاء، و أدى االســتهداف أيضــًا إلــى 

تدميــر كلــي للمنــزل المســتهدف وإلحــاق أضــرار ماديــة جســيمة بمنــزل آخــر والتســبب بإلحــاق أضــرار ماديــة متفاوتــه 

ببعــض الممتلــكات المجــاورة للمدنييــن. 

استهداف منزل المواطن )علي صالح طه سفيان(

صورة موثقة لضحايا أطفال جراء استهداف غارات طائرات التحالف لمنزل المواطن )علي صالح طه سفيان(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين 

أســفرت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف التــى اســتهدفت 
منــزل )علــي صالــح ســفيان( عــن استشــهاد عــدد )7( 
أشــخاص بينهــم )5( أطفــال وامــرأة، وجــرح عــدد)17( 
مدنيــا آخــر بجــروح متفاوتــة أغلبهــا خطيــرة، مــن بينهــم 
)6( أطفــال و)9( نســاء. باإلضافــة إلــى إثــارة الهلــع والفــزع 
ــخ  ــن الســكان المدنييــن جــراء إنفجــارات صواري الشــديد بي

ــف. غــارات التحال

402

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له المنزل المستهدف جراء غارات التحالف الجوية.

صورة ألحد ضحايا األطفال جراء غارات دول التحالف التي استهدفت منزل المواطن )علي صالح سفيان(

صورة ألحد ضحايا األطفال جراء غارات دول التحالف التي استهدفت منزل المواطن )علي صالح سفيان(

إلــى  التحالــف  طائــرات  لغــارات  الجــوي  اإلســتهداف  أدى 

ــن،  ــح ســفيان( المكــون مــن دوري ــي صال ــزل )عل تدميــر من

تدميــرًا كليــًا وكــذا تدميــر منــزل المواطــن )حســن علــي 

ــى تدميــر عــدد )3( ســيارات  ــح ســفيان(، باإلضافــة إل صال

المســتهدف و)1( ســيارة  المنــزل  لمالــك  تابعــة  خاصــة 

أخــرى وشــاحنة خاصــة تابعــة للمواطــن )حســن علــي صالــح 

ســفيان( . 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة شاحنة

تضرر جزئيتدمير كلي

2 4 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة: الحديدة     |     زمان اإلستهداف: الساعة 10:30 من ليل يوم الخميس  |     تاريخ اإلستهـداف:  6  يونيو 2019م

ــام عيــد  ــي أي ــذي يصــادف ثان ــي الســاعة 10:30 مــن ليــل يــوم الخميــس الموافــق 6 يونيــو 2019م،  ال حوال

الفطــر المبــارك، أطلقــت قــوات مواليــة لــدول تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي علــى اليمــن عــدد مــن قذائــف 

المدفعيــة، ســقطت إحدهــا علــى أحــد األحــواش فــي شــارع الشــهداء الســكني الواقــع بمديريــة الحالــي بمحافظــة 

الحديــدة، حيــث ســقت تلــك القذائــف المدفعيــة علــى روؤس أفــراد إحــدى األســر الفقيــرة التــي تتخــذ منــه مكانــا 

لتعيــش فيــه. وقــد أســفر االســتهداف المدفعــي لمرتزقــة العــدوان األمريكــي الســعودي عــن  مقتــل عــدد مــن 

أفــراد تلــك األســرة الفقيــرة بينهــم نســاء وجــرح أخريــن بينهــم طفلــة وامــرأة بجــروح متفاوتــة.

استهداف شارع الشهداء السكني

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف شارع الشهداء السكني بمحافظة الحديدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أطلقهــا  التــي  المدفعيــة  القذائــف  اســتهداف  أســفر 

شــارع  علــى  الســعودي  األمريكــي  العــدوان  مرتزقــة 

الشــهداء الســكني  بمحافظــة الحديــدة عــن مقتــل )3( 

مدنييــن بينهــم امرأتــان وجــرح )3( أخريــن بينهــم 

امــرأة و طفلــة بجــروح متفاوتــة.

364

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف شارع الشهداء السكني بمحافظة الحديدة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف شارع الشهداء السكني بمحافظة الحديدة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين  األطفال جراء استهداف شارع الشهداء السكني بمحافظة 
الحديد

أطلقهــا  التــي  المدفعيــة  القذائــف  اســتهداف  أدى 

شــارع  علــى  الســعودي  األمريكــي  العــدوان  مرتزقــة 

الشــهداء الســكني  بمحافظــة الحديــدة إلــى إلحــاق أضــرار 

ماديــة كبيــرة بالحــي المســتهدف. كمــا تعــرض الحــوش 

الــذي تســكنه إحــدى األســر ألضــرار ماديــة بالغــة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

1
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ملخص االستهداف

المحـــافظة: أمانة العاصمة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس     |     تاريخ اإلستهـــداف:  16  مايو  2019م

ــو 2019م ، شــنت  ــق 16 ماي ــن شــهر رمضــان المواف ــي العاشــر م ــس ف ــوم الخمي ــاح ي ــن صب ــة م ــي الســاعة الثامن ف
طائــرات التحالــف الحربيــة غــارات جويــة اســتهدفت عــدة مناطــق فــي العاصمــة صنعــاء مــن ضمنهــا إحــدى تلــك الغــارات 
التــى إســتهدفت بشــكل مباشــر حــي الرقــاص الســكني بمديريــة معيــن وســط العاصمــة صنعــاء المكتــظ بالســكان، وقــد 
تســببت  تلــك الغــارة فــي ســقوط )65( ضحيــة مــن المدنييــن )قتلــى وجرحــى( جلهــم مــن األطفــال والنســاء. وقــد كانــت  
ــة البعــض منهــم حرجــة جــدًا، فقــد كانــت أطــراف البعــض منهــم مبتــورة وبعــض.  أصابــات معظمهــم خطيــرة وحال
األجســاد ممزقــه، وتعــرض البعــض األخــر لنزيــف حــاد. وقــد كان مــن ضمــن الجرحــى رئيــس اتحــاد اإلعامييــن اليمنييــن 
.كمــا أدت تلــك الغــارة الجويــة إلــى إصابــة أبنــاء الحــي و األحيــاء الســكنية المجــاورة وســكان العاصمــة صنعــاء بحالــة مــن 
الخــوف و الفــزع جــراء االســتهداف المباشــر لمنــازل ومســاكن المدنييــن. وقــد أحدثــت الغــارة أضــرار ماديــة بالغــة لحقــت 
بمنــازل المواطنيــن وعــدد مــن المــدارس الحكوميــة وروضــة خاصــة باألطفــال ومعهــد صحــي وعــدد مــن المحــات 

التجاريــة والمطاعــم، ودمــرت عــدد مــن الســيارات والمركبــات الخاصــة التــي تعــود ملكيتهــا للمواطنييــن.

استهداف حي الرقاص السكني

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف حي الرقاص السكني مديرية معين

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

380

صــورة موثقــة تظهــر جانــب مــن الدمــار الــذي لحــق بممتلــكات المواطنيــن جــراء اســتهداف حــي 
الرقــاص الســكني مديريــة معيــن

ــي  ــتهداف ح ــراء اس ــن ج ــازل المواطني ــق بمن ــذي لح ــار ال ــن الدم ــب م ــر جان ــة تظه ــورة موثق ص
الرقــاص الســكني مديريــة معيــن

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف حي الرقاص السكني مديرية معين

أدت الغــارة الجويــة لطيــران التحالــف األمريكــي الســعودي 
ــم اســتهدافه بشــكل مباشــر   ــذي ت ــزل ال ــر المن ــى  تدمي إل
تدميــرا كليــا، وأحدثــت دمــار و أضــرار ماديــة بالغــة لحقــت 
بمعظــم منــازل الحــي، وكــذا عــدد مــن المــدارس الحكوميــة 
)مدرســة معــاذ للبنيــن، ومدرســة نســيبة للبنــات ومركــز 
محــو األميــة للكبــار، وروضــة خاصــة باألطفــال(، ومعهــد 
صحــي، وعــدد مــن المحــات التجاريــة، والمطاعــم، ودمــرت 
ــات والســيارات الخاصــة التــي يملكهــا  عشــرات مــن المركب

المواطنــون والتــي كانــت واقفــة أمــام المنــازل المجــاورة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل مدرسة محالت 

تجارية

وسائل نقل

تضررتدمير

5

األمريكــي  العــدوان  لطيــران  الجويــة  الغــارة  أســفرت 
الســعودي التــى اســتهدفت حــي الرقــاص بالعاصمــة صنعــاء 
عــن ســقوط )66( مدنيــًا مــا بيــن قتيــل و جريــح، حيــث بلــغ 
عــدد الشــهداء)9(  أشــخاص مدنييــن بينهــم )5( أطفــال 
وامرأتــان، وجــرح )57( مدنيــا أخــر بينهــم )25( طفــل 

و)15( أمــراة.

األضرار المادية المدنية الموثقة
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ملخص االستهداف

المحـــافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 8:15 من صباح يوم األربعاء     |     تاريخ اإلستهـــداف:  20  مايو  2019م

حوالــي الســاعة 7:30 مــن صبــاح يــوم األثنيــن الموافــق 20 مايــو 2019م ، شــنت طائــرات دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي غــارة جويــة اســتهدافت ســيارة فــي  الطريــق العــام بيــن منطقتــي الصيابــه وخميــس 

ــى  ــع لمديريــة مســتباء بمحافظــة حجــة. الســيارة المســتهدفة كانــت  لمتســوقين فــي طريقهــم إل مســتباء التاب

ــع والمابــس اســتعدادا لعيــد الفطــر المبــارك. وقــد كان عــدد األشــخاص  ســوق الهيجــة مــن أجــل شــراء البضائ

المتواجديــن علــى متــن الســيارة  إثنــا عشــر شــخصا بينهــم أربعــة أطفــال. وقــد  أدى االســتهداف الجــوي لطيــران 

تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي للســيارة إلــى  مقتــل  عــدد مــن األشــخاص بينهــم طفــان وجــرح عــدد أخــر  

بينهــم طفــان بجــروح بليغــة. 

استهداف سيارة لمتسوقين في الطريق العام

صورة موثقة لمجموعة من الضحايا جراء استهداف سيارة المواطن )حسن محمد مهجر(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

العــدوان  تحالــف  لطيــران  الجويــة  الغــارة  أســفرت 

األمريكــي الســعودي عــن مقتــل )12( شــخص مدنــي 

مابيــن قتيــل و جريــح، حيــث بلــغ عــدد القتلــى )4( 

بينهــم طفــان، وعــدد الجرحــى )8( بينهــم طفــان 

بليغــة. بجــراح  أصيبــوا 

388

صورة موثقة لبعض أشالء المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )حسن محمد مهجر(

صورة موثقة تظهر جانب من الخسائر المادية جراء استهداف سيارة المواطن )حسن محمد مهجر(

صورة موثقة لبعض أشالء المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )حسن محمد مهجر(

أدت الغــارة الجويــة لطيــران تحالــف العــدوان األمريكــي 

الســعودي إلــى تدميــر ســيارة نــوع هيلوكــس تدميــرا 

كليــا و إحــداث أضــرار كبيــرة فــي الطريــق العــام وكذلــك 

نفــوق عــدد مــن رؤوس األغنــام الخاصــة بالمواطنييــن. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

سيارة الطريق العام موايش

تضررتدمير

1 1
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393

ملخص االستهداف

المحـــافظة: تعز     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 12:30 ظهر يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـــداف:  24  مايو  2019م

حوالــي الســاعة 12:30 مــن ظهــر يــوم الجمعــة الموافــق 24 مايــو 2019م،  اســتهدافت طائــرات دول تحالــف 

ــي البحــر( فــي منطقــة حبيــل  العــدوان األمريكــي الســعودي  محطــة وقــود تابعــة للمواطــن )أحمــد حســين عل

الذريــة بمديريــة ماويــة محافظــة تعــز حيــث كان يتواجــد فــي ذات وقــت االســتهداف الجــوي مــن قبــل طائــرات 

تحالــف العــدوان مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن يعملــون فــي قطــف شــجرة القــات تحــت ظــل ســقف المحطــة 

جلهــم مــن األطفــال. وقــد اســفر اســتهداف طيــران العــدوان لمحطــة الوقــود عــن مقتــل عــدد  مــن العمــال بينهــم 

أطفــال، كمــا جــرح عــدد أخــر مــن العمــال، فضــا عــن تدميــر محطــة الوقــود الســمتهدفة بالكامــل.

استهداف تجمع للعمال بمحطة لتعبئة الوقود

صورة موثقة لمجموعة من الضحايا المدنيين جراء استهداف محطة للقود تابعة للمواطن )أحمد حسين علي البحر(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة عــن  ســقوط )14( شــخًص 

مابيــن قتيــل وجريــح جلهــم مــن االطفــال. و قــد بلــغ 

عــدد الشــهداء فــي تلــك الغــارة )11( شــخص مدنيــا 

بينهــم )7( أطفــال و بلــغ عــدد الجرحــى الــذي أصيبــوا 

بإصابــات بالغــة )3( أشــخاص بينهــم طفــان. 

394

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمحطة المواطن )أحمد حسين علي البحر(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمحطة المواطن )أحمد حسين علي البحر(

صورة موثقة لبعض أشالء الضحايا جراء استهداف محطة المواطن )أحمد حسين علي البحر(

أدى اإلســتهداف الجــوي لطيــران دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي لمحطــة الوقــود عــن تدميــر كامــل 

للمحطــة المســتهدفة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

محطة وقود

تضررتدمير

1
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381

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 9:00  من صباح يوم االحد      |     تاريخ اإلستهـداف:  16  يونيو  2019م

حوالــي الســاعة 9:00  مــن صبــاح يــوم االحــد الموافــق 16 يونيــو 2019م، شــنت غارتيــن جويتيــن اســتهداف منــزل 
أحــد  المواطنييــن المدنييــن مــن أبنــاء منطقــة الجــر بمديريــة عبــس بمحافظــة حجــة وهــو الموطــن )أحمــد علــي عضابي( 
حيــث اســتهدفت منزلــه وســيارته بجانــب منزلــه، الغــارة األولــى اســتهدفت ســيارة المواطــن )أحمــد علــي عضابــي( والتــي 
ــا(   ــك المنــزل ) خليــل – وزكري ــان منهــم أحفــاد مال ــى متنهــا ثاثــة أطفــال اثن ــب المنــزل وكان عل ــة بجان ــت مركون كان
الــذي لــم يتجــاوز أكبرهــم الخامســة مــن عمــره والطفــل الثالــث ابــن بنتــه )يوســف( عمــره خمــس ســنوات فارقــوا الحيــاة 
جميعــًا ووجــدت أجســادهم علــى بعــد عشــرة أمتــار خــارج الســيارة . بعــد الغــارة األولــى التــي اســتهدفت األطفــال فــي 
الســيارة خرجــت النســاء وبقيــة أفــراد االســرة مــن المنــزل للهــرب بعيــد منــه خوفــا مــن غــارات قادمــة و توجهــت أثنتيــن 
ــى  ــة إلنقــاذ األطفــال و مــا أن وصلــن ال مــن بنــات مالــك المنــزل) كفايــة وفاطمــة( نحــو الســيارة المســتهدفة فــي محاول
الســيارة حتــى أتــت الغــارة الثانيــة التــى أســتهدفت المنــزل ماأســفر عــن مقتــل أحــدى البنــات )كفايــة( وجــرح األخــرى 

)فاطمــة( وتدميــر المنــزل بشــكل كامــل ونفــوق أبقــار.

استهداف منزل المواطن )أحمد علي عضابي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )أحمد علي عضابي(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت غــارات طائــرات دول تحالــف العــدوان األمريكــي 

ــل  ــة عــن مقت ــان المدني ــى اســتهدفت األعي الســعودي  الت

عــدد )4( مدنييــن بينهــم )3( أطفــال وامــرأة، وجــرح 

ــزل و الحــي بالفــزع  ــة ســكان المن ــى أصاب امــرأة، باألضافــة ال

والهلــع الشــديدين.

382

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )أحمد علي عضابي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )أحمد علي عضابي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )أحمد علي عضابي(

تحالــف  دول  طائــرات  قبــل  مــن  الجــوي  اســتهداف  أدى 

العــدوان األمريكــي الســعودي إلــى تدميــر  منــزل المزاطــن 

) احمــد  عضابــي ( و تدميــر ســيارة صاحــب المنــزل) نــوع 

هيلوكــس( ونفــوق عــدد )4( مــن األبقــار المملوكــة لصاحــب 

ــزل المســتهدف.  المن

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة موايش

تضررتدمير

1 1 4
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385

ملخص االستهداف

المحـافظة: تعز     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 8:15 من صباح يوم األربعاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  19  يونيو  2019م

ــزل المواطــن  ــم اســتهداف من ــوم األربعــاء الموافــق 19 يونيــو 2019م، ت ــاح ي ــي الســاعة 8:15 مــن صب حوال

)محمــد علــي الفقيــه( الواقــع بحــي الســال الســكني بمديريــة صالــة بقذيفــة مدفعيــة مــن جهــة الكمــب مــن قبــل 

مــن قبــل مرتزقــة دول تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي. وقــد ســقطت القذيفــة علــى نافــذة المطبــخ والــذي 

كان بداخلــه زوجــة مالــك المنــزل  وإبنتــه وصهيرتــه. وقــد  أســفر االســتهداف عــن مقتــل زوجــة مالــك المنــزل 

)نجــاة( وإبنتــه )صبــاح(، وجرحــت صهيرتــه )سوســن( بجــراح بالغــة فارقــت الحيــاة علــى إثــر جراحهــا بعــد قرابــة 

الســاعة مــن إســعافها إلــى المستشــفى.

استهداف منزل المواطن )محمد علي الفقيه(

صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )محمد علي الفقية(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

ــة دول تحالــف  ادى القصــف المدفعــي مــن قبــل مرتزق

العــدوان األمريكــي الســعودي إلــى مقتــل امراتيــن وطفله 

واصابــة ســكان المنــزل و المنــازل المجــاورة بالخــوف جــراء 

اســتهداف مســاكن المدنييــن.

386

صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )محمد علي الفقية(

صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )محمد علي الفقية( 

صورة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )محمد علي الفقية(

ــة دول تحالــف  ادى القصــف المدفعــي مــن قبــل مرتزق

العــدوان األمريكــي الســعودي الــذي اســتهدف منــزل 

المواطــن محمــد علــي الفقيــه إلــى تدميــر جــزء كبيــر مــن 

المنــزل تدميــرا واســعا. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

1
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369

ملخص االستهداف

المحـــافظة: تعز     |     زمان اإلستهداف:  لساعة 4:30 عصر يوم الجمعة    |     تاريخ اإلستهـــداف:  28  يونيو  2019م

حوالــي الســاعة 4:30 عصــر يــوم الجمعــة الموافــق 28 يونيــو 2019م، اســتهدافت طائــرات التحالــف الحربيــة  

ــا أســفر  ــر، م ــة خدي ــي منطقــة ورزان التابعــة لمديري ــدي(  ف ــد القــوي الكن ــزل رجــل األعمــال )عب ــن من بغارتي

ه وأحفــاده وجــرح أحــد  عــن مقتــل رجــل األعمــال )عبــد القــوي الكنــدي( وزوجتــه باإلضافــة إلــى خمســة مــن أبنــاء

ــي المنطقــة أنقــاذ الضحايــا ولكــن مــع عــودة تحليــق  أحفــاده )عبــد القــوي منيــر عبــد القــوي(. وقــد حــاول أهال

طيــران التحالــف أبتعــد المنقــذون وماهــي إال لحظــات حتــى اســتهدف المنــزل بغــارة ثانيــة وبعــد الغــارة الثانيــة 

رجــع المنقــذون مــن أهالــي المنطقــة إلســتناف إنقــاذ الضحايــا، كمــا وقــد اســفر اإلســتهداف الــى جانــب الضحايــا 

المدنييــن عــن تدميــر المنــزل المســتهدف و تدميــر )6( ســيارات وحراثــة زراعيــة.

استهداف منزل المواطن )عبد القوي الكندي(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )عبدالقوي الكندي(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارات الجويــة لطيــران التحالــف  الــذي اســتهدف 

العيــن المدنيــة عــن مقتــل )7( مدنييــن مــن ضمنهــم رجــل 

األعمــال مالــك المنــزل وزوجتــه وعــدد)4( أطفــال، وأصابــة 

ــة ســكان  ــى أصاب ــة ال ــة، باالضاف ــل آخــر بجــروح متفاوت طف

المنطقــة بحالــة مــن الخــوف و الفــزع.

370

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطمن )عبدالقوي الكندي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطمن )عبدالقوي الكندي(

صورة موثقة ألشالء الضحايا جراء استهداف منزل المواطن )عبدالقوي الكندي(

أدى اســتهداف الجــوي لطيــران تحالــف العــدوان األمريكــي 
الســعودي إلــى تدميــر المنــزل المســتهدف تدميــرا كامــًا و 

تدميــر عــدد)6( ســيارات خاصــة وحراثــة زراعيــة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة حراثة زراعية

تضررتدمير

1
6

1
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371

ملخص االستهداف

المحـافظة: حجة     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 7:30 من صباح يوم األحد أول أيام عيد األضحى   |     تاريخ اإلستهـداف:  11  أغسطس  2019م

حوالــي الســاعة 7:30 مــن صبــاح يــوم األحــد أول أيــام  عيــد األضحــى الموفــق 11  أغســطس 2019م ، اســتهدفت 

ــة الصوامــل التابعــة لمديريــة مســتباء  ــة فــي قري ــف الحربيــة  بثــاث غــارات أســرة آل الحياشــي القاطن ــرات التحال طائ

بمحافظــة حجــة، حيــث اســتهدفت الغــارة األولــى منــزل المواطــن )خالــد الحياشــي( مــا اســفر عــن مقتــل اثنــان مــن أطفالــه 

)أفــراح وخالــد(  واثنــان آخــران مــن أبنــاء أخيــه وهــم )فاطمــة وعبــده( باإلضافــة إلــى بنــت أخيــه االخــر الطفلــة )ســعدة(، 

وجــرح مالــك المنــزل المســتهدف )خالــد محمــد الحياشــي(، وبعــد قرابــة عشــر دقائــق وقعــت الغــارة الثانيــة وقــد قتــل 

فيهــا مالــك المنــزل وطفلــه مــن اســرة )آل الحياشــي( ، وبعــد خمــس دقائــق عــاودت طائــرات التحالــف القصــف فــي غــارة 

ثالثــة لتصبــح حصيلــة الشــهداء و الجرحــى فــي الغــارات الثــاث )25( مدنيــا جلهــم مــن األطفــال و النســاء باإلضافــة الــى 

تدميــر وتضــرر عــدد مــن المنــازل المجــاورة. 

استهداف منازل آل الحياشي

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف أسرة آل الحياشي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

آل  اســرة  منــازل  علــى  متتاليــة  جويــة  غــارات  ثــاث 

الحياشــي بقريــة الصوامــل أســفرت عــن مقتــل تســعة 

أشــخاص بينهــم )4( أطفــال و)3( نســاء وجــرح عــدد 

)16( شــخص أخــر بينهــم )5( أطفــال و )6( نســاء.

372

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف أسرة آل الحياشي

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار المادية التي لحقت بمنازل المواطنين

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف أسرة آل الحياشي

العــدوان  تحالــف  دول  لطيــران  الثــاث  الغــارات  أدت 

المنــازل  إحــدى  تدميــر  إلــى  الســعودي  األمريكــي 

منــازل  ثاثــة   وتعــرض  كليــا  تدميــرا  المســتهدفة 

كبيــرة.  ماديــة  ألضــرار  أخــرى  ســكنية 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل

تضررتدمير

1 3
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389

ملخص االستهداف

المحـافظة: عمران     |     زمان اإلستهداف:  الساعة 11:45 من مساء يوم األحد    |     تاريخ اإلستهـداف:  22  سبتمبر  2019م

ــرات دول تحالــف  حوالــي الســاعة 11:45 مــن مســاء يــوم األحــد الموافــق 22 ســبتمبر 2019م ، شــنت طائ

العــدوان األمريكــي الســعودي غــارات جويــة متتاليــة علــى منطقــة الســواد التابعــة لمديريــة حــرف ســفيان 

بمحافظــة صعــدة. فخــرج بفعــل تلــك الغــارات الجويــة لطيــران العــدوان األمريكــي الســعودي المواطــن )صالــح 

ــف العــدوان  ــرات تحال ــه ذاهبيــن لاحتمــاء  بداخــل مســجد المنطقــة،  لكــن طائ جــروان( هــو وأســرته مــن منزل

ــح مســعود  ــع أفــراد األســرة، وعددهــم ســبعة اشــخاص وهــم المواطــن )صال اســتهدفت المســجد لتقتــل جمي

ــم يتجــاوز اكبرهــم ســن الخامســة مــن عمــره. ــذي ل ــه األربعــة وال ــه وأطفال ــه ووالدت جــروان( وزوجت

استهداف أسرة المواطن صالح جروان

صورة موثقة إلثنين من الضحايا األطفال جراء استهداف أسرة المواطن )صالح مسعود جروان(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفرت الغــارات الجويــة لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي عــن مقتــل )7( أشــخاص مدنييــن 

مــن أســرة واحــدة  وهــم رب األســرة وامرأتــان، والدتــه 

يتجــاوز  لــم  أكبرهــم  أطفــال   )4( وعــدد  وزوجتــة، 

الخمســة أعــوام.

390

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )صالح مسعود جروان(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )صالح مسعود جروان(

صورة موثقة إلثنين من الضحايا األطفال جراء استهداف أسرة المواطن )صالح مسعود جروان(

ادت الغــارات الجويــة لطائــرات دول تحالــف العــدوان 

ــر المســجد المســتهدف  ــى تدمي األمريكــي الســعودي ال

ــًا.  ــرا كلي تدمي

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

مسجد

تضررتدمير

1

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

563



355

ملخص االستهداف

المحافظة:  صعدة      |     زمان االستهداف: السابعة صباح يوم الجمعًة     |     تاريخ االستهداف:2019/11/1م 

 حوالــي الســابعة مــن صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 1-11-2019م، اســتهدفت  طائــرات دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي منــزل المواطــن ) علــي مهــدي خبــره( أثنــاء مــا كان يتواجــد هــو وأســرته بداخــل المنــزل الــذي 

يعيــش فيــه مــع أســرته فــي منطقــة القطينــات الواقعــة بمنطقــة العشــة بمديريــة باقــم محافظــة صعــدة. وقــد 

أســفرت الغــارة الجويــة لطيــران دول تحالــف العــدوان األمريكــي الســعودي  عــن مقتــل امــرأة تدعــى )ضيفــة( 

وتبلــغ مــن العمــر )35( عامــا وطفــل يدعــى )حســين علــي مهــدي(، وهــو إبــن رب األســرة ويبلــغ مــن العمــر )15( 

عامــا، كمــا جــرح خمســة أشــخاص أخريــن مــن ذات األســرة  بينهــم طفــان.

استهداف منزل المواطن علي مهدي خبرة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )علي مهدي خبرة(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفر االســتهداف عــن مقتــل امــرأة تدعــى )ضيفــة( 

ــا وطفــل يدعــى )حســين  ــغ مــن العمــر )35( عام وتبل

علــي مهــدي( ابــن رب االســرة ويبلــغ مــن العمــر )15( 

عامــا، وجــرح خمســة آخريــن مــن االســرة  بينهم طفان.

356

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )علي مهدي خبرة(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )علي مهدي خبرة(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )علي مهدي خبرة(
الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

 أدى االســتهداف الجــوي لطيــران دول تحالــف العــدوان 

األمريكــي الســعودي إلــى تدميــر المنــزل المســتهدف 

كليــا، كمــا أســفرت الغــارة الجويــة  عــن نفــوق قرابــة 

)150( رأس مــن األغنــام.

تضررتدمير

150

1
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407

ملخص االستهداف

المحـافظة:  الجوف    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:00 بعد منتصف ليلة الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  15  فبراير  2020م

استهداف منازل المدنيين بمحافظة الجوف 

صورة إلثنين من الضحايا المدنين جراء استهداف منازل المواطنين في منطقة الهيجة مديرية المصلوب

حوالــي الســاعة 1:00 بعــد منتصــف ليلــة الســبت الموافــق 15 فبرايــر 2020م، شــنت طائــرات التحالــف اربــع غــارات 

جويــة اســتهداف منــازل تابعــة لمدنييــن أبريــاء فــي منطقــة الهيجــة التابعــة لمديريــة المصلــوب بمحافظــة الجــوف، 

الغــارة االولــى اســتهداف منــازل المواطنيــن التاليــة أســمائهم منــزل المواطــن )شــاجع احمــد جخــرة( ومنــزل المواطــن 

ــي القريــة محاوليــن انقاذهــم، عــاودت  طائــرات التحالــف اســتهداف  )ناصــر محمــد جخــرة( ، وحيــن هــرع اليهــم أهال

المــكان بغــارة ثانيــة مســتهدفة منــزل المواطــن )علــي هــادي العفــن( المتاخــم للمنــازل المســتهدفة بالغــارة األولــى مــا 

أدى إلــى ســقوط عشــرات الضحايــا مــن ســكان المنــازل المســتهدفة والمســعفين. لكــن غــارات طائــرات التحالــف قامــت 

باســتهداف الهاربيــن إلــى الــزارع لألختبــاء مــن نيرانهــا فاســتهدفتهم بغارتهــا الجويــة هــي الرابعــة علــى القريــة وكان 

عــدد األشــخاص المتواجديــن يقــدر بخمســة عشــر مدنيــا جلهــم مــن األطفــال الذيــن قتــل معظمهــم.

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

408

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين في منطقة الهيجة

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارات المواطنين في منطقة الهيجة

صورة إلثنين من الضحايا المدنين جراء استهداف منازل المواطنين في منطقة الهيجة مديرية المصلوب

أدت الغــارات الجويــة المتتاليــة لطائــرات التحالــف الحربيــة 

التــى اســتهدفت االعيــان المدنيــة عــن تدميــر عــدد)3( 

منــازل تدميــرا كليــا وســيارتين وتضــرر  عــدد )3( منــازل 

أخــرى بأضــرار بالغــة. 

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل سيارة

تضررتدمير

3 3
2

أســفرت غــارات  طيــران التحالــف المتتاليــة التى اســتهدفت 

المنطقــة المدنيــة عــن ســقوط )58( مدنيــا بيــن قتيــل 

وجريــح حيــث بلــغ عــدد الشــهداء )35( مدنيــا جلهــم مــن 

األطفــال والنســاء ،فقــد بلــغ عــدد األطفــال الشــهداء )27( 

ــغ عــدد النســاء الشــهداء )6( نســاء. أمــا الجرحــى  طفــل وبل

فبلــغ عددهــم )23( جريحــا بينهــم )18( طفــا وامــرأة. 
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  الحديدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 11:30 من صباح يوم االثنين   |     تاريخ اإلستهـداف:  2  مارس  2020م

فــي الســاعة 11:30 مــن صبــاح يــوم االثنيــن الموافــق 2 مــارس 2020م، اســتهدفت قــوات مواليــة للتحالــف منــزل 

المواطن)إبراهيــم فتينــي ثمــن(  فــي قريــة الخرطــة الواقعــة بمنطقــة الجــاح األعلــى بــذات المديريــة. المنزل المســتهدف 

كان بداخلــه خمســة اشــخاص نائميــن،  اثنــان منهــم أبنــاء مالــك المنــزل واثنــان آخــران مــن أقربائهــم وشــخص آخــر صديــق 

لهــم. وقــد ســقطت  قذيفــة المدفعيــة أمــام بوابــة المنــزل والــذي كان مفتوحــا بســبب حــرارة الجــو ، اخترقــت الشــظايا 

جــدار المنــزل واصابــت الجميــع بداخــل المنــزل ، هــرع أهالــي المنطقــة إلنقاذهــم ، وفــي الطريــق فــارق احــد المصابيــن 

الحيــاة ، وبعــد وصــول الضحايــا الــى المستشــفى فــارق اثنــان أخــران الحيــاة هــم ابنــي مالــك المنــزل المســتهدف )محمــد 

إبراهيــم فتينــي( )24( عامــا و )عمــر إبراهيــم فتينــي( )35( عامــا.

استهداف منزل المواطن ابراهيم فتيني

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن إبراهيم فتيني ثمن
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى اســتهداف مرتزقــة دول تحالــف العــدوان األمريكــي 

الســعودي لمنــزل المواطــن ) إبراهيــم فتينــي ثمــن( إلــى 

مقتــل )2( مدنييــن بينهــم طفــل وإصابــة )3( أشــخاص 

أخريــن.

404

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن إبراهيم فتيني ثمن

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن إبراهيم فتيني ثمن

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن إبراهيم فتيني ثمن

أســفر القصــف المدفعــي لمنــزل المواطــن إبراهيــم فتينــي 

عــن تعــرض المنــزل المســتهدف إلــى تدميــر كبيــر وكــذا 

بــاب  تدميــر ممتلكاتــه و دارجاتيــن ناريــة كانــت قــرب 

المنــزل تابعــة ألبنــاء مالــك المنــزل المســتهدف.

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

منزل دراجة نارية

تضررتدمير

1 2
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  صعدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:00 بعد منتصف ليلة الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  3  أبريل  2020م

فــي الســاعة 1:00 بعــد منتصــف ليلــة الجمعــة الموافــق 3 أبرايــل الموافــق 2020م ن شــنت طائــرات التحالــف الحربيــة 
غــارة جويــة اســتهدفت  منــزل مدنــي للمواطــن )أحمــد محمــد عقبــي( مــن منطقــة غافــرة التابعــة لمديريــة الظاهــر 
بمحافــظ صعــدة، كان بداخــل المنــزل المســتهدف أربعــة أطفــال لحظــة اإلســتهداف مــا ســافر عــن مقتــل ثاثــة منهــم 
أكبرهــم لــم يتجــاوز الخامســة عشــر مــن عمــره وجــرح طفلــه . كان رب االســرة )احمــد عقبــي( فــي منزلــه األخــر الــذي 
يبعــد بضعــة أمتــار عــن منزلــه المســتهدف وبعــد أن ســمع االنفجــار الناتــج عــن الغــارة هــرع هــو والعديــد مــن أهالــي 
ــى المنــزل المســتهدف فوجــدوا المنــزل وقــد ســوى بــاألرض وأشــاء األطفــال الشــهداء متناثــرة فــي أرجــاء  المنطقــة إل
المــكان والطفلــة الجريحــة بجــوار المنــزل وجســمها محتــرق كليــا، وقــد تعــرض رأســها إلصابــات بالغــة، فقامــوا بأخــذ 
الطفلــة الجريحــة ونقلهــا إلــى المشــفى ، وبعدهــا قــام األهالــي بتجميــع أشــاء الضحايــا األطفــال ودفنهــا وقــد أدى القصــف 

أيضــا إلــى نفــوق قرابــة 26 رأس مــن األغنــام.

استهداف منزل المواطن احمد محمد عقبي

??
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أســفرت الغــارة الجويــة لطائــرات التحالــف التــى اســتهدفت 
أحمــد   ( المواطــن  بمنــزل  المتمثلــة  المدنيــة  العيــن 
عقبــي( عــن مقتــل عــدد )3( مــن أطفــال صاحــب المنــزل 
المســتهدف وجــرح طفلــة ، باألضافــة لحالــة الهلــع و الخــوف 

ــة. ــي المنطق ــي ف ــال و األهال ــد األطف ــة  وال ــة اصاب الت

424

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له مكان المواطن )أحمد محمد 
عقبي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له مكان المواطن )أحمد محمد 
عقبي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي تعرض له مكان المواطن )أحمد محمد 
عقبي(

أدى اســتهداف طيــران دول تحالــف العــدوان األمريكــي 

الســعودي لمنــزل المواطــن أحمــد عقبــي إلــى تدميــر 

ممتلكاتــه،  كل  تدميــر  وكــذا  كليــا،  تدميــرا  المنــزل 

باإلضافــة إلــى نفــوق عــدد )26( رأس مــن األغنــام.      

الجرحى  المدنيينالقتلى  المدنيين

منزل موايش )أغنام( 

تضررتدمير

1

26
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 ملخص االستهداف

المحـافظة:  صعدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة الرابعة عصر يوم األربعاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  4 أبريل  2020م

فــي قرابــة الســاعة الرابعــة قبــل بــزوغ فجــر يــوم الســبت الموافــق )4 ابريــل 2020م( أقــدم الجيــش الســعودي 

ومرتزقتــه علــى اســتهداف القــرى المدنيــة فــي المديريــات الحدوديــة التابعــة لمحافظــة صعــدة بصاروخيــن ارض أرض 

حيــث اســتهدف هــاذان الصاروخــان قريــة الجميمــة المدنيــة والتــي تقــع فــي عزلــة بنــي صيــاح التابعــة لمديريــة رازح 

الحدوديــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية إحــدى هــذان الصاروخــان وقــع علــى منــزل المواطــن )مبــارك حســين أحمــد( 

مــا اســفر عــن تدميــر منــزل المواطــن )مبــارك حســين( علــى رأســه هــو وأســرته نتــج عــن هــذا االســتهداف مقتــل رب 

االســرة )مبــارك( وزوجتــه )جمعــة يوســف( وطفلتيــه )دعــاء و هــدى( والتــي لــم تتجــاوز أكبرهــن الســابعة مــن عمرهــا 

جميعهــم فارقــوا الحيــاة مباشــرة لحظــة اســتهدافهم أثنــاء مــا كانــوا نائميــن. 

استهداف منزل المواطن )مبارك حسين أحمد( 

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )مبارك حسين أحمد(
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

المواطــن  منــزل  علــى  الســعودي  الصاروخــي  القصــف  اســفر 

)مبــارك حســين احمــد ( الواقــع فــي منطقــة الجميمــة بمديريــة 

رازح الحدوديــة عــن استشــهاد جميــع افــراد االســرة وعددهــم 

)5( مدنييــن وهــم رب االســرة وزوجتــة و)3( أطفــال والتــي 

لــم تتجــاوز أكبرهــن الســابعة مــن عمرهــا. باالضافــة إلــى إحــداث 

الهلــع والخــوف واألثــار النفســية.

414

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )مبارك حسين أحمد(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بمنزل المواطن )مبارك حسين أحمد((

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )مبارك حسين أحمد(

أدى القصــف الســعودي الصاروخــي علــى قريــة الجميمــة 

والــذي اســتهدف  منــزل المواطــن  )مبــارك حســين أحمــد( 

ــى ركام. عــن تدميــر المنــزل كليــا وإحالتــه ال

منزل

تضررتدمير

1

الجرحى من المدنييينالقتلى من المدنييين
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 ملخص االستهداف

المحـافظة:  صعدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة الرابعة عصر يوم األربعاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  29 أبريل  2020م

استهداف قرية صوار األعلى بمحافظة صعدة

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )أحمد أحمد اسماعيل(

قرابــة الســاعة الرابعــة عصــر يــوم األربعــاء الموافــق )29 أبريــل 2020م( أقدمــت طائــرات التحالــف الســعودي الحربيــة 

ــى الواقعــة فــي منطقــة بنــي معيــن  علــى ارتــكاب جريمــة جديــدة بحــق األبريــاء مــن المدنييــن فــي قريــة صــوار األعل

التابعــة لمديريــة رازح الحدوديــة بمحافظــة صعــدة حيــث شــنت غــارة جويــة علــى القريــة مســتهدفة ســيارة مدنيــة 

بجانــب عــدد مــن المنــازل المدنيــة ، الســيارة المســتهدفة نــوع شــاص موديــل 97 تابعــة للمواطــن )أحمــد أحمــد 

إســماعيل( وكانــت الســيارة واقفــة بجانــب منزلــه  حيــث إعتــاد أن يوقفهــا يوميــا. أدى اســتهداف الســيارة بغــارة 

جويــة إلــى تدميرهــا كليــا واألســواء مــن ذلــك تضــرر جميــع المنــازل المجــاورة للســيارة وإصابــة ثــاث نســاء أثنــاء مــا كــن 

بداخــل منازلهــن ، المواطنــة )مريــم حســن علــي( والتــي كانــت لحظــة االســتهداف داخــل منــزل المواطــن )أحمــد أحمــد 

إســماعيل(.  كمــا أصيبــت المواطنــة )عجيبــة هــادي عبــده( فــي منــزل آخــر تابــع لــذات المواطــن باإلضافــة إلــى إصابــة 

المواطنــة )فاطمــة علــي جبــران( فــي ذات المنــزل.
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

أدى اســتهداف قريــة صــوار االعلــى  بمديريــة رازح بغــارة 

ــات  ــة بإصاب ــي القري ــن اهال ــاث نســاء م ــة ث ــى إصاب ــة إل جوي

متفاوتــة. باالضافــة الــى إصابــة اهالــي القريــة بالهلــع والخــوف 

طائــرات  اســتهداف  جــراء  المروعــة  النفســية  واالثــار 

التحالــف للقريــة.

412

صورة موثقة تظهر جانب من األضرار المادية التي لحقت بمنازل المواطنين

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )أحمد أحمد اسماعيل(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف سيارة المواطن )أحمد أحمد اسماعيل(

 نجــم عــن اســتهداف قريــة صــوار االعلــى  بمديريــة رازح 

بغــارة جويــة إلــى تدميــر الســيارة المســتهدفه وتضــرر 

)5( منــازل مجــاورة وتدميــر محــل تجــاري بأضــرار ماديــة 

ــام. ــه, فضــا عــن نفــوق )50( رأس مــن األغن متفاوت

سيارة محالت 

تجارية

موايش 

)أغنام(

منزل

تضررتدمير

1 1

50

5

الجرحى  المدنييينالقتلى  المدنييين
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 ملخص االستهداف

المحـافظة:  حجة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة 1:00 بعد منتصف ليلة الجمعة    |     تاريخ اإلستهـداف:  7 مايو  2020م

استهداف أسرة المواطن)سليمان أحمد أحمد الناشري(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )سليمان أحمد أحمد الناشري(

قرابــة الســاعة الســابعة صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 7 مايــو 2020م أقدمــت البــوارج الحربيــة التابعــة للتحالــف 

الســعودي علــى اســتهداف قريــة النواشــرة الواقعــة فــي منطقــة الجــر – بمديريــة عبــس التابعــة لمحافظــة حجــة 

بقرابــة الثمانيــة صواريــخ, كان المواطــن / ســليمان أحمــد أحمــد الناشــري واســرته ضحايــا لهــذا االســتهداف الهمجــي 

ــذي هــز إنفجــاره  ــة المبنيــة مــن القــش وال ــي القري ــازل أهال والغيــر مبــرر حيــث ســقط الصــاروخ األول بالقــرب مــن من

ــة مــن الذعــر. وقــد  المــدوي أرجــاء المنطقــة. فــزع المواطــن / ســليمان أحمــد الناشــري وأســرته مســتيقضين فــي حال

خــرج المواطــن / ســليمان ألناشــري مــن منزلــه وخرجــت أســرته هربــًا باتجــاة إحــدى مــزارع المانجــوا ل؛ أجــل االختبــاء، لكــن 

صواريــخ الغــارات اســتهدفتهم، وأســفر عنهــا مقتــل رب االســرة / ســليمان الناشــري وأحــد أطفالــه إلــى جانــب مقتــل أحد 

المدنييــن، وإصابــة زوجــة ســليمان الناشــري وعــدد مــن أطفالــه. 
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفر القصــف الصاروخــي لبارجــات التحالــف علــى قريــة 

النواشــرة عــن إستشــهاد )3( مدنييــن بينهــم طفــل وإصابة 

)4( اخــرون بينهــم ثاثــة اطفــال وامــرأة, باالضافــة الــى 

احــداث حالــة مــن الهلــع والرعــب واالثــار النفســية المروعــة 

لــدى أهالــي القريــة. 

410

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )سليمان أحمد أحمد الناشري(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )سليمان أحمد أحمد الناشري(

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منزل المواطن )سليمان أحمد أحمد الناشري(

نجــم عــن القصــف الصاروخــي لبارجــات التحالــف علــى قريــة 

النواشــرة احــداث اضــرار ماديــة متفاوتــه, حيــث دمــرت 

ــا,  ــرا كلي ــا مانجــو واالخــرى قصــب تدمي ــان احداهم مزرعت

ــام.  ــى نفــوق عــدد )7( مــن االغن باالضافــة ال

الجرحى المدنيينالشهداء المدنيين

حقول زراعية موايش )أغنام(

تضررتدمير

2

7
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  صعدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة الحادية عشر والنصف ظهر يوم االثنين      |     تاريخ اإلستهـداف:  15 يونيو  2020م

فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف ظهــر يــوم االثنيــن الموافــق 15 يونيــو 2020م أقدمــت مقاتــات 

التحالــف الســعودي الجويــة علــى شــن غــارة جويــة مســتهدفة ســيارة مدنيــة تقــل مدنييــن فــي منطقــة معتــق 

ــل 89 تابعــة للمواطــن )كامــل  ــد كــروزر مودي ــوع الن ــة شــداء الســيارة المســتهدفة ن ــة الواقعــة بمديري الحزم

حســين جابــر الوليــدي( كان علــى متنهــا أحــد عشــر مواطنــًا بينهــم اربعــة أطفــال جميعهــم كانــوا عائديــن مــن 

مديريــة رازح التــي ذهبــوا إليهــا لشــراء شــجرة القــات لغــرض بيعهــا فــي أحــد أســواق مديريــة شــداء لكــن طائــرات 

التحالــف الحربيــة اســتهدفتهم بغــارة جويــة اســفرت عــن مقتلهــم جميعــًا واحالتهــم إلــى أشــاء.

استهداف سيارة مدنية في الطريق العام

صورة موثقة لبعض أشاء الضحايا جراء استهداف سيارة المواطن )كامل حسين جابر الوليدي(

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

اســفر قصــف طيــران التحالــف الســعودي لســيارة المواطــن/ 

كامــل حســين الوليــدي فــي منطقــة معتــق الحزمــة بمديرية 

ــن الســيارة  ــى مت ــن كان عل ــع م شــداء عــن استشــهاد جمي

وامــرأة  اطفــال  اربعــة  بينهــم  مدنيــا   )13( وعددهــم 

تناثــرت اشــائهم فــي ارجــاء المــكان.

422

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )كامل حسين جبار الوليدي(

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بسيارة المواطن )كامل حسين جبار الوليدي(

صورة موثقة لبعض أشاء الضحايا جراء استهداف سيارة المواطن )كامل حسين جابر الوليدي(

نجــم عــن اســتهداف طيــران دول تحالف العــدوان األمريكي 

الســعودي تدميــر ســيارة المواطــن / كامــل حســين الوليــدي 

تدميــرا كليــا واحــداث اضــرار جســيمة فــي الطريــق العام.

الجرحى المدنييينالشهداء المدنييين

سيارة الطريق العام

تضررتدمير

1 1
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ملخص االستهداف

المحـافظة:  صعدة    |     زمان اإلستهداف:  الساعة الحادية عشر والربع مساء يوم األربعاء     |     تاريخ اإلستهـداف:  1 يوليو  2020م

أقدمــت طائــرات التحالــف الســعودي فــي قرابــة الســاعة الحاديــة عشــر والربــع مســاء يــوم األربعــاء الموافــق )1 يوليــو 

2020م( علــى شــن اربــع غــارات جويــة اســتهدفت فيهــا منطقــة المقــاش الســكنية الواقعــة بمديريــة الصفــراء التابعــة 

لمحافظــة صعــدة ، حيــث اســتهدفت فــي الغــارة األولــى والثانيــة هنجــر لإلســفنج وألــواح الطاقــة الشــمية المخصصــة 

لتغذيــة مشــروع ميــاة المنطقــة بالطاقــة الكهربائيــة وفــي الغــارة الثالثــة اســتهدف طيــران التحالــف منــازل المدنييــن 

حيــث ســقط الصــاروخ أمــام منــزل المواطــن )أحمــد أحمــد شــعلول( مــا أدى إلــى إفــزاع أهالــي المنقطــة وخاصــة أســرة 

المواطــن )أحمــد شــعلول( الذيــن غــادروا منزلهــم بعــد الغــارة الثالثــة مباشــرة خوفــا مــن ان يتــم اســتهدافهم وهــم فــي 

داخــل منزلهــم، ومــا أن غــادروا المنــزل حتــى عــاودت الطائــرات الحربيــة التابعــة للتحالــف الســعودي القصــف بغــارة رابعــة 

 إلــى إحــداث أضــرار ماديــة متفاوتــه فــي 
َ
أدت إلــى استشــهاد بعــض افــراد االســرة وجــرح اخريــن. كمــا أدى القصــف أيضــا

الممتلــكات العامــة والخاصــة فــي الحــي.

استهداف منطقة المقاش السكنية

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منطقة المقاش السكنية بمديرية الصفراء

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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األضرار المادية المدنية الموثقة

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين

لمنطقــة  الســعودي  التحالــف  طائــرات  اســتهداف  ادى 

المقــاش الســكنية الــى استشــهاد ام المواطــن/ أحمــد أحمــد 

شــعلول وابنتــه الطفلــة وجــرح ســته آخريــن بينهــم أربعــة 

نفســية  اضــرار  الحــاق  الــى  باالضافــة  وامرأتيــن.  أطفــال 

جســيمة فــي نفــوس اهالــي منطقــة المقــاش الســكنية.

416

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بأحد هناجر المواطنين

صورة موثقة تظهر جانب من الدمار الذي لحق بأحد هناجر المواطنين

صورة موثقة ألحد الضحايا المدنيين جراء استهداف منطقة المقاش السكنية بمديرية 
الصفراء

ادى  اســتهداف طيران التحالف لمنطقة المقاش الســكنية 

الــى تدميــر منــزل المواطــن/ أحمــد أحمــد شــعلول وتدميــر 

هنجــر خــاص بصناعــة االســفنج باالضافــة الــى تدميــر الــواح 

الطاقــة الشمســية لتغذيــة مشــروع ميــاة المنطقــة بالطاقــة 

الكهربائيــة, كمــا اســفر ايضــا عــن الحــاق اضــرار ماديــة 

متفاوتــه فــي ثاثــة  مــن منــازل المدنييــن فــي المنطقــة.

الجرحى المدنييينالقتلى المدنييين

منزل مخزن ألواح طاقة 

شمسية

تضررتدمير

1

3

1 1
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نماذج للجرائـــــم المرتكبـــــة 
بحــق األســـرى والمحتجزيـــن



01

صرخة وجع... يطلقها األسير

يعــرض هــذا الجــزء مــن التقريــر  أبــرز االنتهــاكات التــي تعــّرض لهــا األســرى والمحتجزيــن المفــرج عنهــم بــدء بلحظــة 

ــة بالكرامــة اإلنســانية.
ّ
الوقــوع فــي األســر، ومــرورًا بفتــرات التحقيــق واالحتجــاز فــي ظــروف قاســية ومعاملــة حاط

الجرائم المرتكبة بحق األسرى والمحتجزين

تتعــدد صــور الجرائــم التــي تقــع علــى حــق األســير فــي الحيــاة وســامة جســده، كمــا تتعــدد صــور الجرائــم الجســيمة 

التــي قــد ترتكــب فــي حــق أســير الحــرب. وقــد نصــت المــادة )130( مــن إتفاقيــة جنيــف الثالثــة علــى بيــان اإلنتهــاكات 

ــب أو  ــل العمــد، والتعذي ــال: القت ــى ســبيل المث ــة عل ــي حــق أســرى الحــرب وهــي األفعــال التالي ــع ف ــي تق الجســيمة الت

ــك التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة، وتعمــد إحــداث آالم شــديدة أو اإلضــرار الخطيــر  ــة الاإنســانية، بمــا فــي ذل المعامل

بالســامة البدنيــة أو بالصحــة، وإرغــام أســير الحــرب علــى الخدمــة فــي القــوات المســلحة بالدولــة المعاديــة أو حرمانــه مــن 

حقــه فــي أن يحاكــم بصــورة قانونيــة وبــدون تحيــز. 

وطبقــًا لنــص المــادة )130( يعــد قتــل أســير الحــرب بكافــة صــوره، وكــذا تعذيــب األســير، ومعاملتــه معاملــة قاســية 

جرائــم حــرٍب دوليــة طبقــًا ألحــكام المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، ويترتــب تجــاه تلــك الجرائــم المســؤولية الجنائيــة 

الفرديــة لألشــخاص مرتكبــي تلــك الجرائــم فــي حــق أســرى الحــرب.

وقــد نصــت الفقــرة )2-أ(، الفقــرات الفرعيــة)1،2،3،5،6( مــن المــادة )8( مــن نظــام رومــا لمحكمــة الجنايــات الدوليــة 

ــم حــرب ألغــراض نظــام  ــي تعــد جرائ ــف لعــام 1949، والت ــات جني ــان بعــض اإلنتهــاكات الجســيمة التفاقي ــى بي عل

المحكمــة. وتلــك االنتهــاكات الجســيمة هــي أي فعــل مــن األفعــال التاليــة ضــد األشــخاص الذيــن تحميهــم أحــكام إتفاقيــة 

جنيــف ذات الصلــة:

1- القتل العمد.

2- التعذيب أو المعاملة الاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

3- تمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

4- إرغام أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

5- تعمــد حرمــان أي أســير حــرب أو أي شــخص آخــر مشــمول بالحمايــة مــن حقــه فــي أن يحاكــم محاكمــة عادلــة 

ونظاميــة.   
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كمــا نصــت الفقــرة )6( مــن المــادة )8( مــن نظــام رومــا لمحكمــة الجنايــات الدوليــة أيضــًا علــى أن قتــل أو جــرح مقاتــل 

استســلم مختــارًا، يكــون قــد ألقــى ســاحه أو لــم تعــد لديــه وســيلة دفــاع مــن جرائــم الحــرب التــي تدخــل فــي نطــاق 

إختصــاص محكمــة الجنايــات الدوليــة.

 وتؤكــد الوقائــع وفقــًا لشــهادات األســرى والمعتقلييــن المدنييــن المحرريــن بتعرضهــم إلنتهــاكات جســيمة ومعاملــة 

 عــن وحشــية إجراميــة ترقــى إلــى 
ً
قاســية علــى أيــدي قــوات تحالــف العــدوان والميشــيات والجماعــات التابعــة لهــا، كاشــفة

جرائــم حــرب يرتكبهــا العــدوان فــي اليمــن.

ــن، تحكــي شــهادات بعــض األســرى  ــن المدنيي ــي حــق أســرى الحــرب والمعتقلي ــم العــدوان ف ــراز جرائ ــي ســياق اب وف

والمعتقليــن الذيــن تــم تحريرهــم أيضــًا عــن فصــٍل مــن ماســاة إنســانية قاســية، وتنقــل صــورة ألفعــال وممارســات تعــد 

انتهــاكات جســيمة وجرائــم حــرب ممنهجــة واســعة النطــاق لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 

ــة  ــى طريق ــن اإلعــدام عل ــن اإلجــرام م ــة  عــن أســاليب متنوعــة م ــم الوحشــية المرتكب ــك الجرائ اإلنســان. وتكشــف تل

ــة وغيرهــا مــن  ــه  الجســدي و النفســي،  وتعمــد اإلذالل واإلهان ــف ألون ــى القتــل والتعذيــب الاإنســاني بمختل داعــش إل

األفعــال واإلنتهــاكات الوحشــية بحــق األســرى مــن أفــراد الجيــش واللجــان الشــعبية والمعتقلييــن المدنييــن علــى أيــدي 

قــوات تحالــف العــدوان الغاشــم علــى اليمــن.  وهنــا جملــة مــن أنمــاط الممارســات والجرائــم التــي تــم توثيقهــا مــن خــا 

شــهادات األســرى والمحتجزيــن الذيــن تــم اإلفــراج عنهــم:

1. الذبــح والســلخ والتقطيــع والســحل، والدفــن أحيــاء، والضــرب بالفــأس، والرمــي بطلقــات متفجــرة، الضــرب حتــى 

المــوت، القتــل رميــًا بالرصــاص، التعذيــب والتــرك حتــى المــوت، الرمــي بوابــل مــن الرصــاص حتــى المــوت، القتــل تجويعــًا، 

والقتــل مرضــًا.

2. التعذيــب والقتــل والرمــي فــي أكيــاس المخلفــات، التعذيــب والضــرب وكســر األرجــل، القتــل بواســطة القنابــل، إطــاق 

ــى المــوت، تعــرض البعــض  ــوي حت ــرك المرضــى بالفشــكل الكل ــن، ت ــى األســرى والمحتجزي ــل عل الرصــاص ورمــي القناب

ات العســكرية، الجــوع  لإلصابــة بالفشــل الكلــوي، اإلصابــة بالكوليــرا والتــرك حتــى المــوت، المــرض حتــى المــوت، الجــزاء

والمــرض حتــى الوفــاة، اإلخفــاء واكتشــاف جثــة المخفــي الحقــًا، وتعمــد إخفــاء األســرى والمحتجزيــن.

3. الضــرب الجماعــي بالعصــي واللطــم والــركل والدعــس بالبيــادة العســكرية، واللطــم والركــض علــى الصــدر وفــي أماكــن 

األصابــة و والعظــام المكســرة،  الضــرب واإلهانــة والتجويــع، الســب والشــتم، والضــرب بأعقــاب البنــادق والعصــي حتــى 

الســقوط علــى األرض وفقــدان القــدرة علــى الحركــة.

4. الضــرب والتعذيــب النفســي والتخويــف والتهديــد، الــركل بالركــب والضــرب باأليــادي والعصــي وأعقــاب البنــادق خلــف 

الــرأس وعلــى الظهــر.
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5. الضــرب علــى الخصيــة والمعــدة، والتقييــد وكتــم األنفــاس، واإلجبــار علــى شــرب كميــات مــن المــاء والديــزل، والضــرب 

بالعصــي والحديــد واإلهانــة الحاطــة بالكرامة.

6. الضرب المبرح والدكم والشتم، الترك بالجروح حتى التقيح.

7. الشــتم الخــادش بالعــرض، التحقيــق اليومــي، الضــرب والتعذيــب حتــى الفجــر، الصعــق بالكهربــاء فــي الــرأس واليــد، 

الضــرب الكابــات والعصــي.

ــى العينيــن حتــى فقــدان البصــر، الضــرب بالعصــي حتــى  ــل عل 8. الضــرب بالكابــات والعصــي والحديــد، الضــرب بالكاب

كســرت يــده، اإلبقــاء دون غــذاء.

9. الدعــس علــى الــرؤوس، التعليــق والصعــق بالكهربــاء، وضــع مجموعــة مــن األســرى داخــل الحمــام أليــام، الضــرب فــي 

الظهــر حتــى الجــرح، تــرك الجريــح دون عــاج، الضــرب علــى األســنان حتــى التســاقط، الضــرب بالمســدس علــى الفــم، 

إمــاء الفــم بالملــح، وضــع الملــح علــى الجــروح والضغــط عليهــا باألقــدام.

ــى  ــى الوجــه، التغطيــة بالبطانيــة والكتــم والدعــس عل ــركل، الضــرب بالكــف عل ــه، ال ــب أذن 10. إطــاق الرصــاص بجان

الرقــاب والضــرب والزبــط،،  التعذيــب النفســي، التهديــد بالســكاكين، التهديــد بالشــرب مــن دمائهــم، التهديــد بالحــد 

ــم  ــار باإلغتصــاب، الضــرب والدك ــد باإلغتصــاب، اإلجب ــح، الســب والشــتم الفاحــش، التهدي ــد بالذب بالســكاكين، التهدي

ــة.   واللطــم واإلهان

11. الضــرب بأعقــاب البنــادق، الــرش بالمــاء فــي البــرد القــارس، الوضــع واإلبقــاء فــي ضغاطــة أليــام، اللطــم بالكابــات 

والعصــي.

12. إبقــاء الجــروح واإلصابــة دون عــاج، الســب والشــتم ، الضغــط علــى الجــروح وأماكــن اإلصابــة، التجويــع والتعذيــب 

النفســي، والحرمــان مــن المــاء، واإلحتجــاز فــي أماكــن مكتضــة. 

13. التعذيب اليومي، التعليق والضرب بالحديد، السب والشتم والصعق الكهربائي.

14. الضرب والتعليق واللطم والشتم، الصعق الكهربائي.

ــوم،  ــرأس واليــد حتــى الكســر، التعليــق، والحرمــان مــن الن ــى ال ــة بعــد الثانيــة عشــر، الضــرب عل 15. التحقيــق كل ليل

واإلدخــال فــي ضغاطــة )غرفــة صغيــرة جــدًا اربعــة فــي أربعــة وبداخلهــا ســته وعشــرون شــخص لمــدة ســته أشــهر فــي 

جــوء مكتــوب وصعــب التنفــس، التعذيــب النفســي، التهديــد بالذبــح.

16. اإلحتجاز اإلنفرادي والضرب والتعليق والتهديد والتقييد والتعذيب النفسي.

ا17. لوضع في أمكان مظلمة، الضرب على الرأس، الوضع في ضغاطة مربوط العينين، والتعذيب والتجويع.
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18. الضرب اليومي، والتهديد بالذبح،و وضع السكاكين على األعناق.

ــراد  ــن أف ــة مــن  االنتهــاكات الوحشــية فــي حــق األســرى م ــة  أعــدادًا هائل ــن الجهــات الحقوقي ــد م وقــد وثقــت العدي

الجيــش واللجــان الشــعبية والمدنييــن المعتقليــن مــن قبــل القــوات والجماعــات والكيانــات ومختلــف المليشــيات التابعــة 

لتحالــف دول العــدوان األمريكــي الســعودي الــذي تقــوده ظاهريــًا المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 

 الواليــات المتحــدة األمريكــة والكيــان الصهيونــي مــن ناحيــة، 
ً
 وإســنادًا وقيــادة

ً
المتحــدة، وتقــف إلــى جانبهمــا مشــاركة

وتدعمهمــا عســكريًا باألســحلة الفتاكــة مجموعــة مــن الــدول فــي مقدمتهــا المملكــة المتحــدة وفرنســا اللتــان تســاندان 

تحالــف العــدوان علــى اليمــن سياســيًا وعبــر صفقــات األســلحة المربحــة علــى حســاب قيــم اإلنســانية وحقــوق اإلنســان 

عمومــًا، ودمــاء وأشــاء وأآلم األطفــال ومقاســاة النســاء، ومعانــاة المدنييــن واألســرى والمعتقليــن فــي اليمــن خصوصــًا، 

مــن ناحيــة ثانيــة. 

ــي  ــى نحــٍو مباشــر ف ــف بشــكٍل فاعــل وعل ــوات التحال ــب ق ــى جان ــوى العــدوان، تســهم إل ــة لق ــدول الداعم ــت ال ــا زال وم

إرتــكاب جرائــم حــرِب وحشــية فــي حــق األســرى والمعتقليــن اليمنييــن وســائر األشــخاص واألعيــان المحميــة بموجــب 

أحــكام وقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، ومــا زالــت أيضــًا تشــارك فعليــًا علــى نحــٍو مماثــل إلــى جانــب تحالــف العــدوان فــي 

التســبب بإحــداث كارثــة إنســانية هــي األســوأ عالميــًا، بحســب تقاريــر هيئــات ومنظمــات األمــم المتحــدة. 

لقــد ترتــب علــى هــذا العــدوان الغاشــم وشــتى أنــواع التدخــل الســافر واإلســتهداف الهمجــي لإلقتصــاد الوطنــي والتجويــع 

ــاء فــي اليمــن دون تمييــٍز وكأســلوب حــرٍب همجيــة،   ــى المدنييــن األبري ــق المفــروض عل ــر الحصــار الخان الممنهــج عب

إحــداث فضائــع إنســانية مروعــة طالــت أثارهــا الكارثيــة مختلــف مظاهــر الحيــاة المدنيــة العامــة فــي اليمــن، فــي انتهــاٍك 

ســافر لقواعــد القانــون الدولــي ذات الصلــة، بمــا  فــي ذلــك أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني وقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق 

اإلنسان.

وقــد تضاعفــت أعــداد الجرائــم البشــعة وتزايــدت أســاليب التنكيــل الشــنيعة فــي حــق األســرى والمعتقليــن علــى أيــدي 

قــوات وجماعــات ومليشــيات تحالــف العــدوان الهمجــي علــى اليمــن، ومــن بيــن تلــك األســاليب الاإنســانية دفــن األســرى 

أحيــاء، والذبــح بالســكاكين، والســلخ والســحل والتمثيــل بالجثــث، ناهيــك عــن رمــي األســرى مــن أعالــي المبانــي الشــاهقة، 

واإلعــدام والقتــل المباشــر رميــًا بالرصــاص، والتفجيــر بهــم أحيــاء بواســطة األحزمــة الناســفة والمتفجــرات المدويــة علــى 

منــوال جماعــات اإلرهــاب التــي ال تخفــى قتالهــا علنــًا إلــى جانــب قــوات التحالــف فــي مختلــف مناطــق القتــال فــي اليمــن.

كمــا تعــددت أيضــًا أشــكال التعذيــب وتنوعــت صــور اإلهانــة واإلذالل وأســاليب المعاملــة الاإنســانية التــي يتعــرض لهــا 

األســرى مــن أفــراد الجيــش واللجــان الشــعبية والمعتقليــن المدنييــن علــى أيــدي قــوات التحالــف الــذي تقــوده المملكــة 

الســعودية واإلمــارات والجماعــات والمليشــيات التابعــة لهــا، بمــا فــي ذلــك جماعــات اإلرهــاب المنضويــة فــي إطــار تحالــف 

العــدوان علــى اليمــن وتقاتــل إلــى جانبــه.
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تتمثــل الغايــة األساســية لهــذه الورقــة فــي تحديــد إطــار الحمايــة القانونيــة الدوليــة ألســرى الحــرب فــي إطــار القانــون 

الدولــي اإلنســاني، وكــذا تعييــن مــدى تلــك الحمايــة واألثــار القانونيــة المترتبــة علــى إنتهــاك األحــكام القانونيــة الدوليــة 

ذات الصلــة بحمايــة األســرى أثنــاء النزاعــات المســلحة، علــى نحــٍو موجــز.

وُيعــرف أســرى الحــرب كمدنييــن تنطبــق عليهــم الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اإلتفاقيــات الدوليــة وخاصــة اتفاقيــات 

جنيــف، وعلــى مــن يشــارك فــي حــرب أن يلتــزم بالقوانيــن الدوليــة و المبــادئ اإلنســانية، مالــم فذلــك ُيعبــر عن اإلســتهتار 

بــكل الشــرائع الســماوية واألعــراف والقوانيــن الدوليــة التــى تنــص علــى حمايــة األســرى ومعاملتهــم بشــكل إنســاني.  

التحالــف الســعودي فــي حربــه علــى اليمــن أســر عشــرات مــن الجنــود بالجيــش اليمنــي والمقاتليــن مــن المدنييــن ممــن 

رفضــوا الحــرب ضــد بلدهــم. 

حســب بعــدد الســنوات الخمــس و انمــا بطــول الحظــات و الســاعات مــن كل يــوم  يــذوق فيــه المدنيــون 
ُ
 حــرب طويلــة لــم ت

مــن أبنــاء اليمــن الحصــار المطبــق والقصــف اليومــي الــذي ال يميــز بيــن المدنــي أو المقاتــل.

خــال الســنوات  الخمــس مــن الحــرب لــم تفــرج القــوات الســعودية إال علــى عــدد  ضئيــل مــن االســرى مقابــل إطــاق ســراح  

أســرى مــن ضباطهــا و جنودهــا، أو ألســباب تتعلــق بتعزيــز الثقــة فــي فتــرة كانــت تســتعد فيهــا الســعودية للدخــول فــي 

مفاوضــات الكويــت وذلــك حســب تصريحــات مصادرســعودية رســمية .

عمليــات محــدودة لتبــادل األســرى حصيلــة مــا قبــل العــام 2019م،  اثنتيــن منهــا فــي العــام 2016م ، األولــى فــي الـــ 

29 مــارس تــم فيهــا اإلفــراج عــن )119( اســيرًا مقابــل )9( مــن الضبــاط الســعوديين، وأخــرى فــي الـــ 18 مــن ابريــل، 

تــم اإلفــراج فيهــا عــن )34( اســيرًا النصــف منهــم مــن المدنييــن تــم احتجازهــم عنــد الحــدود اثنــاء محاولتهــم الشــاقه 

للبحــث عــن مصــدر رزق بإيجــاد اعمــال تلبــي متطلباتهــم الضروريــة إلعالــة أســرهم و أطفالهــم الذيــن يعانــون ظــروف 

اقتصاديــة صعبــة بفعــل الحــرب و الحصــار القاســي الــذي فــرض علــى المجتمــع اليمنــي وســبب أكبــر كارثــة إنســانية - 

وفــق التقاريــر الدوليــة التــى تشــير الــى حجــم الكارثــة اإلنســانية فــي اليمــن و تحــذر مــن تفاقمهــا.

حرمــت القوانييــن الدوليــة التعذيــب بشــكل قاطــع و لــم تســمح بــأي مبــرر لحدوثــه، إضافــة الــى العديــد مــن المــواد و 

المبــادى التــى تضمنتهــا معاهــدات واتفاقيــات دوليــة أخــرى.  

ــة  ــم فــي عملي ــف مــرة وجــع وال ــون ال ــان األســرى فــي ســجون القــوات الســعودية و اإلماراتيــة يموت ــا ب ــو قلن ــغ ل  ال نبال

ــاة  ــل تســتمر المعان ــدأ مــع األســير لحظــة وقوعــه فــي االســر وال تنتهــي بلحظــة الفــكك ب مســتمرة مــن التعذيــب تب

ــه مــن اســاليب التعذيــب العنيــف. ــر فــي نفــس األســير نتيجــة مــا تعــرض ل ــة المــدى لتحــدث أثــر غائ النفســية طويل

غيض من فيض
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عبرعــن ماســاة كبيــرة وتحكــي رحلــة عــذاب قاســية ترســم صــورة قاتمــة 
ُ
 شــهادات األســرى الذيــن تــم تحريرهــم  ت

ملطخــة بالدمــاء والوحشــية مــن صنــوف والــوان التعذيــب الجســدي و النفســي. 

تؤكــد الحقائــق وفــق شــهادات األســرى الذيــن تــم اإلفــراج عنهــم بانهــم تعرضــوا إلنتهــاكات جســيمة ومعاملــة قاســية 

وعاشــوا معانــاة كبيــرة عاماتهــا و أثارهــا بــارزه علــى أجســادهم وهــي تشــهد بوحشــية القــوات الســعودية واإلماراتيــة و 

حلفائهمــا وتوحــي بفقدانهــم ألبســط حــق مــن حقــوق المراعــاة اإلنســانية المكفولــه ألســرى الحــرب المشــمولين بالحمايــة 

وفــق القانــون الدولــي اإلنســاني والقيــم و المبــادىء اإلنســانية الطبيعيــة. 

  شــهادات تقشــعر لهــا االبــدان تــروي غيــض مــن فيــض ممــا تعرضــوا لــه منــذ لحظــة اإلعتقــال والوقــوع فــي األســر 

مــرورًا بســاعات التحقيــق ووصــواًل إلــى االحتجــاز فــي ظــروف قاســية وغامضــة وفــي ظــل معاملــة وحشــية تلقوهــا مــن 

قبــل قــوات التحالــف، نســرد فــي التقريــر جــزء يســير منهــا.

 نبــدأ هنــا بحكايــات مــن أصــل الواقــع ولكنهــا واقــع أقــرب الــى خيــال كالكابــوس يــروي نماذجــا مــن اســاليب تعاملهــم مــع 

أســرى كانــوا مصابيــن و جرحــى :- 

ســر بمنطقــة مــاس محافظــة مــارب، روى مــا 
ُ
االســير الجريــح ) ع . ح ( 19عــام، مــن منطقــة ثــاء محافظــة عمــران، ا

عتقلــت مــن قبــل الدواعــش 
ُ
تعــرض لــه بالقــول:« أصبــت بشــظايا قذيفــة صاروخيــة معاديــة بمنطقــة مــاس – بمــأرب، ا

الذيــن باشــروني بالضــرب ومارســوا أفظــع أنــواع التعذيــب رغــم حالتــي كجريــح وأســير حــرب – قامــوا بنقلــي  الــى قــوات 

ــى أماكــن إصابتــي  ــم التعذيــب مــن دهــس و ضــرب عل ــاة وأل ــال المعان العــدوان )إماراتيــة وســعودية( ذقــت معهــم وب

بقســوة تفــوق حــد الوصــف ولــم يكتفــوا بذلــك ، بــل قــام جنــدي أو ضابــط تابــع للقــوات العــدوان بطعنــي بخنجــره فــي 

رجلــي اليســرى، وتضاعفــت المعانــاة أثنــاء نقلنــا إلــى شــرورة، حرمونــي الراحــة كجريــح حتــى لمــدة دقيقــة، كنــت ُمرهــق 

و موجــوع حــد المــوت، و كنــت مــع زمائــي مقيديــن ومعصوبــي العيــون، حتــى ُنقلنــا الــى ســجون خميــس مشــيط.

ــذي شــعرت نفســيا  ــي اتذكــر مــرارة العــذاب ال ــي إال أن ــاء تعذيب ــا:« ورغــم الوجــع أثن ويســتمر)ع.ح( فــي حديثــه قائ

ونحــن فــي شــرورة، حيــن ســمعت ضابــط ســعودي ُيحقــق مــع زميــل أســير انهالــوا عليــه بالضــرب والــركل القاســي وكانــوا 

يتلفظــون عليــه بألفــاظ مهينــة تهتــك العــرض ويســبونه وكان يرغمونــه علــى ســب نفســه بإتهــام والديــه بالفاحشــة 

ــن  ــون أي ذرة م ــب،  أنهــم ال يحمل ــراه والتعذي ــة والهاتكــة للعــرض تحــت اإلك ــاظ المحطــة بالكرام ــن األلف وغيرهــا م

اإلنســانية هــم وحــوش و ليســو بشــر«.

قطعوا أصابعي 

جريــح أخــر لــم يكفيهــم أنــه مصــاب بــل زادو مــن أوجاعــه الجســدية و النفســية حيــن قامــوا بقطــع اصابعــه الســليمة أنــه 

االســير)ح.د( مــن منطقــة ارحــب محافظــة صنعــاء 26 عــام، وقــع فــي االســر 9/19 /2018م يــروي جــزء مــن معاناتــه 
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بالقــول :« وجدونــي مرمــي فــي الطريــق اثــر معركــة وكنــت جريــح ُمصــاب فــي راســي وبطنــي وظهــري، لــم اتلقــى أي 

اســعافات أوليــه وحيــن ادخلونــي مستشــفى نجــران تركونــي لمــدة يومييــن فــي الطــوارى وقالــوا لــن تقــدم لــك الرعايــة 

الطبيــة حتــى تعتــرف أنــك اخــو عبدالملــك الحوثــي، كنــت بحالــة ســيئة أجبتهــم أنــا لســت أخــوه هــو مــن صعــده وانــا مــن 

ارحــب لكنهــم ظلــوا مصريــن بــأن عليــا ان أعتــرف فقلــت لهــم بطائقــي لديكــم تأكــدوا مــن اســمي و مــكان ميــادي أنــا 

لســت اخــوه. قالولــي اذا غــدا عنــدك عمليــة، ســالتهم مــا نــوع العمليــة قالــوا لــي ال تســأل .

 يواصــل األســير ) ح. د( وصــف ماتعــرض لــه بالقــول:« فــي اليــوم الثانــي بعــد العمليــة حيــن افاقــت تفاجــا ان اصابعــي 

طعــت، ســألهم مــاذا جــراء قالــوا لــه مارضيــت تعتــرف أنــك أخــو عبدالملــك الحوثــي و كان المفــروض نقطــع يــدك مــن 
ُ
ق

المرفــق. اوجعنــي قطــع اصابعــي جســديا ومعنويــا، انهــم وحــوش، كل انــوع العــذاب ذقنــاه ونحــن جرحــى، وقــد ضغطــوا 

علينــا وعذبونــا بمســتوى عالــي مــن القســوة حتــى  عندمــا كنــا نطلــب منهــم عــاج أو نشــكي مــن المــرض، ينهالــوا علينــا 

بالضــرب والشــتائم البذيئــة. 

نزع االعترافات

كانــوا يقولــون لــه ســنجعلك تتمنــى المــوت فــا تجــده  أنــه  األســير )ق.م ( 24 عــام، مــن صعــده بنــي ســويد مجــز، تــم 

اســره فــي علــب بتاريــخ  التاســع مــن شــوال 1439هـــ   تحــدث عــن معاناتــه قائــا:« اصبــت بطلقــة فــي الــراس أغمــي 

عليــا مــدة ثــاث ســاعات اخذونــي وباعونــي للجيــش الســعودي، كل أســير بـــ 60 الــف .  ُنقلــت بعدهــا لخميــس مشــيط 

ثــم الــى المستشــفى و عندمــا افقــت كان بجانبــي عســكري مرافــق مــا يخلينــي اتحــرك كان يربطنــي و يقــول لــي بخليــك 

تمنــى المــوت و مــا تلقــاه، اســتمرت حالــة التعذيــب داخــل المستشــفى مــدة شــهرونص،  بعدهــا نقلونــي ســجن المدينــة 

العســكرية ووضعونــي فــي ســجن انفــرادي عذبونــي بالضــرب والتعليــق لينتزعــوا اعترافــات ألمــور ال نــدري عنهــا شــيء.

إكراه وتعذيب 

ســرت 
ُ
ســر فــي مــارب، تحــدث عــن مأســاتة فــي األســر قائــا:« أ

ُ
األســير الجريــح ) ر. م ( 37 عــام، مــن أمانــة العاصمــة أ

ــى المستشــفى إلجــراء عمليــة جراحيــة وفــي  ــي ال ــي نزيــف حــاد نقلون ــاري ســبب ل ــق ن حيــن أصيــب فخــذي األيمــن بطل

المستشــفى جــاء المدعو)هاشــم االحمــر ( وقــام بصفعــي مرتيــن علــى وجهــي و تلفــظ عليــا بشــتائم بذيئــة وطلــب منــي 

أن أعمــل تصريــح لقناتــي ) ســهيل والعربيــة( التابعــه لهــم حســب مــا يمليــه عليــا. كنــت جريــح وبضغــط شــديد أكرهــت 

علــى التصريــح لقنواتهــم بمــا يريــدون، ورغــم اننــا صرحنــا بمــا يريــدون لــم يتوقــف التعذيــب فقــد كنــا نتعــرض للصفــع 

والتعذيــب بالضــرب بالكابــات والهــراوات أنــا وأخريــن مــن األســرى الجرحــى أمثالــي.

 تعذيب مفرط 

و مــن خــال افــادات االســرى و شــهاداتهم يتضــح انهــم تعرضــوا لصنــوف التعذيــب و اشــكال األهانــة منهــا ايضــا مــا 
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ســر فــي صــرواح مــارب، وصفــا مــا تعــرض لــه بالقــول: 
ُ
عبــر عنــه األســير )ع . أ ( 22 عــام، مــن محافظــة ذمــار، الــذي أ

» أثنــاء إيداعــي الســجن تعرضــت للتعذيــب والمعاملــة القاســية بشــكل يومــي، ومــن اســاليب التعذيــب القاتلــة الصعــق 

صــاب بحالــة إغمــاء وال افيــق منهــا إال 
ُ
عــذب الــى أن أ

ُ
والصدمــات الكهربائيــة أثنــاء عمليــة التحقيــق مــرات عديــدة، كنــت ا

داخــل الســجن الــذي نحشــر فيــه«.

ســر فــي مــارب، وحشــية الممارســات 
ُ
وفــي ذات القســوة يصــف االســير )هـــ . م ( 30 عــام، محافظــة عمــران، والــذي أ

التــي تعــرض لهــا بالقول:«إضافــة إلــى التعذيــب البدنــي والنفســي كانــوا يتلفظــون عليــا بألفــاظ بذيئــة ومحطــة بالكرامــة 

ــاء، وبعــد أن ينتهــوا مــن التحقيــق  ــي بأســاك الكهرب ــوا يقومــون بلطمــي بالكابــات وتعذيب وتهتــك العــرض، كمــا كان

ــى رأســي  ــون بتنكيســي عل ــوا يقوم ــث كان ــم عنهــا شــيئًا، حي ــع ال أعل ــور ووقائ ــراف بام ــى االعت ومحــاوالت إكراهــي عل

وارجلــي إلــى أعلــى ووضعــي وســط طاولتيــن حتــى ال تهــوي أرجلــي إلــى األرض لمــدة 6 ســاعات وأنــا علــى هــذا الحــال، 

وكانــوا يجردونــي مــن مابســي بالكامــل مــا عــدا مــا يســتر عورتــي ويتلفظــون عليــا بكلمــات مهينــة وبذيئــة. 

ويواصــل االســير )هـــ . م ( حديثــة بالقــول:« جميــع األســرى الذيــن كانــوا معــي أيضــًا تعرضــون لاعتــداء علــى كرامتهــم 

الشــخصية و كانــوا يتعاملــون معهــم معاملــة قاســية وُمهينــة بصــورة مســتمرة وبشــكل يومــي، وزاد مســتوى التعذيــب 

واإلهانــة بعدمــا تــم  تســليمنا للجنــود والضبــاط اإلماراتيــون والســعوديون ضمــن عمليــة بيــع وشــراء لنــا«. 

محتجزون مدنيون

حتــى المدنييــن وعابــري الطريــق لــم يســلموا مــن إجرامهــم، فهــا هــو األســير )س.م ( 18 عــام، مــن  منطقــة نهــم أحــد 

ســره فــي مدينــة مــارب، عندمــا راى جثــة أحــد أبنــاء منطقتــه واراد نقلهــا، وقــد تحــدث عــن مــا 
ُ
المدنييــن الذيــن تــم أ

جــرى لــه بالقــول: » كنــت علــى مقربــه مــن مناطــق المواجهــة اتنقــل راكبــا علــى حمــاري و أنــا فــي  طريقــي رأيــت احــد أبنــاء 

تــل، لــم اســتطع تركــه فحملتــه فــوق الحمــار وشــاهدني عــدد مــن مقاتلــي التحالــف، توجهــوا الــي 
ُ
منطقتــي جثــة بعــد أن ق

غمــي علــي و لــم افــق إال وأنــا محتجــز 
ُ
علــى متــن طقــم عســكري وقامــوا بضربــي بقــوة علــى رأســي بأعقــاب البنــادق حتــى أ

داخــل حمــام، ثــم اخذونــي بعدهــا مربــوط العيــون، ُمقيــد االيــدي و القدميــن الــى ســجن مــارب.

وبمــرارة يســتمر)س. م ( فــي حديثــه قائــا:« كنــت يوميــا أخضــع للتحقيــق واتعــرض للضــرب المبــرح و التلفــظ عليــا 

ــى هــادي، منهــم هاشــم األحمــر و صــادق  ــل قــادة محســوبين عل ــة و محطــة للكرامــة مــن قب ــارات و اللفــاظ مهين بعب

المخافــي، و قــام المدعــو هاشــم األحمــر بتعميــر مسدســه وتوجيــه نحــو رأســي عــدة مــراة ومــرات يهددنــي إلكراهــي 

ــركل  ــق معــي والضــرب وال ــي بالتحقي ــاوب هــو وصــادق المخاف ــم عنهــا شــيء،  وكان يتن ــراف بتهــم ال أعل ــى اإلعت عل

ــم يجــدوا أي اعتــراف قــام هاشــم األحمــر بركلــي برجلــه مــن داخــل  بأرجلهــم والتلفــظ عليــا بألفــاظ مهينــة وعندمــا ل

الغــرف إلــى خــارج البــاب بقــوة حتــى ســقطت أرضــًا ثــم أمــر جماعتــه بنقلــي إلــى صافــر وتــم تســليمي ضمــن عمليــة بيــع 

وشــراء لقــوات اإلمــارات والســعودية.
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شفط دم األسير

  وهنــا أســير مدنــي يتعــرض لإلعتقــال وهــو ذاهبــا فــي طريقــة لزيــارة أحــد االشــخاص أنــه االســير ) ع . م ( 20 

عــام، مــن بنــي حشــيش وقــد تحــدث عــن مــا تعــرض لــه بالقــول:« تــم اعتقالــي مــن قبــل داعشــي بــدوي مــن آل ضجيــع 

وأنــا كنــت ذاهبــًا إلــى أحــد األشــخاص بمدينــة مــأرب وكنــت أعــزل فقــام بتســليمي إلــى مــا يســمى )المقاومــة( بالمجمــع 

ــى القــوات  ــي إل الحكومــي، ادخلونــي الســجن وقامــوا بضربــي ولطمــي وركلــي وتعذيبــي بصــورة فظيعــة، ثــم قامــوا بنقل

الســعودية واإلماراتيــة فــي صافــر، وهــم بدورهــم أنهكــوا جســدي ضربــًا وتعذيبــًا ونقلونــي مــع عــدة أســرى إلــى شــرورة 

وقامــوا باحتجــازي فــي الصحــراء علــى الرمــال لمــدة يوميــن وتعذيبــي، ومــن أفظــع ماعذبونــي بــه هــو حيــن قامــوا بشــفط 

ــاك  ــى خميــس مشــيط، وهن ــا إل ــدوار، ومــن ثــم قامــوا بنقلن ــي )500 سيســي( حتــى تعرضــت لل وســحب دم منــي حوال

كانــت المرحلــة األعنــف واألســوأ فقــد تعرضــت لشــتى صــور التعذيــب وأنواعــه، أنــه عــذاب يفــوق حــد الوصــف، مــن ضمــن 

مــا تعرضــت لــه أنــي وضعــت فــي زنزانــة انفراديــة لمــدة أســبوع و كان التحقيــق معــي يوميــًا، وأثنــاء التحقيــق تعرضــت 

للضــرب والصعــق بأســاك الكهربــاء، وفــي أحــد المــرات أثنــاء التحقيــق ضربــت بقــوة حتــى بــزغ الــدم بغــزارة مــن أماكــن 

ضربــي و الزالــت آثارهــا الضربــات ظاهــره حتــى اليــوم«.

ركت بين الرمال
ُ
ت

كذلــك األســير) ع . ع ( 40 عــام، مــن أمانــة العاصمــة، اعتقــل بتاريــخ 5 ذي الحجــة 1437هـــ بمدينــة مــارب، مدنــي 

وليــس مقاتــل، تحــدث عــن ماتعــرض لــه بالقــول:«  كنــت بمــأرب ال أحمــل أي ســاح ولــم أكــن بــأي جبهــة )لســت مقاتــًا( 

حيــث ذهبــت إلــى زيــارة أحــد أصدقائــي بمدينــة مــأرب – وتــم اعتقالــي وأســري مــن قبــل جماعــات تابعــة لهــادي ســلمونا 

لجنــود وضبــاط اماراتييــن وســعوديين فــي منطقــة صافــر وهــم مــن قامــوا بتعذيبــي بالصعــق بأســاك الكهربــاء حتــى 

فقــدت الوعــي، ثــم وضعــت بيــن الرمــال فــي الصحــراء مــن الصبــاح حتــى العصــر دون أكل أو مــاء، وجهــي نحــو الشــمس 

وا عنــد العصــر وصبــوا مــاء حــار جــدًا علــى جســدي ثــم نقلونــي إلــى مــكان آخــر بمــأرب،  ومقيــد ومربــوط علــى عيونــي، جــاء

وقــام جنــود اماراتيــون بإكراهــي علــى شــرب مــاء مخلــوط بالرمــل والســبورت ثــاث مــرات الــى أن شــعرت باأللــم، كانــت 

أمعائــي وبطنــي كأنهــا تتقطــع مــن شــدة األلــم«.

منع الشعائر الدينية

ة القــران .   وبحســب افــادات معظــم األســرى الذيــن ادلــوا بشــهاداتهم، انهــم منعــوا مــن ممارســة الشــعائر الدينيــة و قــراء

ســر فــي مــارب  ممــن تحدثــوا عــن ذلــك التضيــق و المنــع وعــن صنــوف 
ُ
األســير )ع. م ( 60 عــام،  مــن محافظــة ذمــار،  أ

ة  و صــور التعذيــب والمعاملــة القاســية التــى تعرضــوا بالقــول:«  منعنــا مــن ممارســة الشــعائر الدينيــة كالصــاة و قــراء

القــران ورفضــوا تزويدنــا بالمــاء الــازم للوضــوء و النظافــة، وعندمــا كانــوا  يشــاهدون أي أســير يصلــي »مســربل« يدخلــون 

الســجن ويقومــون بضربــه ولطمــه وركلــه ومنعــه مــن إتمــام صاتــه، ثــم يقومــون بســحبه إلــى خــارج الســجن ويتلفظــون 
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عليــه بقولهــم: »يــا رافــض.. يــا مجوســي.. يــا إيرانــي.. يــا شــيعي.. يــا كاب« ....، وغيرهــا مــن األلفــاظ البذيئــة والُمهينــة 

، وال يعــود  االســير إلــى الســجن إلــى علــى بطانيــة مــن كثــرة التعذيــب ومنهــم أنــا شــخصيًا تعرضــت لذلــك بــدون أي مبــرر 

ســوى أننــا كنــا نســربل أثنــاء صاتنــا«.

وفــي ذات الســياق يتحــدث األســير )س . ص ( 23 عــام، مــن ضحيــان صعــدة، أســر فــي 11 ذي الحجــة بمارب،بالقــول:« 

تناوترتيلنــا لمــا نحفظــه مــن القــرآن الكريــم وكمــا حرمنــا مــن حــق ممارســة الشــعائر الدينيــة، عندمــا  عذبونــا لمجــرد قراء

نقلنــا علــى متــن طائــرة مروحيــة مــن شــرورة إلــى منطقــة خميــس مشــيط كنــا  نرتــل و نقــرأ بعــض مــا نحفــظ مــن ســور 

وآيــات القــرآن الكريــم ونســبح ونذكــر اللــه تعالــى، وكان كلمــا ســمعنا الجنــود الســعوديون و اإلمارتيــون يباشــرونا بالضــرب 

، فقــد صفعــت علــى وجهــي وضربــت بالكابــل اكثــر مــن مــرة حيــن اقــراء القــران وكذلــك جميــع األســرى. كا انهــم كانــوا 

يتلفظــون علينــا و يتهمونــا بالكفــر ويصفونــا بالروافــض والمجــوس وغيرهــا مــن األلفــاظ الحاطــة بالكرامــة والتكفيريــة، 

ة ممــا جعلنــا نقــرأ بقلوبنا.هــؤالء الجنــود أنهــم  ة القــرآن أو حتــى مجــرد تحريــك الشــفاه بالقــراء وقــد منــع أي أســير مــن قــراء

وحــوش عاملونــا معاملــة ســيئة ال اخــاق فيهــم وال إنســانية.

أســير أخــر يتحــدث عــن منــع الجنــود الســعوديونو اإلماراتيــون لاســرى مــن إداء الشــعائر الدينيــة و العبــادات، أنــه 

األســير) م . د ( مــن الجعفريــة و قــد تحــدث قائــا:« أثنــاء ايداعنــا بالســجن بقاعــدة خالــد الجويــة – بخميــس مشــيط 

مــع عشــرات االســرى كان الجنــود والضبــاط الســعوديون القائمــون علــى الســجن يمنعوننــا مــن الصــاة بحريــة وانمــا حســب 

مزاجهــم، و قــد كانــوا يمنعــون مــن الصيــام  فــاذا علمــوا أن أحدنــا صائمــا يجبــرون علــى األفطــار حيــث يدخلونــا زنزانــة 

انفراديــه، لقــد عرفــت هــذا النــوع مــن التعذيــب فقــد قامــوا بــا دخلــي زنزانــة انفراديــة وتعذيبــي فيهــا بالضــرب والجلــد 

ــم ومعدتــي فارغــه، قامــوا  ــي كنــت صائ ــة كون ــى وشــك الغيبوب ــي وكنــت عل بالكابــات العصــى ، وحيــن انهكــت اعصاب

بإرغامــي علــى شــرب ســبورت مخلــوط بشــعر تــم حلقــه مــن راســي مــع مــاء قليــل وارغمونــي علــى شــربه ولــم اشــعر اال 

بحالــه اغمــاء واإلالم تفــوق الوصــف وكإنــو يقومــون باســتدعاء بعــض مــن زمائــي االســرى وقامــوا بنقلــي علــى بطانيــة الــى 

الســجن الــذي كنــت فيــه«.

ســر فــي منطقــة األشــراف فــي محافظــة 
ُ
و كذلــك االســير ) ي . م ( 21 عــام، مــن منطقــة بنــي يوســف الحيمــة الداخليــة، أ

مــارب، بتاريــخ 21 ذي الحجــة 1437هـــ افــاد قائــا:« أول مــا وصلنــا الســجن وو تــم إحتجازنــا فــي زنزانــة بقاعــدة خالــد 

الجويــة بمنطقــه خميــس مشــيط قامــو الجنــود الســعوديين مباشــرة بإدخالــي زنزانــة انفراديــة جلســت فيهــا لمــدة اســبوع 

 
َ
ــام واقفــا مقيــدا ــا وتعذيبــا أثنــاء عمليــة التحقيــق اليومــي. كانــوا يتركونــي أن كامــل و خــال ذلــك انهكــوا جســدي ضرب

مربوطــا علــى جســم صلــب مــن خــارج الزنزانــة. كمــا أن الزنزانــة  كانــت ضيقــه جــدا بمســاحة اربــع حبــات بــاط  ، وكإنــو 

اخــر الليــل يوميــا يعذبونــي بالصعــق بالكهربــاء فــي جميــع  اجــزاء جســدي،  بعدهــا قامــوا باخرجــي الــى الســجن الجماعــي 

مــع زمائــي. ومــن ابــرز انتهــاكات ايضــا يعذبونــي اخريــن لمــاذا اننــا مــا نضــم فــي الصــاة و ليــش اتقــدم باألســرى وامهــم 

اثنــاء الصــاة وكإنــو يقولــون اننــي رافضــي وشــيعي وايرانــي  وبعدهــا اخرجونــي وقامــوا بصلبــي لليلــه كاملــه مــن بعــد صــاة 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

591



01

العشــاء حتــى اليــوم الثانــي«.

كسروا ساقي 

ســر فــي مــارب، تعــرض لوحشــية كبيــرة وتعذيــب مفــرط تحــدث 
ُ
األســير ) ف – ص ( 21عــام،  مــن الحيمــة الداخليــة، أ

عنــه بمــرارة وااللــم حاضــر معــه بالقــول: » تــم نقلــي إلــى مدينــة مــأرب بعــد وقوعــي باألســر وعنــد وصولــي مدينــة مــأرب 

ــه اســمه )جــال(  وعنــد  ــا بمجيئ ــوا قــد هددون ــي الســجن وقامــوا بتعذيبــي بالضــرب وجــاء شــخص منهــم  كان أدخلون

وصولــه قامــوا بكســر ســاق رجلــي اليســرى بوحشــية تفــوق حــد الوصــف وقــد كنــت أعانــي مــن التــوا فيهــا، ســقطت مغميــًا 

ــم، مكثــت  ــم مــن الكســر، لــم يعطونــي مهدئــات تخفــف عنــي األل ــم أفــق إال بالمستشــفى، كنــت أتأل ــم ول مــن شــدة األل

اســبوع فــي المستشــفى، ثــم نقلــت مــع عــدد مــن األســرى إلــى شــرورة، كانــت ســاقي اليســرى متعفنــة وممتلئــة بالقيــح، 

وفــي ســجن خميــس مشــيط منــع الســعوديون عنــي المجارحــة والعــاج إال مــرة فــي كل شــهر، األمــر الــذي حــال دون 

تماثلــي للشــفاء وفــوق كل ذلــك كان الجنــود الســعوديون يدوســون بأرجلهــم و يضربــون بالعصــا علــى مــكان الكســر ذلــك 

ــت أثــار  ســاقي مكســورة  ــى ممارســتهم صنــوف ووســائل التعذيــب البدنــي والنفســي بشــتى أنواعــه، ومازل باإلضافــة ال

شــاهدة علــى وحشــيتهم.

متاجرة باألسرى

ومــن خــال اقــوال و افــادات األســر نجــد أن عــدد كبيــر منهــم تــم اســتغالهم و المتاجــرة بهــم فــي صفقــات بيــع وشــراء 

للقــوات الســعودية و اإلماراتيــة فــي صــورة تعيــد لاذهــان عمليــة الــرق واالســتعباد المجرمــه فــي القوانيــن والمواثيــق 

الدوليــة واإلقليميــة والدســاتير الوطنيــة التــي تحضــر األتجــار بالبشــر ســواًء فــي  حــاالت الســلم أوالحــرب.

األســير )أ . م (  تحــدث عــن ممارســات مــا تســمى ) بالمقاومــة ( و اســلوبها فــي عمليــة اإلتجــار ببيــع االســرى للقــوات 

الســعودية و اإلماراتيــة بالقــول : » تعرضنــا  لشــتى أنــواع التعذيــب والتنكيــل، وحيــن ُنقلنــا إلــى معســكرات تابعــة للقــوات 

ــغ  ــاإلذالل و نحــن ُنبــاع كالســلع مقابــل مبال ــن محافظــة مــارب، شــعرنا ب ــر م ــة صاف ــة والســعودية فــي منطق اإلماراتي

ماليــة عــن كل أســير، أنــا واحــد منهــم، وفــور اســتامنا مــن قبــل الجنــود والضبــاط اإلماراتييــن باشــرونا بالضــرب و الجلــد 

بالكابيــات كالعبيــد. ُصفعــت علــى وجهــي عــدة مــرات، وقــام أحدهــم اعتقــد أنــه ضابــط إماراتــي – بركلــي حتــى وقعــت 

علــى األرض، وكان يدهــس علــى بطنــي ويغــرف التــراب بأرجلــه و ينثرهــا علــى وجهــي وهــو يتلفــظ  بألفــاظ بذيئــة و 

يتعامــل بقســوة و هــو يخاطبنــا بقولــه يــا روافــض أنتــم مجــوس.. ثــم يســرد مــا ال يوصــف مــن االلفــاظ البغيضــة و الســيئة.

ــى  يســتمر فــي حديثــة قائــا:« قــام اإلمارتيــون بنقلــي مــع عــدد مــن األســرى علــى متــن مروحيــة مــن مطــار صافــر إل

ــى  ــا ال ــى ان وصلن ــرة ال ــى متــن الطائ ــركل حتــى ونحــن عل ــا بالضــرب والصفــع وال ــم يتوقــف تعذيبن منطقــة شــرورة و ل
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منطقــة شــرورة ونحــن جميعنــا مقيــدون ومربطــو العيــون ، وفــي مشــهد ال يمكــن ألحــد أن يتوقعــه، ُرمينــا بقــوة 

وبقســوة مــن الطائــرة أثنــاء هبوطهــا ولــم نشــعر إال بارتطامنــا علــى األرض بيــن الرمــال، وفــي منطقــة شــرورة قامــوا 

الجنــود الســعوديون بشــفط وســحب دمــي حتــى دخلــت فــي حالــة غيبوبــة لــم أفــق منهــا إال بعــد ســت ســاعات و انــا مرمــي 

بعيــدًا بيــن الرمــال بالصحــراء مكبــًا بالقيــود ومربــوط العينيــن لمــدة يوميــن بــا أكل وال مــاء متعرضــًا لــكل تقلبــات الجــو 

القاســية، وفــي اســلوب أخــر مــن اســاليب التعذيــب قامــوا بكــوي جســدي بالنــار كمــا تشــاهدون بظهــري آثــار تعذيبــي 

ــاء العموميــة بــدون أي مبــرر وبصــورة وحشــية، وبعــد يوميــن مــن التعذيــب والتنكيــل قامــوا  بالكــوي بالنــار وبالكهرب

بنقلــي مــع عــدة أســرى إلــى ســجون ومعتقــات بمنطقــة خميــس مشــيط«.

خدش بالحياء

ســر فــي الـــ 18 ذو الحجــة 1437هـــ بمنطقــة 
ُ
االســير ) م .أ .أ ( 30 عــام، مــن بنــي بهلــول – محافظــة صنعــاء، أ

االشــراف- مــارب يتحــدث عمــا تعــرض لــه بالقــول:« نقلنــا إلــى منطقــة صافــر حيــث تتواجــد قواعــد ومخيمــات عســكرية 

تابعــة للقــوات اإلماراتيــة، وتــم بيعنــا لجنــود اماراتييــن قامــوا بتجريــدي مــن كل مابســي حتــى مــا يغطــي العــورة بصــورة 

مهينــة ومخدشــة للحيــاء وقامــوا عقبهــا بضربــي بأســاك وكابــات علــى جميــع جســدي وتصويــري بالفيديــو علــى هــذا 

الحــال مــن التعذيــب والتعريــة وتهديــدي بنشــر الفيديــو إذا لــم أعتــرف لهــم وأدلــي معلومــات، ومــن شــدة التعذيــب 

أصبــت بالعطــش الشــديد والجفــاف وناشــدتهم أن يســقوني قطــرات مــن المــاء وقامــوا الجنــود اإلماراتييــن بتقديــم بــول 

لــي وإكرهونــي علــى شــربه تحــت التعذيــب والضــرب وبعــد ذلــك قــام أحــد الضبــاط اإلماراتييــن بإخــراج خنجــره ووضعــه 

علــى رقبتــي وهــدد أنــه ســيقوم بذبحــي وحــزه علــى رقبتــي عندهــا أصبــت بحالــة إغمــاء و الــدم ينــزف مــن فمــي و أنفــي 

قامــوا بربطــي علــى طقــم وســحلي علــى الرمــال عريانــًا وكنــت أشــعر بالــم رغــم شــعوري بفقــدان الوعــي جزئيــا. وعنــد 

توقــف الطقــم الــذي ربطــت عليــه ســمعت الضابــط اإلماراتــي يأمــر جنــوده بإطــاق الرصــاص عليــا وكان يقــول اعدمــو 

هــذا الرافضــي المجوســي وارمــوه بالرصــاص، و فعــا اطلقــوا الرصــاص بشــكل كثيــف حتــى ظننــت أن جميعهــا اخترقــت 

اجــزاء جســدي متمنيــًا أن افــارق الحيــاة حقيقــة ، لــم اتخيــل تلــك الفظائــع التــى ارتكبهــا اولئــك الوحــوش االشــرار أنهــا 

وحشــية تفــوق حــد الوصــف ».

مراحل األسر 

ويحكــي األســير )  س. م ( أســر فــي مــارب، مراحــل االســر وأنــواع التعذيــب كجــزء مــن تفاصيــل الممارســات الوحشــية  

التــى عانــى منهــا معظــم االســرى، وعبــر عــن تلــك المعانــاة بالقــول: » بــدات المرحلــة االولــى بإعتقالنــا فــي مــارب مــن 

قبــل احــدى الجماعــات المتشــددة والمســلحة لتابعــة للرئيــس هــادي والمرتبطــة بقــوات العــدوان، قامــوا بــإ يداعنــا فــي 

ســجن البحــث و البعــض األخــر فــي ســجون أخــرى بمدينــة مــأرب،  هنــا  مارســوا ضدنــا صنــوف التعذيــب وســوء المعاملــة 
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،اودعنــا فــي ســجون بــاردة جــدًا، والبعــض قيــدوا فــي الصحــرى ليكونــوا فــي مرمــى تقلبــات الجــو،  حرمنــا مــن الطعــام 

والمــاء لعــدة أيــام و فــي بعــض األحيــان كانــت توضــع مــواد غريبــة مــع الطعــام  تحــدث مغــص وآالمــًا فــي البطــن، نقلنــا 

مــن منطقــة شــرورة إلــى معتقــات وســجون خميــس مشــيط  وهنــاك تعرضنــا الــى صنــوف مختلفــة مــن انــواع التعذيــب 

و قســاوة المعاملــة مــن قبــل جنــود وضبــاط ســعوديين و اماراتيــن، وبقينــا هنــاك حتــى تاريــخ اإلفــراج.  مــا نرجــوه االن 

هــو ان ُيفــرج اللــه ســبحانه عــن كل أســير ُيعانــي مــن وحشــية القــوات الســعودية واالماراتيــة وحلفائهــا، النهــم جميعهــم 

ليســوا ســوء وحــوش مجــردة مــن المشــاعر اإلنســانية و قلــوب خاليــة مــن الرحمــة.

تعذيب جسدي ونفسي

االســير ) ق. ي ( 20 عــام،  مــن ذيفــان محافظــة عمــران، وقــع فــي األســر فــي الـــ 15 مــن شــهر ذي الحجــة 1437هـــ 

فــي منطقــة مــاس محافظــة مــارب، وصــف شــيء مــن معاناتــه بالقــول:« أن قامــوا ببيعنــا إلــى قــوات العــدوان اإلماراتيــة 

ــوق  والســعودية فــي صافــر و مارســوا ضــدي شــتى صــور التعذيــب الجســدي والنفســي والمعاملــة القاســية، نقلونــا ف

مروحيــة إلــى منطقــة شــرورة ثــم أدخلونــي مــع حوالــي )15 أســيرًا( فــي غرفــة صغيــرة تقــدر حوالــي متريــن × متريــن 

تقريبــًا بــدون فــراش وحتــى موكيــت وتركنــا بداخلــه مقيديــن علــى البــاط، كان البــرد قــارس وفــي ضرورتــه، ورغــم شــدة 

البــرد  قــام الجنــود الســعوديون و اإلمارتيــون بتشــغيل مكيفــات المعتقــل علــى الوضــع البــارد ومكثنــا فيهــا مــن المغــرب 

حتــى التاســعة صباحــًا مــن اليــوم الثانــي وقامــوا بنقلنــا منــه إلــى خميــس مشــيط علــى الطائــرة المروحيــة«.

احتجزوني داخل ثالجة

ســر فــي الـــ 10 مــن ذي الحجــة فــي مــارب  تعــرض للتعذيــب مــن 
ُ
االســير) م . ع ( 22 عــام، مــن منطقــة الجعفريــة،  أ

قبــل قــوات إماراتيــة و ســعودية،عقب اســتامهم لاســرى و قــد افــاد بالقــول:« الدواعــش بعــد أســري وممارســة التعذيب 

بصــورة فظيعــة، نقلونــي إلــى قــوات العــدوان اإلماراتيــة والســعودية بصافــر وفــور تســليمي قــام الجنــود والضبــاط 

الســعوديون واإلماراتيــون بتعذيبــي بالضــرب بالكابــات والصعــق بالكهربــاء ومنــع األكل والمــاء واحتجزونــي بداخــل 

ثاجــة لمــدة يوميــن )48( ســاعة، وبعدهــا أخرجونــي منهــا وكنــت علــى وشــك المــوت،  ثــم قامــوا بنقلــي إلــى منطقــة 

شــرورة وهنــاك أدخلونــي مــع عــدة أســرى معتقــل ال يوجــد عليــه إال البــاط ومكثــت ثاثــة أيــام فيــه وكانــوا يقومــون 

بالــركل والدهــس علــى جســدي والضــرب وحرمانــي مــن األكل والشــراب الضــروري بحيــث تــم إعطائــي ثاثــة ارغفــه خبــز 

وقــارورة مــاء )300( مــل فقــط فــي مــدة )5( أيــام، ثــم نقلونــا إلــى خميــس مشــيط«.

تعذيب األسرى 

ســر بتاريــخ 20 ذو الحجــة بمــارب و قــد وصــف 
ُ
االســير ) م . ع ( 25 عــام، مــن منطقــة كتــاف محافظــة عمــران، أ
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مــا تعــرض لــه بالقــول:« أصبــت بشــظايا قذيفــة صاروخيــة معاديــة بمنطقــة مــاس – بمــأرب ثــم اعتقلونــي الدواعــش 

وبعــد ممارســتهم أفظــع أنــواع التعذيــب رغــم حالتــي كجريــح وأســير حــرب – قامــوا بتســليمي لجنــود ســعوديين و 

اماراتييــن، وهــوالء قامــوا مباشــرة بســبي وضربــي ودهــس أماكــن إصابتــي بقســوة تفــوق حــد الوصــف، ولــم يكتــف أحــد 

الجنــود اإلماراتييــن بضربــي فحســب بــل قــام بطعنــي بخنجــره فــي رجلــي اليســرى، وتضاعفــت المعانــاة أثنــاء نقلنــا إلــى 

شــرورة، حرمونــي الراحــة كجريــح حتــى لمــدة دقيقــة، لقــد كان التعذيــب يفــوق حــد الوصــف، كنــا مقيديــن ومربــط علــى 

أعيننــا حتــى نقلنــا ســجون خميــس مشــيط، أثنــاء نقلنــا إلــى شــرورة ســمعت ضابــط ومحقــق تابــع لقــوات االســعودية و انــا 

معصــوب العينيــن يحقــق مــع زميــل أســير واثنــاء التحقيــق معــه كان يضربــة ضربــا موجعــا باإلضافــة الــى األلفــاظ التــى 

كانــوا  يتلفظــون بهــا عليــه، وكان يرغمونــه علــى ســب نفســه باتهــام والديــه بالفاحشــة وغيرهــا مــن األلفــاظ المحطــة 

بالكرامــة والهاتكــة للعــرض تحــت اإلكــراه والتعذيــب، وبعــد ذلــك نقلنــا الــى خميــس مشــيط وهنــاك تــم تســليمنا الــى 

جنــود وضبــاط اماراتيــن وســعوديين، وقــد عذبونــي بطريقــة وحشــية، قامــوا بلــف حبــل علــى عنقــي و علقونــي شــنقا و 

كانــوا قبــل أن الفــظ انفاســي يفكــون الحبــل و هكــذا عشــر مــرات اســتمر ذلــك مــن الســاعة 12 ظهــرًا وحتــى العصرذلــك 

اليــوم المريــر. فــي مــرات أخــرى كثيــرة  كنــت اعــذب بالصفــع والضــرب المبــرح علــى وجهــي وجســدي والتلفــظ علــّي 

بألفــاظ بذيئــة ومنحطــة وكانــوا يضعــون ســكين علــى عنقــي مهدديــن لــي بالذبــح انهــم وحــوش ال يحملــون أي ذرة مــن 

اإلنســانية لقــد رأيــت بــأم عينــي قيــام جنــود وضبــاط إماراتييــن وســعوديين أثنــاء نقلنــا إلــى صافــر يعذبــون اســرى جســديًا 

وبدنيــًا ويعاملوهــم معاملــة قاســية ومنهــم األســير/ )م . غ ( و)ص. ن( و)أ.ع (، إضافــة إلــى طفــل مــن حريــب مــأرب ال 

يتجــاوز عمــره 10 ســنوات، كانــوا يعذبونــه بصــورة متوحشــة وقاســية.

رحلة خميس مشيط

و عــن أبــرز اإلنتهــاكات التــى تعــرض لهــا االســرى فــي خميــس مشــيط تحــدث األســير ) س.ص( 23 عــام، بالقــول :« تــم 

نقلنــا مــن قبــل القــوات اإلماراتيــة والســعودية وتحالفهــا مــن منطقــة شــرورة إلــى خميــس مشــيط وكنــا نحــو )70( أســيرًا 

وأثنــاء مــا كنــا علــى متــن الطائــرة المروحيــة الخاصــة بنقــل األفــراد والعتــاد، تعرضنــا لشــتى أنــواع المخاطــر والتعذيــب، 

كانــوا الجنــود يضربونــا بصــورة وحشــية بأســاك الكهربــاء والكابــات كمــا كانــوا ينكســون رؤوســنا الــى اســفل ويعلقونــا 

مــن ارجلنــا بحبــال إلــى أعلــى، وتــم تثبيتنــا علــى هــذا الحــال حتــى وصولنــا مطــار خميــس مشــيط وتحديــدًا قاعــدة خالــد 

ــا بســجون  الجويــة ونحــن أيضــًا مقيــدون ومربطــون علــى أعيننــا، انتهــاكات تفــوق حــد الوصــف، وبعــد مــا تــم احتجازن

غيــر مائمــة حربيــة بقاعــدة خميــس مشــيط الجويــة وهنــا بــدأت المرحلــة الفظيعــة مــن التعذيــب الجســدي والنفســي 

والمعاملــة القاســية وشــتى أنــواع وصــور العنــف والتعذيــب ضــد جميــع األســرى، وكان مــن أبــرز مــا تعرضنــا لــه وتعرضــت 

)10( مــرات  أنــا شــخصيًا ،تعذيبنــا بالصعــق بالصدمــات الكهربائيــة ، تعرضــت للتحقيــق المصحــوب بالعنــف والضــرب لـــ

واســتجوابي عــن أشــياء ال أعرفهــا، ايضــا كنــا نجلــد جميعــًا كل يــوم مــن 80 – 120 جلــدة فــي ظهورنــا بعــد تعريــض 
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أجســادنا لحــرارة الشــمس وتجريدنــا مــن مابســنا. أثنــاء التحقيــق معــي بأحــد المــرات قامــوا بتعذيبــي وضربــي الضبــاط 

والجنــود الســعوديين المحققيــن حتــى كســرت يــدي اليســرى، وكنــت كل يــوم أعانــي مــن نزيــف دم خــرج مــن أنفــي وفمــي 

مــن كثــرة التعذيــب.

زنزانات انفرادية ضيقة

 نوعــا أخــر مــن انــواع التعذيــب بالقــول:« قــام جنــود ســعوديون فــي 
َ
ويســتمر االســير ) س . ص( فــي حديثــه واصفــا

ســجن خميــس مشــيط بإدخالــي زنزانــة انفراديــة عبــارة عــن 80ســم ×80ســم  وارتفــاع نصــف قامــة،  وتــم تقييــد 

ارجلــي، و علــى هــذا الحــال ظللــت بوضــع الجالــس مــدة 15 يــوم، وكان االكل خفيــف جــدا، وأيضــا لــم يســمحون لــي بالخروج 

لقضــاء الحاجــة فكنــت اقضــي حاجتــي بمابســي حتــى تجــف و بعــد 15 يــوم تــم اخراجــي لتفاقــم حالتــي وجلســت شــهرين 

ال اســتطيع القيــام والحركــة  جــراء نــوع و مــدة تعذيبــي بالزنزانــة االنفراديــة ».

نقص في الغذاء 

ــخ 20 ذي الحجــة، تحــدث عــن  ــارب بتاري ــي م ــار، أســر ف ــس محافظــة ذم ــة أن ــن منطق األســير )ع. م ( 60 عــام، م

ــع االســر بســجن خميــس مشــيط  ــاة التــى تعــرض لهــا جمي ــاة الشــرب و المعان ــت تقــدم لهــم و مي ــات التــى كان الوجب

حســب وصفــه قائا:«عقــب نقلنــا مــن شــرورة إلــى خميــس مشــيط واحتجازنــا بمعتقــات وســجون ســرية بقاعــدة خميــس 

مشــيط، كانــت الوجبــات المقدمــة لنــا مــن الســعودية عبــارة عــن حبــة رغيــف خبــز )خــاص( وحبــة جبــن فــي اليــوم ومثلها 

ــأكل بدقائــق  ــا غــداء عبــارة عــن رز ومطيبــة بهــا طبيــخ بعــد أن نكمــل ن ــوا يعطونن فــي المســاء وبعــض الوجبــات كان

نفاجــئ بــآالم ببطوننــا كانــت تعتصــر معانــا )كعصــارة كهربــاء( نتيجــة وضــع قــوات الســعودية مــادة بيــن األكل لمقــدم 

لنــا وعندمــا يــزداد األلــم، ومــن كان يريــد الحمــام ليقضــي حاجاتــه وعندهــا نفاجــئ بوحشــية جنــود الســعودية والقائميــن 

ــه بدخــول الحمــام كــون الحمامــات  ــا الســماح ل ــركل والجلــد 80 جلــدة لطلــب أحدن ــى المعتقــل يمارســه الضــرب وال عل

بأماكــن بعيــدة والســجون والمعتقــات التـــي نوجــد فيهــا ليــس بهــا حمامــات وعــدد مــن زمائــي األســرى كان عندمــا يريــد 

قضــاء حاجاتــه نصطــف طابــور ونغطــي عليــه ويقضــي حاجاتــه بأكيــاس باســتيكية بداخــل الســجن نتيجــة ذلــك، أمــا 

المــاء للشــرب فقــد كانــوا يعطوننــا قــارورة ســعة )300( مــل فــي اليــوم والليلــة ومثلهــا اليــوم الثانــي«.

قلع األظافر

األســير ) أ . م ( وصــف احــد اســاليب التعذيــب قائــا:« قــام ضابــط ســعودي أثنــاء تحقيقــه معــي يعــرف تحقيــق بســجن 

خميــس مشــيط قــام بإشــهار خنجــره وتعذيبــي بوحشــية وقســاوة بقيامــه بقلــع ظفــر أصبعــي )الســبابة( لليــد اليســرى 

بالخنجــر ولتلفــظ علــي بألفــاظ مهينــة وبذيئــة وكمــا تشــاهدون الزال آثــار التعذيــب بقلــع الظفــر أعانــي منــه حتــى اليــوم، 
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بــدون أي مبــرر ســوى أننــا أســرى وقعنــا باألســر، إضافــة إلــى ذلــك قامــوا بكيــي بالنار)أســاك الكهربــاء( برأســي وســاقي 

واآلن أتعــرض لحــاالت عــدم إدراك بالوعــي بيــن حيــن وأخــرى، بعــض األحيــان عندمــا أصلــي ال أذكــر شــيء وأتذكــر عندمــا 

يحاورنــي أي شــخص وإضافــة إلــى حالتــي النفســية، أنــا متعــب جــدًا لقــد مارســوا ضــدي أفظــع االنتهــاكات أنهــم وحــوش 

عديمــوا اإلنســانية ،أبشــع وأفظــع صورالتعذيــب بكافــة أنواعــه وبقســوة ووحشــية عذبونــي، تلــك القســوة لــن تجدهــا 

حتــى عنــد الوحــوش كــون لديهــا نوعــًا مــن الرحمــة والشــفقة«.

محاولة التحرش

األســير) ن . ح ( 21 عامــًا مــن صنعــاء، تــم أســره فــي منطقــة الــزور محافظــة مــارب، بتاريــخ 10 اكتوبــر 2015م، 

أســره مرتزقــة مواليــه للقــوات الســعودية وتحــدث قائــا:« »اثنــاء مــا كان محبوســين بخميــس مشــيط وبعــد قيــام جنــود 

وضبــاط ســعوديون بتعذيبــي أنــا وعــدد مــن األســرى زمائــي، مــن بينهــم االســير )أ. ع( طلــب منــا الجنــود الســعوديين ان 

نقــوم بخلــع مابســنا امامهــم والتعــري وممارســة الفاحشــة ) اللــواط( ولكــن زميلــي االســير)أ . ع ( صــار يصــرخ امامهــم 

ويقــول لهــم نحــن انصــار اللــه ولســنا مــن بنــي الكيــان الصهيونــي وحــال بينــي وبيــن مــا يريــدون وكإنــو ســكارى ثــم تلفظــو 

علينــا بالســب بمــا يســي ال عراضنــا«.

و فــي ذات الســياق يصــف االســير ) ا . ع ( 20 عــام، مــن منطقــة بنــي حشــيش، تــم أســره فــي 15 ذي الحجــة 1437 

هـــ،  فــي منطقــة األشــراف – قــارب محافظــة الجــوف، مــا تعــرض لــه بالقــول :« بعــد أن نقلونــا مــن شــروره الــى خميــس 

مشــيط بأحــد الســجون والمعتقــات الســرية بقاعــدة  الملــك خالــد الجويــة ومنفــذو وصولنــا قامــوا بتعذيبنــا بشــكل يومــي 

وبطريقــة وحشــية وعــدم مراعــاة ابســط حقــوق االســير ومــن ابــرز مــا تعرضــت لــه بالســجن مــن انتهــاكات التحقيــق 

معــي )10(مــرات مــن قبــل محقــي وضبــاط ســعوديين ال اعرفهــم حيــث كنــت مربــط علــى عيونــي ومقيــدا وكإنــو 

يكرهونــي بــان اعتــرف ان االمارتيــن مســكوني واعتقلونــي وعندمــا اصــرح بالحقيقــة يقدمــون بضربــي بســلك كهربائــي 

ســتين ضربــة  ويحبســوني فــي زنزانــة انفراديــه، تعــرض عــدة مــرات اثنــاء الســماح لــي بدخــول الحمــام لقضــاء الحاجــة 

االكــره علــى خلــع مابســي وتعريتــي، وعنــد خروجــي مــن الحمــام كإنــو يريــدون منــي ممارســة الفاحشــة معاهــم ) اعمــال 

قــوم لــوط(  وكنــت ارفــض فيزيــدوا مــن تعذيبــي بصــورة مؤلمــة بســبب رفضــي، وعندمــا قمــت بالتبليــغ بالجنــدي الــذي 

كان يطلــب منــى فعــل الفاحشــة، قــام الضابــط  بتعذيبــي واودعنــي بزنزانــة انفراديــة مســاحتها اربــع بــاط واحتجزنــي 

فيهــا لمــدة )7( ايــام، ومنهــا ثاثــة ايــام بــا طعــام وماء.كمــا كنــا أنــا وزمائــي فــي األســر نعاقــب بالــركل والضــرب وشــتى 

انــواع التعذيــب والمعاملــة القاســية – لمجــرد طلبنــا مــن الجنــود والضبــاط الســعوديين الســماح لــه بقضــاء الحاجــة«.

كابوس مظلم 

األســير) هـــ . م ( 30 عــام، مــن منطقــة المــدان محافظــة عمران،وصــف مــا تعــرض لــه بالقــول :«اثنــاء احتجازنــا بســجن 
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خميــس مشــيط وممارســه صنــوف وانــواع التعذيــب الجســدي والنفســي والمعاملــة القاســية يفــوق الوصــف ســأتحدث 

عــن تلــك المــرة التــى طلــب  فيهــا زميلــي االســير )ح . ع ( مــن الجنــود الســعوديين الســماح لــه بدخــول الحمــام لقضــاء 

الحاجــة – قــام الجنــود الســعوديين بفتــح بــاب الســجن وســحبوه الــى الصالــة خــارج الســجن وقامــوا بتعذيبــه بالــركل بقــوة 

وعنــف ومصحوبــا بالســب والتلفــظ عليــه بألفــاظ مهينــه وحاطــه بكرامتــه، كإنــو يركلونــه كأنهــم يلعبــون كــرة القــدم 

فــي منظــر ال اســتطيع نســيانه، وكان زميلــي يصيــح بشــدة مــن شــدة التعذيــب. بعــد ذلــك اليــوم جلــس ظــل زميلــي مــا 

يقــارب الشــهرين وهــو يتألــم مــن كليتيــه جــراء الــركل والتعذيــب. اشــعر بوجــع حيــن اتذكــر فتــرة  وجودنــا باألســر –إنــه 

كابوســا مظلمــا مليئــا باإلجــرام والوحشــية والمعاملــة القاســية والتعذيــب الــذي تعرضنــا لــه مــن قبــل القــوات الســعودية 

وتحالفهــا«.

خدش الحياء وإذالل األسرى

األســير) ف . م ( 18 عــام، مــن منطقــة بنــي حشــيش محافظــة صنعــاء تحــدث قائا:«أثنــاء مــا كنــا فــي ســجن خميــس 

مشــيط ارتكبــت فضائــع وانتهــاكات لجميــع االســرى مــن ذلــك مــا قــام بــه احــد الجنــود الســعوديين حيــن اســتدعاء زميلــي 

االســير )ح . ح (  واخراجــه مــن عندنــا للتحقيــق معــه بغرفــه التحقيــق بعيــده خــارج الســجن وبعــد حوالــي ســاعتين 

ــة اغمــاء وغيبوبــة جــراء شــدة التعذيــب البدنــي  باســتدعاء اربعــه مننــا ألخــذه وقمنــا بأخــذه علــى بطنيــة وكانفــي حال

والنفســي ومنهــا اننــا شــاهدنا اثــار التعذيــب بمؤخــره زميلنــا االســير بقيــام احــد الجنــود والضبــاط اثنــاء التحقيــق معــه 

بإشــهار خنجــره وتحديــده علــى مؤخرتــه«.

دوران شديد

األســير) ع . ع ( يقــول :« ســبعة اشــهر عانيــت مــن شــتى انــواع التعذيــب وصــورة ســيئة للغايــة وحرمــان مــن ابســط الحقــوق 

التـــي تعارفــت عليهــا اإلنســانية بحــق االســرى. كإنــو يوميــا وانــا مــن بينهــم يعذبونــا بشــتى أنــواع التعذيــب مــن ضمــن ذلــك 

كانــوا يضعونــا بــدواره كهربائيــة تشــبه معصــره الجمــل إال ان هــذه اســرع و مــن شــدة دورانهــا يفقــد األســير وعيــه ويتقيــا 

مــن فمــه ودبــره، بعدهــا يقومــون بربــط ســلك كهربــاء مــن العمومــي ويربطــه اســفل قدميــه و يضعوهــا فــي المــاء ثــم يشــغلوا 

الكهربــاء. ايضــا كان يجلــد كل اســير مــن 80 الــى 20 جلــدة يوميــا وبــدون اي ســبب. كان ال يســمح لنــا بقضــاء الحاجــة ، غيــر 

أن الســجن ليــس فيــه حمامــات.  ويتــم الســماح بالخــروج للحمامــات البعيــدة بقلــة ال تــودي الحاجــة. و جانــب اخــر من ممارســات 

التعذيــب كانــوا يضعــوا لنــا مــادة بيــن االكل النعــرف نوعهــا اثنــاء وجبــه الغــداء كانــت تعصــر بطوننــا وتســبب اإلالم شــديد فــي 

ه وتضــرر فــي بطنــه .التحقيــق اليومــي مــع العديــد مــن االســرى والبعــض كل ثاثــة ايــام طــوال مــدة احتجازنــا وضعنــا  امعــاء

فــي الســجن ووضــع كاميــرات مراقبــه داخــل الســجن ومنــع اي اســير مــن التحــدث مــع زميلــه االخــر والــذي بجــواره طــوال هــذه 

الفتــره وكان مــن يتحــدث يدخلــون الجنــود بعــد رصــد الكاميــرا يســحبون االســير ويخرجونــه الــى خــارج الســجن ويصلــب لمــدة 
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24 ســاعة مــع تعذيبــه بالضــرب والجلــد والصعــق بالكهربــاء وعــدم الســماح لنــا بتنظيــف مابســنا واجســادنا وتوفيــر الصابــون 

حرماننــا مــن االكل ومــاء الشــرب الكافــي والضــروري للحفــاظ علــى صحتنــا وتعرضنــا جميعــا لنقــص الــوزن والعــوز الغذائــي كان 

يتــم اعطائنــا فــي الصبــاح حبتــي خبــز خــاص وحبتيــن جبنــه والمســاء مثلهــا االعتــداء علــى كرامتنــا الشــخصية والتحقيــق معنــا 

واســتجوابنا بتفاصيــل تمــس عرضنــا وكرامتنــا واكراهنــا علــى االداء بمعلومــات ليــس لنــا معرفــه بهــا أو علــم. 

تعذيب األسرى امام بعضهم البعض

وبنفــس اســلوب التعذيــب مــن نفــس االشــخاص الســابقين يضيــف االســير )س. ص( 23 عــام، مــن محافظــة صعــدة 

واســر فــي مــارب انــه باألضافــة الــى الضــرب و التأنيــب اللفظــي و األهانــة كان المدعــو ) هاشــم األحمــر ( يتعمــد تعذيــب 

األســرى بطريقــة تعذيــب نفســي قاتــل مــن خــال تعذيــب األســر امــام بعضهــم البعــض، وهــذا مشــهد مــن هــذا النــوع 

مــن القتــل البطــيء المؤلــم يرويــه األســير ) س. ص ( قائــا : » كنــا نشــاهد ذلــك المتوحــش مــع أفــراده يقومــون 

بممارســات تعذيبيــة قاســية لحوالــي )50-60( أســير مــن زمائنــا وبعضهــم كانــوا جرحــى ومصابيــن«.

ــب فقــد حرمــت  ــاك خروقــًا واضحــة وصارخــة لمــا كفلتــه القوانيــن الدوليــة فــى  هــذا الجان ــى مــا ســبق فــإن هن ــاء عل بن

القوانيــن الدوليــة التعذيــب بشــكل قاطــع ولــم تســمح بــأي مبــرر لحدوثــه، بــل أفــردت اتفاقيــة خاصــة بمناهضــة 

ــى  ــة أخــرى، منهــا عل ــات دولي ــادئ التــي تضمنتهــا معاهــدات واتفاقي ــد مــن المــواد والمب ــى العدي ــة إل ــب، إضاف التعذي

ســبيل المثــال، المــادة )7( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تنــص علــى: “ال يجــوز إخضــاع 

أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة…”. إضافــة إلــى المبــدأ الســادس مــن 

مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن، 

والــذي ينــص علــى أّنــه: » ال يجــوز إخضــاع أي شــخص يتعــرض ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن للتعذيــب أو 

غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو المهينــة، وال يجــوز االحتجــاج بــأي ظــرف كان كمبــرر للتعذيــب..

و ال يجــوز أي انتهــاك فــي مجــال حريــة العبــادة وممارســة الشــعائر ويعــد المنــع لــذك انتهــاكًا مباشــرًا للقانــون الدولــي 

اإلنســاني، وذلــك وفقــًا لمــا جــاء فــي المــادة) 34( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949م وقــد اعــرض التقريــر صــور 

واضحــة إلنتهــاك االســرى فــي هــذا الجانــب. 

ومــن جانــب أخــر فيمــا يتعلــق بتقديــم الطعــام وميــاة الشــرب ، توجــب اتفاقيــات جنيــف علــى الدولــة المحتجــزة لألســرى 

أن تقــدم لألســرى كميــة الطعــام الكافيــة والحصــول علــى الكميــات الكافيــة مــن المــاء والصابــون ومــواد النظافــة األخــرى 

لنظافــة أجســامهم وغســيل مابســهم، وهــو حــق كفلــه القانــون الدولــي ســواء ألســرى الحــرب فــي المــادة 29 مــن اتفاقيــة 

ــون  ــى الســلطات المحتجــزة ان تــزود االســرى بكميــات مــن المــاء والصاب جنيــف الثالثــة، حيــث أوجبــت هــذه المــادة عل

كافيــة الســتعمالهم اليومــي ولنظافتهــم وغســل مابســهم، وهــذا الحــق انتهــك بصــورة صارخــة كمــا أن اســتخدام العنف
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2015
منزل1481032122071103135بني حواتبني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

2
 March 27

2015
32381614174755حزيزالسبعينأمانةالعاصمةمستشفى 48 النموذجي

مستشفى 
ومرفق 
صحي

3
 March 27

2015
منزل87132857112351الوازعيةالوازعيةتعزاستهداف حي سكني

4
 March 27

2015
الحوطةلحجاستهداف حي سكني

مدينة 
الحوطة

منزل6461655102036

5
 March 27

2015
منزل22325510203560المربدشداءصعدةاستهداف حي سكني

6
 March 28

2015
السبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل334451316

7
 March 28

2015
آزالأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل33558

8
 March 28

2015
بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل22557

9
 March 28

2015
عتقشبوةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل33336

10
 March 28

2015
المنصورةعدناستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل549182015256078

11
 March 28

2015
منزل0471111الحوكالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

12
 March 28

2015
أسواق13243710304077البقعةكتاف والبقعصعدةسوق البقع - الخميس 

13
 March 28

2015
منزل2481484162842مدينة حجةمدينة حجةحجةاستهداف حي سكني

14
 March 28

2015
سيارة0888الصباحةبني مطرصنعاءسيارة في الطريق العام

15
 March 29

2015
السبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل111234

16
 March 29

2015
آزالأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل1121346

17
 March 29

2015
شعوبأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل22381113

18
 March 29

2015
أمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

صنعاء 
القديمة

مناطق 
متفرقة

منزل0222

19
 March 29

2015
منزل22410142428مدينة حجةمدينة حجةحجةاستهداف حي سكني

20
 March 29

2015
بني مطرصنعاءسيارة في الطريق العام

مناطق 
متفرقة

سيارة44281014

21
 March 29

2015
بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0111

22
 March 30

2015
التحريرأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0222

23
 March 30

2015
الثورةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0444

24
 March 30

2015
السبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0222

25
 March 30

2015
الوحدةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0333

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

26
 March 30

2015
آزالأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0555

27
 March 30

2015
شعوبأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0222

28
 March 30

2015
أمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

صنعاء 
القديمة

مناطق 
متفرقة

منزل0222

29
 March 30

2015
معينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0444

30
 March 30

2015
منزل5121532410102456مدينة الضالعالضالعالضالعاستهداف حي سكني

31
 March 30

2015
منزل24685152834عتقعتقشبوةاستهداف حي سكني

32
 March 30

2015
حافلة تقل مدنيين في 

الطريق العام
التواهيعدن

الطريق 
العام

6592047102141
وسيلة 

نقل

33
 March 30

2015
منزل33336ماربمدينة مأربمأرباستهداف حي سكني

34
 March 30

2015
صعدةصعدةاستهداف حي سكني

مدينة 
صعدة

منزل224337

35
 March 30

2015
خوالنصنعاءاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل1551110263647

36
 March 30

2015
مخيمات6333427114260102المزرقحرضحجةمخيم المزرق للنازحين

37
 March 30

2015
بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل145111021223

38
 March 31

2015
بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0161616

39
 March 31

2015
منزل6814514153448الظهرةالضالعالضالعاستهداف حي سكني

40
 March 31

2015
منزل0881616عسيانعسيانشبوةاستهداف حي سكني

41
 March 31

2015
منزل75517128143451خور مكسرخور مكسرعدناستهداف حي سكني

42
 March 31

2015
منزل4271396243952مدينة مأربمدينة مأربمأرباستهداف حي سكني

43
 March 31

2015
6614511النظيررازحصعدةمحطة وقود

محطة 
وقود

44
 March 31

2015
همدانصنعاءاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل145791621

45
 March 31

2015
محطة القادري للمشتقات 

النفطية
9320327116381113مدينة يريم يريمإب

محطة 
وقود

46
 March 31

2015
مخيمات448163561430المزرقحرضحجةمخيم المزرق للنازحين

47
 March 31

2015
مصنع204565254671136الحوكالحوكالحديدةمصنع اليماني

482015 April 1121404النظيررازحصعدةمخازن غذاء
مخزن 
أغذية

492015 April 111445المزرقحرضحجةمستشفى إدرأ - المزرق
مستشفى 
ومرفق 
صحي

502015 April 1
مخازن المؤسسة االقتصادية 

- همدان
115101516همدانهمدانصنعاء

مخزن 
أغذية
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

512015 April 1إبإباستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل22471113

522015 April 1منزل3339971625مدينة ماربمدينة مأربمأرباستهداف حي سكني

532015 April 22688البرمحرضحجةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

542015 April 2منزل5341212315بركانرازحصعدةاستهداف حي سكني

552015 April 2منزل2246610بني سامةرازحصعدةاستهداف حي سكني

562015 April 2منزل2202مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

572015 April 2
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل221715255759العرةهمدانصنعاء

582015 April 2إبإباستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل1101

592015 April 2منزل436133361225المشنقشداءصعدةاستهداف حي سكني

602015 April 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل02133مرانحيدانصعدة

612015 April 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112طانحيدانصعدة

622015 April 3منزل0222المزرقحرضحجةاستهداف حي سكني

632015 April 3سيارة2357712الصباحةبني مطرصنعاءسيارة في الطريق العام

642015 April 3خور مكسرعدناستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل6915242439

652015 April 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل62210322717حجر عكيشبني مطرصنعاء

662015 April 4منبهصعدةاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل325135914

672015 April 433101013مدينة حيسحيسالحديدةشاحنات تحمل قمح
شاحنة 
غذائية

682015 April 4بني مطرصنعاءاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل0484848

692015 April 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل463133316العندسحارصعدة

702015 April 5أسواق331236شعارةرازحصعدةسوق شعارة

712015 April 5صبر الموادمتعزاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل55101111

722015 April 5بني حشيشصنعاءاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل3303

732015 April 5منزل22131315مدينة مأربمدينة مأربمأرباستهداف حي سكني

742015 April 6السبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل22404

752015 April 6
مصنع سنتكس للخزانات 

الباستيكية 
مصنع44514224145عصرالوحدةأمانةالعاصمة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

762015 April 6صعدةصعدةأسواق صعدة
مدينة 
صعدة

أسواق423915613

772015 April 6منزل22224مدينة حجةمدينة حجةحجةاستهداف حي سكني

782015 April 6صنعاءمصانع في سنحان
سنحان وبني 

بهلول
مصنع11241315305862عمد

792015 April 6البيضاءالبيضاءسيارة في الطريق العام
مدينة 
البيضاء

سيارة0333

802015 April 6منزل156252531مدينة الضالعالضالعالضالعاستهداف حي سكني

812015 April 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3258321318بيت رجالبني مطرصنعاء

822015 April 7صعدةصعدةاستهداف حي سكني
مدينة 
صعدة

منزل44131317

832015 April 7منزل0111مدينة حجةمدينة حجةحجةاستهداف حي سكني

842015 April 7صالةتعزاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل11445

852015 April 7خنفرأبيناستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل0888

862015 April 7السبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل22414143

872015 April 7السدةإبمدرسة الرشيد - السدة
مدرسة 
الرشيد

33101013
مدرسة 
ومعهد

882015 April 8صالةتعزاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل235461015

892015 April 8منزل0111111بيت بقانبني مطرصنعاءاستهداف حي سكني

902015 April 8إبإباستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل22101012

912015 April 8شعوبأمانةالعاصمةعمارة سكنية
الجراف 
الغربي

منزل01312224747

922015 April 9منزل0105274242فج عطانالسبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

932015 April 9منزل0666بني حشيشبني حشيشصنعاءاستهداف حي سكني

942015 April 9
مسجد مصنع األسمنت 

ومنشآت مدنية
عمرانعمران

مصنع 
االسمنت

مصنع321217103223552

95
 April 10

2015
بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل11232324

96
 April 10

2015
44513691528المدينةصعدةصعدةمدينة صعدة االثرية

موقع 
أثري

97
 April 10

2015
جامع االمام عبدالرزاق 

الصنعاني التاريخي
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

32510471121دار الحيد
موقع 
أثري

98
 April 10

2015
منزل0461010المدينةعمرانعمراناستهداف حي سكني

99
 April 11

2015
سحارصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل45716891733

100
 April 11

2015
صرواحمأرباستهداف حي سكني

مدينة 
صرواح

منزل5471620537389

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

101
 April 11

2015
المطمةالجوفاستهداف حي سكني

وادي 
الدواسر

منزل33410123616

102
 April 11

2015
عمرانعمراناستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل23611113142839

103
 April 11

2015
581364283851المطاربني الحارثأمانةالعاصمةنادي اليرموك

منشأة 
رياضية

104
 April 12

2015
بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0410243838

105
 April 12

2015
منزل22610151525محضةالصفراءصعدةاستهداف حي سكني

106
 April 12

2015
459282837ماربمدينة مأربمأربمحطة وقود 

محطة 
وقود

107
 April 12

2015
التواهيعدنمصنع الحديد - مدينة عدن

مصنع 
الحديد

مصنع3912515355567

108
 April 12

2015
عمرانعمراناستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0111

109
 April 12

2015
منزل954188752031الظهرةماويةتعزمنازل المهمشين السكنية

110
 April 12

2015
إبإبالمدينة - الملعب الرياضي

مركز مدينة 
اب

72615213621
منشأة 
رياضية

111
 April 13

2015
السبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل01091919

112
 April 13

2015
أسواق124734142128الخفجيسحارصعدةسوق الخفجي

113
 April 13

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل12144الحمزاتسحارصعدة

114
 April 13

2015
صنعاءاستهداف حي سكني

سنحان وبني 
بهلول

مناطق 
متفرقة

منزل08111919

115
 April 13

2015
منزل0111مدينة ذمارمدينة ذمارذماراستهداف حي سكني

116
 April 14

2015
257151522الجبل األحمرسحارصعدةشبكة االتصاالت

شبكة 
ومحطة 
اتصال

117
 April 14

2015
أسواق3249581322سوق باقمباقمصعدةسوق باقم

118
 April 14

2015
44559حجةمدينة حجةحجةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

119
 April 14

2015
منزل222635814يريميريمإباستهداف حي سكني

120
 April 14

2015
البيضاءمحطة وقود

مدينة 
البيضاء

0131313البيضاء
محطة 
وقود

121
 April 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الصفراءصعدة

مناطق 
متفرقة

منزل91326481268199147

122
 April 15

2015
منزل134813102331مدينة حجةمدينة حجةحجةاستهداف حي سكني

123
 April 15

2015
التعزيةتعزاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0222

124
 April 15

2015
بني مطرصنعاءاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0333

125
 April 15

2015
منزل04488السيانيالسيانيإباستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

126
 April 15

2015
837451915070115حوثحوثعمرانمحطة غاز 

محطة 
وقود

127
 April 16

2015
سوق شعبي بينهم 2 

صوماليين
أسواق246114132834ساقينساقينصعدة

128
 April 16

2015
2226871521المدينةصعدةصعدةمستشفى الرحمة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

129
 April 16

2015
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة33336الجعملةمجزصعدة

130
 April 16

2015
مسجد0111بني نشطانأرحبصنعاءمسجد ومركز ابونشطان

131
 April 17

2015
مصنع05101515صرفبني الحارثأمانةالعاصمةمصنع االوكسجين

132
 April 17

2015
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل213214710المدينةصعدةصعدة

133
 April 17

2015
منزل741425122233762القصرالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

134
 April 17

2015
منزل2219102022مدينة الضالعالضالعالضالعاستهداف حي سكني

135
 April 17

2015
268166305260شارع خوالنالصافيةأمانةالعاصمةالتموين ومبنى الجوازات

منشأة 
حكومية

136
 April 17

2015
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل2212521921فج عطانالسبعينأمانةالعاصمة

137
 April 18

2015
منزل1125275253فج عطانالسبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

138
 April 18

2015
سوق الخير للمحاصيل 

الزراعية
أسواق444آل حميدانسحارصعدة

139
 April 18

2015
أسواق14101511203146ضحيانمجزصعدةسوق مدينة ضحيان

140
 April 18

2015
سيارة2133المكاريأرحبصنعاءسيارة في الطريق العام

141
 April 18

2015
111المدينةصعدةصعدةمخازن غذاء

مخزن 
أغذية

142
 April 19

2015
السبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل08202828

143
 April 19

2015
547164391632صعدةصعدةصعدةمحطة القحم

محطة 
وقود

144
 April 19

2015
11778الطلحسحارحجةمحطة القحم للوقود

محطة 
وقود

145
 April 19

2015
مدينة حجةحجةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0111

146
 April 20

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل13155مرانحيدانصعدة

147
 April 20

2015
منزل111الشوارقرازحصعدةاستهداف حي سكني

148
 April 20

2015
منزل32388االزدرازحصعدةاستهداف حي سكني

149
 April 20

2015
منزل41166آل حباجرسحارصعدةاستهداف حي سكني

150
 April 20

2015
أسواق11171956142544صعدةصعدةصعدةأسواق مدينة صعدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

608
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

151
 April 20

2015
أسواق81624327120150174السوقمدينة حجةحجةأسواق حرض

152
 April 20

2015
الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل2259461019

153
 April 20

2015
السبعينأمانةالعاصمةقنبلة عطان احياء سكنية

مناطق 
متفرقة

منزل256891205630561647767

154
 April 21

2015
منزل4271313بني عويرسحارصعدةالجالية االثيوبية

155
 April 21

2015
منزل63172626آل عماررازحصعدةاستهداف حي سكني

156
 April 21

2015
7316267474100وادي سليمانحرضحجة مبنى إدارة االمن

منشأة 
حكومية

157
 April 21

2015
2616246202650جسر الدليلالمخادرإبجسر المخادر )الدليل(

طريق 
وجسر

158
 April 22

2015
68143141731محطة وقودالحوطةلحجمحطة وقود

محطة 
وقود

159
 April 23

2015
22779السحولالمخادرإبالمعهد العالي للعولوم

مدرسة 
ومعهد

160
 April 23

2015
يريمإبكلية المجتمع

مناطق 
متفرقة

22425711
منشأة 
جامعية

161
 April 24

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4228214715الركبالتعزيةتعز

162
 April 24

2015
مدينة دمــــت السياحية 

دار الحسن
1124281014دار الحسندمتالضالع

موقع 
أثري

163
 April 25

2015
0161616حدةالوحدةأمانةالعاصمةمدرسة ابن سيناء

مدرسة 
ومعهد

164
 April 25

2015
22111113المنزالةالظاهرصعدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

165
 April 25

2015
حرضحجةمصنع الحد المدنيين

مناطق 
متفرقة

مصنع44111115

166
 April 25

2015
556611الحوبانالتعزيةتعزمخازن مياه معدنية شمان

خزان 
وشبكة 

مياه

167
 April 25

2015
منزل226610العرقوبخوالنصنعاءاستهداف حي سكني

168
 April 25

2015
5911253121540خور عميرطور الباحةلحجشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

169
 April 26

2015
معينأمانةالعاصمةاستهداف سيارة اسعاف

الطريق 
العام

44161620
وسيلة 

نقل

170
 April 26

2015
منزل121424610العرقوبخوالنصنعاءاستهداف حي سكني

171
 April 26

2015
سحارصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل11112

172
 April 26

2015
طور الباحةلحجشاحنة تحمل مواد غذائية

مثلث مصنع 
الحديد

43142165142546
شاحنة 
غذائية

173
 April 26

2015
حرضحجةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل5202525

174
 April 26

2015
سيارة222آل العامريسحارصعدةسيارة في الطريق العام

175
 April 26

2015
منزل32499القاعالوحدةأمانةالعاصمةانفجار صندوق من الطائرة 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

609
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

176
 April 26

2015
22113مزرعةحيرانحجةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

177
 April 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112العشةحريب بيحانشبوة

178
 April 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل01122مدينة ذمارمدينة ذمارذمار

179
 April 27

2015
عدنعمارة سكنية

صيرة 
)كريتر(

منزل1010153518176297132صيرة

180
 April 27

2015
منزل115787223744حي القطيعكريترعدناستهداف حي سكني

181
 April 28

2015
منزل446610صوفانالثورةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

182
 April 28

2015
54101973152544المشنقشداءصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

183
 April 28

2015
حرضحجةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل22224

184
 April 29

2015
سيارة1101نقيل سمارةيريمإبسيارة في الطريق العام 

185
 April 29

2015
مبنى شرطة أمن مديرية 

الزاهر
الزاهرالبيضاء

مركز 
الشرطة

11778
منشأة 
حكومية

186
 April 30

2015
فندق رحبان السياحي 

صعدة
113515611المدينةصعدةصعدة

منشأة 
سياحية

187
 April 30

2015
11223القصرصبر الموادمتعزمنازل جوار القصر المدينة

منشأة 
حكومية

1882015 May 10666مدينة حرضحرضحجةبنك التضامن - حرض
منشأة 
حكومية

1892015 May 1
مستشفى ميداني - دمنة 

خدير
2136111117الدمنةخديرتعز

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1902015 May 1
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل8852155142445شعب الحافةشعوبأمانةالعاصمة

1912015 May 1مصنع11445الحصبةالثورةأمانةالعاصمةمجمع وسوق الراعبي

1922015 May 2منزل212525712آل عمارالصفراءصعدةاستهداف حي سكني

1932015 May 2101010مثلث شقرةبيحانشبوةناقات وقود
ناقلة 
وقود

1942015 May 2ماربمدينة حريب االثرية
حريب 
القراميش

555حريب
موقع 
أثري

1952015 May 3رازحصعدةمزارع المدنيين
مناطق 
متفرقة

121212
حقول 
زراعية

1962015 May 3منزل333مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

1972015 May 3الظاهرصعدةشاحنات تحمل مواد غذائية
الطريق 

العام
235338

شاحنة 
غذائية

1982015 May 4
محطة جرمان للمشتقات 

النفطية
02688الطلحمجزصعدة

محطة 
وقود

1992015 May 4منزل37107371727المسقاةالسدةإباستهداف منزل سكني

2002015 May 522557احمىسحارصعدةمحات تجارية بالطلح
منشأة 
تجارية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

610
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

176
 April 26

2015
22113مزرعةحيرانحجةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

177
 April 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112العشةحريب بيحانشبوة

178
 April 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل01122مدينة ذمارمدينة ذمارذمار

179
 April 27

2015
عدنعمارة سكنية

صيرة 
)كريتر(

منزل1010153518176297132صيرة

180
 April 27

2015
منزل115787223744حي القطيعكريترعدناستهداف حي سكني

181
 April 28

2015
منزل446610صوفانالثورةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

182
 April 28

2015
54101973152544المشنقشداءصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

183
 April 28

2015
حرضحجةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل22224

184
 April 29

2015
سيارة1101نقيل سمارةيريمإبسيارة في الطريق العام 

185
 April 29

2015
مبنى شرطة أمن مديرية 

الزاهر
الزاهرالبيضاء

مركز 
الشرطة

11778
منشأة 
حكومية

186
 April 30

2015
فندق رحبان السياحي 

صعدة
113515611المدينةصعدةصعدة

منشأة 
سياحية

187
 April 30

2015
11223القصرصبر الموادمتعزمنازل جوار القصر المدينة

منشأة 
حكومية

1882015 May 10666مدينة حرضحرضحجةبنك التضامن - حرض
منشأة 
حكومية

1892015 May 1
مستشفى ميداني - دمنة 

خدير
2136111117الدمنةخديرتعز

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1902015 May 1
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل8852155142445شعب الحافةشعوبأمانةالعاصمة

1912015 May 1مصنع11445الحصبةالثورةأمانةالعاصمةمجمع وسوق الراعبي

1922015 May 2منزل212525712آل عمارالصفراءصعدةاستهداف حي سكني

1932015 May 2101010مثلث شقرةبيحانشبوةناقات وقود
ناقلة 
وقود

1942015 May 2ماربمدينة حريب االثرية
حريب 
القراميش

555حريب
موقع 
أثري

1952015 May 3رازحصعدةمزارع المدنيين
مناطق 
متفرقة

121212
حقول 
زراعية

1962015 May 3منزل333مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

1972015 May 3الظاهرصعدةشاحنات تحمل مواد غذائية
الطريق 

العام
235338

شاحنة 
غذائية

1982015 May 4
محطة جرمان للمشتقات 

النفطية
02688الطلحمجزصعدة

محطة 
وقود

1992015 May 4منزل37107371727المسقاةالسدةإباستهداف منزل سكني

2002015 May 522557احمىسحارصعدةمحات تجارية بالطلح
منشأة 
تجارية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

612
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2012015 May 5 حرضحجةالطريق العام
وادي بن 
عبدالله

11334
طريق 
وجسر

2022015 May 6قوارب1223306510103050115البريقةالمعاعدنسفينة وقوارب الصيادين

2032015 May 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل246737243946المدينةصعدةصعدة

2042015 May 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل43187715ضحيانمجزصعدة

2052015 May 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل431808كتافكتاف والبقعصعدة

2062015 May 6منزل2171075122434ذمار القرنمدينة ذمارذماراستهداف حي سكني

2072015 May 7أسواق3512156217114169131المجبلةصعدةصعدةسوق المجبلة

2082015 May 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0333ضحيانمجزصعدة

2092015 May 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112316016سمنةبكيل الميرحجة

2102015 May 7منزل22151517مدينة حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

2112015 May 8منزل213447بني معاذسحارصعدةاستهداف حي سكني

2122015 May 8
ضريح الشهيد القائد - 

وسوق الخميس
مقابر4913171730مرانحيدانصعدة

2132015 May 8
تجمع سيارات - محطة 

وقود
22610151525اليتمةخب والشعفالجوف

محطة 
وقود

2142015 May 8
مستشفى القفلة - مدينة 

القفلة
1233مدينة القفلةالقفلةعمران

مستشفى 
ومرفق 
صحي

2152015 May 9
مسجد اإلمام الهادي عليه 

السام
8392075203252باب اليمنصعدةصعدة

موقع 
أثري

2162015 May 9منزل1124177174145السوادةالسدةإباستهداف حي سكني

2172015 May 9
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة22156611اليتمةخب والشعفالجوف

2182015 May 9منزل6111027505077عمرانكريترعدناستهداف حي سكني

2192015 May 9 عمرانعمرانمبنى المجمع الحكومي
مدينة 
عمران

0333
منشأة 
حكومية

2202015 May 9
مستشفى عتق المركزي 

مراسل المسيرة
33101013عتقعتقشبوة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

221
 May 10

2015
منزل436135231023ضحيانمجزصعدةاستهداف حي سكني

222
 May 10

2015
235338مدينة حرضحرضحجةمحطة وقود

محطة 
وقود

223
 May 10

2015
منزل43815114621مدينة حجةمدينة حجةحجةاستهداف حي سكني

224
 May 10

2015
حرضحجةمحات تجارية

مناطق 
متفرقة

556611
منشأة 
تجارية

225
 May 10

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122الزاهرالزاهرالبيضاء

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

226
 May 10

2015
22668الزاهرالزاهرالبيضاءممدرسة الروضة

مدرسة 
ومعهد

227
 May 10

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1123172022شارع صخرالوحدةأمانةالعاصمة

228
 May 11

2015
صعدةصعدةاستهداف حي سكني

مدينة 
صعدة

منزل65112212222547

229
 May 11

2015
منزل129133496173266قرية الدحيالمظفرتعزاستهداف حي سكني

230
 May 11

2015
منزل1239912الحجاورةالشغادرةحجةاستهداف حي سكني

231
 May 11

2015
0111111القاهرةالقاهرةتعزقلعة القاهرة االثرية

موقع 
أثري

232
 May 11

2015
آزالأمانةالعاصمةأحياء سكنية قنبلة نقم

مناطق 
متفرقة

منزل151363913616389441532

233
 May 12

2015
0151515الحصبةالثورةأمانةالعاصمةمباني المعهد المهني

مدرسة 
ومعهد

234
 May 12

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل333الحصبةالثورةأمانةالعاصمة

235
 May 12

2015
صعدةصعدةاستهداف حي سكني

مدينة 
صعدة

منزل21257712

236
 May 12

2015
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة99121221ضحيانمجزصعدة

237
 May 12

2015
163551252576مدينة عبسعبسحجةمباني السجن المركزي 

منشأة 
حكومية

238
 May 12

2015
سوق شاجع - مدينة زبيد 

االثرية
أسواق671161497194210سوق شاجعزبيدالحديدة

239
 May 12

2015
337710القاهرةالقاهرةتعزقلعة القاهرة االثرية

موقع 
أثري

240
 May 12

2015
33558مدينة دمتدمتالضالعمبنى السجن المركزي

منشأة 
حكومية

241
 May 12

2015
44101014دار سعددار سعدعدنفندق دار سعد

منشأة 
سياحية

242
 May 12

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل51177المتونالمتونالجوف

243
 May 13

2015
منزل561122134223961مدينة عدنالشيخ عثمانعدناستهداف حي سكني

244
 May 14

2015
سيارة225909الماحيطالظاهرصعدةسيارة في الطريق العام

245
 May 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1124337دار سعددار سعدعدن

246
 May 16

2015
1128810وادي عافسحارصعدةمدرسة ومنازل المدنيين

مدرسة 
ومعهد

247
 May 17

2015
1101وادي عافسحارصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

248
 May 18

2015
شاحنة تحمل محاصيل 

زراعية
111بني معاذسحارصعدة

شاحنة 
غذائية

249
 May 18

2015
منزل112134شعارةرازحصعدةاستهداف حي سكني

250
 May 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112الفرعكتاف والبقعصعدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

251
 May 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101مدينة حجةمدينة حجةحجة

252
 May 19

2015
منزل4261284233547رحبانصعدةصعدةاستهداف حي سكني

253
 May 19

2015
منزل22411359الفرعكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

254
 May 19

2015
منزل33114الفرعكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

255
 May 19

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الشعيبالضالع

مفرق 
الشعيب

منزل32510212515

256
 May 19

2015
سيارة2796615نقيل سمارةالمخادرإبسيارة في الطريق العام

257
 May 20

2015
منزل32521149الرصيفاتكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

258
 May 20

2015
منزل22446رحبانصعدةصعدةاستهداف حي سكني

259
 May 20

2015
سيارة21368814ابإبإبسيارة في الطريق العام

260
 May 21

2015
صعدةصعدةاستهداف حي سكني

مدينة 
صعدة

منزل117189

261
 May 21

2015
سيارة11334مفرق الطلحسحارصعدةسيارة في الطريق العام

262
 May 21

2015
رازحصعدةانفجار قنبلة عنقودية

مناطق 
متفرقة

222
مزارع 
دجاج 
ومواشي

263
 May 21

2015
صعدةصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل22111113

264
 May 21

2015
مقر الاجئين التابع لمنظمة 

اليونسيف
546152101227مقر الاجئينميديحجة

منظمات 
دولية

265
 May 21

2015
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة3161006بني عشبكحان عفارحجة

266
 May 21

2015
برط العنانالجوفسيارات في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة101525303055

267
 May 21

2015
53192714172249هرانمدينة ذمارذمارمتحف ذمار االثري

موقع 
أثري

268
 May 21

2015
444مدينة عبسعبسحجةمبنى المركز الثقافي

مدرسة 
ومعهد

269
 May 22

2015
سيارة12303مفرق الطلحسحارصعدةسيارة في الطريق العام

270
 May 22

2015
منزل1101بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

271
 May 23

2015
مصنع العودي ومنازل 

المدنيين
مصنع31425711كيلو 16الحاليالحديدة

272
 May 23

2015
منزل41166612التواهيالتواهيعدناستهداف حي سكني

273
 May 23

2015
03144الغولةريدةعمرانمحطة القحوم

محطة 
وقود

274
 May 24

2015
منزل224131317ضحيانمجزصعدةاستهداف حي سكني

275
 May 24

2015
2125121217المدينةالجعفريةريمةمبنى إدارة أمن الجعفرية

منشأة 
حكومية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

276
 May 24

2015
منزل999العشةالعشـــــةعمراناستهداف حي سكني

277
 May 25

2015
4141151556العرقوبخوالنصنعاءمنشأة حكومية

منشأة 
حكومية

278
 May 25

2015
0666ضحيانمجزصعدةمدرسة ابن سيناء المدينة

مدرسة 
ومعهد

279
 May 25

2015
44111115مدينة حرضحرضحجةمجمع تجاري

منشأة 
تجارية

280
 May 25

2015
منزل2114133711العرقوبخوالنصنعاءاستهداف حي سكني

281
 May 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4371129الكدرةحرضحجة

282
 May 26

2015
مركز الغسيل الكلوي - 

حرض
0666طابزةحرضحجة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

283
 May 26

2015
213181821كيلو 16الحاليالحديدةالطريق العام 

طريق 
وجسر

284
 May 26

2015
محطة الكهرباء التابعة 

لمجمع عدن
0252525المعاخور مكسرعدن

محطة 
ومولد 
كهرباء

285
 May 26

2015
المركز الصحي ومنزل مدني 

وسوق العشة
أسواق156252531سوق العشةالعشـــــةعمران

286
 May 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1146121218الجحمليةصالةتعز

287
 May 26

2015
منزل6399672231دار النصرصبر الموادمتعزاستهداف حي سكني

288
 May 26

2015
461010دار النصرصبر الموادمتعزمنجع زايد

منشأة 
سياحية

289
 May 27

2015
7575325325400السبعينالسبعينأمانةالعاصمةمباني األمن المركزي

منشأة 
حكومية

290
 May 27

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل012144بني صياحرازحصعدة

291
 May 27

2015
منزل11121740181858بكيل الميربكيل الميرحجةاستهداف حي سكني

292
 May 27

2015
كلية الطب والعلوم الصحية 

-الحديدة
22595202534الكليةالميناءالحديدة

منشأة 
جامعية

293
 May 27

2015
منزل11445مدينة ذمارمدينة ذمارذماراستهداف حي سكني

294
 May 27

2015
منزل112202022الحصبةالثورةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

295
 May 27

2015
منزل1454111520ثعبانالتعزيةتعزمنازل المهمشين السكنية

296
 May 27

2015
سوق شعبي في مفرق 

القبيطة - الراهدة
أسواق61152282152547الراهدةخديرتعز

297
 May 28

2015
منزل111نشورالصفراءصعدةاستهداف حي سكني

298
 May 28

2015
أسواق111677صعدةصعدةصعدةالسوق المركزي في المدينة

299
 May 28

2015
منزل0252525الخورخور مكسرعدناستهداف حي سكني

300
 May 28

2015
112557المجبرحرضحجةناقلة وقود

ناقلة 
وقود

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

301
 May 29

2015
منزل6414242020100140164مدينة حجةمدينة حجةحجةاستهداف حي سكني

302
 May 29

2015
الجسر الرابط بين دمت 

وجبن 
دمتالضالع

الطريق 
العام

33558
طريق 
وجسر

303
 May 29

2015
211609595255دار الشريفخوالنصنعاءمدرسة دار الشريف

مدرسة 
ومعهد

304
 May 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل46111191920غضرانبني حشيشصنعاء

305
 May 29

2015
صنعاءمباني المعهد المهني

الحيمة 
الخارجية

333السبت
مدرسة 
ومعهد

306
 May 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل32274411االشرافصرواحمارب

307
 May 30

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل661123101033بني صياحرازحصعدة

308
 May 30

2015
الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل5551522162015

309
 May 30

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
كتاف والبقعصعدة

وادي آل أبو 
جبارة

منزل126909

310
 May 30

2015
منزل3256611التعزيةالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

311
 May 30

2015
33447السدالسدماربسد مارب التاريخي

موقع 
أثري

312
 May 31

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل124732101522الخفجيسحارصعدة

313
 May 31

2015
مركز حماية الطفولة التابع 

لألمم المتحدة
7707حرضحرضحجة

منظمات 
دولية

314
 May 31

2015
12255281520القلعةالقاهرةتعزقلعة القاهرة االثرية

موقع 
أثري

315
 May 31

2015
قوارب0262626جزيرة زقركمرانالحديدةقوارب الصيادين

3162015 June 1
جبل ظفار - أجهزة اإلرسال 

اإلذاعي
337710جبل ظفاربني مطرصنعاء

شبكة 
ومحطة 
اتصال

3172015 June 1
نازحين مدرسة الجريزع 

للنازحين
2237101017مسيكشعوبأمانةالعاصمة

مدرسة 
ومعهد

3182015 June 1منزل33101013ضحيانمجزصعدةاستهداف حي سكني

3192015 June 1أسواق33669المدينةصعدةصعدةسوق المدينة

3202015 June 1منزل1124151519عصيفرةالقاهرةتعزاستهداف حي سكني

3212015 June 1منزل1214202024النادرةالنادرةإباستهداف حي سكني

3222015 June 222161618التحريرالتحريرأمانةالعاصمةمباني القيادة العامة
منشأة 
حكومية

3232015 June 2منزل21363131622حي جميدةصعدةصعدةاستهداف حي سكني

3242015 June 2555المدينةصعدةصعدةمبنى مكتب االشغال
منشأة 
حكومية

3252015 June 2
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل34723512العندسحارصعدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

617
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3262015 June 222151517جبل جرةالتعزيةتعزشبكةاالتصاالت
شبكة 

ومحطة 
اتصال

3272015 June 2
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل53210251818العرةهمدانصنعاء

3282015 June 2111ذو زغبةالقفلةعمرانمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

3292015 June 322101012السبعينالسبعينأمانةالعاصمةمباني دار الرئاسة
منشأة 
حكومية

3302015 June 3منزل22131315الستينمعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

3312015 June 3سيارة2466612المنزالةالظاهرصعدةسيارة في الطريق العام

3322015 June 3 بكيل الميرحجةالطريق العام
الطريق 

العام
33606

طريق 
وجسر

3332015 June 3مصنع666حيرانحيرانحجةمصنع ثلج االسكاف

3342015 June 3منزل33410303040الكثيبالميناءالحديدةاستهداف حي سكني

3352015 June 3الحاليالحديدةاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل2136252531

3362015 June 3
مجمع 22 مايو والمنازل 

المجاورة
مصنع22109234244سواد حنشالثورةأمانةالعاصمة

3372015 June 3
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل3698534281467وادي صبرسحارصعدة

3382015 June 3
قنابل عنقودية سوق 

المنصورة
أسواق44412232335السوقالمنصورةعدن

3392015 June 4منزل72312151527المغسلمجزصعدةاستهداف حي سكني

3402015 June 4سيارة1101المنزالةالظاهرصعدةسيارة في الطريق العام

3412015 June 42202حرضحرضحجةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

3422015 June 4الحاليالحديدةاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل24606

3432015 June 4
مدرسة النور حارس 

المدرسة
111الهشمةالتعزيةتعز

مدرسة 
ومعهد

3442015 June 4
رعاة اغنام في قرية 

السيجار
1101نجد الجماعيالسبرةإب

طريق 
وجسر

3452015 June 4 123391215مدينة ذمارمدينة ذمارذمارمحيط مستشفى ذمار العام
مستشفى 
ومرفق 
صحي

3462015 June 5منزل757199928بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3472015 June 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل23653101824رحبانصعدةصعدة

3482015 June 5منزل224808عغمرغمرصعدةاستهداف حي سكني

3492015 June 5
سيارة مسافرين في الطريق 

العام
سيارة3811011مثلث عاهمحرضحجة

3502015 June 5منزل3181286112537االشرافصرواحمأرباستهداف حي سكني
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3512015 June 50101010حدةالسبعينأمانةالعاصمةجولة ريماس
منشأة 
تجارية

3522015 June 6منزل0333نقمآزالأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

3532015 June 6منزل1128810ساقينساقينصعدةاستهداف حي سكني

3542015 June 6 448812واسطحرف سفيانعمرانشاحنة تقل مواشي
وسيلة 

نقل

3552015 June 6منزل11556آل الحسينخمرعمراناستهداف حي سكني

3562015 June 6مخيمات58131715286073دغيجحيرانحجةمخيم النازحين - حيران

3572015 June 6131729599162584دغيجحيرانحجةمدرسة عمر بن عبدالعزيز
مدرسة 
ومعهد

3582015 June 6 حيرانحجةالطريق العام
الطريق 

العام
4375512

طريق 
وجسر

3592015 June 6
حافلة تقل مدنيين في 

الطريق العام
الحوطةلحج

مدينة 
الفيصل

248144391630
وسيلة 

نقل

3602015 June 79595360360455التحريرالتحريرأمانةالعاصمةمباني القيادة
منشأة 
حكومية

3612015 June 7منزل2125323813المهاذرسحارصعدةاستهداف حي سكني

3622015 June 8منزل21364410آل مزروعسحارصعدةاستهداف حي سكني

3632015 June 8منزل213606وادي صبرسحارصعدةاستهداف حي سكني

3642015 June 8منزل11141415رحبانسحارصعدةاستهداف حي سكني

3652015 June 8منزل2202غمرغمرصعدةاستهداف حي سكني

3662015 June 8
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33151518السبعينالصافيةأمانةالعاصمة

3672015 June 9منزل333مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

3682015 June 9333المهاذرسحارصعدةناقات وقود
ناقلة 
وقود

3692015 June 9
محطة غاز للمواطن صالح 

العبيدي
44161620الهيجمستباءحجة

محطة 
وقود

3702015 June 9منزل112335المدينةمدينة حجةحجةاستهداف حي سكني

3712015 June 9منزل33669العريماويةتعزاستهداف حي سكني

3722015 June 9سيارة3585513جبل العريرذي السفالإبسيارات في الطريق العام

3732015 June 9منزل2114161620اليتمةخب والشعفالجوفاستهداف حي سكني

3742015 June 944252529العرضيالصافيةأمانةالعاصمةمجمع ومستشفى العرضي
مستشفى 
ومرفق 
صحي

375
 June 10

2015
4404بني ربيعةرازحصعدةمحطة وقود

محطة 
وقود
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

376
 June 10

2015
24612151527الخورخور مكسرعدنمحطة كهرباء - خور مكسر

محطة 
ومولد 
كهرباء

377
 June 10

2015
مستشفى مصطفى األعضب 

بسوق العوجا
123101013سوق العوجاقفلة عذرعمران

مستشفى 
ومرفق 
صحي

378
 June 10

2015
منزل22335الغرزةحرضحجةاستهداف حي سكني

379
 June 11

2015
تجمع للنساء في بئر مياه - 

قرية القدم
حيدانصعدة

جمعة بني 
فاضل

997716
خزان 

وشبكة 
مياه

380
 June 11

2015
منزل112224مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

381
 June 11

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112باقمباقمصعدة

382
 June 11

2015
منزل2202الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

383
 June 12

2015
أسواق32712151527يسنمباقمصعدةسوق يسنم - باقم

384
 June 12

2015
0121212النظيررازحصعدةمحات تجارية

منشأة 
تجارية

385
 June 12

2015
منزل11247711الربحيمنبهصعدةاستهداف حي سكني

386
 June 12

2015
منزل114606النعاوجةحيدانصعدةاستهداف حي سكني

387
 June 12

2015
توفي طفان بسبب الماريا 

والحصار
منزل2202مرانحيدانصعدة

388
 June 12

2015
0111111عمرانعمرانعمرانمبنى المجمع الحكومي 

منشأة 
حكومية

389
 June 12

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
أمانةالعاصمة

صنعاء 
القديمة

منزل1135111116حي القاسمي

390
 June 12

2015
منزل53210511717العرةهمدانصنعاءاستهداف حي سكني

391
 June 12

2015
منزل4404شارع ماربشعوبأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

392
 June 13

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل28107717

393
 June 13

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل628111311دماجالصفراءصعدة

394
 June 13

2015
منزل11445بيت انعمهمدانصنعاءاستهداف حي سكني

395
 June 13

2015
منزل338811االشرافصرواحمأرباستهداف حي سكني

396
 June 13

2015
القاعدة اإلدارية ومخازن 

التموين
0131313مدينة ذمارمدينة ذمارذمار

منشأة 
حكومية

397
 June 13

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل37223210144670102بير عبيدالسبعينأمانةالعاصمة

398
 June 14

2015
منزل66121218عطانالسبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

399
 June 14

2015
22373161017النشمةالتعزيةتعزشاحنة تحمل مياه معدنية

شاحنة 
غذائية

400
 June 14

2015
0666الدريهميالدريهميالحديدةمدرسة تعليمية

مدرسة 
ومعهد
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

401
 June 14

2015
أسواق10101434505084الحزمالحزمالجوفسوق الحزم

402
 June 15

2015
منزل0666حدةالوحدةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

403
 June 15

2015
منزل122030623939101الشعفساقينصعدةاستهداف حي سكني

404
 June 15

2015
منزل55227الرزابيةرازحصعدةاستهداف حي سكني

405
 June 15

2015
سيارة2202مرانحيدانصعدةسيارة في الطريق العام

406
 June 15

2015
منزل0666بيت الفقيهبيت الفقيهالحديدةاستهداف حي سكني

407
 June 16

2015
مدرسة أروى - المجلية - 

بيت المرنج
14505المجليةالقاهرةتعز

مدرسة 
ومعهد

408
 June 16

2015
حافلة تقل مدنيين في 

الطريق العام
طور الباحةلحج

الطريق 
العام

471324222246
وسيلة 

نقل

409
 June 17

2015
حيدانصعدةاستهداف حي سكني

جمعة بني 
فاضل

منزل111123

410
 June 17

2015
33558نسيمميديحجةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

411
 June 17

2015
منزل35311181829الشيخ عثمانالشيخ عثمانعدناستهداف حي سكني

412
 June 18

2015
منزل33669فج عطانالسبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

413
 June 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل414909بني معينرازحصعدة

414
 June 19

2015
منزل64313223720غماررازحصعدةاستهداف حي سكني

415
 June 19

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2114448يسنمباقمصعدة

416
 June 19

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل212505بني معينرازحصعدة

417
 June 19

2015
مسجد111123وادي املحكتاف والبقعصعدةمسجد اثناء صاة الجمعة

418
 June 19

2015
11223دار الشريفخوالنصنعاءدار الشريف - خوالن

مدرسة 
ومعهد

419
 June 20

2015
منزل2248812يسنمباقمصعدةاستهداف حي سكني

420
 June 20

2015
222بني معاذسحارصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

421
 June 20

2015
الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0252525

422
 June 20

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل235141419صرواحصرواحمأرب

423
 June 20

2015
صنعاءاستهداف حي سكني

سنحان وبني 
بهلول

منزل11263911حارة الوحدة

424
 June 21

2015
339912عبسعبسحجةمبنى بيت الشباب - عبس

منشأة 
رياضية

425
 June 21

2015
صرواحمأرباستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل2215151520
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

426
 June 21

2015
عدناستهداف حي سكني

صيرة 
)كريتر(

منزل1315151520المعا

427
 June 22

2015
معينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل33399918

428
 June 22

2015
منزل12303فوطحيدانصعدةاستهداف حي سكني

429
 June 22

2015
2202ميديميديحجةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

430
 June 23

2015
منزل23510212510عرابةرازحصعدةاستهداف حي سكني

431
 June 23

2015
منزل111النظيررازحصعدةاستهداف حي سكني

432
 June 23

2015
111بركانرازحصعدةمحطة وقود

محطة 
وقود

433
 June 23

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223المجعورحرضحجة

434
 June 23

2015
مصنع0111كيلو 16الحاليالحديدةمصنع مطاحن البحر األحمر

435
 June 24

2015
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل22131315غماررازحصعدة

436
 June 24

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21471129ساقينساقينصعدة

437
 June 24

2015
منزل0111عريمةساقينصعدةاستهداف حي سكني

438
 June 24

2015
منزل1101بني بحرساقينصعدةاستهداف حي سكني

439
 June 24

2015
منزل34512151527مجعرحرضحجةاستهداف حي سكني

440
 June 25

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل24410131323االشرافصرواحمأرب

441
 June 25

2015
أسواق32510121222الحزمالحزمالجوفسوق الحزم

442
 June 26

2015
المركز الثقافي وحي 

المواصات
صعدةصعدة

حي 
المواصات

01122
مدرسة 
ومعهد

443
 June 26

2015
55227اللحيةاللحيةالحديدةالمستشفى الريفي

مستشفى 
ومرفق 
صحي

444
 June 26

2015
22113مدينة الحزمالحزمالجوفالمجمع الحكومي - المدينة

منشأة 
حكومية

445
 June 26

2015
نازحين باص يقل نازحين 

في الطريق العام
المعاعدن

الطريق 
العام

546154419
وسيلة 

نقل

446
 June 26

2015
1346561721حصن الشرفالمحابشةحجةحصن الشرف االثري

موقع 
أثري

447
 June 26

2015
المحابشةحجةمبنى إدارة االمن

مدينة 
المحابشة

888
منشأة 
حكومية

448
 June 27

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11445المهاذرسحارصعدة

449
 June 27

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0333ميديميديحجة

450
 June 27

2015
منزل2338151523مدينة المعاالمعاعدناستهداف حي سكني
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

451
 June 28

2015
مدرسة الزبير ومدرسة 

االمام علي
0444بني بحرساقينصعدة

مدرسة 
ومعهد

452
 June 28

2015
منزل3303فلةمجزصعدةاستهداف حي سكني

453
 June 28

2015
0111فوطحيدانصعدةمدرسة الزهراء للبنات

مدرسة 
ومعهد

454
 June 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11202فلةمجزصعدة

455
 June 29

2015
عبسحجةمزارع المدنيين

المزارع 
الخضراء

11334
حقول 
زراعية

456
 June 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل537154361328صرواحصرواحمأرب

457
 June 29

2015
246202026اللحومالبريقةعدنمحات الخامري التجارية

منشأة 
تجارية

458
 June 29

2015
32163451218شماتشبام كوكبانالمحويتحصن المخير االثري شمات 

موقع 
أثري

459
 June 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الطويلةالمحويت

المذوب 
االهجر

منزل11223

460
 June 30

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل212505الحوبانالتعزيةتعز

461
 June 30

2015
22779المدينةحرف سفيانعمرانشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

462
 June 30

2015
منزل12325710خدادتبنلحجاستهداف حي سكني

4632015 July 1
إغاثة مدرسة 7 يوليو 

توزيع مساعدات
حيدانصعدة

وادي بني 
جراد

2359914
مدرسة 
ومعهد

4642015 July 1
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111حيدانحيدانصعدة

4652015 July 10111النظيررازحصعدةمبنى الوحدة الصحية
مستشفى 
ومرفق 
صحي

4662015 July 1
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21691511426877حي الثورةصالةتعز

4672015 July 1الطويلةالمحويتموقع المذوب االثري
المذوب 
االهجر

668814
موقع 
أثري

4682015 July 2منزل11356611الطلحسحارصعدةاستهداف حي سكني

4692015 July 2
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل03161010حارة الضباطصعدةصعدة

4702015 July 2
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل0101010النظيررازحصعدة

4712015 July 2منزل33410343444بيت الفقيهبيت الفقيهالحديدةاستهداف حي سكني

4722015 July 2منزل1455510الحسينيتبنلحجاستهداف حي سكني

4732015 July 2
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4228101018النهضةالثورةأمانةالعاصمة

4742015 July 3بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل66242430

4752015 July 3منزل1101بني بحرساقينصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

623
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

4762015 July 3البريقةعدناستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل46515323247

4772015 July 3
مزرعة وبئر مياه في 

وادي ملة
2202مزرعةعنسذمار

خزان 
وشبكة 

مياه

4782015 July 3الثورةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني
الجراف 
الغربي

منزل21147101721

4792015 July 4منزل44121216آل عقابسحارصعدةاستهداف حي سكني

4802015 July 4 مسجد44101014النظيررازحصعدةمسجد بني الحياف - النظير

4812015 July 4منزل1121124البقعةحيدانصعدةاستهداف حي سكني

4822015 July 4أسواق12529465206186132عاهمحيرانحجةسوق مثلث عاهم

4832015 July 4منزل46414101024الكدفحرضحجةمنازل المهمشين السكنية

4842015 July 4
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222كرشالقبيطةلحج

4852015 July 5مطار0252525المطارالتواهيعدنمطار عدن

4862015 July 5منزل337710المجعلساقينصعدةاستهداف حي سكني

4872015 July 5منزل22779المجبرالمخاءتعزاستهداف حي سكني

4882015 July 5الخوخةالحديدةاستهداف حي سكني
الطريق 

العام
منزل11223

4892015 July 5منزل2237141421المعاالمعاعدناستهداف حي سكني

4902015 July 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0666جرفانحرف سفيانعمران

4912015 July 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل337710دارسبني الحارثأمانةالعاصمة

4922015 July 6سيارة111151142031الساطةعمرانعمرانسيارتان في الطريق العام

4932015 July 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل118101819الشعفساقينصعدة

4942015 July 60444وادي عافسحارصعدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

4952015 July 6منزل2202آل الزماحباقمصعدةاستهداف حي سكني

4962015 July 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل447711االزرقينهمدانصنعاء

4972015 July 6 أسواق20105484225225309الفيوشتبنلحجسوق الفيوش

4982015 July 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الثورةأمانةالعاصمة

الجراف 
الغربي

منزل0111111

4992015 July 6عمرانسوق النوم وسوق تقي
جبل عيال 

يزيد
أسواق14223611465793سوق تقي

5002015 July 6
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة447711غولة عجيبريدةعمران

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

5012015 July 6
مسجد السليل ومنازل مدنية 

مجاورة
مسجد0111السليلحرف سفيانعمران

5022015 July 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0191919حصن الكزمةحرف سفيانعمران

5032015 July 6 0333مثلث برطحرف سفيانعمرانمحطة وقود
محطة 
وقود

5042015 July 6 232323المدينةحرضحجةاستراحة ومنتزه حرض
منشأة 
سياحية

5052015 July 7أسواق0333العطفينكتاف والبقعصعدةسوق االبرق

5062015 July 7
المجمع الحكومي - 

المنصورة
المنصوريةالحديدة

المجمع 
الحكومي

2424272751
منشأة 
حكومية

5072015 July 7 0888ذي اشرعالرضمةإبمنزل اثري للمحافظ
موقع 
أثري

5082015 July 7
شبكات اتصاالت - الجبل 

األسود
88101018الجبل األسودحرف سفيانعمران

شبكة 
ومحطة 
اتصال

5092015 July 7مسجد99202029الوهطتبنلحجمسجد جعفر - الوهط

5102015 July 7
أطباء أجانب مستشفى حرض 

األلماني
333المدينةحرضحجة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

5112015 July 8كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام
الطريق 

العام
سيارة0333

5122015 July 8نهمصنعاءسيارة في الطريق العام
الطريق 

العام
سيارة44226

5132015 July 8أسواق551032121727خيوانخمرعمرانسوق خيوان

5142015 July 91101نقيل الخذاليكحان عفارحجةكهرباء عفار
محطة 
ومولد 
كهرباء

5152015 July 911323233المنارالمنارذمارالمجمع التربوي للمديرية
مدرسة 
ومعهد

5162015 July 944448مثلث النقبةحبانشبوةشاحنة تحمل قمح
شاحنة 
غذائية

5172015 July 10
قافلة مساعدات إنسانية 

- مران
337710مرانحيدانصعدة

منظمات 
دولية

5182015 July 10منزل22113المحاترةعبسحجةاستهداف حي سكني

5192015 July 1041519212140الحمراءتبنلحجمدرسة تأوي نازحين
مدرسة 
ومعهد

5202015 July 10
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

منزل54211332819الحضيرة

5212015 July 10156121218الثورةالثورةأمانةالعاصمةزهرة المدائن وملعب الثورة
منشأة 
رياضية

5222015 July 11
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2202المدينةصالةتعز

5232015 July 11نعمانالبيضاءسيارة في الطريق العام
الطريق 

العام
سيارة32388

5242015 July 12
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل23382210االزدرازحصعدة

5252015 July 12صنعاءمزرعة احد المدنيين
سنحان وبني 

بهلول
0777السواد

حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

625
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

5262015 July 12السبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني
شارع 22 

مايو
منزل0108123030

5272015 July 12التواهيعدناستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل252525

5282015 July 13منزل1114559آل سالمكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

5292015 July 13
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11778عاهمكشرحجة

5302015 July 13
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222135النوعةالسيانيإب

5312015 July 13منزل18522521442954سعوانشعوبأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

5322015 July 14منزل13482210شعبانرازحصعدةاستهداف حي سكني

5332015 July 14منزل4711121223الفرشحرضحجةاستهداف حي سكني

5342015 July 1444461014الزريقيالثورةأمانةالعاصمةشاحنات تحمل مواد غذائية
شاحنة 
غذائية

5352015 July 15سيارة6814222236الستينالتعزيةتعزسيارات في الطريق العام

5362015 July 16مسجد1122378حي االنسيالوحدةأمانةالعاصمةمسجد الزهراء في حياآلنسي

5372015 July 18باقمصعدةاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل22446

5382015 July 18منزل0121212غرةالمتونالجوفاستهداف حي سكني

5392015 July 19منزل7310203251030آل مقنعمنبهصعدةاستهداف حي سكني

5402015 July 19سيارة0222الجماركحرضحجةسيارة في الطريق العام

5412015 July 19أسواق191118487575123دار سعددار سعدعدنسوق دار سعد

5422015 July 19صنعاءسوق حزيز
سنحان وبني 

بهلول
أسواق11556حزيز

5432015 July 19منزل96621149123556حي الكمبيريمإباستهداف حي سكني

5442015 July 20منزل1349265371541الصدرصعدةصعدةاستهداف حي سكني

5452015 July 20 مخيمات1787715بركانرازحصعدةمخيم عرس - بركان

5462015 July 20 0999محضةصعدةصعدةمحطة وقود
محطة 
وقود

5472015 July 202577714المدينةقعطبةالضالعمحطة وقود
محطة 
وقود

5482015 July 20سيارة228810االعروشخوالنصنعاءسيارة في الطريق العام

5492015 July 22سيارة77229مثلث شداءشداءصعدةسيارة في الطريق العام

5502015 July 22سيارة7707عقبة القنذعنعمانالبيضاءسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

5512015 July 22 بيحانشبوةالطريق العام
الطريق 

العام
33141417

طريق 
وجسر

5522015 July 22قوارب55111116ساحل شقرةخنفرأبينقوارب الصيادين

5532015 July 23منزل11445حيدانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

5542015 July 23أسواق01455سوق حيدانحيدانصعدةسوق حيدان

5552015 July 23
مركز الغسيل الكلوي 

ومخازن اوكسفام
0666مثلث عاهمحرضحجة

منظمات 
دولية

5562015 July 24112335العشةالعشـــــةعمرانبئر مياه ارتوازية - العشة
خزان 

وشبكة 
مياه

5572015 July 24
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11667العشةالعشـــــةعمران

5582015 July 24
الصالة المغلقة واالستاد 

الرياضي
0333مدينة ذمارمدينة ذمارذمار

منشأة 
رياضية

5592015 July 24ذي ناعمالبيضاءاستهداف حي سكني
مناطق 
متفرقة

منزل47718131331

5602015 July 24
مدينة العمال - المخاء 

محطة الكهرباء
منزل231983125253293150275سكن العمالالمخاءتعز

5612015 July 26منزل22224آل قرادباقمصعدةاستهداف حي سكني

5622015 July 26أسواق1101الخميسساقينصعدةسوق الخميس - ساقين

5632015 July 26
المركز الصحي بمديرية 

مسبتاء
11445مدينة مستبأمستباءحجة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

5642015 July 26
مدارس الحياة - صبر 

الموادم 
0666صبرصبر الموادمتعز

مدرسة 
ومعهد

5652015 July 26112681416الهشمةالتعزيةتعزبئر مياه ارتوازية - الهشمة
خزان 

وشبكة 
مياه

5662015 July 26 همدانصنعاءالطريق العام
الطريق 

العام
11556

طريق 
وجسر

5672015 July 26
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33121215ضاعهمدانصنعاء

5682015 July 26
سجن إدارة أمن منطقة 

كرش
55449كرشالقبيطةلحج

منشأة 
حكومية

5692015 July 26
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22161618عتقعتقشبوة

5702015 July 2711556مدينة مستبأمستباءحجةالوحدة الصحية - مستباء
مستشفى 
ومرفق 
صحي

5712015 July 27مصنع152035703535105بلةردفانلحجمصنع اسمنت الوطنية - بلة

5722015 July 28
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101آل ثابتقطابرصعدة

5732015 July 28
فندق سوفتيل وفندق 

رحبان
0555مدينة حرضحرضحجة

منشأة 
سياحية

5742015 July 29سيارة0666جوعانحيدانصعدةسيارات في الطريق العام

5752015 July 31
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44559االزدرازحصعدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

576
 August 1

2015
مسجد41014252539الحمراءتبنلحجمسجد الحمراء

577
 August 2

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112134مدينة مأربمدينة مأربمأرب

578
 August 3

2015
منزل2242359الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

579
 August 3

2015
01233السلماتالحزمالجوفمحطة وقود 

محطة 
وقود

580
 August 3

2015
0333مفرق طياف ذي ناعمالبيضاءالطريق العام 

طريق 
وجسر

581
 August 5

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
مجزصعدة

مدينة 
ضحيان 

منزل02133

582
 August 5

2015
منزل538214715 الميسار بكيل الميرحجةاستهداف منزل سكني

583
 August 5

2015
منزل336112410حي العريش صالةتعزاستهداف حي سكني

584
 August 5

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3142248الجحمليةصالةتعز

585
 August 5

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0666البيضاءالبيضاءالبيضاء

586
 August 6

2015
منزل2202بني صباح رازحصعدةاستهداف حي سكني

587
 August 6

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112مرانحيدانصعدة

588
 August 6

2015
منزل0111باقمباقمصعدةاستهداف حي سكني

589
 August 7

2015
منزل2202باقمباقمصعدةاستهداف حي سكني

590
 August 7

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11202النظيررازحصعدة

591
 August 7

2015
مدينة صعدة القديمة 

االثرية
0111المدينةصعدةصعدة

موقع 
أثري

592
 August 7

2015
المركز الصحي في حيس 

وقتل األطباء
246339حيسحيسالحديدة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

593
 August 8

2015
أسواق3303باقمباقمصعدةسوق باقم

594
 August 8

2015
سيارة33336قاع الجامع السدةإبسيارة في الطريق العام

595
 August 8

2015
الحزمالجوفالطريق العام 

نقطة 
الشجرة

228810
طريق 
وجسر

596
 August 8

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222658102329مشرعةالرضمةإب

597
 August 9

2015
مسجد0111مران حيدانصعدةمسجد آل الشريف - مران

598
 August 9

2015
منزل0111بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

599
 August 9

2015
منزل33558الراهدهخديرتعزاستهداف حي سكني

600
 August 9

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4152249حباشه حرف سفيانعمران

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

628
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

601
 August 10

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11202مدينة حرض حرضحجة

602
 August 10

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2131181013القائم بكيل الميرحجة

603
 August 10

2015
سيارة1101الكداكرإبإبسيارة في الطريق العام

604
 August 11

2015
منزل111567النضيررازحصعدةاستهداف حي سكني

605
 August 11

2015
منزل11667طانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

606
 August 11

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222بني صباح رازحصعدة

607
 August 11

2015
الجئة صومالية - مركز 

الاجئين
0111بكيل الميربكيل الميرحجة

منظمات 
دولية

608
 August 12

2015
منزل11356611الفرق رازحصعدةاستهداف حي سكني

609
 August 12

2015
111بني صياحرازحصعدةرعاة اغنام 

مزارع 
دجاج 
ومواشي

610
 August 12

2015
منزل22335المدينةصالةتعزاستهداف حي سكني

611
 August 12

2015
سيارة إسعاف - صبر 

الموادم 
11223صبر الموادم صبر الموادمتعز

مستشفى 
ومرفق 
صحي

612
 August 12

2015
مبنى المعهد التقني ومنازل 

مجاورة
447711السواديةالسواديةالبيضاء

مدرسة 
ومعهد

613
 August 12

2015
11889الملعبابابمبنى األستاذ الرياضي ملعب

منشأة 
رياضية

614
 August 13

2015
منزل1101بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

615
 August 13

2015
مسجد22668مدينة يريم يريمإبمسجد وقاعة اجتماعات

616
 August 14

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4217212512بني هويدكتاف والبقعصعدة

617
 August 14

2015
منزل112134غماررازحصعدةاستهداف حي سكني

618
 August 14

2015
منزل325224813الدشوش حرضحجةاستهداف حي سكني

619
 August 14

2015
تعزاستهداف حي سكني

مشرعة 
وحدنان

مشرعة 
وحدنان

منزل0111

620
 August 14

2015
منزل0222فرضة نهم نهمصنعاءاستهداف حي سكني

621
 August 15

2015
منزل22335بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

622
 August 15

2015
منزل22335مران حيدانصعدةاستهداف حي سكني

623
 August 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223الحمات كتاف والبقعصعدة

624
 August 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل12315307381848العسيلةحرضحجة

625
 August 15

2015
منزل3259101924المسقاة السدةإباستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

629
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

626
 August 16

2015
سيارة2202شداءشداءصعدةسيارة في الطريق العام

627
 August 16

2015
منزل1101طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

628
 August 16

2015
0111ذويبحيدانصعدةرعاة اغنام 

مزارع 
دجاج 
ومواشي

629
 August 16

2015
استهداف حي سكني

امانة 
العاصمة

منزل777فج عطانالسبعين

630
 August 16

2015
سوق الخميس - خب 

والشعف
خب والشعفالجوف

سوق 
الخميس 

أسواق86418105102543

631
 August 16

2015
11242425الساحلالحاليالحديدةمبنى مجمع السعيد التربوي

مدرسة 
ومعهد

632
 August 16

2015
مخازن المؤسسة االقتصادية 

- المدينة
77373744الحاليالحاليالحديدة

مخزن 
أغذية

633
 August 17

2015
منزل11334الحدودقطابرصعدةاستهداف حي سكني

634
 August 17

2015
سيارة1101شدا شداءصعدةسيارة في الطريق العام

635
 August 17

2015
منزل11667الكدفحرضحجةاستهداف حي سكني

636
 August 17

2015
331458نقيل يسلح باد الروسصنعاءشاحنة تحمل زيت 

شاحنة 
غذائية

637
 August 17

2015
منزل1214113112529مدينة جبله جبلةإبنازحين منزل نازحين

638
 August 18

2015
منزل11889مدينة حرض حرضحجةاستهداف حي سكني

639
 August 18

2015
الميناءالحديدةشاحنة تحمل مياة 

خط حرض 
الحديدة

22224
شاحنة 
غذائية

640
 August 18

2015
سوق بعدان الشعبي محات 

علي القباطي
أسواق22224بعدان بعدانإب

641
 August 18

2015
منزل22267713مدينة مارب مدينة مأربمأرباستهداف حي سكني

642
 August 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل5117121410المدينةالحاليالحديدة

643
 August 18

2015
الضحيالحديدةسوق مثلث الضحي

سوق مثلث 
الضحي

أسواق62273552182560

644
 August 18

2015
عمرانعمراننقابة المعلمين - المدينة

مدينة 
عمران 

4192321182144
مدرسة 
ومعهد

645
 August 19

2015
منزل0333رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

646
 August 19

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222أرحب أرحبصنعاء

647
 August 19

2015
أسواق77121219مكيراس مكيراسالبيضاءسوق شيبا ومحات تجارية

648
 August 20

2015
منزل0333فج حرض حرضحجةاستهداف حي سكني

649
 August 20

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3126278424183375159صالةصالةتعز

650
 August 20

2015
سيارة11445الحقةهمدانصنعاءسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

630
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

651
 August 21

2015
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل11334ال الزماحباقمصعدة

652
 August 21

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111123مرانحيدانصعدة

653
 August 21

2015
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0333رازحرازحصعدة

654
 August 21

2015
التعزيةتعزاستهداف حي سكني

مدينة 
الصالح

منزل11334

655
 August 21

2015
337710صرواحصرواحمأربمزارع وآبار ارتواز 

حقول 
زراعية

656
 August 22

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222النجد األحمرالرضمةإب

657
 August 23

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الخوخةالحديدة

مدينة 
الخوخة

منزل22557

658
 August 24

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3227111310بني صياحرازحصعدة

659
 August 24

2015
منزل0555مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

660
 August 24

2015
منزل33669الجبورحرضحجةاستهداف حي سكني

661
 August 24

2015
مؤسسة اليتيم ومخازن 
أغذية - شارع المطار

557712شارع المطارالحاليالحديدة
منظمات 

محلية

662
 August 25

2015
منزل55449شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

663
 August 25

2015
منزل6606بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

664
 August 25

2015
22113العطفينكتاف والبقعصعدةمستشفى العطفين الطبي

مستشفى 
ومرفق 
صحي

665
 August 25

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111بني القمرازحصعدة

666
 August 25

2015
مستباءحجةناقلة وقود

قرية 
المختلف

0444
ناقلة 
وقود

667
 August 25

2015
تعزمحطة وقود 

باب المندب 
)ذباب(

0555باب المندب
محطة 
وقود

668
 August 25

2015
أسواق43714131327بيت الفقيهبيت الفقيهالحديدةسوق شعبي - بيت الفقيه

669
 August 25

2015
أسواق62816151531مدينة الحزمالحزمالجوفسوق الحزم

670
 August 25

2015
منزل4421259مكيراسمكيراسالبيضاءاستهداف حي سكني

671
 August 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1141167بركانرازحصعدة

672
 August 26

2015
منزل2202غماررازحصعدةاستهداف حي سكني

673
 August 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0333قرية محجرحرضحجة

674
 August 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل01344مستباءمستباءحجة

675
 August 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111الحسينيةبيت الفقيهالحديدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

631
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

676
 August 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

منزل21303عمد

677
 August 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل32387715دحبةرجوزةالجوف

678
 August 27

2015
منزل55131318دهوانرازحصعدةاستهداف حي سكني

679
 August 27

2015
منزل33669الشوارقرازحصعدةاستهداف حي سكني

680
 August 27

2015
منزل1101قطينانساقينصعدةاستهداف حي سكني

681
 August 27

2015
سيارة1101مرانحيدانصعدةسيارة في الطريق العام

682
 August 27

2015
منزل0111ولد مسعودسحارصعدةاستهداف حي سكني

683
 August 27

2015
111123بني حسنعبسحجةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

684
 August 27

2015
الحاليالحديدةمجمع الشيماء التربوي

مدينة 
الحديدة

11202
مدرسة 
ومعهد

685
 August 28

2015
منزل54953817آل مقدررازحصعدةاستهداف حي سكني

686
 August 28

2015
منزل0111آل مرغمساقينصعدةاستهداف حي سكني

687
 August 28

2015
حرضحجةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة325449

688
 August 28

2015
منزل11778كيلو 16بيت الفقيهالحديدةاستهداف حي سكني

689
 August 28

2015
مدرسة 26 سبتمبر - 

حبيش
224559حبيشحبيشإب

مدرسة 
ومعهد

690
 August 28

2015
مبنى إدارة البحث الجنائي - 

شارع الثاثين
إبإب

شارع 
الثاثين

22668
منشأة 
حكومية

691
 August 28

2015
مبنى المعهد العالي 
للمعلمين - السحول

11778السحولالمخادرإب
مدرسة 
ومعهد

692
 August 28

2015
عمرانعمرانشاحنة تحمل مياة 

مدينة 
عمران 

11556
شاحنة 
غذائية

693
 August 28

2015
0333 بيت شعانعمرانعمرانناقات وقود

ناقلة 
وقود

694
 August 28

2015
11334بيت عامرعمرانعمرانورشة صيانة سيارات 

منشأة 
تجارية

695
 August 28

2015
22335ذي ناعمذي ناعمالبيضاءشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

696
 August 28

2015
منزل2467713ذي ناعمذي ناعمالبيضاءاستهداف حي سكني

697
 August 28

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل51171361017 جبل ربيالسيانيإب

698
 August 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44448دهوانرازحصعدة

699
 August 29

2015
منزل11778بيت بوسالسبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

700
 August 30

2015
منزل11889 آل رافعساقينصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

632
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

701
 August 30

2015
منزل314448بني سعد حيدانصعدةاستهداف حي سكني

702
 August 30

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل555ساقينساقينصعدة

703
 August 30

2015
منزل113505النظيررازحصعدةاستهداف حي سكني

704
 August 30

2015
منزل11202مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

705
 August 30

2015
منزل0111العطفينكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

706
 August 30

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222المخادرالمخادرإب

707
 August 30

2015
مصنع1313131326الجر عبسحجةمصنع مياه الشام 

708
 August 30

2015
منزل1114121718بيت بوسالسبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

709
 August 31

2015
منزل4775512بني صياح رازحصعدةاستهداف حي سكني

710
 August 31

2015
منزل1101مجزمجزصعدةاستهداف حي سكني

711
 August 31

2015
أسواق10122211592547صرواحصرواحمأربسوق شعبي - صرواح

712
 August 31

2015
منزل446610عريبمكيراسالبيضاءاستهداف حي سكني

713
 September 1

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل22668

714
 September 1

2015
774411الجبل األسودحرف سفيانعمرانشبكة االتصاالت

شبكة 
ومحطة 
اتصال

715
 September 1

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
مجزصعدة

مناطق 
متفرقة

منزل1101

716
 September 1

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101الحصبصالةتعز

717
 September 1

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
مكيراسالبيضاء

شمال 
مكيراس

منزل43411213617

718
 September 2

2015
سيارة2684412 بني صياحرازحصعدةسيارة في الطريق العام

719
 September 2

2015
أسواق0101010الطلحسحارصعدةسوق الطلح الشعبي

720
 September 2

2015
سوق شعبي للمحاصيل 

الزراعية
رازحصعدة

الطريق 
العام

أسواق11667

721
 September 2

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111ساقينساقينصعدة

722
 September 2

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22335 بير باشاصالةتعز

723
 September 3

2015
مبنى المعهد المهني ومخزن 

اسمنت
229911ذهبانبني الحارثأمانةالعاصمة

مدرسة 
ومعهد

724
 September 3

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101رازحرازحصعدة

725
 September 3

2015
888حريبحريبمأربورشة سمكرة سيارات 

منشأة 
تجارية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

633
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

726
 September 3

2015
منزل447711حريب بيحانحريبمأرباستهداف حي سكني

727
 September 4

2015
2158322715شعارةرازحصعدةمستشفى شعارة العام 

مستشفى 
ومرفق 
صحي

728
 September 4

2015
55338رازحرازحصعدةالطريق العام 

طريق 
وجسر

729
 September 4

2015
الصافيةأمانةالعاصمةمستشفى مجمع العرضي

صنعاء 
القديمة

11224101618
مستشفى 
ومرفق 
صحي

730
 September 4

2015
منزل0202020النهضةالثورةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

731
 September 5

2015
مخيمات534128231325البقعكتاف والبقعصعدةمخيمات النازحين

732
 September 5

2015
منزل11556مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

733
 September 5

2015
11334قاع الرقةهمدانصنعاءالمعهد المهني - الرقة

مدرسة 
ومعهد

734
 September 5

2015
سيارة112557هيانصرواحمأربسيارة في الطريق العام

735
 September 5

2015
666612بيحانبيحانشبوةمستوصف قيد االنشاء

مستشفى 
ومرفق 
صحي

736
 September 5

2015
منزل11577571926بيت زبطانالسبعينأمانةالعاصمةمنزل سكني الحد المواطنيين

737
 September 5

2015
منزل212533152126شارع حدةالسبعينأمانةالعاصمةعمارة سكنية

738
 September 5

2015
منزل34310221515حي النهضةالثورةأمانةالعاصمةمنزل سكني الحد المواطنيين

739
 September 5

2015
22202022شميلةالصافيةأمانةالعاصمةمكتب البريد وإدارة المرور

منشأة 
حكومية

740
 September 6

2015
منزل0111مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

741
 September 6

2015
13137720عبسعبسحجةمخازن غذاء

مخزن 
أغذية

742
 September 6

2015
ورشة االمتياز إلصاح 

سيارات - تعز
2202صالةصالةتعز

منشأة 
تجارية

743
 September 6

2015
منزل11151516حي القصرصالةتعزمنزل سكني الحد المواطنيين

744
 September 6

2015
مزرعة مواشي -طالبة في 

الصف الثالث ث
1101 بيت الشامييريمإب

مدرسة 
ومعهد

745
 September 6

2015
مخيمات30931239595218القيعةخب والشعفالجوفمخيم عزاء - اليتـــــــــــــمة

746
 September 6

2015
2227911السبعينالسبعينأمانةالعاصمةتضرر مستشفى السبعين

مستشفى 
ومرفق 
صحي

747
 September 6

2015
4484412شارع خوالنالصافيةأمانةالعاصمةمباني مكتب بريد الجوازات

منشأة 
حكومية

748
 September 7

2015
المجمع الحكومي ومنزل 

المحافظ 
33242427مدينة الحزمالحزمالجوف

منشأة 
حكومية

749
 September 7

2015
10105515عقبة القنذعبيحانشبوةشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

750
 September 7

2015
منزل31812158174052مدينة يريم يريمإبقنابل عنقودية منازل سكنية 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

751
 September 8

2015
حيدانصعدةاستهداف حي سكني

خوالن بن 
عامر

منزل0444

752
 September 8

2015
مستشفى حرض 
األلمانيبينهم أجانب

221457المدينةحرضحجة
مستشفى 
ومرفق 
صحي

753
 September 8

2015
وشحةحجةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة222

754
 September 8

2015
المخاءتعزشاحنات تحمل مواد غذائية

الطريق 
الساحلي

77202027
شاحنة 
غذائية

755
 September 8

2015
قاربي صيد - صيادين 
يحملون الجنسية الهندية

قوارب99131322ميناء الحيمةالخوخةالحديدة

756
 September 8

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2213157دارس بني الحارثأمانةالعاصمة

757
 September 8

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21145251216حي النهضةالثورةأمانةالعاصمة

758
 September 8

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

منزل22779سنحان

759
 September 8

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0444شارع المطاربني الحارثأمانةالعاصمة

760
 September 8

2015
الصافيةأمانةالعاصمةمحات في شارع الشرطة

شارع 
الشرطة

021363939
منشأة 
تجارية

761
 September 8

2015
منزل167151522شمانمعينأمانةالعاصمةعمارة سكنية

762
 September 9

2015
سيارة1101آل قرادباقمصعدةسيارة في الطريق العام

763
 September 9

2015
فندق شواطئ ميدي - 

مدينة عبس
313707عبسعبسحجة

منشأة 
سياحية

764
 September 9

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل10410245161236الراهدةخديرتعز

765
 September 9

2015
55111116وادي مجزرمجزرمأربمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

766
 September 9

2015
55131318البيضاءالبيضاءالبيضاءمحطة الحرمين للوقود 

محطة 
وقود

767
 September 9

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل558813وادي عينبيحانشبوة

768
 September 9

2015
6606وادي عينبيحانشبوةمزرعة نحل - وادي عين

مزارع 
دجاج 
ومواشي

769
 September 9

2015
6606بيحانبيحانشبوةناقلة وقود

ناقلة 
وقود

770
 September 9

2015
هناجر ومخازن غذاء

امانة 
العاصمة

معين
شارع 
الثاثين

44181822
مخزن 
أغذية

771
 September 9

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11147183940حي حجرالوحدةأمانةالعاصمة

772
 September 10

2015
منزل0777الجحمليةصالةتعزاستهداف حي سكني

773
 September 10

2015
المخاءتعزسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة4404

774
 September 10

2015
صرواحمأربعرش بلقيس - صرواح

عرش 
بلقيس

22557
موقع 
أثري

775
 September 10

2015
77229الوهبيةالسواديةالبيضاءناقات وقود

ناقلة 
وقود

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

776
 September 10

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111شمانهمدانصنعاء

777
 September 10

2015
منزل112443132024الصافيةالصافيةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

778
 September 11

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صرواحمأرب

مدينة 
صرواح

منزل33225

779
 September 11

2015
منزل11136291720التلفزيونالثورةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

780
 September 11

2015
قوارب صيادين تحمل 

مشتقات نفطية
تعز

باب المندب 
)ذباب(

قوارب444ساحل الضحة

781
 September 11

2015
قوارب تحمل هنود ميناء 

الحيمة
قوارب555الحيمةالتحيتاالحديدة

782
 September 12

2015
منزل668814أملحكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

783
 September 12

2015
منزل21361710الجعملةمجزصعدةاستهداف حي سكني

784
 September 12

2015
منزل44559فارةمجزصعدةاستهداف حي سكني

785
 September 12

2015
منزل111345فوطحيدانصعدةاستهداف حي سكني

786
 September 12

2015
فندق جمعان السياحي - 

مدينة الخوخة
الخوخةالحديدة

مدينة 
الخوخة

0777
منشأة 
سياحية

787
 September 12

2015
22446عسيانعسيانشبوةمستشفى موقس - عسيان

مستشفى 
ومرفق 
صحي

788
 September 12

2015
منزل2138811االصبحيالسبعينأمانةالعاصمةعمارة سكنية

789
 September 12

2015
منزل11248812بيت زبطانالسبعينأمانةالعاصمةعمارة سكنية

790
 September 12

2015
0666التلفزيونالثورةأمانةالعاصمةمباني قناة اليمن وسبأ

منشأة 
إعامية

791
 September 12

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل435123251022الشويفةخديرتعز

792
 September 13

2015
سيارة0555ال مغرمباقمصعدةسيارة في الطريق العام

793
 September 13

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111النظيررازحصعدة

794
 September 13

2015
سيارة55151520المدينةالخوخةالحديدةسيارة في الطريق العام

795
 September 13

2015
أسواق444الخوجرةحرضحجةسوق الخوجرة الشعبي 

796
 September 14

2015
منزل1212012آل الحماقيباقمصعدةاستهداف حي سكني

797
 September 14

2015
منزل66339المقاشسحارصعدةاستهداف حي سكني

798
 September 14

2015
مخيم الجنسية الصومالية 

- الفليحة 
مخيمات66339الفليحةحريبمأرب

799
 September 14

2015
منزل24410216919وعانباد الروسصنعاءاستهداف منزل سكني

800
 September 15

2015
منزل58137720محديدةباقمصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

636
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

801
 September 15

2015
سيارة11334كتافكتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

802
 September 15

2015
779916وادي سرددبني سعدالمحويتجسر الطايش - وادي سداد

طريق 
وجسر

803
 September 15

2015
11223القطاعالمحويتالمحويتشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

804
 September 15

2015
44124711بني سعد بني سعدالمحويتجسر باب الشق - بني سعد

طريق 
وجسر

805
 September 15

2015
1101الرجمالرجمالمحويتجسر باب ريشة  - الرجم

طريق 
وجسر

806
 September 15

2015
أسواق435123141729شرسشرسحجةسوق مثلث شرس الشعبي

807
 September 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل837184391634ضورانضوران آنسذمار

808
 September 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2468814خرشانجهرانذمار

809
 September 15

2015
22779جسر الشروةالقفلة عمرانجسر الشروة

طريق 
وجسر

810
 September 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2231157بني سعد بني سعدالمحويت

811
 September 16

2015
منزل0222العبرساقينصعدةاستهداف حي سكني

812
 September 16

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل229911الزنقلصالةتعز

813
 September 16

2015
0101010الحصبصالةتعزمدارس المنار - الحصب

مدرسة 
ومعهد

814
 September 16

2015
مأربشاحنات تحمل مواد غذائية

مدغل 
الجدعان

44448ماس
شاحنة 
غذائية

815
 September 16

2015
مسجد33447مثلث عوينمكيراسالبيضاءمسجد مثلث عوين الصومعة

816
 September 16

2015
11667الطويلةالطويلةالمحويتجسر الكواهل

طريق 
وجسر

817
 September 16

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0666مدينة الشرقجبل الشرقذمار

818
 September 17

2015
منزل11334كمرانكمرانالحديدةاستهداف حي سكني

819
 September 17

2015
صنعاءاستهداف حي سكني

سنحان وبني 
بهلول

منزل33131316السواد

820
 September 17

2015
السدةإباستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل46105515

821
 September 17

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
شعوبأمانةالعاصمة

الجراف 
الشرقي

منزل2351271014

822
 September 17

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
شعوبأمانةالعاصمة

الجراف 
الشرقي

منزل213615612

823
 September 17

2015
منزل117943101726مذبحمعينأمانةالعاصمةعمارة سكنية

824
 September 17

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0555بيت معيادالسبعينأمانةالعاصمة

825
 September 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل12542111223الشروحيدانصعدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

637
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

826
 September 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل53513112417آل قرادباقمصعدة

827
 September 18

2015
منزل11223النظيررازحصعدةاستهداف حي سكني

828
 September 18

2015
سيارة33101013الحوبانالتعزيةتعزسيارات في الطريق العام

829
 September 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334عصرمعينأمانةالعاصمة

830
 September 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
شعوبأمانةالعاصمة

الجراف 
الشرقي

منزل5524611

831
 September 18

2015
0101010شارع النصرشعوبأمانةالعاصمةمعرض التسهيل للسيارات 

منشأة 
تجارية

832
 September 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
السبعينأمانةالعاصمة

الستين 
الغربي

منزل1113215811

833
 September 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
أمانةالعاصمة

صنعاء 
القديمة

منزل8141341111629حي الفليحي

834
 September 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1146106284450شارع مأربشعوبأمانةالعاصمة

835
 September 19

2015
أسواق3222521063535141آل مقنعباقمصعدةسوق آل مقنع - باقم 

836
 September 19

2015
منزل59145519عسابةمجزصعدةاستهداف حي سكني

837
 September 19

2015
22335يسنمباقمصعدةالطريق العام 

طريق 
وجسر

838
 September 19

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223القلعةرازحصعدة

839
 September 19

2015
منزل0333آل الشيخمنبهصعدةاستهداف حي سكني

840
 September 19

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل01122الشوارفرازحصعدة

841
 September 19

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل123669مجزرمجزرمأرب

842
 September 19

2015
33447حريبحريبمأربمبنى إدارة امن حريب

منشأة 
حكومية

843
 September 19

2015
أسواق44559صرواحصرواحمأربالسوق - صرواح

844
 September 19

2015
منزل11778ذي ناعمذي ناعمالبيضاءاستهداف حي سكني

845
 September 19

2015
منزل55338بركانمكيراسالبيضاءاستهداف حي سكني

846
 September 19

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2132261013الحصبةالثورةأمانةالعاصمة

847
 September 19

2015
03271212شارع مأربشعوبأمانةالعاصمةمزرعة وبئر ارتواز

خزان 
وشبكة 

مياه

848
 September 20

2015
2131561435065ذي السفالذي السفالإبمبنى إدارة أمن القاعدة 

منشأة 
حكومية

849
 September 20

2015
مخيمات33447حبابصرواحمأربمخيم الزعن للنازحين

850
 September 20

2015
سيارة33447مفرق طيافذي ناعمالبيضاءسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

851
 September 21

2015
سوق شعبي - جمعة بن 

فاضل
حيدانصعدة

جمعة بن 
فاضل

أسواق10103313

852
 September 21

2015
منزل667713غافرةالظاهرصعدةاستهداف حي سكني

853
 September 21

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل664410قرن بن زايدحيدانصعدة

854
 September 21

2015
مصنع اسمنت تهامة - بني 

قيس 
حجة

بني قيس 
الطور

مصنع778815بني قيس

855
 September 21

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1163208231333الحصبةالثورةأمانةالعاصمة

856
 September 21

2015
0111111ملعب الثورةالثورةأمانةالعاصمةملعب الثورة

منشأة 
رياضية

857
 September 21

2015
سيارة555بني ضبيانالحداءذمارسيارة في الطريق العام

858
 September 21

2015
أسواق4040252565ضعنالشغادرةحجةسوق الشغادرة 

859
 September 21

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0888سعوانشعوبأمانةالعاصمة

860
 September 21

2015
محطة وقود

امانة 
العاصمة

444سعوانشعوب
محطة 
وقود

861
 September 22

2015
مدرسة عبدالله الوزير - 

بني حشيش 
21251238بيت السيدبني حشيشصنعاء

مدرسة 
ومعهد

862
 September 22

2015
0555الرضمةالرضمةإبالمجمع الحكومي - الرضمة

منشأة 
حكومية

863
 September 22

2015
منزل44337الرضمةصرواحمأرباستهداف حي سكني

864
 September 22

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
السبعينأمانةالعاصمة

بيحان 
االصبحي

منزل1027194181332

865
 September 22

2015
منزل77121219مذبحمعينأمانةالعاصمةعمارة سكنية

866
 September 22

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل55449السكيباتالقفلة عمران 

867
 September 23

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل3303

868
 September 23

2015
مصنع ردفان للسيراميك 

-متنة
مصنع1101متنةبني مطرصنعاء

869
 September 23

2015
8812311شرسشرسحجةجسر مثلث شرس

طريق 
وجسر

870
 September 24

2015
نهمصنعاءاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل11778

871
 September 24

2015
منزل11778بني الحارثبني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف منزل سكني

872
 September 24

2015
باقمصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل66202026

873
 September 24

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل41278392027جياحافلح اليمنحجة

874
 September 25

2015
سكن عمال مصنع الغزل 

والنسيج
مصنع51621121233حي المشروعشعوبأمانةالعاصمة

875
 September 25

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

منزل0555وادي االجبار

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

876
 September 25

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0444يريميريمإب

877
 September 26

2015
7707الطيرانمعينأمانةالعاصمةكلية الطيران

منشأة 
حكومية

878
 September 26

2015
السبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

امانة 
العاصمة

منزل667713

879
 September 26

2015
مصنع أبو محمود ألنتاج 
النقشات وتصنيع الحديد 

مصنع22224التعزيةالتعزيةتعز

880
 September 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4149111312بيت المغربيبني حشيشصنعاء

881
 September 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4610131323الحوبانالتعزيةتعز

882
 September 26

2015
مخيمات11223صرواحصرواحمأربمخيمات النازحين

883
 September 27

2015
منزل0222بني معينرازحصعدةاستهداف حي سكني

884
 September 27

2015
تعزاستهداف حي سكني

شرعب 
الرونة

منزل2355510الحسيك

885
 September 27

2015
منزل44559جبل راسجبــل راسالحديدةاستهداف حي سكني

886
 September 27

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0666العدينالعدينإب

887
 September 27

2015
منزل21365251218جمحانيريمإباستهداف حي سكني

888
 September 27

2015
مخيمات1111101021وادي نعمصرواحمأربمخيمات النازحين

889
 September 27

2015
منزل96419513928بني زيلعميديحجةاستهداف حي سكني

890
 September 28

2015
منزل22335النهدينالسبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

891
 September 28

2015
منزل1101طخيةمجزصعدةاستهداف حي سكني

892
 September 28

2015
منزل0444الحدودحرضحجةاستهداف حي سكني

893
 September 28

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
تعز

باب المندب 
)ذباب(

منزل42511224920باب المندب

894
 September 28

2015
تعزاستهداف حي سكني

باب المندب 
)ذباب(

منزل2357712الخضراء

895
 September 28

2015
مخيم عرس - واحجة 

- ذباب 
تعز

باب المندب 
)ذباب(

مخيمات142154031444باب المندب

896
 September 29

2015
بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

قاعدة 
الديلمي

منزل66117

897
 September 29

2015
منزل11223بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

898
 September 29

2015
منزل0333الحمزاتسحارصعدةاستهداف حي سكني

899
 September 29

2015
منزل0222منفذ الطوالحرضحجةاستهداف حي سكني

900
 September 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل213421710الظفيرمبينحجة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

901
 September 30

2015
مصنع99121221وادي احمدبني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف مصنع كاكوال

902
 September 30

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل211404بني بحرساقينصعدة

903
 September 30

2015
سيارة33558العاديخوالنصنعاءسيارة في الطريق العام

904
 September 30

2015
11151516عصرمعينأمانةالعاصمةشركة ومحطة الغاز

محطة 
وقود

905
 September 30

2015
مباني السجن المركزي 

والمجمع الحكومي
44111115القشلةالجبيريمة

منشأة 
حكومية

906
 October 1

2015
مبنى إدارة الشرطة - 

صرواح
2202صرواحصرواحمأرب

منشأة 
حكومية

907
 October 1

2015
السبعينأمانةالعاصمةجسر ونفق جولة المصباحي

جولة 
المصباحي

123124203639
طريق 
وجسر

908
 October 2

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2125322712بني بحرساقينصعدة

909
 October 2

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44121216الجحمليةصالةتعز

910
 October 2

2015
8808ذي ناعمذي ناعمالبيضاءمبنى مركز المديرية 

منشأة 
حكومية

911
 October 2

2015
ذي ناعمالبيضاءسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة9909

912
 October 3

2015
أسواق559914مرانحيدانصعدةسوق شعبي - مران 

913
 October 3

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21322269بني صياح رازحصعدة

914
 October 3

2015
غمرصعدةشاحنات تحمل مواد إغاثة

الطريق 
العام

33558
شاحنة 
غذائية

915
 October 3

2015
منزل2202حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

916
 October 4

2015
أسواق33558مرانحيدانصعدةسوق الشوفي - حيدان

917
 October 4

2015
منزل22335مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

918
 October 5

2015
السبعينأمانةالعاصمةمباني نادي ضباط الشرطة

شارع 
الزبيري

12128820
منشأة 
رياضية

919
 October 5

2015
11223وقرالحاليالحديدةمبنى ترشيد الري - وقر

منشأة 
حكومية

920
 October 5

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223بركانرازحصعدة

921
 October 6

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33101013الحرملةميديحجة

922
 October 6

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44448بني غربانساقينصعدة

923
 October 6

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2241237طخيةساقينصعدة

924
 October 7

2015
الوازعيةتعزشاحنة تحمل دواجن 

الطريق 
العام

2202
شاحنة 
غذائية

925
 October 7

2015
منزل0888الشبانيةحرضحجةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

926
 October 7

2015
33447شراوةباقمصعدةجسر شراوة 

طريق 
وجسر

927
 October 7

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل11223

928
 October 7

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11191011غمرغمرصعدة

929
 October 7

2015
سيارة11334صرواحصرواحمأربسيارة في الطريق العام

930
 October 7

2015
مخيمات221314491784570119سنبانميفعة عنسذمار مخيم عرس سنبان

931
 October 8

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111المتونالمتونالجوف

932
 October 8

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2202التعزيةالتعزيةتعز

933
 October 8

2015
تعزاستهداف حي سكني

باب المندب 
)ذباب(

منزل63514213620الحنيشية

934
 October 8

2015
منزل3249224817عريمةحيدانصعدةاستهداف حي سكني

935
 October 8

2015
منزل312613410دهوانرازحصعدةاستهداف حي سكني

936
 October 8

2015
سوق المخاء للمشتقات 

النفطية
أسواق665511سوق المخاءالمخاءتعز

937
 October 9

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11556المطارالحاليالحديدة

938
 October 9

2015
منزل1101المحابشةالمحابشةحجةاستهداف حي سكني

939
 October 9

2015
منزل0666االزدرازحصعدةاستهداف حي سكني

940
 October 9

2015
سيارة44337عقبة القنذعنعمانالبيضاءسيارات في الطريق العام

941
 October 9

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112التعزيةالتعزيةتعز 

942
 October 10

2015
المعهد التقني - الشارع 

العام 
11223الخوخةالخوخةالحديدة

مدرسة 
ومعهد

943
 October 10

2015
ورشة صيانة سيارات - 

عصيفرة 
2202 عصيفرة القاهرةتعز

منشأة 
تجارية

944
 October 10

2015
رعاة أغنام ومواشي - 

الحريفية 
تعز

باب المندب 
)ذباب(

22446الحريفية
مزارع 
دجاج 
ومواشي

945
 October 10

2015
5712012باقمباقمصعدةجسر باقم جالية صومالية

طريق 
وجسر

946
 October 10

2015
منزل0333آل الشيخمنبهصعدةاستهداف حي سكني

947
 October 10

2015
مأربناقلة وقود

مدغل 
الجدعان

2202الجدعان
ناقلة 
وقود

948
 October 11

2015
قنابل عنقودية السوق 

- حيدان - 
أسواق347111118حيدانحيدانصعدة

949
 October 11

2015
منزل4404عريمةحيدانصعدةاستهداف حي سكني

950
 October 11

2015
منزل55227اتيسكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

951
 October 11

2015
1818383856المدينةالبيضاءالبيضاءالسجن المركزي

منشأة 
حكومية

952
 October 12

2015
أسواق11445الزيحالمحابشةحجةسوق شعبي - الزيح

953
 October 12

2015
منزل11334تيفرهدساقينصعدةاستهداف حي سكني

954
 October 12

2015
منزل11202الغيرساقينصعدةاستهداف حي سكني

955
 October 12

2015
منزل0222كنبزساقينصعدةاستهداف حي سكني

956
 October 13

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل14582122227المدينةالخوخةالحديدة

957
 October 13

2015
0333حرضحرضحجةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

958
 October 13

2015
منزل112668اخماسسحارصعدةاستهداف حي سكني

959
 October 14

2015
مطار44226المطارالمعافرتعزمطار تعز الدولي

960
 October 14

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل921126618ماويةماويةتعز

961
 October 14

2015
55338الزيحالمحابشةحجةمحطة وقود 

محطة 
وقود

962
 October 14

2015
11334العقيقكتاف والبقعصعدةافارقة في الطريق العام 

طريق 
وجسر

963
 October 14

2015
0222عبسعبسحجةانفجار قنبلة عنقودية

طريق 
وجسر

964
 October 14

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1113336الغبرحيدانصعدة

965
 October 14

2015
0111حيدانحيدانصعدةمحطة وقود 

محطة 
وقود

966
 October 14

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111غماررازحصعدة

967
 October 14

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل123225تيفرهدساقينصعدة

968
 October 14

2015
مدرسة الزهراء - الظريفة 

- الوازعية
0222الظريفةالوازعيةتعز

مدرسة 
ومعهد

969
 October 14

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222الوهبيةالسواديةالبيضاء

970
 October 14

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل113256العاياءغمرصعدة

971
 October 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112ذارحماويةتعز

972
 October 15

2015
منزل33225القمعباقمصعدةاستهداف حي سكني

973
 October 15

2015
منزل3216333915ازالآزالأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

974
 October 15

2015
استهداف حي سكني

امانة 
العاصمة

منزل4261211016حارة السدنقم

975
 October 16

2015
حيدانصعدةانفجار قنبلة عنقودية

سوق 
المدينة

أسواق22151517

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
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جرحى 
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إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

976
 October 16

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11556الزيحالمحابشةحجة

977
 October 16

2015
منزل55101015حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

978
 October 16

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2114314812العواليساقينصعدة

979
 October 16

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل337710رصابةجهرانذمار

980
 October 16

2015
شارع االصبحي محل 

للمفروشات
امانة 
العاصمة

السبعين
شارع 
االصبحي

123558
منشأة 
تجارية

981
 October 17

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل82212012المجشموزعتعز

982
 October 17

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل34723512فوطحيدانصعدة

983
 October 17

2015
حيدانصعدةاستهداف حي سكني

جمعة بن 
فاضل

منزل221568

984
 October 17

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
حيدانصعدة

 جمعة بن 
فاضل

منزل3115131510

985
 October 17

2015
مسجد ومنازل مجاورة - 

العوالي
مسجد23524611العواليساقينصعدة

986
 October 17

2015
منزل4127339النوعةساقينصعدةاستهداف حي سكني

987
 October 17

2015
44448المخاالمخاءتعزالبنك المركزي - المخا

منشأة 
حكومية

988
 October 17

2015
مبنى اإلصاحية بالسجن 

المركزي
0555المدينةالبيضاءالبيضاء

منشأة 
حكومية

989
 October 17

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منبهصعدة

سينم 
والقهر

منزل11131314

990
 October 17

2015
مسجد وسيارة في الطريق 

العام - المجر
مسجد777714المجرالقبيطةلحج

991
 October 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل5505الحزمالحزمالجوف

992
 October 18

2015
منزل0666المتونالمتونالجوفاستهداف حي سكني

993
 October 18

2015
33141417حرضحرضحجةإدارة أمن مديرية حرض

منشأة 
حكومية

994
 October 18

2015
مسجد11223رازحرازحصعدةمسجد - رازح

995
 October 18

2015
مخيمات33558كتفاءمنبهصعدةتجمعا للنساء عرس

996
 October 18

2015
11334شريةالشريةالبيضاءمضخة مياه للشرب

خزان 
وشبكة 

مياه

997
 October 19

2015
منزل0131313الحصبةالسبعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

998
 October 19

2015
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
حيدانصعدة

جمعة بن 
فاضل

منزل22335

999
 October 19

2015
منزل02133الضبرحيدانصعدةاستهداف حي سكني

1000
 October 19

2015
منزل33131316منبةمنبهصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء
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جرحى 
نساء

جرحى 
رجال
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نوع 
المنشأة

1001
 October 20

2015
884412الجندالتعزيةتعزمبنى إدارة أمن الجند

منشأة 
حكومية

1002
 October 20

2015
سوق الراهدة ومحات 

تجارية 
أسواق44559الراهدةحيفانتعز

1003
 October 20

2015
22335المخاالمخاءتعزشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1004
 October 20

2015
0222المخاءالمخاءتعزالطريق العام 

طريق 
وجسر

1005
 October 20

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

الشوارق- 
غمار

منزل22113

1006
 October 20

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

منزل2202بيت االحمر

1007
 October 21

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0777سحارسحارصعدة

1008
 October 21

2015
مسجد الشرفة - وادي 

حضران 
مسجد22446الشرفةبني حشيشصنعاء

1009
 October 22

2015
الدريهميالحديدةقوارب الصيادين

 جزيرة 
عقبان 

قوارب1478585232

1010
 October 22

2015
سيارة11223جبل امانالقاهرةتعزسيارة في الطريق العام

1011
 October 22

2015
منزل66151521حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

1012
 October 22

2015
منزل111صالةصالةتعزاستهداف حي سكني

1013
 October 22

2015
سيارة44337عبسعبسحجةسيارة في الطريق العام

1014
 October 22

2015
منزل11334بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

1015
 October 22

2015
منزل11334رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

1016
 October 22

2015
منزل0111دهوانرازحصعدةاستهداف حي سكني

1017
 October 22

2015
الخوخةالحديدةشاحنات تحمل قمح

الطريق 
العام

2202
شاحنة 
غذائية

1018
 October 22

2015
منزل11334الطلحسحارصعدةاستهداف حي سكني

1019
 October 22

2015
33669وادي ذنةصرواحمأربمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

1020
 October 23

2015
11223مثلث العوجحيرانحجةشاحنة تحمل مواد إغاثة

شاحنة 
غذائية

1021
 October 23

2015
سيارة33225بيحانبيحانشبوةسيارة في الطريق العام

1022
 October 23

2015
أسواق22557حيرانحيرانحجةسوق حيران

1023
 October 23

2015
أسواق446610صرواحصرواحمأربسوق صرواح

1024
 October 23

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل434112213 آل كريدحيدانصعدة

1025
 October 23

2015
مدرسة حضران - بني 

حشيش
22224بيت حضرانبني حشيشصنعاء

مدرسة 
ومعهد
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
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جرحى 
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إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1026
 October 24

2015
سيارة337710األجلبالرضمةإبسيارة في الطريق العام

1027
 October 24

2015
22113جسر الركوةمجزصعدةافارقة في الطريق العام 

طريق 
وجسر

1028
 October 24

2015
منزل3584412حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

1029
 October 24

2015
منزل44337ال مصعبينبيحانشبوةاستهداف حي سكني

1030
 October 24

2015
عسيانشبوةسيارة في الطريق العام

جبل بن 
عقيل

سيارة1101

1031
 October 24

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11556الشوارفرازحصعدة

1032
 October 25

2015
246228جسر باقمصعدةجسر باقم بينهم افارقة

طريق 
وجسر

1033
 October 25

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33114ابو دوارمستباءحجة

1034
 October 25

2015
منزل4116339بني ربيعةرازحصعدةاستهداف حي سكني

1035
 October 25

2015
مدرسة تعليمية - ولد 

مسعود
4404ولد مسعودسحارصعدة

مدرسة 
ومعهد

1036
 October 25

2015
مسجد المعبار  ومنازل 

مجاورة 
مسجد111567المعبارمجزصعدة

1037
 October 25

2015
منزل11112مدينة رداعرداعالبيضاءاستهداف حي سكني

1038
 October 25

2015
سيارة111العيوفرداعالبيضاءسيارة في الطريق العام

1039
 October 25

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

منزل31412231721رهم العليا

1040
 October 25

2015
0666بير عبيدالصافيةأمانةالعاصمةمخازن مواد غذائية للجوزي

مخزن 
أغذية

1041
 October 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1326339خب والشعفخب والشعفالجوف

1042
 October 26

2015
منزل134559الشوارفرازحصعدةاستهداف حي سكني

1043
 October 26

2015
337710حرضحرضحجةسيارة الدكتور ياسر وثاب

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1044
 October 26

2015
3303بني المشطاءعبسحجةمدرسة بني المشطاء

مدرسة 
ومعهد

1045
 October 26

2015
337710شفرعبسحجةمحطة سوق شفر 

محطة 
وقود

1046
 October 26

2015
ساقينصعدةشاحنة تحمل مياه معدنية

شجب 
وشريح

33114
شاحنة 
غذائية

1047
 October 26

2015
22151517رجامبني حشيشصنعاءمدرسة تعليمية - رجام

مدرسة 
ومعهد

1048
 October 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

منزل07188ضبوة

1049
 October 26

2015
منزل11112دار النجدرداعالبيضاءاستهداف حي سكني

1050
 October 26

2015
مقبرة السنينة ومنزل 

القوقعة
مقابر08241414السنينةمعينأمانةالعاصمة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء
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إجمالي 
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جرحى 
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جرحى 
رجال
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نوع 
المنشأة

1051
 October 26

2015
4155شمانمعينأمانةالعاصمةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

1052
 October 26

2015
333شمانمعينأمانةالعاصمةمحطة وقود

محطة 
وقود

1053
 October 27

2015
منزل0181818الجحمليةصالةتعزاستهداف حي سكني

1054
 October 27

2015
منزل11223موزعموزعتعزاستهداف حي سكني

1055
 October 27

2015
مستشفى حيدان الريفي 

أطباء باحدود
777حيدانحيدانصعدة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1056
 October 27

2015
منزل11112حيدانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

1057
 October 27

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112بني ربيعةرازحصعدة

1058
 October 27

2015
سيارة55227مفرق طيافذي ناعمالبيضاءسيارة في الطريق العام

1059
 October 27

2015
شعوبأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

الجراف 
الشرقي

منزل015399

1060
 October 28

2015
منزل0481212عصرمعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

1061
 October 28

2015
منزل55338ميديميديحجةاستهداف حي سكني

1062
 October 28

2015
منزل3478815النظيررازحصعدةاستهداف حي سكني

1063
 October 28

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0333

1064
 October 28

2015
منزل0111بني القمرازحصعدةاستهداف حي سكني

1065
 October 28

2015
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة73515223722المغسلمجزصعدة

1066
 October 28

2015
مخيمات0151515قرية بشارالطيالصنعاءمخيم عزاء للنساء

1067
 October 28

2015
سيارة3303بني ضبيانبني ضبيانصنعاءسيارة في الطريق العام

1068
 October 29

2015
منزل0111قرية الذاريالرضمةإباستهداف حي سكني

1069
 October 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3303الذكرةالتعزيةتعز

1070
 October 29

2015
حافلة تقل موظفين في 

الطريق العام
121830202050الحوبانصالةتعز

وسيلة 
نقل

1071
 October 29

2015
مسجد ومنزل مجاور - 

الشرات
مسجد5505 الشراتساقينصعدة

1072
 October 30

2015
الخوخةالحديدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة11334

1073
 October 30

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل1113324912

1074
 October 30

2015
منزل1122بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

1075
 October 31

2015
01344الصراحاتبكيل الميرحجةمبنى مركز الشرطة

منشأة 
حكومية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

10762015 October 31منزل0666حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

10772015 October 313303جبل اللوزالمتونالجوفناقات وقود
ناقلة 
وقود

1078
 November 1

2015
منزل337710الشوارف رازحصعدةاستهداف حي سكني

1079
 November 1

2015
33225حريبحريبمأربمبنى إدارة أمن حريب

منشأة 
حكومية

1080
 November 1

2015
قطيع أغنام مع راعيها بأحد 

الشعاب
1101الرياشيةالرياشيةالبيضاء

مزارع 
دجاج 
ومواشي

1081
 November 1

2015
منزل314101014وادي المدامالمظفرتعزمنزل سكني الحد المواطنيين

1082
 November 1

2015
سوق الحيمة - الحيمة 

الخارجية
صنعاء

الحيمة 
الخارجية

أسواق0555الشوارف 

1083
 November 2

2015
منزل33225الجعملة مجزصعدةاستهداف حي سكني

1084
 November 2

2015
المظفرتعزمعمل أحجار - المطار القديم

المطار 
القديم

مصنع123558

1085
 November 3

2015
منزل4404الصوحكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

1086
 November 3

2015
منزل668814المشجع صرواحمأرباستهداف حي سكني

1087
 November 4

2015
منزل2202غمار رازحصعدةمنزل سكني الحد المواطنيين

1088
 November 4

2015
منزل1101مران حيدانصعدةمنزل سكني الحد المواطنيين

1089
 November 5

2015
منزل11223رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

1090
 November 5

2015
555حدةالسبعينامانة العاصمةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

1091
 November 6

2015
أسواق03144يسنم باقمصعدةسوق شعبي - يسنم 

1092
 November 6

2015
11667بكيل الميربكيل الميرحجةشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1093
 November 6

2015
منزل446610القرنحريبمأرباستهداف حي سكني

1094
 November 7

2015
محطة الكهرباء وغرفة 

التحكم - عبس 
3303مدينة عبسحجة

محطة 
ومولد 
كهرباء

1095
 November 7

2015
صنعاءاستهداف حي سكني

سنحان وبني 
بهلول

منزل112224ضبوة 

1096
 November 8

2015
سيارة33558يسنم باقمصعدةسيارة في الطريق العام

1097
 November 8

2015
منزل22224بني صياح رازحصعدةاستهداف حي سكني

1098
 November 9

2015
قنابل عنقودية -تجمع لتلقيح 

األطفال
123111114الطلح سحارصعدة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1099
 November 9

2015
22224رازحرازحصعدةبئر مياه ومواشي وسيارات 

خزان 
وشبكة 

مياه

1100
 November 9

2015
منزل0222آل حباجر سحارصعدةقنابل عنقودية منازل سكنية 

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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1101
 November 9

2015
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل031488حرض حرضحجة

1102
 November 9

2015
شاحنات غذاء تابعة لبرنامج 

الغذاء العالمي
مأرب

حريب 
القرامش

حريب 
القراميش

0111
شاحنة 
غذائية

1103
 November 9

2015
مبنى فرع بنك التسليف 

التعاوني الزراعي
0777المدينةالبيضاءالبيضاء

منشأة 
حكومية

1104
 November 10

2015
أسواق33558يسنم باقمصعدةسوق يسنم - باقم

1105
 November 10

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222579بني خمج حيرانحجة

1106
 November 10

2015
قوارب22202022سوق السمكالخوخةالحديدةمركز االنزال السمكي

1107
 November 10

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223آل طعيمانصرواحمأرب

1108
 November 10

2015
22335بيت الشبيبيالعدينإبمدرسة جمال الدين الشبيبي

مدرسة 
ومعهد

1109
 November 11

2015
سيارة2202الكراع بيحانشبوةسيارة في الطريق العام

1110
 November 11

2015
سيارة21303الصعيدات بيحانشبوةسيارة في الطريق العام

1111
 November 11

2015
منزل333الزهاديالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

1112
 November 12

2015
سيارة0444الجريبات نعمانالبيضاءسيارة في الطريق العام

1113
 November 13

2015
منزل0444بني سعدان بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

1114
 November 13

2015
0444آل الزماح باقمصعدةافارقة في الطريق العام 

طريق 
وجسر

1115
 November 13

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل221457العسيان  حرضحجة

1116
 November 13

2015
مبنى اإلنزال السمكي - 

المخاء
قوارب101027919المدينة المخاءتعز

1117
 November 13

2015
سيارة6606عقبة القنذع بيحانشبوةسيارة في الطريق العام

1118
 November 14

2015
0333المسراخالمسراختعزشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1119
 November 14

2015
مستشفى النجار التخصصي 

- دمت
38112213المدينةدمتالضالع

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1120
 November 15

2015
أسواق22557سوق الليل سحارصعدةسوق الليل - سحار

1121
 November 15

2015
مسجد3303كتافكتاف والبقعصعدةمسجد ومنازل مجاورة 

1122
 November 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101العشاش كتاف والبقعصعدة

1123
 November 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334الوازعيةالوازعيةتعز

1124
 November 15

2015
أسواق66101016العيار المخاءتعزسوق العيار الشعبي - المخاء

1125
 November 15

2015
2202حباب صرواحمأربشاحنة غذائية تحمل فواكه 

شاحنة 
غذائية
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1126
 November 16

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44812311صالةصالةتعز

1127
 November 16

2015
33225الراهدةحيفانتعزالطريق العام 

طريق 
وجسر

1128
 November 16

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334العرقوب الطيالصنعاء

1129
 November 16

2015
11112الندرالغيلالجوفناقات وقود

ناقلة 
وقود

1130
 November 16

2015
مخيمات11202جبل اللوز الحزمالجوفمخيم للبدو الرحل

1131
 November 17

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111غمرغمرصعدة

1132
 November 17

2015
منزل22224مفرق ماويةماويةتعزمنازل المهمشين السكنية

1133
 November 17

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111صالةصالةتعز

1134
 November 17

2015
قوارب0111الساحلالمخاءتعزقوارب الصيادين

1135
 November 17

2015
قوارب665511الخوخةالخوخةالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

1136
 November 17

2015
قوارب44337ميناء الحيمة اللحيةالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

1137
 November 18

2015
مصنع0111الخفجي سحارصعدةمصنع السام للمياه

1138
 November 18

2015
منزل22421259الصراري صبر الموادمتعزاستهداف حي سكني

1139
 November 18

2015
مجمع الشيخ جمال الدين 

- الصراري 
أسواق11202الصراري صبر الموادمتعز

1140
 November 19

2015
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0222حيدانحيدانصعدة

1141
 November 19

2015
0222جامعة تعزصالةتعزجامعة تعز - حبيل سلمان

منشأة 
جامعية

1142
 November 19

2015
مصنع0333بير باشاصالةتعزمصنع للرخام - بير باشا

1143
 November 19

2015
المخاءتعزبقالة الراسمي

السوق 
القديم

667713
منشأة 
تجارية

1144
 November 19

2015
الخوخةالحديدةقوارب الصيادين

جزيرة 
حنيش

قوارب16166622

1145
 November 19

2015
قوارب55449جزيرة زقرالخوخةالحديدةقوارب الصيادين

1146
 November 20

2015
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة642124416المغسل  مجزصعدة

1147
 November 20

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

النظير- 
غرب االزد 

منزل3238323715

1148
 November 20

2015
منزل0222قرية المرفح بكيل الميرحجةاستهداف حي سكني

1149
 November 20

2015
تسمم غذائية بسبب السمك 

المسمم جراء القصف
منزل331347ميديميديحجة

1150
 November 20

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل228810الزيلعي خديرتعز
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1151
 November 20

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112الزيلعي خديرتعز

1152
 November 20

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223صبر الموادمصبر الموادمتعز

1153
 November 20

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل66131319كوفل صرواحمأرب

1154
 November 20

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334العمشيه حرف سفيانعمران

1155
 November 21

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1121367مران حيدانصعدة

1156
 November 21

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل113367باب السامصعدةصعدة

1157
 November 21

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111كشركشرحجة

1158
 November 21

2015
الخوخةالحديدةقوارب الصيادين

جزيرة 
حنيش

قوارب88111119

1159
 November 22

2015
منزل1123257المدينة صعدةصعدةاستهداف حي سكني

1160
 November 22

2015
0111وادي حرضحرضحجةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

1161
 November 22

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2135169شبيب حبيشإب

1162
 November 22

2015
11667الشريجةالقبيطةلحجمدرسة عمار بن ياسر

مدرسة 
ومعهد

1163
 November 23

2015
محل تجاري )بقالة( أسفل 

مران
235391217مران حيدانصعدة

منشأة 
تجارية

1164
 November 23

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111مران حيدانصعدة

1165
 November 23

2015
منزل0222كننبني ضبيانصنعاءاستهداف حي سكني

1166
 November 23

2015
33558صرواحصرواحمأربشاحنة غذائية تحمل فواكه 

شاحنة 
غذائية

1167
 November 23

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل613103313اللوذخب والشعفالجوف

1168
 November 24

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل331111215

1169
 November 24

2015
0444المدينةمدينة حجةحجةمبنى إذاعة حجة

منشأة 
إعامية

1170
 November 24

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111الحجاورة حرضحجة

1171
 November 24

2015
سيارة22335الراهدةحيفانتعزسيارة في الطريق العام

1172
 November 24

2015
أسواق5371552111833عاهمكشرحجةسوق عاهم ومنازل مجاورة

1173
 November 25

2015
منزل321654915آل دباش ناطعالبيضاءاستهداف حي سكني

1174
 November 26

2015
سيارة774411القطينات باقمصعدةسيارة في الطريق العام

1175
 November 26

2015
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل1101بني صياح رازحصعدة
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1176
 November 26

2015
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111المدينةصعدةصعدة

1177
 November 26

2015
منزل2131236حبيل سلمانصالةتعزعمارة سكنية

1178
 November 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222جبل عاالقاهرةتعز

1179
 November 26

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل145449شبيب حبيشإب

1180
 November 27

2015
منزل427135351326الحد موزعتعزاستهداف حي سكني

1181
 November 27

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223مقبنةمقبنةتعز

1182
 November 28

2015
سيارة8808القطينات باقمصعدةسيارة في الطريق العام

1183
 November 28

2015
11334باقمباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

1184
 November 28

2015
منزل31374341118المعاشقة موزعتعزاستهداف حي سكني

1185
 November 28

2015
قوارب0333المخاء المخاءتعزقوارب الصيادين

1186
 November 28

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22335شبيب حبيشإب

1187
 November 28

2015
منزل0555هيان صرواحمأرباستهداف حي سكني

1188
 November 29

2015
13414242024الجرداء السبعينأمانةالعاصمةخزان مياة للشرب

خزان 
وشبكة 

مياه

1189
 November 29

2015
منزل01122حي األعنابمعينأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

1190
 November 29

2015
منزل224111115آل الصيفيسحارصعدةاستهداف حي سكني

1191
 November 29

2015
منزل22224رام مستباءحجةاستهداف حي سكني

1192
 November 29

2015
المسراختعزبئر مياه - نقيل أبو رياح

نقيل أبو 
رياح 

12123315
خزان 

وشبكة 
مياه

1193
 November 29

2015
سيارة339912المدينة بيحانشبوةسيارة في الطريق العام

1194
 November 30

2015
منزل775511118الطلح سحارصعدةاستهداف حي سكني

1195
 November 30

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111فوط حيدانصعدة

1196
 November 30

2015
0111فوط حيدانصعدةحفار لابار

معدات 
زراعية

1197
 November 30

2015
22113بني خمج حيرانحجةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1198
 November 30

2015
منزل22335كريف المسراختعزاستهداف حي سكني

1199
 November 30

2015
منزل11112المطالي المسراختعزاستهداف حي سكني

1200
 November 30

2015
11556نقيل يسلح باد الروسصنعاءشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية
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1201
 November 30

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل31151127السحولالمخادرإب

1202
 November 30

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل121404شعب يافع إبإب

1203
 December 1

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
حيدانصعدة

البقعة - 
مران

منزل43707

1204
 December 1

2015
مبنى إدارة أمن حرض - 

مثلث عاهم
4404مثلث عاهمحرضحجة

منشأة 
حكومية

1205
 December 1

2015
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل22404المدينة حرضحجة

1206
 December 1

2015
الصلوتعزمزرعة دواجن - الجاشعية 

الجاشعية - 
رزان 

33558
مزارع 
دجاج 
ومواشي

1207
 December 1

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل332136الشريجةالقبيطةلحج

1208
 December 2

2015
منزل2237213613مفرق ماويةماويةتعزمنازل المهمشين السكنية

1209
 December 2

2015
332247الحوبانماويةتعزأطباء با حدود - الحوبان

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1210
 December 2

2015
مباني حديقة التعاون - 

الحوبان
03255الحوبانماويةتعز

منشأة 
سياحية

1211
 December 2

2015
منزل1131156ضاعهمدانصنعاءاستهداف حي سكني

1212
 December 2

2015
556611الحقيلصرواحمأربمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

1213
 December 3

2015
112779حيفانحيفانتعزمبنى المعهد التقني

مدرسة 
ومعهد

1214
 December 4

2015
منزل0222حيرانحيرانحجةاستهداف حي سكني

1215
 December 4

2015
33225خط السائلةموزعتعزشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1216
 December 5

2015
منزل33225مران حيدانصعدةاستهداف حي سكني

1217
 December 5

2015
11223مستبأمستباءحجةمزرعة الدواجن - مستباء

مزارع 
دجاج 
ومواشي

1218
 December 5

2015
11778ابو دوارحرضحجةمنتزة واستراحة أبو داوود 

منشأة 
سياحية

1219
 December 6

2015
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل06341313آل حميدان قطابرصعدة

1220
 December 6

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل12311247قرية فاس بكيل الميرحجة

1221
 December 6

2015
0444ثوبان المخاءتعزشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1222
 December 6

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل325106221020الكنة صرواحمأرب

1223
 December 7

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11133261114ضحيان مجزصعدة

1224
 December 8

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل314214711مرحض كتاف والبقعصعدة

1225
 December 8

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل35832513بكيل الميربكيل الميرحجة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنشأة

1226
 December 9

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3336912بكيل الميربكيل الميرحجة

1227
 December 9

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
مأرب

مدغل 
الجدعان

منزل13404حلحان 

1228
 December 9

2015
منزل1010121222اللبنات الحزمالجوفاستهداف حي سكني

1229
 December 9

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1345251216الملحاء الحداءذمار

1230
 December 11

2015
3303جبل االمرور الشـاهــلحجةرعاة أغنام ومواشي - لمرور

مزارع 
دجاج 
ومواشي

1231
 December 11

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0101010مبلغة بيحانشبوة

1232
 December 12

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0333الجحمليةصالةتعز

1233
 December 12

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0777المحل خديرتعز

1234
 December 12

2015
قوارب55101015ميناء الخوخةالخوخةالحديدةقوارب الصيادين

1235
 December 12

2015
44337كوفلصرواحمأربمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

1236
 December 13

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل211404األوعار مجزصعدة

1237
 December 13

2015
منزل3361245162537الحجاورة حرضحجةاستهداف حي سكني

1238
 December 13

2015
8210224818ذي سامر حيفانتعزمحطة وقود 

محطة 
وقود

1239
 December 13

2015
المخاءتعزاستهداف المدينة السكنية 

المدينة 
السكنية 

منزل773310

1240
 December 13

2015
حيفانتعزمحطة وقود 

مفرق 
عوهاج 

0444
محطة 
وقود

1241
 December 13

2015
0111حاز همدانصنعاءمنازل آثرية - حاز 

موقع 
أثري

1242
 December 13

2015
66228الحيدينالقبيطةلحجمحطة وقود 

محطة 
وقود

1243
 December 14

2015
منزل14505البقع كتاف والبقعصعدةمنزل للمهاجرين الصوماليين

1244
 December 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل73212323820بني حداد حرضحجة

1245
 December 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل555510حيرانحيرانحجة

1246
 December 15

2015
تعزمخيم عرس - ذوباب

باب المندب 
)ذباب(

مخيمات44559ذباب

1247
 December 15

2015
22335حيس حيسالحديدةنادي رياضي - حيس

منشأة 
رياضية

1248
 December 15

2015
منزل2202نعماننعمانالبيضاءاستهداف حي سكني

1249
 December 15

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0555عسيانعسيانشبوة

1250
 December 15

2015
2202عقبة بيحانبيحانشبوةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
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جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1251
 December 15

2015
559914المدينةمدينة ذمارذمارمبنى شركة النفط

منشأة 
حكومية

1252
 December 18

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل15642521121540كنى الصفراءصعدة

1253
 December 18

2015
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0333مران حيدانصعدة

1254
 December 18

2015
منزل2212164331026حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

1255
 December 19

2015
مسجد ومنزل مجاور - آل 

الصيفي
مسجد0555آل الصيفي سحارصعدة

1256
 December 19

2015
منظمي الفتات المولد النبوي 

- الشارع العام
22224موزعموزعتعز

طريق 
وجسر

1257
 December 19

2015
مؤسسة االصطياد السمكي 

- واحجة 
تعز

باب المندب 
)ذباب(

01233واحجة 
منشأة 
حكومية

1258
 December 19

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11113314مرام ميفعة عنسذمار

1259
 December 20

2015
مخيمات5505المخلوين كتاف والبقعصعدةمخيمات النازحين

1260
 December 20

2015
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0333باقمباقمصعدة

1261
 December 20

2015
223481517مفرق المخاء المخاءتعزمحطة وقود 

محطة 
وقود

1262
 December 20

2015
منزل772171017حي الشهداء الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

1263
 December 21

2015
تعزمحل تجاري - واحجة 

باب المندب 
)ذباب(

22335واحجة 
منشأة 
تجارية

1264
 December 22

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33558نشور الصفراءصعدة

1265
 December 22

2015
قطيع من األغنام بوادي 

ظفورة
01122ظفورة ناطعالبيضاء

مزارع 
دجاج 
ومواشي

1266
 December 22

2015
22335العليا بيحانشبوةمحطة قشوان للوقود 

محطة 
وقود

1267
 December 23

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل126119112423وادي أملح كتاف والبقعصعدة

1268
 December 23

2015
سيارة22557يختل المخاءتعزسيارة في الطريق العام

1269
 December 23

2015
أسواق995514يختل المخاءتعزسوق يختل - المخاء

1270
 December 23

2015
منزل55116الشرية بني حشيشصنعاءاستهداف حي سكني

1271
 December 24

2015
انفجار قنبلة عنقودية سوق 

آل عمار
أسواق22641012آل عمارالصفراءصعدة

1272
 December 24

2015
منزل01122بني صياح رازحصعدةاستهداف حي سكني

1273
 December 24

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222بني غازي الشمايتينتعز

1274
 December 24

2015
11112المدينةالخوخةالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1275
 December 24

2015
33225التحيتاالتحيتاالحديدةناقلة وقود

ناقلة 
وقود
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
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إجمالي 
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جرحى 
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جرحى 
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جرحى 
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إجمالي 
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إجمالي 
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نوع 
المنشأة

1276
 December 24

2015
مأربسيارة في الطريق العام

حريب 
القرامش

حريب 
القراميش

سيارة11112

1277
 December 24

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0666العشرة حوثعمران

1278
 December 25

2015
منزل22224شداشداءصعدةمهاجرين افارقة

1279
 December 25

2015
شاحنة محملة باسمنت 

غذائية 
1101الزاهريالمخاءتعز

شاحنة 
غذائية

1280
 December 27

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111بني ربيعة رازحصعدة

1281
 December 28

2015
55449عكوان الصفراءصعدةجسر عكوان 

طريق 
وجسر

1282
 December 28

2015
3303الركوة مجزصعدةافارقة في الطريق العام 

طريق 
وجسر

1283
 December 28

2015
منزل22113المخاء المخاءتعزاستهداف حي سكني

1284
 December 28

2015
سيارة0444المخاء المخاءتعزسيارات في الطريق العام

1285
 December 28

2015
سيارة1101ملح نهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1286
 December 28

2015
منزل22414522125جدر بني الحارثأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

1287
 December 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22446شوحطة غمرصعدة

1288
 December 29

2015
منزل112335بني بحر ساقينصعدةاستهداف حي سكني

1289
 December 29

2015
منزل157085103103188الشقبصبر الموادمتعزاستهداف حي سكني

1290
 December 29

2015
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الخوخةالحديدة

الدناكل 
والمحرق

منزل11223

1291
 December 29

2015
779916ذيبينذيبينعمراناستهداف سيارات اإلسعاف

وسيلة 
نقل

1292
 December 29

2015
مصنع013377دارس بني الحارثأمانةالعاصمةمصنع كوكاكوال 

1293
 December 30

2015
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0222

1294
 December 31

2015
منزل0111جزاع حيدانصعدةاستهداف حي سكني

1295
 December 31

2015
حيرانحجةاستهداف حي سكني

خيران 
المحرق

منزل744154351227

1296
 January 1

2016
منزل111الخوادرساقينصعدةاستهداف حي سكني

1297
 January 1

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل01122الطلح سحارصعدة

1298
 January 1

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل513909الحمراءخديرتعز

1299
 January 1

2016
مزرعة ومصنع حليب 

المراعي
مصنع111باجلباجلالحديدة

1300
 January 1

2016
0333بني مطربني مطرصنعاءالمعهد التقني

مدرسة 
ومعهد
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1301
 January 1

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33161619بحر الجماعيالسبرةإب

1302
 January 1

2016
338811شارع الستينالوحدةأمانةالعاصمةصالة أكسبو

منشأة 
تجارية

1303
 January 1

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل105419169214665االقروضالمسراختعز

1304
 January 1

2016
مصنع تهامة لصناعة 
الباستيك - كيلو16

مصنع338811كيلو16الحاليالحديدة

1305
 January 2

2016
شبكة اتصاالت جبل النبي 

شعيب
0333المناربني مطرصنعاء

شبكة 
ومحطة 
اتصال

1306
 January 2

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل66339اتيسكتاف والبقعصعدة

1307
 January 2

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل2202الشعفساقينصعدة

1308
 January 2

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111بني صياحرازحصعدة

1309
 January 2

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112الشعفساقينصعدة

1310
 January 2

2016
1101حيدانحيدانصعدةسيارة تحمل مواد اغاثية

شاحنة 
غذائية

1311
 January 2

2016
مزارع الفاحي للدواجن - 

جوار جامعة ذمار
0444الجامعةمدينة ذمارذمار

مزارع 
دجاج 
ومواشي

1312
 January 3

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4404الشعفساقينصعدة

1313
 January 3

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111رازحرازحصعدة

1314
 January 4

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل213114عسايهمجزصعدة

1315
 January 4

2016
996615الشريةالشريةالبيضاءمبنى إدارة أمن المديرية

منشأة 
حكومية

1316
 January 4

2016
0121212عصرالوحدةأمانةالعاصمةشركة الغاز/ علي العصري

محطة 
وقود

1317
 January 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222دمتدمتالضالع

1318
 January 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112الحصبةالثورةأمانةالعاصمة

1319
 January 5

2016
0333حي الفتحالصافيةأمانةالعاصمةمركز النور للمكفوفين

مدرسة 
ومعهد

1320
 January 6

2016
منزل0111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

1321
 January 6

2016
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل44226المزرقحرضحجة

1322
 January 6

2016
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل11252101719السنينةمعينأمانةالعاصمة

1323
 January 6

2016
02466جولة عمران الثورةأمانةالعاصمةشركة الريان للمقاوالت

منشأة 
تجارية

1324
 January 7

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل22113نوفانساقينصعدة

1325
 January 7

2016
منزل448181826ظهرانبرعالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1326
 January 7

2016
0111السبعينالسبعينأمانةالعاصمةمنصة السبعين

منشأة 
حكومية

1327
 January 8

2016
محطة ومصنع مياه معدنية 

- شركة هائل
مصنع33558المخاءالمخاءتعز

1328
 January 8

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111ورزانخديرتعز

1329
 January 8

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22335مقريشبني حشيشصنعاء

1330
 January 8

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112صرواحصرواحمأرب

1331
 January 8

2016
منزل10106616هيانصرواحمأرباستهداف حي سكني

1332
 January 8

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111الغيلالغيلالجوف

1333
 January 8

2016
88121220مفرق الجوفخب والشعفالجوفالطريق العام 

طريق 
وجسر

1334
 January 8

2016
منزل11113314مكيراسمكيراسالبيضاءاستهداف حي سكني

1335
 January 8

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل02244النهظةالثورةأمانةالعاصمة

1336
 January 9

2016
منزل22335بكيل المربكيل الميرحجةاستهداف حي سكني

1337
 January 9

2016
حرضحجةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل999

1338
 January 9

2016
2202نقيل نهمنهمصنعاءالطريق العام 

طريق 
وجسر

1339
 January 9

2016
منزل222الجمهوريصعدةصعدةاستهداف حي سكني

1340
 January 9

2016
منتجع بن الدن السياحي 

- حراثة
22446حراثهإبإب

منشأة 
سياحية

1341
 January 9

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111الجامعالسبرةإب

1342
 January 10

2016
أسواق33558رازحرازحصعدةقنابل عنقودية سوق شعبي

1343
 January 10

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21141126آل مقنعمنبهصعدة

1344
 January 10

2016
مصنع11445المخاءالمخاءتعزمصنع يزن للمياه المعدنية

1345
 January 10

2016
369121221رازحرازحصعدةمستشفى أطباء با حدود

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1346
 January 11

2016
سيارة1101يختلالمخاءتعزسيارة في الطريق العام

1347
 January 11

2016
قوارب2202ميناء الخوخةالخوخةالحديدةقوارب الصيادين

1348
 January 11

2016
سيارة145338نقيل نهمنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1349
 January 11

2016
سيارة11334صرواحصرواحمأربسيارة في الطريق العام

1350
 January 12

2016
منزل11445الشوارفرازحصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1351
 January 12

2016
سيارة55227صيرةصرواحمأربسيارة في الطريق العام

1352
 January 12

2016
0111111حدةالسبعينأمانةالعاصمةمخزن فائن لشركة كمران 

مخزن 
أغذية

1353
 January 12

2016
455145581832قاع الحقباد الروسصنعاءحمام جارف الطبيعي

منشأة 
سياحية

1354
 January 13

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل338811الملتقىصرواحمأرب

1355
 January 14

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل02133دار سلمالسبعينأمانةالعاصمة

1356
 January 14

2016
مدرسة أحمد فرج - حي 

بازرعة
التعزيةتعز

المطار 
القديم

441126
مدرسة 
ومعهد

1357
 January 14

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11241279بير عسلةحوثعمران

1358
 January 15

2016
33558ساقين ساقينصعدةمركز الحياة الطبي

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1359
 January 15

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0333ضحيانمجزصعدة

1360
 January 15

2016
11556الجرعبسحجةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

1361
 January 15

2016
منزل447711هيانصرواحمأرباستهداف حي سكني

1362
 January 15

2016
منزل3137212512الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1363
 January 16

2016
33558هيانصرواحمأربمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

1364
 January 16

2016
مصنع0111ذهبان بني الحارثأمانةالعاصمةمصنع الراعبي للجرانيت

1365
 January 16

2016
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل1312255093284090ضحيانمجزصعدة

1366
 January 17

2016
1101رازحرازحصعدةمستشفى أطباء با حدود

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1367
 January 17

2016
221014149466983شارع العدلالتحريرأمانةالعاصمةمبنى الشرطة الراجلة

منشأة 
حكومية

1368
 January 17

2016
1101حمام جارفباد الروسصنعاءحمام جارف الطبيعي

منشأة 
سياحية

1369
 January 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1112367باقمباقمصعدة

1370
 January 18

2016
منزل11334الصحنسحارصعدةاستهداف حي سكني

1371
 January 18

2016
الخط العام - رافعة بناء 

- محضة
11223آل عقابسحارصعدة

طريق 
وجسر

1372
 January 18

2016
1101الساحرالمخاءتعزشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1373
 January 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33447بير باشاصالةتعز

1374
 January 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222الغيلالغيلالجوف

1375
 January 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1031147721مرانحيدانصعدة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1376
 January 19

2016
مصنع الشركة الوطنية 

للصناعات
مصنع1125406566حي النهضةالثورةأمانةالعاصمة

1377
 January 19

2016
مدرسة األيتام - بعدين 

- الحرير
التعزيةتعز

بعدين-
التحرير

51511461021
مدرسة 
ومعهد

1378
 January 20

2016
منزل4404البقعهحيدانصعدةاستهداف حي سكني

1379
 January 20

2016
أسواق0222البقعكتاف والبقعصعدةسوق شعبي

1380
 January 20

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل221124صبرصبر الموادمتعز

1381
 January 21

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل66339باقمباقمصعدة

1382
 January 21

2016
منزل11202تبة طهصبر الموادمتعزمنازل المهمشين السكنية

1383
 January 21

2016
61016252541راس عيسىالصليفالحديدةمنشأة رأس عيسى النطفية

منشأة 
حكومية

1384
 January 21

2016
310132612162854ضحيانمجزصعدةاستهداف سيارة اسعاف

وسيلة 
نقل

1385
 January 21

2016
منزل337710ضحيانمجزصعدةاستهداف حي سكني

1386
 January 21

2016
مسجد عمار بن ياسر - 

ضحيان
مسجد314559ضحيانمجزصعدة

1387
 January 21

2016
قوارب775512ساحل ميديميديحجةقوارب الصيادين

1388
 January 22

2016
منزل1101ضحيانمجزصعدةاستهداف حي سكني

1389
 January 22

2016
أسواق0222حيرانحيرانحجةسوق شعبي

1390
 January 22

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11222268بيت بوسالسبعينأمانةالعاصمة

1391
 January 23

2016
0151515ألت الربيعمجزصعدةالطريق العام 

طريق 
وجسر

1392
 January 23

2016
0111111نشورالصفراءصعدةالطريق العام 

طريق 
وجسر

1393
 January 23

2016
0333البيضاءالبيضاءالبيضاءمدرسة الفاروق

مدرسة 
ومعهد

1394
 January 24

2016
شركة اآلمال للتجارة 

والمقاوالت
11223الربيعيالتعزيةتعز

منشأة 
تجارية

1395
 January 25

2016
منزل2202قماعلباقمصعدةاستهداف حي سكني

1396
 January 25

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل432914514النهضةالثورةأمانةالعاصمة

1397
 January 25

2016
33225فرضه نهمنهمصنعاءشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1398
 January 26

2016
منزل22557ام حجرصرواحمأرباستهداف حي سكني

1399
 January 26

2016
مخزن شهبين للمواد 

الغذائية
0111مدينة ذمارمدينة ذمارذمار

مخزن 
أغذية

1400
 January 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0333جولة شهرانالسبعينأمانةالعاصمة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1401
 January 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل43512223719المطمةالمطمةالجوف

1402
 January 28

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112518212523ذويبحيدانصعدة

1403
 January 28

2016
أسواق22779مجزسحارصعدةسوق شعبي

1404
 January 28

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل231606قرية قرمانالسبعينأمانةالعاصمة

1405
 January 28

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0777حارة عذبانالوحدةأمانةالعاصمة

1406
 January 28

2016
مبنى بيت الشباب ومبنى 

الواجبات الزكوية 
311511138بيت عذرمسورعمران

منشأة 
حكومية

1407
 January 28

2016
0222السبعين السبعينأمانةالعاصمةمنصة ميدان السبعين

منشأة 
حكومية

1408
 January 29

2016
أسواق0222سوق العندسحارصعدةسوق العند

1409
 January 30

2016
0151515باقمباقمصعدةمركز صحي 

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1410
 January 30

2016
أسواق339912سوق الطلحسحارصعدةسوق الطلح

1411
 January 30

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22557الجعملةمجزصعدة

1412
 January 30

2016
22779نعرهبكيل الميرحجةمدرسة السام - نعرة

مدرسة 
ومعهد

1413
 January 30

2016
الوحدةأمانةالعاصمةمصنع الكبوس

شارع الستين 
الجنوبي

مصنع0111

1414
 January 30

2016
مصنع شهاب للمناديل 

الورقية
مصنع22191012دارسبني الحارثأمانةالعاصمة

1415
 January 30

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل231615612الرحبةبني الحارثأمانةالعاصمة

1416
 February 1

2016
منزل22557طخيةمنبهصعدةاستهداف حي سكني

1417
 February 1

2016
منزل0666شراوةباقمصعدةاستهداف حي سكني

1418
 February 1

2016
منزل0111العندسحارصعدةاستهداف حي سكني

1419
 February 1

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2202باقمباقمصعدة

1420
 February 1

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11202مرانحيدانصعدة

1421
 February 1

2016
0444ابودوارمستباءحجةمدرسة أبو دوار 

مدرسة 
ومعهد

1422
 February 1

2016
مدرسة الحيدية - ربيع 

البوني
حجة

بني قيس 
الطور

228810ربع البوني
مدرسة 
ومعهد

1423
 February 1

2016
557712مفرق الجوفمأربمأربمفرق الجوف 

طريق 
وجسر

1424
 February 1

2016
مبنى الزراعة ومبنى أدارة 

األمن 
22779مدينة الشرقجبل الشرقذمار

منشأة 
حكومية

1425
 February 2

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111123الشعابحرضحجة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1426
 February 2

2016
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
حرضحجة

مناطق 
متفرقة

منزل11334

1427
 February 2

2016
11445المدينةالحاليالحديدةمبنى المجمع الحكومي

منشأة 
حكومية

1428
 February 2

2016
منزل11667بني حجيلنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1429
 February 2

2016
سيارة5505بني شكواننهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1430
 February 2

2016
11334بني شريفةنهمصنعاءجسر عين رشا 

طريق 
وجسر

1431
 February 3

2016
مصنع اسمنت عمران 

ومنازل مجاورة
مصنع321116145264561المصنععمرانعمران

1432
 February 3

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل875206952040آل أبو جبارهكتاف والبقعصعدة

1433
 February 3

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101منبةمنبهصعدة

1434
 February 3

2016
منزل0444ميديميديحجةاستهداف حي سكني

1435
 February 3

2016
منزل0222حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

1436
 February 3

2016
منزل22557صلبصرواحمأرباستهداف حي سكني

1437
 February 3

2016
سيارة243911211السدنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1438
 February 3

2016
11667مدينة الشرقجبل الشرقذمارحسر وادي رماع

طريق 
وجسر

1439
 February 3

2016
0222وادي حبابجبل الشرقذمارالطريق العام 

طريق 
وجسر

1440
 February 4

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل311505بني حدادحرضحجة

1441
 February 4

2016
جسر الحوقف الرابط بين 

حيران ومستباء
1101الحقوقمستباءحجة

طريق 
وجسر

1442
 February 4

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل02133الغيلخمرعمران

1443
 February 4

2016
منزل4404االشقريصرواحمأرباستهداف حي سكني

1444
 February 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111الدريهميالدريهميالحديدة

1445
 February 5

2016
منزل0111صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1446
 February 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111المعزابهدمتالضالع

1447
 February 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111ناصهقعطبةالضالع

1448
 February 6

2016
11112ميديميديحجةصحفيين لقناة اليمن اليوم

منشأة 
إعامية

1449
 February 6

2016
منزل11556خدانكشرحجةاستهداف حي سكني

1450
 February 6

2016
منزل22335الروعموزعتعزاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1451
 February 6

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل31404حبيل اسودالتعزيةتعز

1452
 February 6

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
تعز

باب المندب 
)ذباب(

منزل11211246الجاهلي

1453
 February 6

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2211135حبيل اسودالتعزيةتعز

1454
 February 6

2016
سيارة44559فرضه نهمنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1455
 February 6

2016
منزل66339محلينهمصنعاءاستهداف حي سكني

1456
 February 7

2016
سيارة44226القهرباقمصعدةسيارة في الطريق العام

1457
 February 7

2016
منزل0333رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

1458
 February 7

2016
حرضحجةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل22557

1459
 February 7

2016
منزل22668الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1460
 February 8

2016
قوارب0111جزيرة زقرالدريهميالحديدةقوارب الصيادين

1461
 February 9

2016
3303حيدانحيدانصعدةشاحنة تحمل قمح

شاحنة 
غذائية

1462
 February 9

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101باقمباقمصعدة

1463
 February 9

2016
سيارة4404نهمنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1464
 February 9

2016
44115السيرهالسدةإبالطريق العام 

طريق 
وجسر

1465
 February 9

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3115941318بيت معيادالسبعينأمانةالعاصمة

1466
 February 9

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2114115بئر فضلالمنصورةعدن

1467
 February 9

2016
سيارة4404آل كريدحيدانصعدةسيارة في الطريق العام

1468
 February 10

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223آل الحماقيباقمصعدة

1469
 February 10

2016
غمرصعدةشاحنة تحمل مواد إغاثة

الطريق 
العام

2202
شاحنة 
غذائية

1470
 February 11

2016
منزل0555الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1471
 February 12

2016
مخيمات022488الساقيةالحزمالجوفخيام للبدو الرحل 

1472
 February 12

2016
022488السبعينالسبعينأمانةالعاصمةحديقة فان سيتي

منشأة 
سياحية

1473
 February 13

2016
منزل03551313الركوةباقمصعدةاستهداف حي سكني

1474
 February 13

2016
منزل22335عزمانبكيل الميرحجةاستهداف حي سكني

1475
 February 13

2016
مخبز رغيف بالسوق العام 

- يختل
أسواق2202يختلالمخاءتعز

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1476
 February 13

2016
أسواق1414161630نهمنهمصنعاءسوق زتر الشعبي

1477
 February 14

2016
منزل22224مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

1478
 February 14

2016
1101العرقالجندتعزالخط العام - جرافة طرقات

طريق 
وجسر

1479
 February 14

2016
معمل خياطة ومخزن مواد 

كهربائية
مصنع3311212326شيراتونشعوبأمانةالعاصمة

1480
 February 14

2016
16716852936شبام كوكبانشبام كوكبانالمحويتمدينة شبام األثرية 

موقع 
أثري

1481
 February 15

2016
سيارة22224الجعملةمجزصعدةسيارة في الطريق العام

1482
 February 15

2016
0444الجمعلةمجزصعدةمنتزة واستراحة المسافر

منشأة 
سياحية

1483
 February 15

2016
سيارة0111بني القمرازحصعدةسيارة في الطريق العام

1484
 February 15

2016
4404وادي سردودالضحيالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

1485
 February 16

2016
11445الركوةمجزصعدةسيارة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1486
 February 16

2016
سيارة3303غمرغمرصعدةسيارة في الطريق العام

1487
 February 16

2016
تعزسيارة تحمل مواد غذائية

باب المندب 
)ذباب(

1101الجديد
شاحنة 
غذائية

1488
 February 16

2016
0111ذي سامرحيفانتعزشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1489
 February 16

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
تعز

باب المندب 
)ذباب(

منزل0333ذوباب

1490
 February 16

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44337بني شكواننهمصنعاء

1491
 February 16

2016
ورشة مصنع عمران 

لاسمنت
مصنع0222عمرانعمرانعمران

1492
 February 17

2016
سيارة22557منبةمنبهصعدةسيارة في الطريق العام

1493
 February 17

2016
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل11112بني ربيعةرازحصعدة

1494
 February 17

2016
منزل2525151540جبل ملحنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1495
 February 17

2016
سيارة3303نهمنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1496
 February 17

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
مأرب

مدغل 
الجدعان

منزل11241126المهجر

1497
 February 17

2016
منزل33558المشجحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1498
 February 17

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الجوف

خراب 
المراشي

منزل11202ملفاج

1499
 February 17

2016
منزل22224برط العنانبرط العنانالجوفاستهداف حي سكني

1500
 February 17

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
نهمصنعاء

محجر 
النعمان

منزل11516133723

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1501
 February 18

2016
منزل33447بيت العوديالسبرةإباستهداف حي سكني

1502
 February 18

2016
برط العنانالجوفشاحنة وقود تحمل غاز 

عقبة برط 
العنان

2202
ناقلة 
وقود

1503
 February 19

2016
منزل22335عبسعبسحجةاستهداف حي سكني

1504
 February 19

2016
منزل11334قرية بحرةعبسحجةاستهداف حي سكني

1505
 February 20

2016
337710الكدرةخديرتعزخزان المياه - الكدرة

خزان 
وشبكة 

مياه

1506
 February 20

2016
22557وادي مخدرهصرواحمأربمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

1507
 February 21

2016
منزل147103191152556غافرةالظاهرصعدةاستهداف حي سكني

1508
 February 21

2016
قوارب22224ميناء المخاءالمخاءتعزقوارب الصيادين

1509
 February 21

2016
سيارة312606الفرحةبني ضبيانصنعاءسيارة في الطريق العام

1510
 February 21

2016
0333العرقوبخوالن الطيالصنعاءالطريق العام 

طريق 
وجسر

1511
 February 21

2016
سيارة331707وادي ذنةصرواحمأربسيارات في الطريق العام

1512
 February 22

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223االشاقركتاف والبقعصعدة

1513
 February 22

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
خديرتعز

وادي 
الحسين

منزل11223

1514
 February 22

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3303ملحنهمصنعاء

1515
 February 22

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1111245شوابهذيبينعمران

1516
 February 22

2016
33225المطمةالمطمةالجوفناقات وقود

ناقلة 
وقود

1517
 February 22

2016
2202صرواحصرواحمأربشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1518
 February 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
رازحصعدة

مناطق 
متفرقة

منزل11112

1519
 February 23

2016
نهمصنعاءسيارة في الطريق العام

نقيل بني 
غيان

سيارة4404

1520
 February 23

2016
1101العبلةحرف سفيانعمرانمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

1521
 February 23

2016
سيارة1121124حبابصرواحمأربسيارة في الطريق العام

1522
 February 23

2016
33225الخاربالمطمةالجوفشاحنة غذائية تحمل فواكه 

شاحنة 
غذائية

1523
 February 24

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1142289غافرةالظاهرصعدة

1524
 February 24

2016
منزل33447الزورصرواحمأرباستهداف حي سكني

1525
 February 24

2016
المركز الصحي بمنطقة 

بديدة
0222بديدةصرواحمأرب

مستشفى 
ومرفق 
صحي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

664
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1526
 February 24

2016
31013013وادي الخاردالمطمةالجوفشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1527
 February 25

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1121124بني معينرازحصعدة

1528
 February 25

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111غمرغمرصعدة

1529
 February 25

2016
منزل1141389حارة الليلالسبعينأمانةالعاصمةاستهداف منزل سكني

1530
 February 25

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
خديرتعز

قرية 
الظهرة

منزل447711

1531
 February 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2202شعبانرازحصعدة

1532
 February 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111غمارهرازحصعدة

1533
 February 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122ملفاحبرط المراشيالجوف

1534
 February 26

2016
سيارة22224الحقةنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1535
 February 27

2016
سوق خلقة - سيارات أسر 

نازحة 
أسواق98153275294173سوق خلقةنهمصنعاء

1536
 February 27

2016
منزل22224عبسعبسحجةاستهداف حي سكني

1537
 February 27

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل01233حدةالسبعينأمانةالعاصمة

1538
 February 28

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل331236غافرةالظاهرصعدة

1539
 February 28

2016
سيارة22335مثلث عاهمحرضحجةسيارة في الطريق العام

1540
 February 28

2016
منزل22557السلماتالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1541
 February 29

2016
منزل55338منبةمنبهصعدةاستهداف حي سكني

1542
 February 29

2016
22224بركانرازحصعدةمزرعة دواجن 

مزارع 
دجاج 
ومواشي

1543
 February 29

2016
حيرانحجةسيارة في الطريق العام

خيران 
المحرق

سيارة338811

1544
 February 29

2016
منزل448812االشقريصرواحمأرباستهداف حي سكني

1545
 February 29

2016
سيارة0555ناطعناطعالبيضاءسيارة في الطريق العام

1546
 February 29

2016
سيارة884412غريرميفعةشبوةسيارة في الطريق العام

1547
 February 29

2016
مدرسة اإلمام الحسين بن 

علي )ع(
صنعاء

الحيمة 
الداخلية

88252533بني يوسف
مدرسة 
ومعهد

1548
 March 1

2016
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل023166

1549
 March 1

2016
منزل0111الشوارفرازحصعدةاستهداف حي سكني

1550
 March 1

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111بني ربيعةرازحصعدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1551
 March 1

2016
بقالة حسن عبدالرزاق 

الشادلي
أسواق1232469يختلالمخاءتعز

1552
 March 1

2016
منزل224123610االحيوقالوازعيةتعزاستهداف حي سكني

1553
 March 2

2016
منزل44559صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1554
 March 2

2016
مخيمات02244الساقيةالغيلالجوفخيام للبدو الرحل 

1555
 March 3

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11221146النظيررازحصعدة

1556
 March 3

2016
منزل22557الجندالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

1557
 March 4

2016
منزل44559النظيررازحصعدةاستهداف حي سكني

1558
 March 4

2016
1232358الزيجالمحابشةحجةشاحنة تحمل مياة 

شاحنة 
غذائية

1559
 March 4

2016
1101عقبة النيلبرط العنانالجوفالطريق العام عقبة النيل

طريق 
وجسر

1560
 March 4

2016
سيارة4404النشمةرضومشبوةسيارة في الطريق العام

1561
 March 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
تعز

باب المندب 
)ذباب(

منزل01566عزان

1562
 March 5

2016
معدات زراعية - الطريق 

العام
0333صرواحصرواحمأرب

معدات 
زراعية

1563
 March 5

2016
برط العنانالجوفسيارات في الطريق العام

عقبة برط 
العنان

سيارة22335

1564
 March 7

2016
سيارة667713رازحرازحصعدةسيارة في الطريق العام

1565
 March 7

2016
منزل22404شعبوالوازعيةتعزاستهداف حي سكني

1566
 March 7

2016
سيارة2202الردفالوازعيةتعزسيارات في الطريق العام

1567
 March 7

2016
منزل55449صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1568
 March 8

2016
منزل44131317المشجحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1569
 March 8

2016
منزل0222الشريجةالقبيطةلحجاستهداف حي سكني

1570
 March 9

2016
سيارة44337الحميداتالحميداتالجوفسيارة في الطريق العام

1571
 March 9

2016
11112عقبة الساحةنعمانالبيضاءناقلة وقود

ناقلة 
وقود

1572
 March 9

2016
سيارة22113عقبة القنذعنعمانالبيضاءسيارة في الطريق العام

1573
 March 9

2016
سيارة44115عقبة بيحان بيحانشبوةسيارة في الطريق العام

1574
 March 10

2016
0777حصن ذيفان ريدةعمرانحصن ذيفان التاريخي

موقع 
أثري

1575
 March 10

2016
منزل221511138ظمرانالقبيطةلحجاستهداف حي سكني
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
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نوع 
المنشأة

1576
 March 11

2016
منزل22252911التعزيةالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

1577
 March 11

2016
44337محجزهصرواحمأربمبنى المعهد الفني

مدرسة 
ومعهد

1578
 March 12

2016
استهدفت تجمعات 

لمواطنين جوار مسجد الرضا
مسجد 1212252537المنصورةالمنصورةعدن

1579
 March 12

2016
منزل33447صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1580
 March 12

2016
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة3115227بني جبرالطيالصنعاء

1581
 March 13

2016
سيارة3303طريق البرحالمخاءتعزسيارة في الطريق العام

1582
 March 15

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
تعز

باب المندب 
)ذباب(

منزل011133عزان

1583
 March 15

2016
تعزسيارة في الطريق العام

باب المندب 
)ذباب(

سيارة0222ذوباب

1584
 March 15

2016
مستباءحجةسوق الخميس الشعبي

سوق 
الخميس

أسواق2519412093847167

1585
 March 16

2016
المتونالجوفسيارة في الطريق العام

شمال مدينة 
النتون

سيارة11112

1586
 March 17

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21303حذرانالتعزيةتعز

1587
 March 17

2016
منزل0555المعيمرالمتونالجوفاستهداف حي سكني

1588
 March 17

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل1101حباشةحرف سفيانعمران

1589
 March 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101عياشمنبهصعدة

1590
 March 18

2016
منزل0333الصمعأرحبصنعاءاستهداف حي سكني

1591
 March 19

2016
منزل3281313بحيبحالتعزيةتعزاستهداف منزل سكني

1592
 March 20

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0444غمرغمرصعدة

1593
 March 20

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل262102851525الضبابالتعزيةتعز

1594
 March 21

2016
معهد الدهواق في سوق 

االثنين 
1111131324سوق االثنينالمتونالجوف

مدرسة 
ومعهد

1595
 March 21

2016
44226المتونالمتونالجوفشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1596
 March 21

2016
سيارة0666عقبة القنذعنعمانالبيضاءسيارة في الطريق العام

1597
 March 22

2016
44151519المتونالمتونالجوفالطريق العام 

طريق 
وجسر

1598
 March 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11244159الحجليةالحجليةالحديدة

1599
 March 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22446عسيانعسيانشبوة

1600
 March 23

2016
منزل112356السايلةشعوبأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

667
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
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إجمالي 
القتلى

جرحى 
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الجرحى
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نوع 
المنشأة

1601
 March 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل121421259حرفصعفانصنعاء

1602
 March 25

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل43411222617تبيعشهجبل حبشيتعز

1603
 March 25

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1131267بني قيسبني صريمعمران

1604
 March 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101المتونالمتونالجوف

1605
 March 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
دار سعدعدن

منطقة 
الخضراء

منزل2242571418

1606
 March 26

2016
البيضاءشاحنة تحمل مياة 

ردمان 
العوض

22113ردمان
شاحنة 
غذائية

1607
 March 27

2016
1101الضبابصبر الموادمتعزسيارة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1608
 March 27

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22335ضوارصرواحمأرب

1609
 March 27

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111المتونالمتونالجوف

1610
 March 27

2016
11223خمرخمرعمرانمبنى إدارة األمن

منشاة 
حكومية

1611
 March 27

2016
سيارة1101المحفدزنجبارأبينسيارة في الطريق العام

1612
 March 30

2016
منزل2356611مستباءمستباءحجةاستهداف حي سكني

1613
 March 30

2016
0888شارع الستينالتعزيةتعزشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1614
 March 31

2016
سيارة32813126922االخلودالوازعيةتعزسيارة في الطريق العام

16152016 April 1 333صرواحصرواحماربالطريق العام
طريق 
وجسر

16162016 April 2سيارة11334هيانصرواحماربسيارة في الطريق العام

16172016 April 20555خديرخديرتعزمحطة الدعيس للغاز
محطة 
وقود

16182016 April 3
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111الخفجيسحارصعدة

16192016 April 4
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122267ساقين ساقينصعدة

16202016 April 4
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل06177كحلةالشاهلحجة

16212016 April 5سيارة664410صرواحصرواحماربسيارات في الطريق العام

16222016 April 611112مثلث عاهمحرضحجةانفجار قنبلة عنقودية
طريق 
وجسر

16232016 April 7 31013641023كيلو16الحاليالحديدةالطريق العام
طريق 
وجسر

16242016 April 8سيارة66228االخلودالوازعيةتعزسيارة في الطريق العام

16252016 April 8منزل33669صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

16262016 April 8
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة3137461017الرقةالوازعيةتعز

16272016 April 9
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2352249الضبابصبر الموادمتعز

16282016 April 9 مخيمات45211233819الروضالتعزيةتعزمخيم المهمشين

1629
 April 10

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2114233812المتونالمتونالجوف

1630
 April 10

2016
منزل995514ديرةنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1631
 April 11

2016
سيارة11115516الجندالتعزيةتعزسيارة في الطريق العام

1632
 April 12

2016
منزل314337الضبابصبر الموادمتعزاستهداف حي سكني

1633
 April 13

2016
سيارة0333القبيطةالقبيطةلحجسيارة في الطريق العام

1634
 April 13

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل884412نهمنهمصنعاء

1635
 April 14

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل03255المتونالمتونالجوف

1636
 April 14

2016
سيارة121212نهمنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1637
 April 14

2016
كمرانالحديدةقوارب الصيادين

جزيرة 
كمران

قوارب22224

1638
 April 15

2016
مسجد 44559الزاهرالزاهرالجوفاستهداف احد المساجد

1639
 April 16

2016
منزل44337صرواحصرواحمارباستهداف حي سكني

1640
 April 17

2016
سيارة1616121228صرواحصرواحماربسيارات في الطريق العام

1641
 April 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22224العرضيالغيلالجوف

1642
 April 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0444الغيلالغيلالجوف

1643
 April 19

2016
منزل66339صرواحصرواحمارباستهداف منزل سكني

1644
 April 19

2016
سيارة44115صرواحصرواحماربسيارة في الطريق العام

1645
 April 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44337قطبين نهمصنعاء

1646
 April 20

2016
منزل447711واسطنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1647
 April 20

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222الضبابصبر الموادمتعز

1648
 April 21

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0222املحكتاف والبقعصعدة

1649
 April 21

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل1101ميديميديحجة

1650
 April 22

2016
منزل13404الزاهرالزاهرالبيضاءاستهداف منزل سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1651
 April 23

2016
سيارة3303وادي عبيدةمأربمأربسيارة في الطريق العام

1652
 April 24

2016
المكاحضرموتمبنى القصر الجمهوري

القصر 
الجمهوري

77202027
منشأة 
حكومية

1653
 April 26

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل22113حرضحرضحجة

1654
 April 26

2016
سيارة3303جعارخنفرأبينسيارة في الطريق العام

1655
 April 28

2016
سيارة2202مرخهمرخة العلياشبوةسيارة في الطريق العام

1656
 April 28

2016
مبنى مصلحة األحوال 

الشخصية
44337غيل باوزيرغيل باوزيرحضرموت

منشأة 
حكومية

16572016 May 1
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112كرشالقبيطةلحج

16582016 May 1سيارة22224القنذعذي ناعمالبيضاءسيارة في الطريق العام

16592016 May 2 3303الخوخهالخوخةالحديدةالطريق العام
طريق 
وجسر

16602016 May 3تعزسيارات في الطريق العام
باب المندب 

)ذباب(
سيارة48124416ذوباب

16612016 May 4منزل33225نهمنهمصنعاءاستهداف منزل سكني

16622016 May 5سيارة773310صرواحصرواحمأربسيارة في الطريق العام

16632016 May 5منزل33225المتونالمتونالجوفاستهداف حي سكني

16642016 May 5منزل11112عسيانعسيانشبوةاستهداف حي سكني

16652016 May 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33225صرواحصرواحمأرب

16662016 May 8سيارة77141421نهمنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

16672016 May 91313151528قرن اللدممحرف سفيانعمراناستهداف سيارات اإلسعاف
وسيلة 

نقل

1668
 May 11

2016
منزل11445مندبةباقمصعدةاستهداف حي سكني

1669
 May 11

2016
44111115حرف سفيانحرف سفيانعمرانشبكة االتصاالت

شبكة 
ومحطة 
اتصال

1670
 May 12

2016
تعزاستهداف حي سكني

باب المندب 
)ذباب(

منزل33336العمري

1671
 May 13

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111بني سعدحيدانصعدة

1672
 May 14

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112كرشالقبيطةلحج

1673
 May 14

2016
سيارة3303عسيانعسيانشبوةسيارة في الطريق العام

1674
 May 14

2016
منزل11112العرقوبخوالنصنعاءاستهداف حي سكني

1675
 May 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22335حرف سفيانحرف سفيانعمران

1676
 May 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
سحارصعدة

ولد 
مسعود

منزل11334

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

670
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية
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إجمالي 
القتلى

جرحى 
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جرحى 
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إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1676
 May 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334ولد مسعودسحارصعدة

1677
 May 19

2016
سيارة2202العبرالمكاحضرموتسيارة في الطريق العام

1678
 May 20

2016
33558المخاءالمخاءتعزشاحنة تحمل أسمنت

شاحنة 
غذائية

1679
 May 20

2016
22557الحردينموزعتعزسيارة تحمل مواد اغاثية

شاحنة 
غذائية

1680
 May 20

2016
منزل33691518المصلوبالمصلوبالجوفاستهداف حي سكني

1681
 May 22

2016
منزل339912روكبالمكاحضرموتاستهداف حي سكني

1682
 May 23

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0555االزرقينهمدانصنعاء

1683
 May 25

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111الماحيضالظاهرصعدة

1684
 May 25

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111حريب  نهمصنعاء

1685
 May 25

2016
مأرباستهداف حي سكني

حريب 
القرامش

حريب 
القراميش

منزل3249122514

1686
 May 25

2016
مصنع4404الهجلالحوطةلحجمصنع القص في الهجل

1687
 May 25

2016
منصة احتفال الحراك 

الجنوبي
33225جبل العريافعالضالع

منشأة 
حكومية

1688
 May 25

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل83112121416المحلهالحوطةلحج

1689
 May 27

2016
منزل33225ميديميديحجةاستهداف حي سكني

1690
 May 28

2016
22668عقبة ثرةذي ناعمالبيضاءسيارة تحمل مواد اغاثية

شاحنة 
غذائية

1691
 May 29

2016
11223المراوعةبيت الفقيهالحديدةالطريق العام 

طريق 
وجسر

16922016 June 1تعزسيارة في الطريق العام
باب المندب 

)ذباب(
سيارة33336العمري

16932016 June 2
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21144159الغيلالغيلالجوف

16942016 June 2 1101عسيانعسيانشبوةالطريق العام
طريق 
وجسر

16952016 June 3111456الوازعيةالوازعيةتعزانفجار قنبلة عنقودية
حقول 
زراعية

16962016 June 4
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1124441214الجناتحرف سفيانعمران

16972016 June 5منزل995514صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

16982016 June 655227وادي نخاءصرواحمأربمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

16992016 June 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل122511249بحيصعبسحجة

17002016 June 8
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223حريبنهمصنعاء

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

17012016 June 8أسواق557712المتونالمتونالجوفسوق االثنين

17022016 June 8
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222القبيطةالقبيطةلحج

17032016 June 8سيارة0111الزاهرالزاهرالبيضاءسيارة في الطريق العام

17042016 June 9تعزاستهداف حي سكني
باب المندب 

)ذباب(
منزل33447ذوباب

17052016 June 9منزل773310هيانصرواحمأرباستهداف حي سكني

1706
 June 10

2016
حريبمأربمزرعة احد المدنيين

حريب 
القراميش

1101
حقول 
زراعية

1707
 June 10

2016
منزل2202المتونالمتونالجوفاستهداف حي سكني

1708
 June 10

2016
سيارة2202الزاهرالزاهرالبيضاءسيارة في الطريق العام

1709
 June 11

2016
سيارة3303وادي جنة صرواحمأربسيارة في الطريق العام

1710
 June 11

2016
1122155الحنيشةحيفانتعزانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

1711
 June 12

2016
حافلة تقل مدنيين في 

الطريق العام
4404الحميراءحبانشبوة

وسيلة 
نقل

1712
 June 13

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل11112كتافكتاف والبقعصعدة

1713
 June 13

2016
11112الخضراء ميديحجةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

1714
 June 13

2016
منزل1101الجزيرةالخوخةالحديدةاستهداف حي سكني

1715
 June 13

2016
سيارة558813رحبة سعدصرواحمأربسيارة في الطريق العام

1716
 June 15

2016
عسيانشبوةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة111

1717
 June 15

2016
منزل11223المصلوبالمصلوبالجوفاستهداف حي سكني

1718
 June 17

2016
سيارة3303صرواحصرواحمأربسيارة في الطريق العام

1719
 June 18

2016
نهمصنعاءسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة44559

1720
 June 20

2016
منزل55338حريبنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1721
 June 20

2016
منزل22335خب والشعفخب والشعفالجوفاستهداف حي سكني

1722
 June 20

2016
مصنع5611101021الكعبين القبيطةلحجمعمل لاحجار

1723
 June 21

2016
منزل22113الماحيطالظاهرصعدةاستهداف حي سكني

1724
 June 21

2016
منزل3303المشجحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1725
 June 21

2016
11116617المواهبةالقبيطةلحجمدرسة الخضر

مدرسة 
ومعهد

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1726
 June 22

2016
2202المزارعميديحجةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

1727
 June 22

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33558نهمنهمصنعاء

1728
 June 22

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11445المواهبةالقبيطةلحج

1729
 June 24

2016
أسواق996615الشقراءالوازعيةتعزسوق الشقراء

1730
 June 24

2016
سيارة2727242451سدباالمتونالجوفسيارات في الطريق العام

1731
 June 25

2016
منزل22668الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1732
 June 26

2016
تعزاستهداف حي سكني

باب المندب 
)ذباب(

منزل56118819ذوباب

1733
 June 26

2016
سيارة55449حزم الحقيلصرواحمأربسيارة في الطريق العام

1734
 June 26

2016
سيارة555االعروشخوالنصنعاءسيارة في الطريق العام

1735
 June 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1344159ضمرانالقبيطةلحج

1736
 June 27

2016
سوق مفرق الراهدة ومنازل 

المدنيين
أسواق1297285631442حيفانحيفانتعز

1737
 June 27

2016
منزل44226المجاوحةنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1738
 June 28

2016
منزل44448صبرةحيفانتعزاستهداف حي سكني

1739
 June 28

2016
المتونالجوفاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل22779

1740
 June 28

2016
منزل222606القرارةالمحفدأبيناستهداف حي سكني

1741
 June 28

2016
منزل5505لشعبالمحفدأبيناستهداف حي سكني

1742
 June 29

2016
منزل55449حزم الحضنصرواحمأرباستهداف حي سكني

1743
 June 29

2016
منزل111312147الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1744
 June 30

2016
سيارة1101الفرحةنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

17452016 July 1منزل557712الراهدةحيفانتعزاستهداف حي سكني

17462016 July 2سيارة112335مبدعةنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

17472016 July 6سيارة5505مسورةنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

17482016 July 7منزل0111المخاءالمخاءتعزاستهداف حي سكني

17492016 July 8
سيارات نازحين في الطريق 

العام 
مأرب

حريب 
القرامش

حريب 
القراميش

سيارة22264531218

17502016 July 8سيارة4404بولدي حريبحريبمأربسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

17512016 July 9المخاءتعزاستهداف حي سكني
المخاء 
الساحلية

منزل11112

17522016 July 9منزل12311247بني قطراننهمصنعاءاستهداف حي سكني

17532016 July 101101الرمةالمخاءتعزمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

17542016 July 10منزل555510ضبوعةنهمصنعاءاستهداف حي سكني

17552016 July 10 سيارة22443711كراءعبيدةمأربسيارة في الطريق العام

17562016 July 10منزل1123368المتونالمتونالجوفاستهداف حي سكني

17572016 July 11 صنعاءحفار مياه ارتوازي
سنحان وبني 

بهلول
0444بني بهلول

معدات 
زراعية

17582016 July 12منزل11334كثافكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

17592016 July 12منزل44559حيد الذهبنهمصنعاءاستهداف حي سكني

17602016 July 12سيارة221346االشقريصرواحمأربسيارة في الطريق العام

17612016 July 12منزل437229المتونالمتونالجوفاستهداف حي سكني

17622016 July 13سيارة22224ميديميديحجةسيارة في الطريق العام

17632016 July 13تعزاستهداف حي سكني
باب المندب 

)ذباب(
قرية باب 

المندب
منزل2259123615

17642016 July 13الخوخةالحديدةقوارب الصيادين
ساحل 
القطايا

قوارب2202

17652016 July 13منزل16723512يامنهمصنعاءاستهداف حي سكني

17662016 July 13لحجاستهداف حي سكني
المضاربة 
والعارة

منزل337710كهبوب

17672016 July 14
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0333آل مزروعسحارصعدة

17682016 July 15منزل2241459برط العنانبرط العنانالجوفاستهداف حي سكني

17692016 July 16سيارة2202حرضحرضحجةسيارة في الطريق العام

17702016 July 16سيارة3913461023نهمنهمصنعاءسيارتان في الطريق العام

17712016 July 16سيارة3303العقلةعرماءشبوةسيارة في الطريق العام

17722016 July 17تعزاستهداف حي سكني
باب المندب 

)ذباب(
منزل44559ذوباب

17732016 July 17سيارة331125صرواحصرواحمأربسيارة في الطريق العام

17742016 July 17سيارة6606العبرالعبرحضرموتسيارة في الطريق العام

17752016 July 18سيارة552182025جبل النارالمخاءتعزسيارة في الطريق العام
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

17762016 July 19منزل55338حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

17772016 July 19الصليفالحديدةشاحنات تحمل قمح
مفرق 
الصليف

22446
شاحنة 
غذائية

17782016 July 20منزل11112شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

17792016 July 20منزل22557أتياسصرواحمأرباستهداف حي سكني

17802016 July 2011445الشريجةالقبيطةلحجمدرسة الشريجة
مدرسة 
ومعهد

17812016 July 21منزل0444بحرةباقمصعدةاستهداف حي سكني

17822016 July 21منزل0333مجزمجزصعدةاستهداف حي سكني

17832016 July 21 1101كتافكتاف والبقعصعدةالطريق العام
طريق 
وجسر

17842016 July 21
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0222البكيرةالوازعيةتعز

17852016 July 21منزل112224المتونالمتونالجوفاستهداف حي سكني

17862016 July 21منزل22335المطمةالمطمةالجوفاستهداف حي سكني

17872016 July 22منزل11334صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

17882016 July 23منزل11112الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

17892016 July 2322113كشركشرحجةجسر العبسية
طريق 
وجسر

17902016 July 23منزل333369باتيسخنفرأبيناستهداف حي سكني

17912016 July 24
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل55108818المخاءالمخاءتعز

17922016 July 262202القبيطةالقبيطةلحجمدرسة الشريجة
مدرسة 
ومعهد

17932016 July 29
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل32505طانكشرحجة

17942016 July 30 11112قطابرقطابرصعدةالمجمع الحكومي
منشأة 
حكومية

17952016 July 30
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111التعاوشالظاهرصعدة

1796
 August 1

2016
سيارة22557صرواحصرواحمأربسيارة في الطريق العام

1797
 August 2

2016
منزل555510حيفانحيفانتعزاستهداف حي سكني

1798
 August 2

2016
أسواق22557صرواحصرواحمأربسوق مدينة صرواح

1799
 August 2

2016
منزل444الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1800
 August 2

2016
111مندبةباقمصعدةرعاة اغنام

حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1801
 August 2

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل331125ال شميلالوضيعأبين

1802
 August 3

2016
سيارة447711المجاوحةنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1803
 August 4

2016
منزل11223الكراسحيرانحجةاستهداف حي سكني

1804
 August 4

2016
1231236مثلث عاهمحرضحجةشاحنة محملة بالثلج

شاحنة 
غذائية

1805
 August 4

2016
0111ربوع مطولةعبسحجة شاحنة تحمل صناديق نحل 

شاحنة 
غذائية

1806
 August 4

2016
منزل5505المجاوحةنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1807
 August 4

2016
منزل33336خب والشعفخب والشعفالجوفاستهداف حي سكني

1808
 August 5

2016
سيارة54921312باقمباقمصعدةسيارة في الطريق العام

1809
 August 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل257222613المجاوحةنهمصنعاء

1810
 August 5

2016
سيارة6606عزانميفعةشبوةسيارة في الطريق العام

1811
 August 6

2016
منزل558813نهمنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1812
 August 6

2016
سيارة66339الغيلالغيلالجوفسيارة في الطريق العام

1813
 August 6

2016
شاحنة مواد غذائية وحليب 

أطفال
444شفقرةاحورأبين

شاحنة 
غذائية

1814
 August 6

2016
33447زنجبارزنجبارأبينالطريق العام 

طريق 
وجسر

1815
 August 7

2016
1010010المجاوحةنهمصنعاءالطريق العام 

طريق 
وجسر

1816
 August 7

2016
سوق عذر الشعبي منزل 

منصور العذري
أسواق7161413652438عذرنهمصنعاء

1817
 August 8

2016
حيدانصعدةاستهداف حي سكني

ذويب 
السفلى

منزل01122

1818
 August 8

2016
منزل224559ملحنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1819
 August 9

2016
منزل322723512منوةقطابرصعدةاستهداف حي سكني

1820
 August 9

2016
منزل33336المندلهكشرحجةاستهداف حي سكني

1821
 August 9

2016
منزل11334شفرعبسحجةاستهداف حي سكني

1822
 August 9

2016
سيارة651144819حنةالوازعيةتعزسيارة في الطريق العام

1823
 August 9

2016
كسارة خرسان - منطقة 

الظهرة 
مصنع11112الظهرةماويةتعز

1824
 August 9

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2202الوازعيةالوازعيةتعز

1825
 August 9

2016
44262630المدينةالحوكالحديدةمباني وسجن االمن السياسي

منشأة 
حكومية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1826
 August 9

2016
منزل996615المدفوننهمصنعاءاستهداف حي سكني

1827
 August 9

2016
12335811السحولالمخادرإبمحطة وقود 

محطة 
وقود

1828
 August 9

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22446حراثةإبإب

1829
 August 9

2016
منزل557712صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1830
 August 9

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
المصلوبالجوف

شرق 
المصلوب

منزل222623511

1831
 August 9

2016
011355المدينةعمرانعمرانالمجمع الحكومي - المدينة 

منشأة 
حكومية

1832
 August 9

2016
مصنع العاقل للبفك - 

النهظة
مصنع410146121832النهضةالثورةأمانةالعاصمة

1833
 August 10

2016
منزل02244ال أبو جبارهكتاف والبقعصعدةاستهداف منزل سكني

1834
 August 10

2016
منزل11112دخشفالصفراءصعدةاستهداف حي سكني

1835
 August 10

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل01122تنبزةساقينصعدة

1836
 August 10

2016
33447الجندالتعزيةتعزمبنى إدارة أمن الجند 

منشأة 
حكومية

1837
 August 10

2016
سيارة113367نقطة الشامالحاليالحديدةسيارات في الطريق العام

1838
 August 10

2016
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة235338الروزهنهمصنعاء

1839
 August 10

2016
معبر- مخازن الموسر 

االقتصادية
0333جهرانمعبرذمار

مخزن 
أغذية

1840
 August 11

2016
الثورةأمانةالعاصمةمباني التلفزيون

تبة 
التلفزيون

0222
منشأة 
إعامية

1841
 August 11

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0555نقمآزالأمانةالعاصمة

1842
 August 11

2016
0333عينصعدةصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

1843
 August 11

2016
منزل4404جبل الريدبني حشيشصنعاءاستهداف حي سكني

1844
 August 11

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0333ماحةالمصلوبالجوف

1845
 August 12

2016
منزل3227312613آل الحماقيباقمصعدةاستهداف حي سكني

1846
 August 12

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل66339محديدةباقمصعدة

1847
 August 12

2016
مصنع11223حيرانحيرانحجةمصنع السقاف للثلج

1848
 August 12

2016
منزل0333بئر الملحالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

1849
 August 12

2016
جسر الدرجة - طريق 

الحديدة صنعاء
023166جسر الدرجةصعفانصنعاء

طريق 
وجسر

1850
 August 12

2016
منزل21586441422المتونالمتونالجوفاستهداف حي سكني
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
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نوع 
المنشأة

1851
 August 12

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101المتونالمتونالجوف

1852
 August 13

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222عريمةساقينصعدة

1853
 August 13

2016
مبنى جميعة السنبلة 

ومحات العشاري
0222الطلحسحارصعدة

منظمات 
محلية

1854
 August 13

2016
منزل0111عفرةمنبهصعدةاستهداف حي سكني

1855
 August 13

2016
11112بني صريمبني صريمعمرانمبنى إدارة أمن المديرية

منشأة 
حكومية

1856
 August 13

2016
0333المحويتالمحويتالمحويتمباني األمن المركزي

منشأة 
حكومية

1857
 August 13

2016
مدرسة القاهرة - جمعة 

بن فاضل
6282242634بن فاضل حيدانصعدة

مدرسة 
ومعهد

1858
 August 13

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل426242814بركانرازحصعدة

1859
 August 13

2016
11667بني سويدمجزصعدةسيارة تقل طاب

مدرسة 
ومعهد

1860
 August 14

2016
منزل0555بئر الملحالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

1861
 August 14

2016
سيارة33336مفرق العيارالصلوتعزسيارة في الطريق العام

1862
 August 14

2016
منزل22335آل الزايديصرواحمأرباستهداف حي سكني

1863
 August 14

2016
منزل339912بني بارقنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1864
 August 15

2016
111آل سالمباقمصعدةخزان مياه

خزان 
وشبكة 

مياه

1865
 August 15

2016
44337حيانحبانشبوةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1866
 August 15

2016
مستشفى عبس - منظمة 

أطباء با حدود
93719126163453عبسعبسحجة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1867
 August 15

2016
سيارة55227عبسعبسحجةسيارة في الطريق العام

1868
 August 15

2016
منزل11334بني حسنعبسحجةاستهداف منزل سكني

1869
 August 16

2016
زنجبارأبينسيارة في الطريق العام

خبر 
المراقشه

سيارة113505

1870
 August 16

2016
منزل723128582133غولة عاصمنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1871
 August 16

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3258592227بني جرموزبني الحارثأمانةالعاصمة

1872
 August 17

2016
338811المدينةصعدةصعدةمحطة الزربطان للوقود

محطة 
وقود

1873
 August 17

2016
منزل22242810طخيةمجزصعدةاستهداف حي سكني

1874
 August 17

2016
منزل022377آل الزماحباقمصعدةاستهداف حي سكني

1875
 August 17

2016
منزل2202الجوابيمجزصعدةاستهداف حي سكني
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1876
 August 17

2016
0111بركانرازحصعدةمحطة وقود 

محطة 
وقود

1877
 August 17

2016
جسر موقعة - الطريق 

العام
3303موقعةالصلوتعز

طريق 
وجسر

1878
 August 17

2016
حوثعمرانسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة11112

1879
 August 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11242359باقمباقمصعدة

1880
 August 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111آل الصيفيسحارصعدة

1881
 August 18

2016
55141419المطمةالمطمةالجوفشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1882
 August 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل224337الباطنةالمطمةالجوف

1883
 August 19

2016
أسواق339912الدحلخب والشعفالجوفسوق الدحل الشعبي

1884
 August 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل447711الكدحالخوخةالحديدة

1885
 August 19

2016
44101014الدوارالدريهميالحديدةالطريق العام 

طريق 
وجسر

1886
 August 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111وادي نونيساقينصعدة

1887
 August 19

2016
سيارة2202باقمباقمصعدةسيارة في الطريق العام

1888
 August 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111آل الصيفيسحارصعدة

1889
 August 19

2016
مبنى المجلس الزيدي - 

رحبان
0111رحبانصعدةصعدة

مدرسة 
ومعهد

1890
 August 19

2016
4404هرانأرحبصنعاءشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1891
 August 19

2016
منزل2222157مدينة حرضحرضحجةاستهداف حي سكني

1892
 August 19

2016
منزل22335حرف سفيانحرف سفيانعمراناستهداف حي سكني

1893
 August 20

2016
مبنى المجمع الحكومي - 

المدينة
0111المدينةصعدةصعدة

منشأة 
حكومية

1894
 August 20

2016
منزل556611الصمعارحبصنعاءاستهداف حي سكني

1895
 August 20

2016
منزل33558الجحمليةصالةتعزاستهداف حي سكني

1896
 August 20

2016
منزل44101014النقوبحبانشبوةاستهداف حي سكني

1897
 August 20

2016
بوابة دار الرئاسة - 

المتظاهرين
44591418النهدينالسبعينأمانةالعاصمة

منشأة 
حكومية

1898
 August 21

2016
سيارة666المجاوحةنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

1899
 August 21

2016
منزل11223الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1900
 August 21

2016
منزل22446سوفتيلصالةتعزاستهداف حي سكني
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
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إجمالي 
القتلى

جرحى 
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إجمالي 
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إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1901
 August 21

2016
سيارة33336الحاضنهالمطمةالجوفسيارة في الطريق العام

1902
 August 22

2016
سيارة0222آل سرةباقمصعدةسيارة في الطريق العام

1903
 August 22

2016
منزل448812بني بارقنهمصنعاءاستهداف حي سكني

1904
 August 23

2016
سيارة1101قطابرقطابرصعدةسيارة في الطريق العام

1905
 August 23

2016
سيارة1101صرواحصرواحمأربسيارة في الطريق العام

1906
 August 23

2016
سيارة555510الخرافيبني حشيشصنعاءسيارة في الطريق العام

1907
 August 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل557712صالهصالةتعز

1908
 August 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صالةتعز

المطار 
القديم

منزل4711121223

1909
 August 24

2016
سيارة11112جسر السدهالسدةإبسيارة في الطريق العام

1910
 August 24

2016
1101مردانالعبديةمأربشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

1911
 August 24

2016
منزل228810الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1912
 August 24

2016
سيارة5505نصابعتقشبوةسيارة في الطريق العام

1913
 August 25

2016
منزل66111117المدفوننهمصنعاءاستهداف حي سكني

1914
 August 25

2016
333المحجرهمدانصنعاءمحطة وقود

محطة 
وقود

1915
 August 25

2016
مستشفى آزال - شارع 

الستين
0555شارع الستينمعينأمانةالعاصمة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1916
 August 25

2016
منزل224448المقاطعالمتونالجوفاستهداف حي سكني

1917
 August 25

2016
أسواق43815661227باقمباقمصعدةسوق باقم

1918
 August 26

2016
منزل53412222618آل الزماحباقمصعدةاستهداف حي سكني

1919
 August 26

2016
ساقينصعدةاستهداف حي سكني

" 
وادي الحيال"

منزل223361214

1920
 August 26

2016
ورشة صيانة سيارات 

ومنشار أحجار 
عبسحجة

مثلث 
المحابشه

446610
منشأة 
تجارية

1921
 August 26

2016
منزل11445هيانصرواحمأرباستهداف حي سكني

1922
 August 26

2016
سيارة0555االحساءالحداءذمارسيارة في الطريق العام

1923
 August 27

2016
سيارة1515202035مثلث شرعبالمظفرتعزسيارات في الطريق العام

1924
 August 27

2016
منزل11112صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1925
 August 27

2016
سيارة02244عقبة الساحةنعمانالبيضاءسيارة في الطريق العام
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إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1926
 August 28

2016
111رأس عيسىالصليفالحديدةهناجر محطة رأس عيسى

مخزن 
أغذية

1927
 August 28

2016
عمرانعمراناستهداف حي سكني

مدينة 
عمران

منزل0222

1928
 August 29

2016
سيارة111567باقمباقمصعدةسيارات في الطريق العام

1929
 August 29

2016
منزل11223الطلحسحارصعدةاستهداف حي سكني

1930
 August 29

2016
1101مفرق باقمباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

1931
 August 29

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل5505اخماسسحارصعدة

1932
 August 29

2016
مصور قناة المسيرة - 

المتون
0111المتونالمتونالجوف

منشأة 
إعامية

1933
 August 29

2016
منزل5516712المتونالمتونالجوفاستهداف حي سكني

1934
 August 29

2016
سوق ذهبان الشعبي - 

ذهبان
أسواق4376131017ذهبانبني الحارثأمانةالعاصمة

1935
 August 29

2016
مصنع الوفاق للباستيك 

- ذهبان
مصنع06451515جدربني الحارثأمانةالعاصمة

1936
 August 29

2016
سكن عمال منشأة رأس 

عيسى النفطية
منزل048172929رأس عيسىالصليفالحديدة

1937
 August 29

2016
سيارة55338ضبيانالحداءذمارسيارات في الطريق العام

1938
 August 30

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44224812الروضهبني الحارثأمانةالعاصمة

1939
 August 30

2016
اسبطل الخيول الكلية 

الحربية
22141416الروضهبني الحارثأمانةالعاصمة

منشأة 
حكومية

1940
 August 30

2016
سيارة123336جبل االزدرازحصعدةسيارة في الطريق العام

1941
 August 30

2016
عتقشبوةسيارة في الطريق العام

الجشم 
الجابرية

سيارة44226

1942
 August 30

2016
تعزسيارات في الطريق العام

شرعب 
الرونة

مفرق 
شرعب

سيارة1818101028

1943
 August 30

2016
منزل22779المتونالمتونالجوفاستهداف حي سكني

1944
 August 31

2016
منزل63312222618الصحلصعدةصعدةاستهداف حي سكني

1945
 August 31

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2125222611الخواريةحيرانحجة

1946
 August 31

2016
عمرانعمرانمبنى المجمع القضائي

مدينة 
عمران

0777
منشأة 
حكومية

1947
 September 1

2016
1101الطلحسحارصعدةمفرق الطلح - الطريق العام

طريق 
وجسر

1948
 September 1

2016
صنعاءناقلة وقود

الحيمة 
الخارجية

الحيمة 
الخارجية

22113
ناقلة 
وقود

1949
 September 1

2016
منزل556611المدفوننهمصنعاءاستهداف حي سكني

1950
 September 2

2016
4428812المدينةالحوكالحديدةمبني المركز الثقافي

مدرسة 
ومعهد
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أطفال 

قتلى 
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نوع 
المنشأة

1951
 September 2

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل54912312بيت مرانأرحبصنعاء

1952
 September 3

2016
منزل223722411وادي الجبلباقمصعدةاستهداف حي سكني

1953
 September 3

2016
سيارة22446الجبلباقمصعدةسيارة في الطريق العام

1954
 September 3

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل211404الدحلباقمصعدة

1955
 September 3

2016
سيارة0333وادي ضبيةباقمصعدةسيارة في الطريق العام

1956
 September 3

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2202المحجرباقمصعدة

1957
 September 3

2016
مدرسة السبت + المعهد 

المهني 
صنعاء

الحيمة 
الخارجية

22113السد
مدرسة 
ومعهد

1958
 September 3

2016
صنعاءاستهداف حي سكني

الحيمة 
الخارجية

منزل447711السد

1959
 September 3

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل113541213حدينالسبعينأمانةالعاصمة

1960
 September 4

2016
114423151014الحديدةالحوكالحديدةنقابة األطباء  الصيادلة 

مستشفى 
ومرفق 
صحي

1961
 September 4

2016
منزل2125221510االشرافمأربمأربنازحين منزل نازحين

1962
 September 5

2016
منزل88111119صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

1963
 September 6

2016
الخوخةالحديدةاستهداف حي سكني

الحيمة 
الخارجية

منزل1101

1964
 September 6

2016
منزل0111الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1965
 September 6

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل54312243921الغيلالغيلالجوف

1966
 September 7

2016
منزل112245رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

1967
 September 7

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل622107311121نجرةعيال سريحعمران

1968
 September 8

2016
منزل03255العواسجةباد الروسصنعاءاستهداف حي سكني

1969
 September 8

2016
منزل224132610الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

1970
 September 10

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2136121410عبدلقطابرصعدة

1971
 September 10

2016
منزل0111عياشمنبهصعدةاستهداف حي سكني

1972
 September 10

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22261239حيرانحيرانحجة

1973
 September 10

2016
حفار مياه ارتوازي - بيت 

سعدان
22527126880107بيت سعدانأرحبصنعاء

خزان 
وشبكة 

مياه

1974
 September 11

2016
مسجد0555عمرانعمرانعمرانجامع السعيد

1975
 September 12

2016
منزل653145641529المهاذرسحارصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

1976
 September 12

2016
سيارة44226شداءشداءصعدةسيارة في الطريق العام

1977
 September 12

2016
منزل33114الدحلباقمصعدةاستهداف حي سكني

1978
 September 12

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101آل الشيخمنبهصعدة

1979
 September 14

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22233810البادحةحرضحجة

1980
 September 14

2016
منزل223521012مثلث عاهمحرضحجةاستهداف حي سكني

1981
 September 14

2016
0222بكيل المربكيل الميرحجةمبنى مركز المديرية

منشأة 
حكومية

1982
 September 16

2016
منزل1124441214غورغمرصعدةاستهداف حي سكني

1983
 September 16

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21251238وادي الزغنصرواحمأرب

1984
 September 16

2016
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة633122214الوتدهخوالنصنعاء

1985
 September 17

2016
11202اللجيةالصفراءصعدةرعاة أغنام - منطقة اللجبة

مزارع 
دجاج 
ومواشي

1986
 September 17

2016
سيارة0222الحجلهرازحصعدةسيارات في الطريق العام

1987
 September 17

2016
0111السدرباقمصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

1988
 September 17

2016
منزل44337الحشيرجصرواحمأرباستهداف حي سكني

1989
 September 18

2016
سيارة2202شراوريباقمصعدةسيارة في الطريق العام

1990
 September 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101الحجلةرازحصعدة

1991
 September 18

2016
سيارة33447الربيعةصرواحمأربسيارة في الطريق العام

1992
 September 18

2016
555المثلثمدينة ذمارذمارملعب األستاذ الرياضي

منشأة 
رياضية

1993
 September 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11234910الجديدالمخاءتعز

1994
 September 19

2016
0111رغافهمجزصعدةجسر رغافة

طريق 
وجسر

1995
 September 19

2016
منزل0111الشوارقرازحصعدةاستهداف حي سكني

1996
 September 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111الجعمليةمجزصعدة

1997
 September 19

2016
قوارب22224بحيصميديحجةقارب صيد الحد الصيادين

1998
 September 19

2016
سيارة11556ميديميديحجةسيارة في الطريق العام

1999
 September 19

2016
مسجد22335الوتدهخوالنصنعاءمسجد الوتدة

2000
 September 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33336عيدةنهمصنعاء

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2001
 September 20

2016
1101مفرق ماوية ماويةتعزمفرق ماوية - الطريق العام

طريق 
وجسر

2002
 September 20

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22557الخوخهالخوخةالحديدة

2003
 September 20

2016
سيارة5505المطارصرواحمأربسيارة في الطريق العام

2004
 September 20

2016
سيارات نازحين في الطريق 

العام
سيارة104216222622المطمةالمطمةالجوف

2005
 September 20

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
أمانةالعاصمة

صنعاء 
القديمة

صنعاء 
القديمة

منزل11223

2006
 September 21

2016
0101010الخمسينبني الحارثأمانةالعاصمةمحطة وقود

محطة 
وقود

2007
 September 21

2016
سيارة33225منوةقطابرصعدةسيارة في الطريق العام

2008
 September 21

2016
سيارة11223المجمعهباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2009
 September 21

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل01122الحجلهرازحصعدة

2010
 September 21

2016
مصنع111الخمسينبني الحارثأمانةالعاصمةمصانع السنيدار

2011
 September 21

2016
الحوكالحديدةالقصر الجمهوري

القصر 
الجمهوري

0666
منشأة 
حكومية

2012
 September 21

2016
أسواق94193214194174106سوق الهنودالحوكالحديدةسوق الهنود

2013
 September 22

2016
مسجد44337صرواحصرواحمأربمسجد

2014
 September 22

2016
سيارة333جاعرالصومعةالبيضاءسيارة في الطريق العام

2015
 September 22

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل9211423920مشرقة رازحصعدة

2016
 September 23

2016
2202آل الحماقيباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2017
 September 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101بيت حنيشصرواحمأرب

2018
 September 23

2016
مخيمات12322269الحميداتالحميداتالجوفمخيم للبدو الرحل

2019
 September 23

2016
33225الحنكةالقريشيةالبيضاءالمعهد المهني - الحكنة

مدرسة 
ومعهد

2020
 September 24

2016
سيارة05481717الجربهمجزصعدةسيارات في الطريق العام

2021
 September 24

2016
تعزسيارة في الطريق العام

شرعب 
الرونة

مفرق 
شرعب

سيارة2576613

2022
 September 24

2016
0444ميتمالسبرةإبمنتجع أسامة بن الدن

منشأة 
سياحية

2023
 September 24

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44337حبابصرواحمأرب

2024
 September 24

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل425114531223دار الشرفجبلةإب

2025
 September 25

2016
الحاليالحديدةالطريق العام 

المدخل 
الشرقي

11112
طريق 
وجسر

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2026
 September 25

2016
الطريق العام - سوق 

الصميم
مسورعمران

سوق 
الصميم

أسواق0444

2027
 September 26

2016
منزل134225الحجلةرازحصعدةاستهداف حي سكني

2028
 September 26

2016
33669صرواحصرواحمأربالطريق العام 

طريق 
وجسر

2029
 September 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل61310332818الميفاعسحارصعدة

2030
 September 27

2016
سيارة33225الرصيفاتكتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

2031
 September 27

2016
0222آل خميسسحارصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2032
 September 28

2016
منزل23523510الشرقيحيدانصعدةاستهداف حي سكني

2033
 September 28

2016
أسواق2351238سوق شعبي حيدانصعدةسوق شعبي 

2034
 September 28

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101غمرغمرصعدة

2035
 September 29

2016
سيارة4404الضيعهشداءصعدةسيارة في الطريق العام

2036
 September 29

2016
سيارة3303بركانرازحصعدةسيارة في الطريق العام

2037
 September 29

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل01122طخيةباقمصعدة

2038
 September 29

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11202شارع الستينالتعزيةتعز

2039
 September 29

2016
شبكة اتصاالت - منطقة 

ضاع
337710ضاع همدانهمدانصنعاء

شبكة 
ومحطة 
اتصال

2040
 September 30

2016
11334آل الحماقيباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2041
 September 30

2016
منزل134337المدفوننهمصنعاءاستهداف حي سكني

2042
 September 30

2016
22779الحاوريهمدانصنعاءشبكة اتصاالت - الحاوري

شبكة 
ومحطة 
اتصال

2043
 October 1

2016
منزل112245الحبيلالظاهرصعدةاستهداف حي سكني

2044
 October 1

2016
2218911عطانالسبعينأمانةالعاصمةمسبح فج عطان - عطان

منشأة 
سياحية

2045
 October 2

2016
0111ساقينساقينصعدةشبكة االتصاالت - ساقين

شبكة 
ومحطة 
اتصال

2046
 October 2

2016
صرواحمأربسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة11334

2047
 October 2

2016
سوق السمك - بينهم 

اثيوبيين
أسواق1010131323واحجةالمخاءتعز

2048
 October 3

2016
سيارة33336صبرينخب والشعفالجوفسيارة في الطريق العام

2049
 October 3

2016
المخاءتعزقوارب الصيادين

سواحل 
مدينة المخاء

قوارب44559

2050
 October 3

2016
منزل11334الغيلكتاف والبقعصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2051
 October 3

2016
111678المدينةمدينة ذمارذمارسور مستشفى ذمار العام

مستشفى 
ومرفق 
صحي

2052
 October 4

2016
سيارة33669المتونالمتونالجوفسيارة في الطريق العام

2053
 October 4

2016
22335المحرقالمتونالجوفالطريق العام 

طريق 
وجسر

2054
 October 4

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل5521149وادي مذابالمتونالجوف

2055
 October 4

2016
0111الهامليموزعتعزجسر الهاملي

طريق 
وجسر

2056
 October 4

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101مجزمجزصعدة

2057
 October 5

2016
قوارب1101الحيمة   التحيتاالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

2058
 October 5

2016
مدينة ذمارذمارمحكمة ذمار - المدينة

شمال 
المدينة

0222
منشأة 
حكومية

2059
 October 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11423910سحارسحارصعدة

2060
 October 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101آل الشيخمنبهصعدة

2061
 October 6

2016
أسواق33336حراجالخوخةالحديدةسوق الصيادين - حراج

2062
 October 6

2016
منزل0444آل قرادباقمصعدةاستهداف حي سكني

2063
 October 6

2016
منزل0444آل قرودباقمصعدةاستهداف حي سكني

2064
 October 6

2016
سيارة11112العطفين كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

2065
 October 6

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل12322269الرزوهنهمصنعاء

2066
 October 7

2016
منزل55449صرواحصرواحمأرباستهداف حي سكني

2067
 October 8

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل52293312دير البليدمباجلالحديدة

2068
 October 8

2016
أسواق5117233815مرانحيدانصعدةسوق الخميس - مران

2069
 October 8

2016
سيارة11445العطفين كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

2070
 October 8

2016
3303الصفراءالصفراءصعدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2071
 October 8

2016
منزل33225المطارصرواحمأرباستهداف حي سكني

2072
 October 8

2016
القاعة الكبرى - عزاء آل 

الرويشان
33160193408508901083حدهالسبعينأمانةالعاصمة

منشأة 
تجارية

2073
 October 9

2016
معدات زراعية - الطريق 

العام
باقمصعدة

مفرق آل 
مرغم

11112
معدات 
زراعية

2074
 October 9

2016
1101مفرق باقمباقمصعدةشاحنة غذائية تحمل فواكه 

شاحنة 
غذائية

2075
 October 10

2016
0111وادي سهام المراوعةالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2076
 October 10

2016
منزل74314312620طخية باقمصعدةاستهداف حي سكني

2077
 October 10

2016
منزل52310223717بسره العشةباقمصعدةاستهداف حي سكني

2078
 October 11

2016
11334المخاءالمخاءتعزشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2079
 October 11

2016
أسواق11334مرانحيدانصعدةسوق شعبي - مران

2080
 October 12

2016
حجةاستهداف حي سكني

بني قيس 
الطور

منزل33558الهزاهيز

2081
 October 12

2016
منزل11112ذويب  حيدانصعدةاستهداف حي سكني

2082
 October 12

2016
سيارة235338وادي حباب صرواحمأربسيارات في الطريق العام

2083
 October 13

2016
منزل11334آل عمارالصفراءصعدةاستهداف حي سكني

2084
 October 13

2016
0111سماهعتمةذمارشبكات اتصاالت - جبل برة

شبكة 
ومحطة 
اتصال

2085
 October 14

2016
11334السيرهالسبرةإبمبنى المركز التعليمي

مدرسة 
ومعهد

2086
 October 14

2016
منزل112335مرانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

2087
 October 14

2016
منزل1101شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

2088
 October 14

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل314115حرف سفيانحرف سفيانعمران

2089
 October 15

2016
سيارة11223وادي ادومصرواحمأربسيارة في الطريق العام

2090
 October 16

2016
11112المجيلسالتحيتاالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2091
 October 18

2016
سيارة0333وادي جيزانمنبهصعدةسيارات في الطريق العام

2092
 October 18

2016
منزل0111النعاشوةحيدانصعدةاستهداف حي سكني

2093
 October 19

2016
منزل111312147مفرق باقمباقمصعدةاستهداف حي سكني

2094
 October 19

2016
جسر وادي بركان - سيارة 

مدنية
1101بركانحرف سفيانعمران

طريق 
وجسر

2095
 October 19

2016
عمرانعمرانمصنع أسمنت عمران

مصنع 
المدينة

مصنع0555

2096
 October 20

2016
3303حرف سفيانحرف سفيانعمرانشاحنة تحمل مواشي

شاحنة 
غذائية

2097
 October 21

2016
سيارة2202الخشعهمأربمأربسيارة في الطريق العام

2098
 October 22

2016
1101المتونالمتونالجوفمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2099
 October 22

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111النعاشوةحيدانصعدة

2100
 October 23

2016
6606باقمباقمصعدةاستهداف سيارة اسعاف

وسيلة 
نقل

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
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إجمالي 
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نوع 
المنشأة

2101
 October 23

2016
0111القلعهرازحصعدةمحات تجارية - القلعة

منشأة 
تجارية

2102
 October 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111غماررازحصعدة

2103
 October 23

2016
حمام قمعة الطبيعي - بني 

سويد
0333بني سويدضوران آنسذمار

منشأة 
سياحية

2104
 October 24

2016
سيارة33447هجر كحانعسيانشبوةسيارات في الطريق العام

2105
 October 25

2016
سيارة33336مرانحيدانصعدةسيارة في الطريق العام

2106
 October 25

2016
0222باجلباجلالحديدةمزرعة دواجن

مزارع 
دجاج 
ومواشي

2107
 October 26

2016
منزل25723512مسورةنهمصنعاءاستهداف حي سكني

2108
 October 26

2016
منزل3303قفله عذرقفلة عذرعمراناستهداف حي سكني

2109
 October 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل7441554924حمادبني سعدالمحويت

2110
 October 27

2016
سيارة3303محديدةباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2111
 October 27

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112611810التحيتاالتحيتاالحديدة

2112
 October 27

2016
228810الكتيبالميناءالحديدةكفيتريا الربيع - الكثيب

منشأة 
تجارية

2113
 October 29

2016
سيارة3115227وادي حباب صرواحمأربسيارة في الطريق العام

2114
 October 29

2016
شداءصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة1451238

2115
 October 29

2016
سيارة5505بني صياحرازحصعدةسيارة في الطريق العام

2116
 October 29

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل65112111315الشرفالصلوتعز

2117
 October 29

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3126311511المعبرانالصلوتعز

2118
 October 29

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل021144الصيارالصلوتعز

2119
 October 29

2016
الزيديةالحديدةسجن الزيدية

مدينة 
الزيدية

646433740104
منشأة 
حكومية

2120
 November 3

2016
مصنع449913المخاءالمخاءتعزمحطة تحلية المياه

2121
 November 5

2016
سيارة112134محلينهمصنعاءسيارة في الطريق العام

2122
 November 8

2016
منزل0111آل الشيخمنبهصعدةاستهداف حي سكني

2123
 November 10

2016
منزل0111بني سعدحيدانصعدةاستهداف حي سكني

2124
 November 10

2016
44111115برتانمناخةصنعاءشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2125
 November 11

2016
33225الجاحبيت الفقيهالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
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الضحايا

نوع 
المنشأة

2126
 November 12

2016
سيارة38112213باقمباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2127
 November 12

2016
تعزالطريق العام 

باب المندب 
)ذباب(

مفرق 
العمري

11223
طريق 
وجسر

2128
 November 13

2016
منزل012144طانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

2129
 November 14

2016
15606رداعيريمإبشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2130
 November 14

2016
15618915دائري عدنيريمإبناقات وقود

ناقلة 
وقود

2131
 November 14

2016
22446نمارةعنسذمارشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2132
 November 15

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21141237محديدةباقمصعدة

2133
 November 16

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل02133آل السميكرازحصعدة

2134
 November 16

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112كتافكتاف والبقعصعدة

2135
 November 17

2016
منزل11334ذوباببني حشيشصنعاءاستهداف حي سكني

2136
 November 18

2016
سيارة0666المثةمجزصعدةسيارة في الطريق العام

2137
 November 18

2016
33225العرجالصليفالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2138
 November 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101الرقومنبهصعدة

2139
 November 19

2016
سيارة0111مرانحيدانصعدةسيارة في الطريق العام

2140
 November 22

2016
منزل0555فحزهصعدةصعدةاستهداف حي سكني

2141
 November 22

2016
111الشاميةباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2142
 November 22

2016
أسواق33481215عبسعبسحجةسوق الربوع الشعبي

2143
 November 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101باقمباقمصعدة

2144
 November 23

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل12311247ولد مسعودسحارصعدة

2145
 November 23

2016
سيارة1212131325عقاوةحيرانحجةسيارة في الطريق العام

2146
 November 24

2016
سيارة2202الصومعهالصومعةالبيضاءسيارة في الطريق العام

2147
 November 26

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111بني سعدالظاهرصعدة

2148
 November 26

2016
سيارة2202كود عنبةالدريهميالحديدةسيارة في الطريق العام

2149
 November 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111المنظرالدريهميالحديدة

2150
 November 26

2016
منزل11211135الساحلالخوخةالحديدةاستهداف حي سكني
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
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جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2151
 November 26

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل8412332820القطيعالمراوعةالحديدة

2152
 November 26

2016
22224الحيمةالتحيتاالحديدةشبكة اتصاالت - الحيمة

شبكة 
ومحطة 
اتصال

2153
 November 26

2016
22335غليفقةالدريهميالحديدةشبكة اتصاالت - غليفقة

شبكة 
ومحطة 
اتصال

2154
 November 26

2016
مبنى نقابة األطباء - منطقة 

المحمول
1101المحمولإبإب

مستشفى 
ومرفق 
صحي

2155
 November 27

2016
منزل1101سحارسحارصعدةاستهداف حي سكني

2156
 November 27

2016
منزل0111النعاشوةحيدانصعدةاستهداف حي سكني

2157
 November 27

2016
منزل0111الظاهرالظاهرصعدةاستهداف حي سكني

2158
 November 28

2016
شداءصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل224226

2159
 November 28

2016
منزل0111بني سعدالظاهرصعدةاستهداف حي سكني

2160
 November 28

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111آل مزروعسحارصعدة

2161
 November 30

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل211412259وادي حباب صرواحمأرب

2162
 December 2

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222طانحيدانصعدة

2163
 December 2

2016
سوق شعبي - محات 

تجارية
أسواق55338الطلحسحارصعدة

2164
 December 2

2016
قطابرصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة11112

2165
 December 2

2016
مصنع135909بيت خيرانبني الحارثأمانةالعاصمةمصنع البرطي - بيت خيران

2166
 December 4

2016
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل11223باقمباقمصعدة

2167
 December 4

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1112256بني معينرازحصعدة

2168
 December 4

2016
ميناء المخاء - سيفنة 

باكستانية
موانئ666612ميناء المخاءالمخاءتعز

2169
 December 5

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111النخيلةالدريهميالحديدة

2170
 December 6

2016
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل11334المدينةصعدةصعدة

2171
 December 6

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل12361239آل سرةباقمصعدة

2172
 December 6

2016
سيارة0111آل سرةباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2173
 December 6

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111عياشباقمصعدة

2174
 December 6

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111باد الروسباد الروسصنعاء

2175
 December 7

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل31412148شهرانباقمصعدة
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المنشأة

2176
 December 8

2016
منزل01122قطابرقطابرصعدةاستهداف حي سكني

2177
 December 8

2016
منزل0333بركانرازحصعدةاستهداف حي سكني

2178
 December 8

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112113بني عميرصرواحمأرب

2179
 December 8

2016
صنعاءاستهداف حي سكني

سنحان وبني 
بهلول

منزل22224جربان

2180
 December 8

2016
السواديةالبيضاءاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل2202

2181
 December 8

2016
سيارة33336مفرق المخاءالمخاءتعزسيارة في الطريق العام

2182
 December 9

2016
منزل2211135النظيررازحصعدةاستهداف حي سكني

2183
 December 9

2016
منزل1226341814طانحيدانصعدةاستهداف حي سكني

2184
 December 10

2016
منزل1124226الرزوةنهمصنعاءاستهداف حي سكني

2185
 December 10

2016
تعزاستهداف حي سكني

باب المندب 
)ذباب(

منزل5505العمري

2186
 December 10

2016
السخنةالحديدةشاحنات تحمل مواد غذائية

مفرق 
السخنة

0111111
شاحنة 
غذائية

2187
 December 11

2016
منزل22262139شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

2188
 December 11

2016
نهمصنعاءاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل885513

2189
 December 12

2016
ميدان السبعين - محيط 

جامع الصالح
السبعينأمانةالعاصمة

محيط جامع 
الصالح

مسجد33447

2190
 December 13

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1111134بني فرجنهمصنعاء

2191
 December 13

2016
صنعاءاستهداف حي سكني

سنحان وبني 
بهلول

منزل0111حزيز

2192
 December 13

2016
سيارة55449آل حجانصرواحمأربسيارة في الطريق العام

2193
 December 14

2016
منزل0444فلةمجزصعدةاستهداف حي سكني

2194
 December 15

2016
خزانات مياه الشرب - 

كمران 
كمرانالحديدة

جزيرة 
كمران

0111
خزان 

وشبكة 
مياه

2195
 December 15

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111المصلوبالمصلوبالجوف

2196
 December 16

2016
سيارة22335العقيقكتاف والبقعصعدةسيارات في الطريق العام

2197
 December 17

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل11334بني ربيعةرازحصعدة

2198
 December 17

2016
سيارة02577جسر النمصةمجزصعدةسيارة في الطريق العام

2199
 December 17

2016
11556الحنشاتنهمصنعاءكسارة أحجار وعمالها 

معدات 
زراعية

2200
 December 18

2016
منزل1111134بركانرازحصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

691
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية
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الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2201
 December 18

2016
0111المعهاذرسحارصعدةحفار مياه الشرب - المهاذر

معدات 
زراعية

2202
 December 18

2016
0111الجروبةبيت الفقيهالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2203
 December 18

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222آل الشيخمنبهصعدة

2204
 December 19

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل61721310الجميمةحيدانصعدة

2205
 December 21

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1342137آل عسانباقمصعدة

2206
 December 21

2016
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل2202االزهوررازحصعدة

2207
 December 21

2016
عينشبوةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة2202

2208
 December 22

2016
مقلب نفايات عمال نظافة 

- الجبانة
0555الجبانةالصليفالحديدة

منشأة 
حكومية

2209
 December 22

2016
منزل11445قضبةالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

2210
 December 22

2016
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل0444المصلوبالمصلوبالجوف

2211
 December 24

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل6118222614وادي الحصنالعدينإب

2212
 December 24

2016
2202محديدةكتاف والبقعصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

2213
 December 24

2016
عمرانعمراناستهداف حي سكني

مدينة 
عمران

منزل0444

2214
 December 25

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل011244الرزوةنهمصنعاء

2215
 December 26

2016
موزعتعزسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة44337

2216
 December 26

2016
منزل01233حارة النصرعمرانعمراناستهداف حي سكني

2217
 December 28

2016
0444مدينة ذمارمدينة ذمارذمارمدرسة الحرس - ذمار

مدرسة 
ومعهد

2218
 December 28

2016
منزل021144آل معيضباقمصعدةاستهداف حي سكني

2219
 December 28

2016
سيارة22224الوعرةالخوخةالحديدةسيارة في الطريق العام

2220
 December 28

2016
22224مجحزةهمدانصنعاءحفار مياه - بيت مجحز

معدات 
زراعية

2221
 December 29

2016
منزل0666يختلالمخاءتعزاستهداف حي سكني

2222
 December 29

2016
الصومعةالبيضاءسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة4404

2223
 December 30

2016
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101عياشمنبهصعدة

2224
 December 30

2016
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0111

2225
 December 31

2016
222المشنقشداءصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2226
 31

 December
2016

تعزنازحين منزل نازحين
باب المندب 

)ذباب(
منزل1122135حوران

2227
 January 1

2017
الصليفالحديدةسيارة في الطريق العام

مفرق 
الصليف

سيارة2202

2228
 January 1

2017
22779بني خمجحيرانحجةناقات وقود

ناقلة 
وقود

2229
 January 1

2017
1101عاهمحرضحجةناقلة وقود

ناقلة 
وقود

2230
 January 1

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3252249وادي حبابصرواحمأرب

2231
 January 2

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1326339وادي الحبالساقينصعدة

2232
 January 2

2017
0222باقمباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2233
 January 3

2017
منزل111234ضحيانمجزصعدةاستهداف حي سكني

2234
 January 4

2017
سيارة0111آل الزماحباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2235
 January 5

2017
منزل0111الصباحة بني مطرصنعاءاستهداف حي سكني

2236
 January 6

2017
سيارة2202آل الشيخمنبهصعدةسيارة في الطريق العام

2237
 January 6

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101ضحيانمجزصعدة

2238
 January 6

2017
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل01233

2239
 January 6

2017
مدرسة الحسين وسيارة 

مسعفين
صنعاء

الحيمة 
الداخلية

5494413بني يوسف
مدرسة 
ومعهد

2240
 January 6

2017
سيارة11223بني شوكانبني حشيشصنعاءسيارة في الطريق العام

2241
 January 7

2017
صرواحمأربسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة11223

2242
 January 7

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل224331012حوثحوثعمران

2243
 January 8

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101عياشمنبهصعدة

2244
 January 8

2017
44337مدينة المخاءالمخاءتعزبئر مياه شرب - المخاء

خزان 
وشبكة 

مياه

2245
 January 8

2017
محل تجاري - منطقة 

المعفر
تعز

باب المندب 
)ذباب(

992211المعفر
منشأة 
تجارية

2246
 January 8

2017
سيارة1101مسورةمسورةالبيضاءسيارة في الطريق العام

2247
 January 9

2017
112335آل الزماحباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2248
 January 9

2017
منبهصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة2202

2249
 January 9

2017
المخاءتعزسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة2202

2250
 January 9

2017
تعزقارب صيد الحد الصيادين

باب المندب 
)ذباب(

الساحل 
الجديد

قوارب2202
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2251
 January 10

2017
مدرسة الفاح - الطالبة 

اشراق
33641511بني زترنهمصنعاء

مدرسة 
ومعهد

2252
 January 10

2017
تعزسيارة في الطريق العام

باب المندب 
)ذباب(

الطريق 
العام

سيارة4404

2253
 January 11

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101قرية الدحرةمنبهصعدة

2254
 January 11

2017
الميناءالحديدةميناء الحديدة

ميناء 
الحديدة

موانئ2202

2255
 January 12

2017
سيارة1101مران حيدانصعدةسيارة في الطريق العام

2256
 January 12

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل5271129الجاحبيت الفقيهالحديدة

2257
 January 13

2017
منزل01344بركانرازحصعدةاستهداف حي سكني

2258
 January 13

2017
1717131330الربيعيالتعزيةتعزاستراحة المسافرين 

منشأة 
سياحية

2259
 January 13

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334المدينة المخاءتعز

2260
 January 13

2017
22668دوار المخاءالمخاءتعزمطعم - االخط العام

منشأة 
سياحية

2261
 January 14

2017
سيارة44337الحجمة موزعتعزسيارة في الطريق العام

2262
 January 14

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل421722411المدينموزعتعز

2263
 January 15

2017
0222باجلباجلالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2264
 January 15

2017
مخيمات1235741518اليتمة خب والشعفالجوف مخيم عرس 

2265
 January 16

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22113ش/ الستينالتعزيةتعز

2266
 January 16

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3328423917القرومقبنةتعز

2267
 January 16

2017
بيت الفقيهالحديدةسيارة في الطريق العام

مفرق 
الجروبة 

سيارة33447

2268
 January 17

2017
سيارة77118مران حيدانصعدةسيارة في الطريق العام

2269
 January 17

2017
المخاءتعزسيارات في الطريق العام

ساحل 
العمودي

سيارة33558

2270
 January 17

2017
11112الخوخةالخوخةالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2271
 January 18

2017
سيارة0111وادي الجبلباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2272
 January 19

2017
صنعاءسيارة في الطريق العام

سنحان وبني 
بهلول

سيارة11445السواد

2273
 January 19

2017
مناخةصنعاءسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة0444

2274
 January 20

2017
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل213332811ضبوعةنهمصنعاء

2275
 January 21

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2125338آل مغرم باقمصعدة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2276
 January 21

2017
سيارة1101ضبوعةنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

2277
 January 21

2017
سيارة1101الحضننهمصنعاءسيارة في الطريق العام

2278
 January 21

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112557المدينة المخاءتعز

2279
 January 21

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112مغيبرموزعتعز

2280
 January 21

2017
سيارة3303المدينة البيضاءالبيضاءسيارة في الطريق العام

2281
 January 22

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111منبهمنبهصعدة

2282
 January 22

2017
سيارة0111بيت الردمانيصرواحمأربسيارة في الطريق العام

2283
 January 23

2017
سيارة219122214مران حيدانصعدةسيارات في الطريق العام

2284
 January 23

2017
أسواق33558العقيقكتاف والبقعصعدةسوق العيقيق

2285
 January 23

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112كيلو 16الحاليالحديدة

2286
 January 25

2017
11445الخميسبني سعدالمحويتجسر القصبة 

طريق 
وجسر

2287
 January 25

2017
المراوعةالحديدةمباني محطة االذاعة 

إذاعة 
الحديدة

0222
منشأة 
إعامية

2288
 January 26

2017
منزل221679الخضيرة المخاءتعزاستهداف حي سكني

2289
 January 26

2017
سيارة33225جسر األمان نـجـــرةحجةسيارة في الطريق العام

2290
 January 26

2017
نعمانالبيضاءشاحنة تحمل مواد غذائية

عقبة 
الساحات

22446
شاحنة 
غذائية

2291
 January 27

2017
سيارة33336قوبرةنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

2292
 January 27

2017
نهمصنعاءسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام 

سيارة4404

2293
 January 27

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل6394413الغيلالوازعيةتعز

2294
 January 27

2017
سيارة410142216شعبوالوازعيةتعزسيارة في الطريق العام

2295
 January 27

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1451238يختلالمخاءتعز

2296
 January 27

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33558العسلةالمخاءتعز

2297
 January 27

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
تعز

باب المندب 
)ذباب(

منزل1214337واحجة

2298
 January 28

2017
سيارة02133جسر عرفانالمخاءتعزسيارة في الطريق العام

2299
 January 28

2017
مصنع22335جبل الملحالصليفالحديدةمصنع الملح

2300
 January 28

2017
0222 األماننجرةحجةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2301
 January 28

2017
منزل1101ماحاالمصلوبالجوفاستهداف حي سكني

2302
 January 29

2017
الزهرةالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

جسر وادي 
مور

3303
شاحنة 
غذائية

2303
 January 29

2017
سيارة4404الطينةميديحجةسيارة في الطريق العام

2304
 January 29

2017
منزل7153557151572قيفةالقريشيةالبيضاءاستهداف حي سكني

2305
 January 30

2017
أسواق44559المدينة المخاءتعزسوق في المخاء

2306
 January 30

2017
سيارة51177حبابصرواحماربسيارة في الطريق العام

2307
 January 30

2017
سيارة33336جسر عرفانالمخاءتعزسيارة في الطريق العام

2308
 January 31

2017
0333جسر جويححيسالحديدةجسر جويح

طريق 
وجسر

2309
 February 1

2017
قوارب55338ساحل المخاءالمخاءتعزقارب صيد الحد الصيادين

2310
 February 1

2017
الخوخةالحديدةقوارب الصيادين

ساحل 
الخوخة

قوارب664410

2311
 February 1

2017
1101باجلباجلالحديدةمحطة المياه والصرف

خزان 
وشبكة 

مياه

2312
 February 1

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
السبعينأمانةالعاصمة

شارع الستين 
الجنوبي

منزل222606

2313
 February 2

2017
قنابل عنقودية - سيارة في 

الطريق العام
منبهصعدة

الطريق 
العام

سيارة12303

2314
 February 2

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334الحسينيةبيت الفقيهالحديدة

2315
 February 3

2017
قوارب55202025الجبانة الصليفالحديدةقوارب الصيادين

2316
 February 3

2017
11334آل حجانالمخاءتعزمخزن مواد غذائية

مخزن 
أغذية

2317
 February 3

2017
صرواحمأربسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة11223

2318
 February 4

2017
المخاءتعزاستهداف حي سكني

مدينة 
المغيني

منزل11445

2319
 February 4

2017
قوارب18187725طرفةالدريهميالحديدةقوارب الصيادين

2320
 February 4

2017
11211135المجاوحةنهمصنعاءمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2321
 February 4

2017
سيارة نازحين في الطريق 

العام
نهمصنعاء

منطقة 
حريب

سيارة11334

2322
 February 6

2017
44115المغسلمجزصعدةشاحنة وقود تحمل غاز 

ناقلة 
وقود

2323
 February 7

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22446الشقيراءالوازعيةتعز

2324
 February 7

2017
ذمارمقر شركة سبأ للمقاوالت

وصاب 
السافل

11112بني سوادة
منشأة 
تجارية

2325
 February 8

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33114باقمباقمصعدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

696
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2326
 February 8

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101المدينةالمخاءتعز

2327
 February 8

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111الرمادةنهمصنعاء

2328
 February 10

2017
مخيمات1135224813يختلالوازعيةتعزمخيمات النازحين

2329
 February 10

2017
سيارة4404ذويبحيدانصعدةسيارة في الطريق العام

2330
 February 10

2017
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل11112المدينةالمتونالجوف

2331
 February 11

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل32611123617المدينةالمخاءتعز

2332
 February 11

2017
11223المدينةزبيدالحديدةمبنى تطوير تهامة

منشأة 
حكومية

2333
 February 12

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11461239المدينةالمخاءتعز

2334
 February 12

2017
قوارب1101ساحل العرجالصليفالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

2335
 February 13

2017
سيارة33447الدمنةباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2336
 February 13

2017
قنبلة عنقودية - طفل 

يرعى األغنام
1101الخصمةبني مطرصنعاء

مزارع 
دجاج 
ومواشي

2337
 February 15

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل156481218الشراعأرحبصنعاء

2338
 February 16

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3303حيفانعتمةذمار

2339
 February 18

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1113267طانحيدانصعدة

2340
 February 19

2017
11223المدينةزبيدالحديدةمبنى هيئة تطوير تهامة

منشأة 
حكومية

2341
 February 20

2017
المخاءتعزسيارة في الطريق العام

شرق 
المدينة

سيارة4404

2342
 February 20

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1123146الشعابحرضحجة

2343
 February 21

2017
باقمصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة2202

2344
 February 21

2017
نهمصنعاءمدرسة النجد األخضر

النجد 
االخضر

11112
مدرسة 
ومعهد

2345
 February 21

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33447حرضحرضحجة

2346
 February 22

2017
مخيمات3216112410الحميداتالحميداتالجوفخيام للبدو الرحل 

2347
 February 22

2017
الصفراءصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة115431213

2348
 February 22

2017
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل02133قحزةصعدةصعدة

2349
 February 22

2017
قنابل عنقودية مزرعة احد 

المدنيين
0222سحارسحارصعدة

حقول 
زراعية

2350
 February 22

2017
حيدانصعدةاستهداف منزل سكني

مناطق 
متفرقة

منزل01233

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2351
 February 22

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334المخاءالمخاءتعز

2352
 February 23

2017
1101جسر حيسحيسالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2353
 February 23

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33174411الرمةالمخاءتعز

2354
 February 23

2017
2464410البرحمقبنةتعزمطعم سياحي - البرح

منشأة 
سياحية

2355
 February 24

2017
7707جسر حيسحيسالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2356
 February 24

2017
المخاءتعزسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة3303

2357
 February 25

2017
5505المجشموزعتعزمزرعة مواشي - المجش

مزارع 
دجاج 
ومواشي

2358
 February 25

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21144531216المنجدةعتمةذمار

2359
 February 27

2017
سيارة22113البقعكتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

2360
 February 28

2017
سيارة1101المحجزةصرواحمأربسيارة في الطريق العام

2361
 February 28

2017
موانئ0222ميناء الصليفالصليفالحديدةميناء الصليف

2362
 March 1

2017
أسواق442248الكمبعتمةذمارمجمع الكمب التجاري

2363
 March 2

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21255321015حي البركةحيدانصعدة

2364
 March 2

2017
سيارة4404عينعينشبوةسيارة في الطريق العام

2365
 March 3

2017
منزل779916الشهباءالصعيدشبوةاستهداف حي سكني

2366
 March 3

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11233179حيرانحيرانحجة

2367
 March 4

2017
مصنع665511جبل المرحةعمرانعمرانكسارة أحجار - المرحة

2368
 March 4

2017
11445الكنايةموزعتعزبئر مياه - الكناية

خزان 
وشبكة 

مياه

2369
 March 5

2017
سيارة2202الوازعيةالوازعيةتعزسيارة في الطريق العام

2370
 March 6

2017
سيارة22335مران حيدانصعدةسيارة في الطريق العام

2371
 March 6

2017
منزل0222بيحمناخةصنعاءاستهداف حي سكني

2372
 March 7

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2202قيفةرداعالبيضاء

2373
 March 9

2017
كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

وادي آل 
ابوجبارة

سيارة22113

2374
 March 9

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل213114المزرقحرضحجة

2375
 March 9

2017
سيارة5505المحجبالوضيعأبينسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2376
 March 10

2017
أسواق814227101739دوار الخوخةالخوخةالحديدةسوق دوار الخوخة 

2377
 March 11

2017
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111الرقةحيدانصعدة

2378
 March 11

2017
1101جسر القصبةبني سعدالمحويتجسر القصبة 

طريق 
وجسر

2379
 March 12

2017
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة134226الدجريننهمصنعاء

2380
 March 12

2017
بني سعدالمحويتسيارة في الطريق العام

جسر 
الكراشة

سيارة0222

2381
 March 12

2017
سيارة112424610محلينهمصنعاءسيارة في الطريق العام

2382
 March 12

2017
قنابل عنقودية مزرعة احد 

المدنيين
1101الجرعبسحجة

حقول 
زراعية

2383
 March 13

2017
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل03441111حارة الريميصعدةصعدة

2384
 March 14

2017
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
كتاف والبقعصعدة

مناطق 
متفرقة

منزل03461313

2385
 March 14

2017
مخيمات1233258الركوةالصفراءصعدةخيام للبدو الرحل 

2386
 March 16

2017
71825131338الخد الساحليالتحيتاالحديدةشاحنات تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2387
 March 16

2017
قوارب371044818الساحلالدريهميالحديدةقوارب الصيادين

2388
 March 17

2017
قارب يحمل 162 الجئ 

صومالي
قوارب915204415206095139الساحلالدريهميالحديدة

2389
 March 17

2017
3303طريق الشامالحاليالحديدةناقلة وقود

ناقلة 
وقود

2390
 March 18

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل02133الجعملةمجزصعدة

2391
 March 18

2017
سيارة6606البرحمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

2392
 March 19

2017
0222عسانباقمصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

2393
 March 20

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل022266المغسلمجزصعدة

2394
 March 21

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل011133حبكةمجزصعدة

2395
 March 23

2017
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل21303موزعموزعتعز

2396
 March 24

2017
أسواق12321147سوق الحدبةصعدةصعدةمكتب عقارات آل الصليمي

2397
 March 24

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل221235الركوةمجزصعدة

2398
 March 24

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111رحبانمجزصعدة

2399
 March 25

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101الركوةمجزصعدة

2400
 March 25

2017
سيارة0111البرحمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

699
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2401
 March 26

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منبهصعدة

مناطق 
متفرقة

منزل0111

2402
 March 26

2017
مخيمات0444النجد األسودنهمصنعاءخيام للبدو الرحل 

2403
 March 26

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

الحيمة 
الخارجية

منزل2221368العقر

2404
 March 27

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1112256الخادرالمطمهالجوف

2405
 March 29

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل9211211414وينينباقمصعدة

2406
 March 29

2017
0444نفق المخاءالمخاءتعزمركز صحي 

مستشفى 
ومرفق 
صحي

2407
 March 29

2017
سيارة22224مفرق المخاءموزعتعزسيارة في الطريق العام

2408
 March 29

2017
سيارة4404القوزالوضيعأبينسيارة في الطريق العام

2409
 March 30

2017
أسواق145449الرقومنبهصعدةسوق الرقو افارقة 

2410
 March 30

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل123336بني معصارنهمصنعاء

2411
 March 30

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33225بني زترنهمصنعاء

2412
 March 31

2017
سيارة156117البرحمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

2413
 March 31

2017
موديةأبينسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة2202

2414
 March 31

2017
1101حمة لقاحالقريشيةالبيضاءانفجار قنبلة عنقودية

طريق 
وجسر

2415
 March 31

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل114156بير زاهربني الحارثأمانةالعاصمة

24162017 April 1
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111آل الجراديحيدانصعدة

24172017 April 2
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101بني سعدالظاهرصعدة

24182017 April 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
تعز

باب المندب 
)ذباب(

منزل1315338الجاهلي

24192017 April 3سيارة21811371021ضوارصرواحمأربسيارة في الطريق العام

24202017 April 3
انفجار قنبلة عنقودية 
سيارة في الطريق العام

سيارة0222الجفينة صرواحمأرب

24212017 April 3عتقشبوةسيارة في الطريق العام
الطريق 

العام
سيارة3303

24222017 April 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33225المحفدالمحفدابين

24232017 April 4موزعتعزسيارة في الطريق العام
الطريق 

العام
سيارة1101

24242017 April 4سيارة112224الملتقىالمطمهالجوفسيارة في الطريق العام

24252017 April 5مصنع33558باجلباجلالحديدةمصنع الملح

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

700
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

24262017 April 5الدريهميالحديدةقوارب الصيادين
ساحل 
الطائف

قوارب55227

24272017 April 522224المدينة باجلالحديدةمحل تجاري
منشأة 
تجارية

24282017 April 5موديةأبينسيارة في الطريق العام
خبر 

المراقشة 
سيارة1101

24292017 April 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل011133العروق بني الحارثأمانةالعاصمة

24302017 April 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل03477الحتارشبني الحارثأمانةالعاصمة

24312017 April 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101بني سعدالظاهرصعدة

24322017 April 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2137511316حيرانحيرانحجة

24332017 April 6الصومعةالبيضاءسيارة في الطريق العام
الطريق 

العام
سيارة1101

24342017 April 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل12310451922الجمنةحيرانحجة

24352017 April 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2131125البرحمقبنةتعز

24362017 April 8
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل01122عدة مناطقرازحصعدة

24372017 April 8
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111الجاحيفعبسحجة

24382017 April 8الصومعةالبيضاءسيارة في الطريق العام
الطريق 

العام
سيارة1101

2439
 April 10

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل02133يسنمباقمصعدة

2440
 April 10

2017
الطريق العام/ الجئين 

صوماليين
باقمصعدة

الطريق 
العام

11223
طريق 
وجسر

2441
 April 10

2017
منزل0111الحجلةرازحصعدةاستهداف حي سكني

2442
 April 11

2017
قوارب1101الساحلكمرانالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

2443
 April 12

2017
منزل123224811الثوباني المخاءتعزاستهداف حي سكني

2444
 April 13

2017
01122باقمباقمصعدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

2445
 April 13

2017
حيسالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

الطريق 
العام

111567
شاحنة 
غذائية

2446
 April 16

2017
شداءصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة0666

2447
 April 16

2017
سيارة2202مفرق المخاءالمخاءتعزسيارة في الطريق العام

2448
 April 18

2017
عسيانشبوةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة3303

2449
 April 19

2017
عسيانشبوةسيارة في الطريق العام

حوطة 
الفقيه

سيارة2202

2450
 April 19

2017
11112آل الزماحباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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2451
 April 19

2017
44559السوقحيرانحجةشاحنة تحمل مياة 

شاحنة 
غذائية

2452
 April 19

2017
سيارة4404النسيمالعبديةمأربسيارة في الطريق العام

2453
 April 20

2017
سيارة55414914البرحمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

2454
 April 20

2017
موزعتعزسيارتان في الطريق العام

مفرق 
الوازعية

سيارة336251316

2455
 April 20

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل312642612الفيضالمتونالجوف

2456
 April 20

2017
أسواق01122سوق األثنينالمتونالجوفسوق األثنين

2457
 April 20

2017
1101المتونالمتونالجوفمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2458
 April 21

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111عفرةمنبهصعدة

2459
 April 21

2017
11556المخاالمخاءتعزمستوصف الثوباني

مستشفى 
ومرفق 
صحي

2460
 April 21

2017
الوازعيةتعزسيارة في الطريق العام

مفرق 
الوازعية

سيارة0444

2461
 April 21

2017
سيارة11334مفرق موزعموزعتعزسيارة في الطريق العام

2462
 April 22

2017
سيارة04341111بركانرازحصعدةسيارة في الطريق العام

2463
 April 22

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11212146الضيقصرواحمأرب

2464
 April 22

2017
سيارة22335القتبنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

2465
 April 23

2017
سيارة8808حبانالصعيدشبوةسيارة في الطريق العام

2466
 April 23

2017
سيارة3334710الصنمة الوازعيةتعزسيارة في الطريق العام

2467
 April 24

2017
سيارة134337المجشموزعتعزسيارتان في الطريق العام

2468
 April 25

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101قطابرقطابرصعدة

2469
 April 25

2017
سيارة0111الرقومنبهصعدةسيارة في الطريق العام

2470
 April 28

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22113مفرق موزعموزعتعز

2471
 April 29

2017
عينشبوةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة33114

2472
 April 30

2017
مقبنةتعزسيارة في الطريق العام

مفرق 
الوازعية

سيارة22446

2473
 April 30

2017
سيارة55116الجوبةجبل مرادمأربسيارة في الطريق العام

24742017 May 1الوازعيةتعزمحطة الصلوي للوقود
مفرق 
الوازعية

0222
محطة 
وقود

24752017 May 1منزل0333الراهدةخديرتعزاستهداف حي سكني
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المنشأة

24762017 May 222113محديدةباقمصعدةمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

24772017 May 2449913الجرعبسحجةمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

24782017 May 2سيارة0333ساحل ميديميديحجةسيارة في الطريق العام

24792017 May 2أسواق0491313الراهدةخديرتعزانفجار قنبلة عنقودية

24802017 May 3سيارة0333آل صبحانباقمصعدةسيارة في الطريق العام

24812017 May 3سيارة1101حبابصرواحماربسيارة في الطريق العام

24822017 May 5سيارة22335موزعموزعتعزسيارة في الطريق العام

24832017 May 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21146411115البرحمقبنةتعز

24842017 May 7سيارة11778سوق صرواحصرواحماربسيارة في الطريق العام

24852017 May 9موزعتعزسيارة في الطريق العام
مفرق 
الهاملي

سيارة22335

2486
 May 11

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101أل الشيخمنبهصعدة

2487
 May 11

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111طخيةمجزصعدة

2488
 May 12

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101رازحرازحصعدة

2489
 May 15

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101المشنقشداءصعدة

2490
 May 16

2017
منزل3303شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

2491
 May 16

2017
1101الجرعبسحجةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2492
 May 16

2017
سيارة0111العمشية حرف سفيانعمرانسيارة في الطريق العام

2493
 May 17

2017
سيارة41923023شعبوموزعتعزسيارة في الطريق العام

2494
 May 17

2017
0333مثلث عاهم حرضحجةسيارة/ كادر قناة المسيرة 

منشأة 
إعامية

2495
 May 18

2017
12128820البرحمقبنةتعزمحل تغيير الزيوت

منشأة 
تجارية

2496
 May 18

2017
 مبنى محكمة مقبنة 

االبتدائية 
112356البرحمقبنةتعز

منشأة 
حكومية

2497
 May 18

2017
6175512الجرعبسحجةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2498
 May 19

2017
سيارة33225بني حسنعبسحجةسيارة في الطريق العام

2499
 May 20

2017
مخيمات11112مجزمجزصعدةخيام للبدو الرحل 

2500
 May 20

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

منزل111345بيت بوس

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

703
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
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أطفال 
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قتلى 
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الضحايا

نوع 
المنشأة

2501
 May 20

2017
سوق البرح محات علواني 

احمد بجاش
أسواق213414912البرحمقبنةتعز

2502
 May 21

2017
112446يختلالمخاءتعزشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2503
 May 21

2017
4404رجامبني حشيشصنعاءاستهداف سيارة اسعاف

وسيلة 
نقل

2504
 May 22

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111الرضمةصرواحمارب

2505
 May 23

2017
منزل1457712العذالنالجوبةمارباستهداف حي سكني

2506
 May 24

2017
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
نهمصنعاء

النجد 
االخضر

منزل11334

2507
 May 24

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل01233الشوارق رازحصعدة

2508
 May 25

2017
سيارة33447البرحمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

2509
 May 26

2017
منزل41712311517مثلث الكمبمقبنةتعزعمارة سكنية

2510
 May 28

2017
سيارة33114جبل عقارموزعتعزسيارة في الطريق العام

2511
 May 28

2017
منطقة العريش - محل 

تجاري
996615العريشموزعتعز

منشأة 
تجارية

25122017 June 2منزل11445آل الشيخ منبهصعدةاستهداف حي سكني

25132017 June 3011133قحزة صعدةصعدةمركز لعاج الكوليرا
مستشفى 
ومرفق 
صحي

25142017 June 4 مصنع0222جولة القصرصالةتعزمخبز آلي

25152017 June 5سيارة0111آل أبو جبارة كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

25162017 June 7 أسواق0555غماررازحصعدةسوق شعبي

25172017 June 9سيارة0444اليتمةخب والشعفالجوفسيارة في الطريق العام

25182017 June 9
منزل سكني الحد 

المواطنيين
صنعاء

سنحان وبني 
بهلول

منزل314232711دار سلم 

2519
 June 11

2017
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111وادعةالصفراءصعدة

2520
 June 12

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل113589موشجالخوخةالحديدة

2521
 June 15

2017
أسواق33447الرقو منبهصعدةسوق الرقو مهاجرين افارقة

2522
 June 16

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11221368المحجرموزعتعز

2523
 June 16

2017
سيارة55227يشبمالصعيدشبوةسيارة في الطريق العام

2524
 June 17

2017
موزعتعزشاحنة غذائية تحمل فواكه 

الطريق 
العام

1101
شاحنة 
غذائية

2525
 June 18

2017
قنابل عنقودية سوق 

المشنق
أسواق1069256631اسواقشداءصعدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال
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الضحايا

نوع 
المنشأة

2526
 June 18

2017
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111غربانساقينصعدة

2527
 June 18

2017
باد الروسصنعاءسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة11112

2528
 June 19

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
رازحصعدة

مناطق 
متفرقة

منزل0111

2529
 June 19

2017
0444الفاكمدينة ذمارذمارالطريق العام 

طريق 
وجسر

2530
 June 20

2017
أسواق0555الرقومنبهصعدةسوق الرقو

2531
 June 20

2017
1101الخميسمستباءحجةمدخل سوق الخميس 

طريق 
وجسر

2532
 June 22

2017
نازحين مدرسة تأوي 

نازحين
66339حبابصرواحمأرب

مدرسة 
ومعهد

2533
 June 22

2017
سيارة1101سيارةالصعيدشبوةسيارة في الطريق العام

2534
 June 23

2017
أسواق55338المشنقشداءصعدةسوق المشنق 

2535
 June 24

2017
منزل11112عياشمنبهصعدةاستهداف حي سكني

2536
 June 25

2017
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0222بني معاذ سحارصعدة

2537
 June 25

2017
منزل32491111221آل مسعدصرواحمارباستهداف حي سكني

2538
 June 26

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل123224811الشوارق رازحصعدة

2539
 June 27

2017
سيارة11223الخرشةمنبهصعدةسيارة في الطريق العام

2540
 June 27

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111بركانرازحصعدة

2541
 June 27

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
تعز

باب المندب 
)ذباب(

منزل4351211214الحنيشية 

2542
 June 27

2017
سيارة884412بيت دبوةعسيانشبوةسيارات في الطريق العام

2543
 June 28

2017
أسواق1101الرقو منبهصعدةسوق الرقو 

2544
 June 29

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101الكديحةالمخاءتعز

2545
 June 30

2017
سيارة1101بركانرازحصعدةسيارة في الطريق العام

25462017 July 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل5319111312يختلالمخاءتعز

25472017 July 5صنعاءمزارع المدنيين
الحيمة 
الخارجية

الحيمة 
الخارجية

11121213
حقول 
زراعية

25482017 July 6
سوق البرح صيدلية عادل 

محمد قائد 
أسواق14148822البرحمقبنةتعز

25492017 July 6
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111البرحمقبنةتعز

25502017 July 111101الجرعبسحجةمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية
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نوع 
المنشأة

25512017 July 12منزل11223العندسحارصعدةاستهداف حي سكني

25522017 July 13سيارة1101الكمبمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

25532017 July 130111البرحمقبنةتعزمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

25542017 July 150111البرحمقبنةتعزمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

25552017 July 17
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111محضة الصفراءصعدة

25562017 July 17سيارة1101البرحمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

25572017 July 171101البرحمقبنةتعزورشة سيارات
منشأة 
تجارية

25582017 July 1833669الهاملي موزعتعزمحل تجاري
منشأة 
تجارية

25592017 July 18منزل96419019العطيرة موزعتعزنازحين منزل نازحين

25602017 July 19
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0111عكوانالصفراءصعدة

25612017 July 19سيارة0222الهامليالمخاءتعزسيارة في الطريق العام

25622017 July 21الخوخةالحديدةقارب صيد الحد الصيادين
ساحل 
الخوخة

قوارب2682210

25632017 July 22منزل1101عياشمنبهصعدةاستهداف حي سكني

25642017 July 23
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل032277الثاياءالمدانعمران

25652017 July 24منزل0111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

25662017 July 24منزل0222المدينةعمرانعمراناستهداف حي سكني

25672017 July 2401122المجمعبني صريمعمرانمبنى المجمع الحكومي
منشأة 
حكومية

25682017 July 24 0111إدارة االمنبني صريمعمرانمبنى إدارة األمن
منشأة 
حكومية

25692017 July 25
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة118221213الكديحةالمخاءتعز

25702017 July 26
دراجة نارية في الطريق 

العام
22113شعبوالوازعيةتعز

وسيلة 
نقل

25712017 July 26
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101ضبوعةنهمصنعاء

25722017 July 28
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101متفرقةشداءصعدة

25732017 July 30بيحانشبوةسيارة طاقم المسيرة
الطريق 

العام
33225

منشأة 
إعامية

25742017 July 30زنجبارأبينسيارة في الطريق العام
الطريق 

العام
سيارة22224

25752017 July 31
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل1101آل ذريهسحارصعدة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
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نوع 
المنشأة

2576
 August 1

2017
منزل11112الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

2577
 August 2

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111الكدحالخوخةالحديدة

2578
 August 3

2017
سيارة33114الروضةماربماربسيارة في الطريق العام

2579
 August 4

2017
منزل22224عدة مناطقرازحصعدةاستهداف حي سكني

2580
 August 4

2017
سيارة33101013بركانرازحصعدةسيارة في الطريق العام

2581
 August 4

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل6393312محضةالصفراءصعدة

2582
 August 13

2017
سيارة1101بركانرازحصعدةسيارة في الطريق العام

2583
 August 13

2017
سيارة2202المرونجيشانأبينسيارة في الطريق العام

2584
 August 14

2017
صرواحماربسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة66228

2585
 August 16

2017
رازحصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل11112

2586
 August 17

2017
منزل11112رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

2587
 August 20

2017
منزل1101آل ثابتقطابرصعدةاستهداف حي سكني

2588
 August 21

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101صرواحصرواحمارب

2589
 August 21

2017
صرواحماربسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة338811

2590
 August 22

2017
منزل2244159بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

2591
 August 22

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101آل الشيخمنبهصعدة

2592
 August 23

2017
11405191253586بيت العذريأرحبصنعاءمنتزه واستراحة الشباب

منشأة 
سياحية

2593
 August 23

2017
سيارة22779بيت العذريهمدانصنعاءسيارة في الطريق العام

2594
 August 23

2017
صنعاءسيارة في الطريق العام

سنحان وبني 
بهلول

سيارة66101016قاع القيضي

2595
 August 23

2017
صنعاءسيارة في الطريق العام

سنحان وبني 
بهلول

سيارة22557ريمة حميد

2596
 August 23

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111العريشمقبنةتعز

2597
 August 24

2017
قوارب0222أبو زهرالخوخةالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

2598
 August 25

2017
منزل736168461834فج عطان السبعينأمانةالعاصمةبثينة عين اإلنسانية

2599
 August 26

2017
سيارة0333المحجرباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2600
 August 26

2017
باقمصعدةمزرعة احد المدنيين

الطريق 
العام

0111
حقول 
زراعية
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
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قتلى 
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نوع 
المنشأة

2601
 August 26

2017
منزل111بركانرازحصعدةاستهداف منزل سكني

2602
 August 26

2017
11334الجدعانصرواحماربانفجار قنبلة عنقودية

طريق 
وجسر

2603
 August 27

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101يختلالمخاءتعز

2604
 August 30

2017
منزل0111محديدةباقمصعدةاستهداف حي سكني

2605
 August 30

2017
11464410المساجدبني مطرصنعاءمحطة وقود

محطة 
وقود

2606
 August 31

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222الدوبلةالخوخةالحديدة

2607
 September 2

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1214411610ضاعنوشحةحجة

2608
 September 3

2017
سيارة22113حبابصرواحماربسيارة في الطريق العام

2609
 September 6

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل5165511السادةحيرانحجة

2610
 September 9

2017
صرواحماربسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة666612

2611
 September 9

2017
الصومعةالبيضاءسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة66117

2612
 September 10

2017
مأربسيارات في الطريق العام

حريب 
القرامش

سيارة16168824شعبو

2613
 September 10

2017
مصنع441459سوق حيرانحيرانحجةمصنع للثلج

2614
 September 11

2017
سيارة33225بركانرازحصعدةسيارة في الطريق العام

2615
 September 13

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101بني صياحرازحصعدة

2616
 September 15

2017
شاحنة نقل أحجار في 

الطريق العام
44226البرادةمقبنةتعز

شاحنة 
غذائية

2617
 September 15

2017
كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة112113

2618
 September 15

2017
موديةأبينسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة3303

2619
 September 16

2017
دراجة نارية في الطريق 

العام
2202البرحمقبنةتعز

وسيلة 
نقل

2620
 September 16

2017
سيارة نازحين في الطريق 

العام
مارب

حريب 
القرامش

سيارة45312012نقيل شجاع

2621
 September 17

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101منبهمنبهصعدة

2622
 September 17

2017
عيال سريحعمرانخزان تبة سودة عدان

تبة سودة 
عدان

0222
خزان 

وشبكة 
مياه

2623
 September 19

2017
11667الحدبكشرحجةمحطة الحدب للوقود

محطة 
وقود

2624
 September 19

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3142137المزرعةكشرحجة

2625
 September 20

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1124213610القدمباقمصعدة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 
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نساء
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جرحى 
رجال
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الضحايا

نوع 
المنشأة

2626
 September 22

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل212511138الرعينشداءصعدة

2627
 September 23

2017
مسجد1101جزيرة غرابميديحجةمسجد احد الصيادين

2628
 September 24

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101الرقومنبهصعدة

2629
 September 26

2017
سيارة0111بني معينرازحصعدةسيارة في الطريق العام

2630
 September 27

2017
منزل0111الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

2631
 September 28

2017
0111بني معينرازحصعدةمدرسة

مدرسة 
ومعهد

2632
 September 28

2017
أسواق1564251117سوق حظاظبكيل الميرحجةسوق حظاظ

2633
 September 28

2017
الحاليالحديدةالطريق العام 

الطريق 
العام

0222
طريق 
وجسر

2634
 September 29

2017
كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة22224

2635
 September 29

2017
28105515األزقولسحارصعدةمشروع المياه

خزان 
وشبكة 

مياه

2636
 September 29

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11211246بني صياحرازحصعدة

2637
 September 30

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111آل مغرمباقمصعدة

2638
 October 1

2017
0222آل مغرمباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2639
 October 2

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222القهرباقمصعدة

2640
 October 2

2017
بائعي مياه في الطريق 

العام - البرح
2464410البرحمقبنةتعز

طريق 
وجسر

2641
 October 2

2017
دراجة نارية في الطريق 

العام
11112البرحمقبنةتعز

وسيلة 
نقل

2642
 October 2

2017
قنابل عنقودية)مزارع 

المدنيين(
0444وادي بقانبني مطرصنعاء

حقول 
زراعية

2643
 October 4

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل5117229آل معيضباقمصعدة

2644
 October 4

2017
22224آل الزماحباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2645
 October 4

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل123225الجعدةميديحجة

2646
 October 4

2017
حيسالحديدةرافعة ونش

الطريق 
العام

3303
معدات 
زراعية

2647
 October 4

2017
2202السودةمنبهصعدةالطريق العام 

طريق 
وجسر

2648
 October 5

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1231347يكاباقمصعدة

2649
 October 5

2017
سيارة2202آل مقنعرداعالبيضاءسيارة في الطريق العام

2650
 October 6

2017
سيارة123225آل مقنعمنبهصعدةسيارتان في الطريق العام
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2651
 October 6

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3303الرقو منبهصعدة

2652
 October 6

2017
منزل0111السقفعبسحجةاستهداف حي سكني

2653
 October 6

2017
مصنع22113الجرعبسحجةورشة صيانة 

2654
 October 6

2017
سيارة1101الحنشاتنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

2655
 October 6

2017
منزل0222برط المراشيبرط المراشيالجوفاستهداف حي سكني

2656
 October 7

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل53811210الزاهريالمخاءتعز

2657
 October 8

2017
سيارة0444آل مقنعمنبهصعدةسيارة في الطريق العام

2658
 October 8

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222الغورغمرصعدة

2659
 October 8

2017
0111وادي الحيلةبني مطرصنعاءمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2660
 October 8

2017
سيارة55227خربة سعودرغوانمأربسيارة في الطريق العام

2661
 October 9

2017
أسواق2351014515المشنقشداءصعدةسوق المشنق

2662
 October 9

2017
منزل11445المشاقشداءصعدةاستهداف حي سكني

2663
 October 9

2017
3303وادي الرقومنبهصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2664
 October 10

2017
سيارة في الطريق العام 

افارقة
سيارة11556المشنقشداءصعدة

2665
 October 11

2017
مخيمات2132136السلبةخب والشعفالجوفخيام للبدو الرحل 

2666
 October 12

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11131458بني غالبنهمصنعاء

2667
 October 15

2017
سيارة11112الفرعكتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

2668
 October 15

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111آل معيضباقمصعدة

2669
 October 16

2017
سيارة11112البدراتنهمصنعاءسيارة في الطريق العام

2670
 October 17

2017
مخيمات4116228رحوببرط العنانالجوفخيام للبدو الرحل 

2671
 October 17

2017
13452711الجعملةمجزصعدةثاجة تبريد

مخزن 
أغذية

2672
 October 18

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223الرقو منبهصعدة

2673
 October 19

2017
سيارة6606الخنشاءالصومعةالبيضاءسيارة في الطريق العام

2674
 October 19

2017
224115الجرعبسحجةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2675
 October 20

2017
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل0555قحزةصعدةصعدة
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2676
 October 20

2017
منزل222641511الغورغمرصعدةاستهداف حي سكني

2677
 October 21

2017
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل112134الهامليموزعتعز

2678
 October 23

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222الغولةنهمصنعاء

2679
 October 24

2017
سيارة2202آل صبحانباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2680
 October 24

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
عنسذمار

مدرسة 
الحرس

منزل0333

2681
 October 25

2017
سيارة11202آل الحماقيباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2682
 October 25

2017
سيارة1313013يكارداعالبيضاءسيارات في الطريق العام

2683
 October 26

2017
منزل0111محديدةباقمصعدةاستهداف منزل سكني

2684
 October 27

2017
منزل3303باقمباقمصعدةاستهداف حي سكني

2685
 October 27

2017
سيارة2242248آ ل عمارالصفراءصعدةسيارات في الطريق العام

2686
 October 28

2017
سيارة0111القطيناتباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2687
 October 28

2017
سيارة2202الجميمةحيدانصعدةسيارة في الطريق العام

2688
 October 29

2017
منزل22224المخاءالمخاءتعزاستهداف حي سكني

2689
 October 30

2017
منزل2202عدة مناطقرازحصعدةاستهداف حي سكني

2690
 October 30

2017
المطمةالجوفشاحنات تحمل مواد غذائية

الطريق 
العام

22224
شاحنة 
غذائية

2691
 October 31

2017
0222القهرباقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2692
 October 31

2017
منزل0111فوطحيدانصعدةاستهداف حي سكني

2693
 October 31

2017
منزل88252533جارفباد الروسصنعاءاستهداف حي سكني

2694
 November 1

2017
قنابل عنقودية لوكندة في 

سوق الليل
أسواق2272912172958عافسحارصعدة

2695
 November 1

2017
منزل0111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

2696
 November 1

2017
سيارة112113غافرةالظاهرصعدةسيارة في الطريق العام

2697
 November 2

2017
منزل3303ال الشيخمنبهصعدةاستهداف حي سكني

2698
 November 2

2017
سيارة4404وادي عطرةصرواحمأربسيارة في الطريق العام

2699
 November 2

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0101010ماحاالمصلوبالجوف

2700
 November 3

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل232707آل عسيانباقمصعدة
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قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2701
 November 3

2017
منزل03699القطبيننهمصنعاءنازحين منزل نازحين

2702
 November 4

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223غافرةالظاهرصعدة

2703
 November 4

2017
شداءصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل0111

2704
 November 4

2017
منزل11223الخوخةالخوخةالحديدةاستهداف حي سكني

2705
 November 4

2017
33336المحجرالمخاءتعزمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2706
 November 5

2017
0333بني ربيعةرازحصعدةمحطة نشوان للوقود

محطة 
وقود

2707
 November 5

2017
أسواق114421011اسواقبني الحارثأمانةالعاصمةسوق الخميس

2708
 November 5

2017
0333السبعينالسبعينأمانةالعاصمةمنصة السبعين

منشأة 
حكومية

2709
 November 5

2017
سيارة33225صيفانحرف سفيانعمرانسيارة في الطريق العام

2710
 November 7

2017
سيارة111234يسنمباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2711
 November 7

2017
0111الرقومنبهصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2712
 November 7

2017
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل43162326831هرانأفلح اليمنحجة

2713
 November 8

2017
11112عدة مناطقرازحصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

2714
 November 9

2017
سيارة0333مرانحيدانصعدةسيارة في الطريق العام

2715
 November 10

2017
الصافيةأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

حارة 
الصعدي

منزل05431212

2716
 November 10

2017
منزل211411359بني صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

2717
 November 10

2017
سيارة6606سيارةالصومعةالبيضاءسيارة في الطريق العام

2718
 November 11

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111ال مقنعمنبهصعدة

2719
 November 11

2017
اللحيةالحديدةقوارب الصيادين

جزيرة 
البضيع

قوارب10106616

2720
 November 11

2017
أسواق0111البليليالصافيةأمانةالعاصمةسوق السمك

2721
 November 12

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0111بني معينرازحصعدة

2722
 November 13

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222ال الشيخمنبهصعدة

2723
 November 14

2017
23524611صبرصبر الموادمتعزحديقة ومنتزه

منشأة 
سياحية

2724
 November 14

2017
صبر الموادمتعزسيارات في الطريق العام

جبل 
العروس

سيارة779916

2725
 November 15

2017
سيارة11112الوعرةالخوخةالحديدةسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2726
 November 16

2017
منزل112134الغورغمرصعدةاستهداف حي سكني

2727
 November 16

2017
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل01122الرمادةنهمصنعاء

2728
 November 16

2017
سيارة1101الضيقصرواحمأربسيارة في الطريق العام

2729
 November 17

2017
حافلة تقل مدنيين في 

الطريق العام
99371019الواعضاتالزهرةالحديدة

وسيلة 
نقل

2730
 November 17

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل0222بيت أنعمهمدانصنعاء

2731
 November 17

2017
51217017الجرعبسحجةمحل تجاري

منشأة 
تجارية

2732
 November 19

2017
منزل11667بيت أنعمهمدانصنعاءاستهداف حي سكني

2733
 November 19

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل8412012الهيجةالمصلوبالجوف

2734
 November 19

2017
المطمةالجوفسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة0111

2735
 November 20

2017
سيارة12303آل مقنعباقمصعدةسيارة في الطريق العام

2736
 November 20

2017
112335الخوخةالخوخةالحديدةسيارة صيادين 

وسيلة 
نقل

2737
 November 20

2017
11793312موشجالخوخةالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2738
 November 20

2017
سيارة3303يكارداعالبيضاءسيارة في الطريق العام

2739
 November 21

2017
سيارة8808يكاالقريشيةالبيضاءسيارة في الطريق العام

2740
 November 22

2017
سيارة تابعة لمنظة الغذاء 

العالمي
الصلوتعز

الطريق 
العام

0222
شاحنة 
غذائية

2741
 November 23

2017
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل1101المتونالمتونالجوف

2742
 November 25

2017
سيارة5505مرخةمرخة العلياشبوةسيارة في الطريق العام

2743
 November 26

2017
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل0222ذويبحيدانصعدة

2744
 November 26

2017
سيارة3303عقبة الزعجالقريشيةالبيضاءسيارة في الطريق العام

2745
 November 29

2017
0111الرقومنبهصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2746
 November 29

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1101شعبانرازحصعدة

2747
 November 29

2017
قنبلة عنقودية )فريق نزع 

األلغام ( 
منزل0999حرف سفيانحرف سفيانعمران

2748
 November 30

2017
سيارة557712حمةولدربيعالبيضاءسيارة في الطريق العام

2749
 November 30

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1121124سوعالتحيتاالحديدة

2750
 December 1

2017
سيارة111حبابصرواحمأربسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2751
 December 2

2017
منزل103114211418المهاذرسحارصعدةاستهداف حي سكني

2752
 December 4

2017
منزل11112المدينةباقمصعدةاستهداف حي سكني

2753
 December 4

2017
صنعاءسوقآ شعبيآ

سنحان وبني 
بهلول

أسواق3222563934نعض

2754
 December 4

2017
112182021المدينةحجةحجةمبنى المجمع الحكومي

منشأة 
حكومية

2755
 December 5

2017
سيارة22599آل مقنعمنبهصعدةسيارة في الطريق العام

2756
 December 5

2017
سيارة111نجرعيال سريحعمرانسيارة في الطريق العام

2757
 December 6

2017
منزل111عدة مناطقرازحصعدةاستهداف حي سكني

2758
 December 6

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21145441317بين شمسانمبينحجة

2759
 December 6

2017
444النجيبةالمخاءتعزمحطة وقود

محطة 
وقود

2760
 December 6

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل6129212512بيت العذرينهمصنعاء

2761
 December 7

2017
منزل222المدينةرازحصعدةاستهداف حي سكني

2762
 December 7

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22446النجيبةالمخاءتعز

2763
 December 8

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11311521318شعبانرازحصعدة

2764
 December 8

2017
سيارة3588بني معاذسحارصعدةسيارات في الطريق العام

2765
 December 8

2017
منزل12144الظفيرمبينحجةاستهداف حي سكني

2766
 December 8

2017
44559التلفزيونالثورةأمانةالعاصمةمبنى قناة اليمن الفضائية 

منشأة 
إعامية

2767
 December 9

2017
أسواق1452249سوق خلقةنهمصنعاءسوق خلقة نهم

2768
 December 9

2017
أسواق55105515شاجعزبيدالحديدةسوق شاجع

2769
 December 9

2017
سيارة11133المدينةشبام كوكبانالمحويتسيارة في الطريق العام

2770
 December 10

2017
22434711حيسحيسالحديدةمستشفى حيس الريفي 

مستشفى 
ومرفق 
صحي

2771
 December 10

2017
أسواق313712311سوق المرباعحيسالحديدةسوق المرباع

2772
 December 11

2017
مبنى المجمع التربوي 

لإلغاثة
666كتاف والبقعكتاف والبقعصعدة

مدرسة 
ومعهد

2773
 December 11

2017
سيارة882210المحجرالمخاءتعزسيارة في الطريق العام

2774
 December 11

2017
حيسالحديدةسيارة في الطريق العام

جسر وادي 
ظمى

سيارة10102212

2775
 December 11

2017
حيسالحديدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة111

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2776
 December 11

2017
حيسالحديدةباص في الطريق العام

الطريق 
العام

11244
وسيلة 

نقل

2777
 December 11

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22224الحمىعسيانشبوة

2778
 December 12

2017
حيسالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

الطريق 
العام

2133
شاحنة 
غذائية

2779
 December 12

2017
2577المدينةحجةحجةمبنى الصالة الرياضية 

منشأة 
رياضية

2780
 December 12

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1113225الروضةبني الحارثأمانةالعاصمة

2781
 December 13

2017
منزل111234وقرةسحارصعدةاستهداف حي سكني

2782
 December 13

2017
قطابرصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة11132247

2783
 December 13

2017
مقبنةتعزسيارة في الطريق العام

جسر وادي 
رسيم 

سيارة884412

2784
 December 13

2017
سيارة1233شمرمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

2785
 December 13

2017
1334476767114شعوبشعوبأمانةالعاصمةسجن األسرى في المباحث

منشأة 
حكومية

2786
 December 14

2017
منزل333القدرازحصعدةاستهداف حي سكني

2787
 December 14

2017
منزل333912312الشوميةغمرصعدةاستهداف حي سكني

2788
 December 14

2017
سيارة121212البرح ومقبنةمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

2789
 December 15

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222واليةالظاهرصعدة

2790
 December 15

2017
أسواق65122324629آل الشيخباقمصعدةسوق شعبي

2791
 December 15

2017
أسواق369691524الهامليموزعتعزسوق النجيبة

2792
 December 15

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1533214425المزارعالخوخةالحديدة

2793
 December 16

2017
1342136ضمىحيسالحديدةبقالة مواطن

منشأة 
تجارية

2794
 December 16

2017
شداءصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل111

2795
 December 17

2017
عرس الطريق العام )موكب 

عرس(
مأرب

حريب 
القرامش

91101111بني هيسان
طريق 
وجسر

2796
 December 17

2017
48123315الوجيزموزعتعزمدرسة بغداد

مدرسة 
ومعهد

2797
 December 17

2017
444حيسحيسالحديدةمزرعة دواجن

مزارع 
دجاج 
ومواشي

2798
 December 17

2017
224337الدوارالحوكالحديدةمتنزه دريم الند

منشأة 
سياحية

2799
 December 18

2017
منزل1225541015الطفسةالخوخةالحديدةاستهداف حي سكني

2800
 December 18

2017
سيارة23388القرينبيحانشبوةسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2776
 December 11

2017
حيسالحديدةباص في الطريق العام

الطريق 
العام

11244
وسيلة 

نقل

2777
 December 11

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22224الحمىعسيانشبوة

2778
 December 12

2017
حيسالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

الطريق 
العام

2133
شاحنة 
غذائية

2779
 December 12

2017
2577المدينةحجةحجةمبنى الصالة الرياضية 

منشأة 
رياضية

2780
 December 12

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1113225الروضةبني الحارثأمانةالعاصمة

2781
 December 13

2017
منزل111234وقرةسحارصعدةاستهداف حي سكني

2782
 December 13

2017
قطابرصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام

سيارة11132247

2783
 December 13

2017
مقبنةتعزسيارة في الطريق العام

جسر وادي 
رسيم 

سيارة884412

2784
 December 13

2017
سيارة1233شمرمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

2785
 December 13

2017
1334476767114شعوبشعوبأمانةالعاصمةسجن األسرى في المباحث

منشأة 
حكومية

2786
 December 14

2017
منزل333القدرازحصعدةاستهداف حي سكني

2787
 December 14

2017
منزل333912312الشوميةغمرصعدةاستهداف حي سكني

2788
 December 14

2017
سيارة121212البرح ومقبنةمقبنةتعزسيارة في الطريق العام

2789
 December 15

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222واليةالظاهرصعدة

2790
 December 15

2017
أسواق65122324629آل الشيخباقمصعدةسوق شعبي

2791
 December 15

2017
أسواق369691524الهامليموزعتعزسوق النجيبة

2792
 December 15

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1533214425المزارعالخوخةالحديدة

2793
 December 16

2017
1342136ضمىحيسالحديدةبقالة مواطن

منشأة 
تجارية

2794
 December 16

2017
شداءصعدةاستهداف حي سكني

مناطق 
متفرقة

منزل111

2795
 December 17

2017
عرس الطريق العام )موكب 

عرس(
مأرب

حريب 
القرامش

91101111بني هيسان
طريق 
وجسر

2796
 December 17

2017
48123315الوجيزموزعتعزمدرسة بغداد

مدرسة 
ومعهد

2797
 December 17

2017
444حيسحيسالحديدةمزرعة دواجن

مزارع 
دجاج 
ومواشي

2798
 December 17

2017
224337الدوارالحوكالحديدةمتنزه دريم الند

منشأة 
سياحية

2799
 December 18

2017
منزل1225541015الطفسةالخوخةالحديدةاستهداف حي سكني

2800
 December 18

2017
سيارة23388القرينبيحانشبوةسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
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جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
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الضحايا

نوع 
المنشأة

2826
 December 27

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل41166حجروفةالتحيتاالحديدة

2827
 December 27

2017
سيارة444اسلمعبسحجةسيارة في الطريق العام

2828
 December 27

2017
11دمتدمتالضالعمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

2829
 December 28

2017
11445حيسحيسالحديدةمستشفى حيس الريفي 

مستشفى 
ومرفق 
صحي

2830
 December 28

2017
المطمهالجوفشاحنات تحمل مواد غذائية

الطريق 
العام

222
شاحنة 
غذائية

2831
 December 28

2017
المطمهالجوفشاحنة تحمل مواد غذائية

الطريق 
العام

111
شاحنة 
غذائية

2832
 December 29

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112411137تشدانغمرصعدة

2833
 December 29

2017
سيارة222بني صياحرازحصعدةسيارة في الطريق العام

2834
 December 29

2017
111آل عمارالصفراءصعدةحفار مياه

معدات 
زراعية

2835
 December 29

2017
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل821011212قطابةالخوخةالحديدة

2836
 December 30

2017
سيارة2244الجراحيالجراحيالحديدةسيارة في الطريق العام

2837
 December 30

2017
أسواق821020481232الجراحيالجراحيالحديدةسوق شعبي

2838
 December 30

2017
سيارة134559غولة عجيبريدةعمرانسيارة في الطريق العام

2839
 December 31

2017
222التحيتاالتحيتاالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2840
 December 31

2017
دراجة نارية في الطريق 

العام
سيارة111الشطصرواحمأرب

2841
 December 31

2017
سيارة224461014الجعدةميديحجةسيارة في الطريق العام

2842
 December 31

2017
منزل123412713بني سراعالشغادرةحجةاستهداف حي سكني

2843
 January 1

2018
سيارة22224المساجدحيسالحديدةسيارة في الطريق العام

2844
 January 1

2018
11334المصبريةجبل راسالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2845
 January 1

2018
سوق شعبي ومحطة وقود 

صالح الوصابي
أسواق5182344831الجربةالجراحيالحديدة

2846
 January 2

2018
111يسنم باقمصعدةجرافة في الطريق العام

معدات 
زراعية

2847
 January 2

2018
سيارة4481129العينمنبهصعدةسيارة في الطريق العام

2848
 January 2

2018
سيارة221124آل عمار سحارصعدةسيارة في الطريق العام

2849
 January 3

2018
111الخفجي سحارصعدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية 

2850
 January 3

2018
محات تجارية وسيارات 

مدنية
أسواق17817816زبيدزبيدالحديدة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2851
 January 4

2018
111ولد مسعود سحارصعدةحفار مياه في الطريق العام

معدات 
زراعية

2852
 January 4

2018
منزل222شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

2853
 January 6

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

2854
 January 6

2018
222احمى سحارصعدةمحطة وقود

محطة 
وقود

2855
 January 6

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112سحارسحارصعدة

2856
 January 6

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1233الخفجي سحارصعدة

2857
 January 6

2018
منزل2244السعيدية الخوخةالحديدةاستهداف حي سكني

2858
 January 7

2018
أسواق222الحفرة منبهصعدةسوق الحفرة

2859
 January 8

2018
سيارة1233قحزة صعدةصعدةسيارة في الطريق العام

2860
 January 8

2018
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

2861
 January 8

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222االشراف نهمصنعاء

2862
 January 8

2018
2131236ميناء الخوبة اللحيةالحديدةمبنى الثروة السمكية

منشأة 
حكومية

2863
 January 9

2018
سيارة4592211النجيبات حيسالحديدةسيارة في الطريق العام

2864
 January 9

2018
سيارة2244الكنزل موزعتعزسيارة في الطريق العام

2865
 January 9

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل222موزع موزعتعز

2866
 January 10

2018
أسواق416111112آل ابوجباره كتاف والبقعصعدةسوق شعبي 

2867
 January 10

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21321147تشدان غمرصعدة

2868
 January 10

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2231268المحجر باقمصعدة

2869
 January 10

2018
شداءصعدةسيارة في الطريق العام

الطريق 
العام 

سيارة111

2870
 January 10

2018
سيارة134115مقيصعة موزعتعزسيارة في الطريق العام

2871
 January 11

2018
مخيمات112113عكوان الصفراءصعدةخيام للبدو الرحل 

2872
 January 12

2018
سيارة11112الرقو منبهصعدةسيارة في الطريق العام

2873
 January 13

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1112بيت مطهرصرواحمأرب

2874
 January 14

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111االزقول سحارصعدة

2875
 January 14

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111النملة منبهصعدة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2876
 January 14

2018
111النملة منبهصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2877
 January 15

2018
3144الخوخةالخوخةالحديدةمزرعة بصل

حقول 
زراعية

2878
 January 15

2018
2241126الطفشةالخوخةالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2879
 January 17

2018
333آل الزماح باقمصعدةمضخة مياه

خزان 
وشبكة 

مياه

2880
 January 17

2018
شاحنة مواد اغاثية 
لمؤسسمة سماء اليمن

222رجوزة خب والشعفالجوف
شاحنة 
غذائية 

2881
 January 17

2018
444االزيود المخاءتعزشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية 

2882
 January 18

2018
سيارة111123الرزاماتالصفراءصعدةسيارة في الطريق العام

2883
 January 19

2018
قوارب111الصليف الصليفالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

2884
 January 19

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111غافرة الظاهرصعدة

2885
 January 20

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122غمار رازحصعدة

2886
 January 22

2018
سيارة111رازح رازحصعدةسيارة في الطريق العام

2887
 January 22

2018
منزل11133االزقول سحارصعدةنازحين منزل نازحين

2888
 January 22

2018
منزل5117312613المصاعبة سحارصعدةنازحين منزل نازحين

2889
 January 23

2018
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة52299آل علي رازحصعدة

2890
 January 23

2018
منزل5351321316منبهمنبهصعدةاستهداف حي سكني

2891
 January 23

2018
سيارة222نشور الصفراءصعدةسيارة في الطريق العام

2892
 January 24

2018
سيارة222ذباب بني حشيشصنعاءسيارة في الطريق العام

2893
 January 25

2018
سيارة11461128ثمداء برط العنانالجوفسيارة في الطريق العام

2894
 January 26

2018
منزل222شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

2895
 January 27

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2132247الركب التعزيةتعز

2896
 January 28

2018
سيارة1122رازح رازحصعدةسيارة في الطريق العام

2897
 January 28

2018
التعزيةتعزشيول في الطريق العام

مفرق 
شرعب 

111
وسيلة 

نقل

2898
 January 29

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3115227بني معين رازحصعدة

2899
 January 29

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111عفرة منبهصعدة

2900
 January 30

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111بني معين رازحصعدة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2901
 January 30

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111غافرة الظاهرصعدة

2902
 January 30

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

2903
 January 30

2018
سيارة111حفصين سحارصعدةسيارة في الطريق العام

2904
 January 30

2018
246228بيت مران ارحبصنعاءالمجمع الحكومي

منشأة 
حكومية

2905
 January 31

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

2906
 January 31

2018
55102111323العفرة قفلة عذرعمرانجسر العفرة 

طريق 
وجسر

2907
 January 31

2018
أسواق25726815المفخاذ قفلة عذرعمرانسوق المفخاذ

2908
 January 31

2018
منزل54101919الحشيشية شعوبأمانةالعاصمةاستهداف حي سكني

2909
 February 1

2018
الجوفخيام للبدو الرحل 

خراب 
المراشي

اسحر 
السقامة 

مخيمات22113

2910
 February 1

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل666الشعاب عبسحجة

2911
 February 2

2018
سيارة22335غمر غمرصعدةسيارة في الطريق العام

2912
 February 2

2018
صعدةصعدةسوق السربي

 "مدينة 
 صعدة 

"
أسواق11223

2913
 February 2

2018
111المهاذر سحارصعدةمحطة وقود

محطة 
وقود

2914
 February 2

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الجوف

خراب 
المراشي

منزل333برط المراشي 

2915
 February 4

2018
صعدةصعدةالطريق العام 

مدينة 
صعدة 

444
طريق 
وجسر

2916
 February 4

2018
117959405463ذهبان بني الحارثأمانةالعاصمةمبنى األدلة الجنائية

منشأة 
حكومية

2917
 February 5

2018
رعاة أغنام وسيارة 

مسعفين
سيارة5164151016القطينات باقمصعدة

2918
 February 5

2018
سيارة111قفلة عذرقفلة عذرعمرانسيارة في الطريق العام

2919
 February 6

2018
منزل222البقعة حيدانصعدةاستهداف حي سكني

2920
 February 6

2018
مخيمات11112بني عوير سحارصعدةخيام للبدو الرحل 

2921
 February 6

2018
سيارة94133101326المجزعة قفلة عذرعمرانسيارة في الطريق العام

2922
 February 7

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112113الضبة الصلوتعز

2923
 February 7

2018
سيارة12128820الجراحي الجراحيالحديدةسيارة في الطريق العام

2924
 February 8

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل32277سلبة خب والشعفالجوف

2925
 February 8

2018
سيارة اإلعامي عبدالله 

المنتصر
888حيس  حيسالحديدة

منشأة 
إعامية
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
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جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2926
 February 8

2018
111الجراحي  الجراحيالحديدةشاحنة تحمل دواجن 

شاحنة 
غذائية

2927
 February 9

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل333المتينة التحيتاالحديدة

2928
 February 9

2018
الناشطة الحقوقية رهام 

البدر 
سيارة111البعرارةصالةتعز

2929
 February 9

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل333الحوبانالتعزيةتعز

2930
 February 10

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل432911211الشرجة الجراحيالحديدة

2931
 February 11

2018
سيارة664410قيفة رداعالبيضاءسيارة في الطريق العام

2932
 February 12

2018
358119ضبوان خديرتعزبئر ومضخة مياة 

خزان 
وشبكة 

مياه

2933
 February 13

2018
أسواق44281014خضاض بكيل الميرحجةسوق خضاض

2934
 February 13

2018
انفجار قنبلة عنقودية 

سيارة صيادين
سيارة555الجراحيالجراحيالحديدة

2935
 February 14

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2244آل حجانصرواحمأرب

2936
 February 14

2018
منزل112356جعيشانالصلوتعزاستهداف منزل سكني

2937
 February 14

2018
222الشريجةالجراحيالحديدةمحطة غاز 

محطة 
وقود

2938
 February 16

2018
66228مقبنة مقبنةتعزشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2939
 February 16

2018
سيارة221124العقران نهمصنعاءسيارة في الطريق العام

2940
 February 16

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل11223الشجيرة الدريهميالحديدة

2941
 February 17

2018
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل756181119العقيق كتاف والبقعصعدة

2942
 February 17

2018
سيارة111آل علي رازحصعدةسيارة في الطريق العام

2943
 February 17

2018
11112وادي مور كشرحجةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

2944
 February 18

2018
سيارة22113العقيق كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

2945
 February 18

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122الخليطة كتاف والبقعصعدة

2946
 February 18

2018
11445التحيتا التحيتاالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2947
 February 19

2018
سيارة222آل عقاب صعدةصعدةسيارة في الطريق العام

2948
 February 19

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

2949
 February 20

2018
555الغلة مقبنةتعزشاحنة نقل أحجار 

وسيلة 
نقل

2950
 February 21

2018
ناقلة مواد إغاثية تابعة 
لبرنامج الغذاء العالمي

15154419آل عمار الصفراءصعدة
شاحنة 
غذائية
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2951
 February 21

2018
مخيمات111آل ابوجبارة كتاف والبقعصعدةخيام للبدو الرحل 

2952
 February 21

2018
قنابل عنقودية)مزارع 

المدنيين(
444قاع حقل ضوران أنسذمار

حقول 
زراعية

2953
 February 22

2018
111بني صياح رازحصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

2954
 February 22

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

2955
 February 22

2018
سيارة22224الصومعة الصومعةالبيضاءسيارة في الطريق العام

2956
 February 24

2018
222المهاذر سحارصعدةحفار مياه 

معدات 
زراعية

2957
 February 24

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

2958
 February 25

2018
منزل11223الحجلة رازحصعدةاستهداف حي سكني

2959
 February 27

2018
منزل2357571924حفصين سحارصعدةنازحين منزل نازحين

2960
 February 27

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل213225قطبين نهمصنعاء

2961
 February 27

2018
سيارة2244الفازة التحيتاالحديدةسيارة في الطريق العام

2962
 February 28

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3418233816قحزة صعدةصعدة

2963
 February 28

2018
325338البغيل حيسالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2964
 March 2

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111آل فاضلحيدانصعدة

2965
 March 3

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل221124الحجلة رازحصعدة

2966
 March 3

2018
111العريش موزعتعزمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

2967
 March 4

2018
منزل111منبه منبهصعدةاستهداف منزل سكني

2968
 March 4

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111غمار رازحصعدة

2969
 March 4

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

2970
 March 4

2018
رازحصعدةاستهداف حي سكني

الحجلة 
والقلعة 

منزل223146

2971
 March 4

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112الجبل االسود بني مطرصنعاء

2972
 March 5

2018
222135الجملةصالةتعزخزان وضخة مياه

خزان 
وشبكة 

مياه

2973
 March 6

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل222الطويلة سحارصعدة

2974
 March 7

2018
مخيمات1128221214آل نايل صعدةصعدةخيام للبدو الرحل 

2975
 March 7

2018
منزل22224باقمباقمصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

722
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

2976
 March 7

2018
222الحيمة التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

2977
 March 7

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل23274361320المحجر همدانصنعاء

2978
 March 8

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222القلعة رازحصعدة

2979
 March 8

2018
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

2980
 March 8

2018
111456الزريبة زبيدالحديدةمزرعة دواجن

مزارع 
دجاج 
ومواشي

2981
 March 8

2018
11112الجراحي الجراحيالحديدةمزرعة دواجن

مزارع 
دجاج 
ومواشي

2982
 March 8

2018
22335وادي زبيد زبيدالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

2983
 March 8

2018
سيارة66339سوق دهمش زبيدالحديدةسيارة في الطريق العام

2984
 March 8

2018
33114جبل راس جبل راسالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

2985
 March 8

2018
سيارة3366الرويك خب والشعفالجوفسيارة في الطريق العام

2986
 March 8

2018
مخيمات22155حواري حوثعمرانخيام للبدو الرحل 

2987
 March 9

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

2988
 March 9

2018
منزل111آل الشيخ منبهصعدةاستهداف حي سكني

2989
 March 9

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

2990
 March 9

2018
منزل444شريعسامعتعزاستهداف حي سكني

2991
 March 9

2018
222آل حجان صرواحمأربخزان مياه 

خزان 
وشبكة 

مياه

2992
 March 9

2018
سيارة11112المنصورية المنصوريةالحديدةسيارة في الطريق العام

2993
 March 10

2018
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

2994
 March 10

2018
منزل3144الظاهرالظاهرصعدةاستهداف حي سكني

2995
 March 10

2018
باقمصعدةسيارة في الطريق العام

مكسام 
المضة 

سيارة22113

2996
 March 12

2018
منزل31155سوار االسفل رازحصعدةاستهداف حي سكني

2997
 March 14

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

2998
 March 15

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111بني صياح رازحصعدة

2999
 March 15

2018
1455محمية برعبرعالحديدةمحمية براع السياحية 

منشأة 
سياحية

3000
 March 15

2018
منزل2133البقعة التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

723
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3001
 March 15

2018
111آل حجان صرواحمأربمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3002
 March 17

2018
222الحسينية بيت الفقيهالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3003
 March 18

2018
منزل11112منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

3004
 March 20

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4488الروضة صرواحمأرب

3005
 March 21

2018
111آل الشيخ  منبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3006
 March 21

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111مران حيدانصعدة

3007
 March 21

2018
1122المجيلس التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3008
 March 21

2018
سيارة221235مسورة نهمصنعاءسيارة في الطريق العام

3009
 March 22

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل731043717وادي بدرغمرصعدة

3010
 March 22

2018
11112والية الظاهرصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3011
 March 22

2018
123114الناصري الجراحيالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

3012
 March 23

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل1122الحمزات سحارصعدة

3013
 March 23

2018
سيارة1122المتينة التحيتاالحديدةسيارة في الطريق العام

3014
 March 23

2018
222الجراحي الجراحيالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3015
 March 24

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111آل الشيخ منبهصعدة

3016
 March 24

2018
سيارة22224الحشو شداءصعدةسيارة في الطريق العام

3017
 March 24

2018
3255الحسينية بيت الفقيهالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3018
 March 24

2018
سيارة11112المصلوب المصلوبالجوفسيارة في الطريق العام

3019
 March 26

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21144آل جابر مجزصعدة

3020
 March 26

2018
333غافرة الظاهرصعدةرعاة أغنام

مزارع 
دجاج 
ومواشي

3021
 March 26

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

3022
 March 26

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3023
 March 27

2018
منزل111الرقو منبهصعدةاستهداف حي سكني

3024
 March 29

2018
شاحنة تحمل نساء عائدات 

من حفل زفاف 
صعدةصعدة

مدينة 
صعدة 

43297661928
وسيلة 

نقل

3025
 March 29

2018
أسواق111صعدةصعدةصعدةسوق جياش المركزي

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

724
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3026
 March 30

2018
منزل111بني معين رازحصعدةاستهداف حي سكني

3027
 March 30

2018
منزل111طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3028
 March 30

2018
منزل11133غافرة الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3029
 March 30

2018
منزل111المقاش صعدةصعدةاستهداف حي سكني

3030
 March 30

2018
5277المصاحف باقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3031
 March 30

2018
111التحيتا التحيتاالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3032
 March 30

2018
سيارة444ناطع ناطعالبيضاءسيارة في الطريق العام

3033
 March 31

2018
منزل11112حبيل الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3034
 March 31

2018
منزل111مران حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3035
 March 31

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

30362018 April 1منزل111الرقة حيدانصعدةاستهداف حي سكني

30372018 April 1منزل111المهاذلالخوخةالحديدةاغتصاب فتاة في الخوخة

30382018 April 2
مخيم النازحين في مدينة 

الصالح
مخيمات193224171273662محلي الحاليالحديدة

30392018 April 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112557الدوشة منبهصعدة

30402018 April 3111شداء شداءصعدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

30412018 April 422335المدمن التحيتاالحديدةمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

30422018 April 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل314115رام مستباءحجة

30432018 April 8منزل111آل الشيخ منبهصعدةاستهداف حي سكني

30442018 April 8
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222شداء شداءصعدة

30452018 April 822113الجراحي الجراحيالحديدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

30462018 April 8
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل6251311215المحول خديرتعز

30472018 April 811445المحول خديرتعزمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

30482018 April 9سيارة134226بركان رازحصعدةسيارة في الطريق العام

30492018 April 9صعدةصعدةمدرسة التوحيد
مدينة 
صعدة 

221031315
مدرسة 
ومعهد

30502018 April 9منزل112113االزد رازحصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

725
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3051
 April 10

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

3052
 April 10

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1233قحزة صعدةصعدة

3053
 April 10

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2242137ضبوان خديرتعز

3054
 April 11

2018
سيارة4154151015غمار رازحصعدةسيارة في الطريق العام

3055
 April 11

2018
منزل111الحمزات سحارصعدةاستهداف حي سكني

3056
 April 11

2018
منزل222بني معين رازحصعدةاستهداف حي سكني

3057
 April 11

2018
111234حي الجامعة صعدةصعدةمبنى الجامعة الجديدة

منشأة 
جامعية

3058
 April 12

2018
منزل11112طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3059
 April 12

2018
مخيمات111غافرة الظاهرصعدةخيام للبدو الرحل 

3060
 April 12

2018
22335الجر باجلالحديدةطاقم لمسلسل رمضاني

منشأة 
إعامية

3061
 April 12

2018
222الجراحي الجراحيالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3062
 April 13

2018
1231125التحيتا التحيتاالحديدةمبنى المجمع الحكومي

منشأة 
حكومية

3063
 April 14

2018
111الرقو منبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3064
 April 14

2018
11223الحائط مقبنةتعزمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3065
 April 14

2018
111الكمب مقبنةتعزسيارة تحمل مواد اغاثية

شاحنة 
غذائية

3066
 April 15

2018
22113الرقو منبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3067
 April 15

2018
منزل11133هيجة عبيد حيسالحديدةاستهداف منزل سكني

3068
 April 15

2018
منزل111123العطن بكيل الميرحجةاستهداف حي سكني

3069
 April 15

2018
سيارة11222268ابطح قارةحجةسيارة في الطريق العام

3070
 April 16

2018
منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

3071
 April 16

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4217118باب النفق حيسالحديدة

3072
 April 16

2018
مناخةصنعاءحصن مسار االثري

حصن جبل 
مسار 

22431810
موقع 
أثري

3073
 April 16

2018
111صعفان صعفانصنعاءمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3074
 April 18

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3075
 April 18

2018
111منبه منبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

726
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3076
 April 18

2018
منزل111آل المقراني حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3077
 April 18

2018
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3078
 April 19

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل311511138مران حيدانصعدة

3079
 April 19

2018
الحاليالحديدةموكب الرئيس صالح الصماد

جولة 
االقرعي 

773310
وسيلة 

نقل

3080
 April 19

2018
السبعينأمانةالعاصمةمحطة الكهرباء في السبعين

جولة 
االصبحي 

444
محطة 
ومولد 
كهرباء

3081
 April 20

2018
سيارة6114211122العريش موزعتعزسيارة في الطريق العام

3082
 April 21

2018
منزل111غافرة الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3083
 April 21

2018
منزل222رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3084
 April 22

2018
11112ورزان خديرتعزمحطة وقود

محطة 
وقود

3085
 April 22

2018
حجةحفل زفاف بني قيس

بني قيس 
الطور

مخيمات101727454489116بني مصابي 

3086
 April 22

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3115116الطينةميديحجة

3087
 April 22

2018
سيارات آل الوهبي صالح 

الوهبي
سيارة410146620بني وهب السواديةالبيضاء

3088
 April 22

2018
دراجة نارية في الطريق 

العام
سيارة222مفقة بيحانشبوة

3089
 April 23

2018
333الجر عبسحجةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3090
 April 23

2018
11112العريش صبر الموادمتعزمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3091
 April 24

2018
2131125الجعمله مجزصعدةاستهداف حفار مياه

معدات 
زراعية

3092
 April 24

2018
6119262161844شفر عبسحجةمحطة فاضل الورقي للوقود

محطة 
وقود

3093
 April 26

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل555السرحة صرواحمأرب

3094
 April 27

2018
111شداء شداءصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3095
 April 27

2018
منزل222طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3096
 April 27

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1128411315حي االعناب معينأمانةالعاصمة

3097
 April 28

2018
11112الخميس ساقينصعدةمحطة وقود

محطة 
وقود

3098
 April 28

2018
منزل1113156غمار رازحصعدةاستهداف حي سكني

3099
 April 28

2018
تشييع جنازة الرئيس صالح 

الصماد
سيارة111123السبعين السبعينأمانةالعاصمة

3100
 April 28

2018
منزل2133الشعاب حرضحجةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3101
 April 29

2018
222العروق بني الحارثأمانةالعاصمةبرج كهرباء

محطة 
ومولد 
كهرباء

31022018 May 1التحيتاالحديدةقوارب الصيادين
ساحل 
الحيمة 

قوارب11112

31032018 May 2منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

31042018 May 4منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

31052018 May 4سيارة111شداء شداءصعدةسيارة في الطريق العام

31062018 May 4منزل2133طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

31072018 May 5سيارة111باقم باقمصعدةسيارة في الطريق العام

31082018 May 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1125168الزبية باقمصعدة

31092018 May 5سيارة11112العقد  الجراحيالحديدةسيارة في الطريق العام

31102018 May 522113الجربةالجراحيالحديدةمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

31112018 May 51111134بني عباد الجراحيالحديدةمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

31122018 May 6منزل111آل عمار الصفراءصعدةاستهداف حي سكني

31132018 May 6منزل112335بيت الفقيه بيت الفقيهالحديدةاستهداف حي سكني

31142018 May 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122زبيد زبيدالحديدة

31152018 May 71344606468التحرير التحريرأمانةالعاصمةمبنى رئاسة الجمهورية
منشأة 
حكومية

31162018 May 9
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4155ضحيان مجزصعدة

31172018 May 9111123الحجلة رازحصعدةانفجار قنبلة عنقودية
حقول 
زراعية

3118
 May 10

2018
111234الحيمة التحيتاالحديدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3119
 May 10

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل212553813االزرقين همدانصنعاء

3120
 May 10

2018
11221257عيال محمد نهمصنعاءمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3121
 May 11

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل1122شعبان رازحصعدة

3122
 May 11

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112الفيضالمتونالجوف

3123
 May 12

2018
منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

3124
 May 12

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3125
 May 12

2018
449913شعب الدالي الجراحيالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3126
 May 13

2018
سيارة222مران حيدانصعدةسيارة في الطريق العام

3127
 May 13

2018
دراجة نارية في الطريق 

العام
سيارة213114بيت البزاز حيسالحديدة

3128
 May 15

2018
سيارة134226العقيق كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

3129
 May 15

2018
منزل333شراوي باقمصعدةاستهداف حي سكني

3130
 May 15

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3131
 May 15

2018
111منبه منبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3132
 May 19

2018
سيارة111خرجوم كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

3133
 May 21

2018
صعدةصعدةمحطة غاز 

مدينة 
صعدة 

444
محطة 
وقود

3134
 May 21

2018
اللحيةالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

جزيرة 
الطرفة 

قوارب235449

3135
 May 21

2018
سيارة11466المجيليس التحيتاالحديدةسيارة في الطريق العام

3136
 May 22

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3137
 May 23

2018
3365511المية بيت الفقيهالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3138
 May 23

2018
قوارب11112حندود كمرانالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

3139
 May 25

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3140
 May 25

2018
مخيمات2147211411الحجر مجزصعدةخيام للبدو الرحل 

3141
 May 25

2018
112113زبيد زبيدالحديدةبوابة زبيد االثرية

موقع 
اثري

3142
 May 25

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223البرح مقبنةتعز

3143
 May 26

2018
سوق مفرق البقع تجمع 

سيارات
أسواق4154151924مفرق البقع صعدةصعدة

3144
 May 26

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2133آل الحباسيغمرصعدة

3145
 May 26

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111السويق التحيتاالحديدة

3146
 May 26

2018
مخيمات112113العبلة حرف سفيانعمرانخيام للبدو الرحل 

3147
 May 26

2018
مبنى ومحطة شركة النفط 

اليمنية
السبعينأمانةالعاصمة

الستين 
الجنوبي 

214733111724
محطة 
وقود

3148
 May 27

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3149
 May 28

2018
استهداف ورشة صيانة 

سيارات
22113النخيلة الدريهميالحديدة

منشأة 
تجارية

3150
 May 29

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3151
 May 29

2018
111234الدائري المخادرإبناقلة وقود

ناقلة 
وقود

3152
 May 30

2018
مخيمات111اتيس كتاف والبقعصعدةخيام للبدو الرحل 

31532018 June 1منزل1121124رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

31542018 June 1
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122وادي ليه الظاهرصعدة

31552018 June 2منزل1233منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

31562018 June 2منزل1122الظاهر الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

31572018 June 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل102122214العشة باقمصعدة

31582018 June 4عبسحجةسيارة في الطريق العام
شواطئ 
ميدي 

سيارة11112

31592018 June 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2799الجراف الثورةأمانةالعاصمة

31602018 June 5222حدة السبعينأمانةالعاصمةمنبى شركة ون بك
منشأة 
تجارية

31612018 June 6منزل11221146صرح القهر منبهصعدةاستهداف حي سكني

31622018 June 7منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

31632018 June 7
سيارة مصور قناة المسيرة 

)أحمد حسن حمطان(
111المتونالمتونالجوف

منشأة 
إعامية

31642018 June 8منزل112113بني معين رازحصعدةاستهداف حي سكني

31652018 June 9 222الحسينية بيت الفقيهالحديدةالطريق العام
طريق 
وجسر

3166
 June 10

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل12144شداء شداءصعدة

3167
 June 10

2018
اسرة نازحة في الطريق 

العام
1151178الوادي بيت الفقيهالحديدة

طريق 
وجسر

3168
 June 11

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3169
 June 11

2018
منزل331458دكة كمرانالصليفالحديدةاستهداف حي سكني

3170
 June 12

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3171
 June 13

2018
سيارة222آل عمار الصفراءصعدةسيارة في الطريق العام

3172
 June 13

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3173
 June 13

2018
منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

3174
 June 14

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل323832513الغور غمرصعدة

3175
 June 14

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111المنظر الحوكالحديدة

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

730
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3176
 June 14

2018
منزل2211135بني فايد ميديحجةاستهداف حي سكني

3177
 June 15

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11221368المنظر الحوكالحديدة

3178
 June 16

2018
مصنع11112العند سحارصعدةاستهداف مصنع للبلك

3179
 June 17

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1121124المنظر الحوكالحديدة

3180
 June 19

2018
منزل111غمار رازحصعدةاستهداف حي سكني

3181
 June 19

2018
منزل1233رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3182
 June 19

2018
الحاليالحديدةحافلة نقل مسافرين

شارع 
الخمسين 

5165511
وسيلة 

نقل

3183
 June 19

2018
منزل2133الحالي الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3184
 June 20

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل325322712غافرة الظاهرصعدة

3185
 June 20

2018
19105141929شارع صنعاء الحاليالحديدةشاحنة تحمل زيت 

شاحنة 
غذائية

3186
 June 22

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

3187
 June 23

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4217118لية الظاهرصعدة

3188
 June 23

2018
منزل1122غمار رازحصعدةاستهداف حي سكني

3189
 June 23

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

3190
 June 24

2018
منزل111طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3191
 June 24

2018
منزل11244رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3192
 June 24

2018
111آل عليرازحصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3193
 June 24

2018
منزل22113النخيلة الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3194
 June 25

2018
سيارة11112زبيد زبيدالحديدةسيارة في الطريق العام

3195
 June 25

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل5321074142535حارة السام عمرانعمران

3196
 June 26

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3197
 June 26

2018
227114171223مناعالجراحيالحديدةحافلة تقل نازحين 

وسيلة 
نقل

3198
 June 27

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3199
 June 27

2018
منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

3200
 June 27

2018
5229412716الربصة الحوكالحديدةخزان مياه للشرب 

خزان 
وشبكة 

مياه

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3201
 June 29

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

3202
 June 29

2018
111فروة سحارصعدةحفار مياه

معدات 
زراعية

32032018 July 1منزل1122بني صياح رازحصعدةاستهداف حي سكني

32042018 July 1
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222الحجلة حجةحجة

32052018 July 2
استهداف مدرسة الفقيد 

عبدالله عطية
332351013مدينة زبيد زبيدالحديدة

مدرسة 
ومعهد

32062018 July 2111المغرس التحيتاالحديدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

32072018 July 3
حفل زفاف استهداف منزل 

سكني
منزل65115421122غافرة الظاهرصعدة

32082018 July 3منزل111النعاشوة حيدانصعدةاستهداف حي سكني

32092018 July 3منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

32102018 July 3443148السادة حيرانحجةمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

32112018 July 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122محلي نهمصنعاء

32122018 July 4منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

32132018 July 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111رازح رازحصعدة

32142018 July 5منزل113256التحيتا التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

32152018 July 5111التحيتا التحيتاالحديدةاستهداف محطة وقود
محطة 
وقود

32162018 July 6
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111معالي باقمصعدة

32172018 July 6
دراجة نارية في الطريق 

العام
سيارة222السويق التحيتاالحديدة

32182018 July 6111زبيد زبيدالحديدةمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

32192018 July 8222مشعشع التحيتاالحديدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

32202018 July 8213631410شعب الداخل خديرتعزمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

32212018 July 9
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل221124التوالقة باقمصعدة

32222018 July 9سيارة111التحيتاالتحيتاالحديدةسيارة في الطريق العام

32232018 July 10منزل111234غمار رازحصعدةاستهداف حي سكني

32242018 July 10أسواق33114العقيق كتاف والبقعصعدة سوق العقيق

32252018 July 10منزل111المشنق شداءصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

732
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

32262018 July 10
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة12588816مفرق البدوةزبيدالحديدة

32272018 July 1111112سوق االثنين القبيطةلحجشاحنة تحمل مواد غذائية
شاحنة 
غذائية

32282018 July 12منزل111آل الجرادي حيدانصعدةاستهداف حي سكني

32292018 July 12111رازح رازحصعدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

32302018 July 12222الشجن الدريهميالحديدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

32312018 July 1333225البدوة زبيدالحديدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

32322018 July 1311223الولجة ملحانالمحويتمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

32332018 July 14
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111غافرة الظاهرصعدة

32342018 July 16
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33225الوقر شداءصعدة

32352018 July 16شداءصعدةمزارع المدنيين
طاهر 
همدان 

111
حقول 
زراعية

32362018 July 16
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3364410مدينة زبيد زبيدالحديدة

32372018 July 16الجراحيالحديدةسيارة في الطريق العام
الطريق 
العام 

سيارة112467

32382018 July 16112134الفرش حرضحجةانفجار قنبلة عنقودية
طريق 
وجسر

32392018 July 1622335شوابة ذيبينعمرانمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

32402018 July 16111المتون المتونالجوفمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

32412018 July 17منزل11112بني هذل الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

32422018 July 17
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة1123257جميشة الحاليالحديدة

32432018 July 19منزل2248323816آل الصيفي سحارصعدةنازحين منزل نازحين

32442018 July 19111آل الصيفي سحارصعدةحفار مياه
معدات 
زراعية

32452018 July 19
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
الجوف

خراب 
المراشي

منزل333مفاج 

32462018 July 20سيارة3255عكوان الصفراءصعدةسيارة في الطريق العام

32472018 July 20منزل111آلت الوليدشداءصعدةاستهداف حي سكني

32482018 July 21
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112غافرة الظاهرصعدة

32492018 July 21منزل111تي الثامة شداءصعدةاستهداف حي سكني

32502018 July 21منزل1122غمار رازحصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

733
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

32512018 July 22
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112غافرة الظاهرصعدة

32522018 July 22منزل111آل كثير منبهصعدةاستهداف حي سكني

32532018 July 231122وادي الحناية الوازعيةتعزمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

32542018 July 24منزل111آل صبحانباقمصعدةاستهداف حي سكني

32552018 July 25
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل111منبه منبهصعدة

32562018 July 25منزل111آل الوليد شداءصعدةاستهداف منزل سكني

32572018 July 25الحوكالحديدةقوارب الصيادين
جزيرة 
السوابع 

قوارب113589

32582018 July 26221235بني حذيفة مجزصعدةمحل تجاري
منشأة 
تجارية

32592018 July 26منزل222جبل العر منبهصعدةاستهداف حي سكني

32602018 July 26قوارب22668الحوك الحوكالحديدةقوارب الصيادين

32612018 July 27منزل111الرعين شداءصعدةاستهداف حي سكني

32622018 July 27
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل1111134البدوه زبيدالحديدة

32632018 July 28منزل111الوقيش شداءصعدةاستهداف حي سكني

32642018 July 28الحوكالحديدةميناء االصطياد
ميناء 

االصطياد 
موانئ222

32652018 July 29
منزل سكني الحد 

المواطنيين
التحيتاالحديدة

محوى 
الخليصي

منزل1131267

32662018 July 29222الدريهمي الدريهميالحديدةمزرعة احد المدنيين
حقول 
زراعية

32672018 July 30منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

32682018 July 30سيارة44559كيلو16 الحاليالحديدةسيارة في الطريق العام

32692018 July 30قوارب111اللحيةاللحيةالحديدةقوارب الصيادين

32702018 July 30برط العنانالجوفسيارة في الطريق العام
رحوب 
والعنان 

سيارة1121124

32712018 July 30منزل1122رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

32722018 July 31
مراسل قناة المسيرة في 

صعدة
111منبه منبهصعدة

منشأة 
إعامية

32732018 July 3144226الدريهمي الدريهميالحديدةمبنى االرشاد الزراعي
منشأة 
حكومية

32742018 July 31الحاليالحديدةسوق المحوات السمك
مدينة 

الحديدة 
أسواق444

3275
 August 1

2018
منزل112113ساقين ساقينصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

734
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3276
 August 1

2018
2133بيت الفقيه بيت الفقيهالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3277
 August 1

2018
قوارب999جزيرة زقر التحيتاالحديدةقوارب الصيادين

3278
 August 1

2018
قوارب333جزيرة كتامة اللحيةالحديدةقوارب الصيادين

3279
 August 2

2018
الحاليالحديدةاستهداف سوق السمك

مدينة 
الحديدة 

أسواق5523331447088121

3280
 August 2

2018
11112المراوعة المراوعةالحديدةاستهداف سيارة اسعاف

وسيلة 
نقل

3281
 August 3

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الظاهرصعدة

غافرة 
الشامية

منزل112113

3282
 August 4

2018
منزل224157بني حسن عبسحجةاستهداف حي سكني

3283
 August 5

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222246بني حيدان المحابشةحجة

3284
 August 7

2018
منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

3285
 August 8

2018
سيارة111باقم باقمصعدةسيارة في الطريق العام

3286
 August 8

2018
111منبه منبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3287
 August 8

2018
منزل23166بني حسن عبسحجةنازحين منزل نازحين

3288
 August 8

2018
مخيمات5161231416العمشية حرف سفيانعمرانخيام للبدو الرحل 

3289
 August 9

2018
حافلة تقل طاب في سوق 

ضحيان
451156582179135ضحيان مجزصعدة

مدرسة 
ومعهد

3290
 August 9

2018
موكب تشييع الشهيد 

)صالح قرصان(
مقابر22224فلة مجزصعدة

3291
 August 9

2018
منزل1122بركان رازحصعدةاستهداف حي سكني

3292
 August 9

2018
22113الشاذلية زبيدالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3293
 August 10

2018
منزل112224الدريهمي الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3294
 August 10

2018
منزل1111134المحجزة صرواحمأرباستهداف حي سكني

3295
 August 13

2018
منزل11223الغور رازحصعدةاستهداف حي سكني

3296
 August 13

2018
سيارة2221146شراوي باقمصعدةسيارة في الطريق العام

3297
 August 13

2018
111التحيتا التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3298
 August 13

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل311521149االشراف الدريهميالحديدة

3299
 August 13

2018
1677التحيتا التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3300
 August 13

2018
سيارة22557العمشية حرف سفيانعمرانسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

735
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3301
 August 14

2018
الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

مدينة 
الدريهمي 

منزل5441331752538

3302
 August 14

2018
سيارة33558الناصري التحيتاالحديدةسيارة في الطريق العام

3303
 August 15

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4127322714السادة حيرانحجة

3304
 August 17

2018
22335الجبلية التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3305
 August 18

2018
111بني ربيعةرازحصعدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3306
 August 18

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل113145الة الوليد شداءصعدة

3307
 August 18

2018
اللحيةالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

جزيرة 
السوابع 

قوارب19196625

3308
 August 19

2018
الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

مدينة 
الدريهمي 

منزل235124712

3309
 August 22

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل44337الكوعي الدريهميالحديدة

3310
 August 22

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل314115بني حسنعبسحجة

3311
 August 22

2018
منزل123114العطن بكيل الميرحجةاستهداف حي سكني

3312
 August 22

2018
منزل235103313بني الزين حيرانحجةاستهداف حي سكني

3313
 August 23

2018
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة22522911231الكوعي الدريهميالحديدة

3314
 August 24

2018
منزل111بني ذهل الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3315
 August 24

2018
222الغول كتاف والبقعصعدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3316
 August 24

2018
منزل111الغور غمرصعدةاستهداف حي سكني

3317
 August 24

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112بني قيس رازحصعدة

3318
 August 24

2018
منزل11112القطينات باقمصعدةاستهداف حي سكني

3319
 August 24

2018
111الدريهمي الدريهميالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3320
 August 25

2018
منزل333الحفوز حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3321
 August 25

2018
منزل111بني صياح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3322
 August 25

2018
منزل111234الشعاب حرضحجةاستهداف حي سكني

3323
 August 26

2018
منزل1122طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3324
 August 26

2018
منزل111الرقو منبهصعدةاستهداف حي سكني

3325
 August 26

2018
منزل11112العطن بكيل الميرحجةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

736
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3326
 August 27

2018
111باقم باقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3327
 August 28

2018
منزل11112الموقد شداءصعدةاستهداف حي سكني

3328
 August 30

2018
منزل11133147المدمن التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3329
 August 30

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1131156الحسينية بيت الفقيهالحديدة

3330
 August 30

2018
التحيتاالحديدةقوارب الصيادين

جزيرة 
عكبان 

قوارب410145519

3331
 August 30

2018
منزل111بني حسنعبسحجةاستهداف حي سكني

3332
 August 31

2018
222الحازة منبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3333
 August 31

2018
منزل123101013الدريهمي الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3334
 August 31

2018
منزل11112السويق التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3335
 September 3

2018
نهمصنعاءمزرعة احد المدنيين

غولة 
الحنشات 

22113
حقول 
زراعية

3336
 September 4

2018
منزل111الرقة حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3337
 September 4

2018
منزل111بني صياح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3338
 September 5

2018
111بني الخمج حيرانحجةمحطة وقود

محطة 
وقود

3339
 September 6

2018
111السويق التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3340
 September 6

2018
منزل11133المجاوحة نهمصنعاءاستهداف حي سكني

3341
 September 7

2018
منزل11112رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3342
 September 7

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

3343
 September 7

2018
555بني عوير سحارصعدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

3344
 September 8

2018
مؤسسة ومطاحن البحر 

األحمر
223161921كيلو 16 الحاليالحديدة

منشأة 
تجارية

3345
 September 8

2018
دراجة نارية في الطريق 

العام
سيارة3255وادي حبابصرواحمأرب

3346
 September 9

2018
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3347
 September 9

2018
22335الحالي الحاليالحديدةمزرعة أبقار

مزارع 
دجاج 
ومواشي

3348
 September 10

2018
منزل12311247الجبلية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3349
 September 10

2018
سيارة222الجاح الدريهميالحديدةسيارة في الطريق العام

3350
 September 10

2018
منزل111الدريهمي الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

737
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3351
 September 12

2018
منزل1122غافرة الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3352
 September 12

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112غافرة الظاهرصعدة

3353
 September 12

2018
سيارة نازحين في الطريق 

العام
الحاليالحديدة

منطقة 
كيلو16 

سيارة1124226

3354
 September 12

2018
الحاليالحديدةسيارات في فرزة صنعاء

منطقة 
كيلو16 

سيارة31215202035

3355
 September 12

2018
مصنع السويدي للباستيك 

والمعادن
الحاليالحديدة

منطقة 
كيلو16 

مصنع11223

3356
 September 12

2018
الحاليالحديدةمصنع القائد للمشروبات

منطقة 
كيلو16 

مصنع111

3357
 September 12

2018
منزل11221257المغرس التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3358
 September 13

2018
منزل222135مران حيدانصعدةاستهداف منزل سكني

3359
 September 13

2018
111مران حيدانصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3360
 September 13

2018
الحاليالحديدة باص يقل نازحين

منطقة 
كيلو16 

115167
وسيلة 

نقل

3361
 September 13

2018
332247ماحة المصلوبالجوفمحطة وقود

محطة 
وقود

3362
 September 14

2018
منزل1122القد رازحصعدةاستهداف حي سكني

3363
 September 14

2018
3144رازح رازحصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3364
 September 14

2018
التحيتاالحديدةقوارب الصيادين

جزيرة 
السوابع 

قوارب22224

3365
 September 14

2018
سيارة نازحين في الطريق 

العام
الحاليالحديدة

منطقة كيلو 
 16

سيارة1113225

3366
 September 14

2018
الحاليالحديدةسيارة في الطريق العام

منطقة كيلو 
 16

سيارة884412

3367
 September 14

2018
الزهرةالحديدةاستهداف حي سكني

دير 
امقعموص 

منزل1121235

3368
 September 14

2018
111انشركعيدنةحجةمحل تجاري

منشأة 
تجارية

3369
 September 15

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3370
 September 15

2018
قوارب18181119الخوخة الخوخةالحديدةقوارب الصيادين

3371
 September 15

2018
قوارب11778الدريهمي الدريهميالحديدةقوارب الصيادين

3372
 September 16

2018
222شداء شداءصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3373
 September 16

2018
444المراوعة المراوعةالحديدةمباني إذاعة الحديدة

منشأة 
إعامية

3374
 September 16

2018
البيضاءاستهداف حي سكني

ردمان 
العوض

منزل4127323815حوران 

3375
 September 17

2018
الحاليالحديدةمزارع المدنيين

منطقة 
كيلو16 

111
حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

738
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3376
 September 18

2018
222الدريهمي الدريهميالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3377
 September 19

2018
سيارة444آل عسان باقمصعدةسيارة في الطريق العام

3378
 September 20

2018
منزل111عيريم القبيطةلحجاستهداف حي سكني

3379
 September 20

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22113بني حسن عبسحجة

3380
 September 21

2018
213114مران حيدانصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3381
 September 22

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3382
 September 22

2018
22224كيلو 16الحاليالحديدةاستهداف ثاجة تبريد

منشأة 
تجارية

3383
 September 22

2018
استهداف شركة يمني دريم 

يم لتأجير السيارات
561111كيلو 16 الحاليالحديدة

منشأة 
تجارية

3384
 September 22

2018
111كيلو 16 الحاليالحديدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

3385
 September 24

2018
منزل666التحيتا  التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3386
 September 24

2018
22113التريبة زبيدالحديدةاستهداف مزرعة دواجن

مزارع 
دجاج 
ومواشي

3387
 September 24

2018
منزل1122الحيدين القبيطةلحجاستهداف حي سكني

3388
 September 25

2018
منزل111غافرة الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3389
 September 25

2018
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة22113زبيد زبيدالحديدة

3390
 September 25

2018
منزل111كرش القبيطةلحجاستهداف حي سكني

3391
 September 26

2018
منزل11112الدريهمي الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3392
 September 27

2018
سيارة111الشرفا حرضحجةسيارة في الطريق العام

3393
 September 29

2018
شبكة االتصاالت في جبل 

القمة
11112جبل القمة المنيرةالحديدة

شبكة 
ومحطة 
اتصال

3394
 September 29

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

3395
 September 29

2018
سيارة111345بني حسن عبسحجةسيارة في الطريق العام

3396
 September 30

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111عاف سحارصعدة

3397
 September 30

2018
عبسحجةسيارة في الطريق العام

شعب 
امدوش 

سيارة111345

3398
 October 1

2018
منزل1122المتون المتونالجوفاستهداف حي سكني

3399
 October 2

2018
منزل11131125الحمراء مستباءحجةنازحين منزل نازحين

3400
 October 3

2018
سيارة111منبه منبهصعدةسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

739
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3401
 October 4

2018
منزل111منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

3402
 October 4

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الحاليالحديدة

منطقة 
7يوليو

منزل111234

3403
 October 4

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الدريهميالحديدة

مدينة 
الدريهمي 

منزل111

3404
 October 6

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3405
 October 6

2018
صنعاءاستهداف حي سكني

سنحان وبني 
بهلول

منزل555جربان 

3406
 October 7

2018
سيارة111الرقو منبهصعدةسيارة في الطريق العام

3407
 October 7

2018
الدريهميالحديدةسوق الدريهمي

مدينة 
الدريهمي 

أسواق3321147

3408
 October 7

2018
مناحل العسل كليب 

المريدي
3255الجبانة الحاليالحديدة

مزارع 
دجاج 
ومواشي

3409
 October 7

2018
صنعاءاستهداف مقطع حجار

سنحان وبني 
بهلول

33447الجيرف 
معدات 
زراعية

3410
 October 7

2018
منزل111خدير خديرتعزاستهداف حي سكني

3411
 October 8

2018
منزل111شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

3412
 October 8

2018
منزل111الرقو منبهصعدةاستهداف حي سكني

3413
 October 8

2018
11112وادي الضيق صرواحمأربشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

3414
 October 10

2018
سيارة11112بركان رازحصعدةسيارة في الطريق العام

3415
 October 10

2018
555الجاح التحيتاالحديدةسبيل الماء

خزان 
وشبكة 

مياه

3416
 October 11

2018
التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

مدينة 
التحيتا 

منزل2351349

3417
 October 11

2018
111المغرس التحيتاالحديدةمزراع الفل 

حقول 
زراعية

3418
 October 12

2018
111المغرس التحيتاالحديدةمزراع الفل 

حقول 
زراعية

3419
 October 13

2018
111منبه منبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3420
 October 13

2018
33131961273453المصبرية جبل رأسالحديدةحافات تقل نازحين 

وسيلة 
نقل

3421
 October 14

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111الحيدية القبيطةلحج

3422
 October 15

2018
منزل1122المدمن التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3423
 October 15

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل1233الدريهمي الدريهميالحديدة

3424
 October 17

2018
منزل222رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3425
 October 17

2018
منزل777شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

740
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3426
 October 17

2018
منزل1122الجبلية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3427
 October 17

2018
منزل111الكبيب مقبنةتعزاستهداف حي سكني

3428
 October 18

2018
منزل222غافرة الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3429
 October 18

2018
منزل33225 7 يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3430
 October 18

2018
مسجد17175522المراوعة المراوعةالحديدةاستهداف جامع الرحمة

3431
 October 20

2018
منزل11223شداء شداءصعدةاستهداف حي سكني

3432
 October 20

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل213225الحيدين القبيطةلحج

3433
 October 20

2018
منزل111المجاوحة نهمصنعاءاستهداف حي سكني

3434
 October 21

2018
استهداف محطة الحاشدي 

لتعبئة الغاز المنزلي
11445شارع زايد الحاليالحديدة

محطة 
وقود

3435
 October 21

2018
سيارة55116بني حسن عبسحجةسيارتان في الطريق العام

3436
 October 23

2018
سيارة222بني حسن عبسحجةسيارة في الطريق العام

3437
 October 24

2018
منزل333منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

3438
 October 24

2018
سيارة1342181115 7 يوليو الحاليالحديدةسيارة في الطريق العام

3439
 October 24

2018
أسواق51621131334مفرق الاوية بيت الفقيهالحديدةسوق الخضروات

3440
 October 24

2018
عبسحجةشاحنة تحمل مواشي

شعب 
امدوش 

111
شاحنة 
غذائية

3441
 October 25

2018
111شداء شداءصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3442
 October 25

2018
منزل111بيت الفقيه  بيت الفقيهالحديدةاستهداف حي سكني

3443
 October 26

2018
1122زبيد زبيدالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3444
 October 27

2018
منزل11112الروية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3445
 October 30

2018
222ناطع ناطعالبيضاءشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

3446
 November 1

2018
منزل222التحيتا التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3447
 November 1

2018
منزل111االثاور حيفانتعزاستهداف حي سكني

3448
 November 2

2018
منزل111طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3449
 November 2

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل31266كيلو16 الحاليالحديدة

3450
 November 3

2018
777الصلو الصلوتعزانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

741
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3451
 November 4

2018
منزل111طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3452
 November 4

2018
منزل112224 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3453
 November 4

2018
111الحوك  الحوكالحديدةحارس كلية الهندسة

مدرسة 
ومعهد

3454
 November 5

2018
منزل229152426 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3455
 November 5

2018
منزل111 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3456
 November 5

2018
مصنع11778كيلو16 الحاليالحديدةمصنع يماني

3457
 November 6

2018
منزل123225طان حيدانصعدةاستهداف حي سكني

3458
 November 6

2018
منزل2466 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3459
 November 6

2018
منزل444 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3460
 November 6

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل221235عر مستباءحجة

3461
 November 7

2018
111ابن هويدي كتاف والبقعصعدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3462
 November 7

2018
منزل11551011 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3463
 November 7

2018
مصنع711334يوليو الحاليالحديدةمصنع يماني اخوان ثابت

3464
 November 7

2018
منزل1122المدمن التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3465
 November 7

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل611811210المورم مستباءحجة

3466
 November 7

2018
منزل22113الرباط دمتالضالعاستهداف حي سكني

3467
 November 7

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3317118الجبلية التحيتاالحديدة

3468
 November 8

2018
منزل444الجبلية  التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3469
 November 8

2018
333 7يوليو الحاليالحديدةمستشفى الكويت

مستشفى 
ومرفق 
صحي

3470
 November 9

2018
منزل11223رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3471
 November 9

2018
منزل22335الجبلية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3472
 November 9

2018
منزل11315910 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3473
 November 9

2018
منزل1344 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3474
 November 10

2018
منزل333 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3475
 November 10

2018
22224الجروبة بيت الفقيةالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

742
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3476
 November 10

2018
111كيلو16 الحاليالحديدةإصابة مصور قناة الساحات

منشأة 
إعامية

3477
 November 10

2018
منزل111الجبرات صبر الموادمتعزاستهداف حي سكني

3478
 November 11

2018
منزل114156رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3479
 November 11

2018
منزل2466 7يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3480
 November 11

2018
منزل2221479الحلقة الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3481
 November 11

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل222المتون المتونالجوف

3482
 November 12

2018
منزل1344باقم باقمصعدةاستهداف حي سكني

3483
 November 12

2018
البوابة الشرقية لميناء 

الحديدة
الميناءالحديدة

ميناء 
الحديدة 

موانئ333

3484
 November 13

2018
سيارة3695514الجراحي الجراحيالحديدةسيارة في الطريق العام

3485
 November 13

2018
دراجة نارية في الطريق 

العام
سيارة222الاوية بيت الفقيةالحديدة

3486
 November 13

2018
منزل112245الحالي الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3487
 November 13

2018
منزل444الحالي الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3488
 November 14

2018
منزل222الجبلية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3489
 November 14

2018
منزل1122الكرد الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3490
 November 15

2018
سيارة33225العقيق كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

3491
 November 15

2018
منزل555 7يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3492
 November 15

2018
منزل222الصقور زبيدالحديدةاستهداف حي سكني

3493
 November 15

2018
منزل222الجبلية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3494
 November 15

2018
44226المراوعةالمراوعةالحديدةباص في الطريق العام

وسيلة 
نقل

3495
 November 16

2018
التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

مدينة 
التحيتا 

منزل2226339

3496
 November 16

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل415227السلخانة الحاليالحديدة

3497
 November 18

2018
منزل11112غافرة الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3498
 November 18

2018
منزل111حيس حيسالحديدةاستهداف حي سكني

3499
 November 19

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2248313715بني معاذ سحارصعدة

3500
 November 19

2018
سيارة666المغرس التحيتاالحديدةسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

743
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3501
 November 20

2018
منزل123114كليب الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3502
 November 20

2018
22113التحيتا التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3503
 November 22

2018
أسواق111سوق الوريد التعزيةتعزسوق الوريد

3504
 November 23

2018
منزل111شعبان رازحصعدةاستهداف حي سكني

3505
 November 24

2018
منزل1122كيلو16  الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3506
 November 25

2018
4416711الهيجة مستباءحجةمحطة وقود

محطة 
وقود

3507
 November 26

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3216421713الشعاب حرضحجة

3508
 November 29

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1112478الجاح التحيتاالحديدة

3509
 November 29

2018
111الضحي الضحيالحديدةحفار مياه

معدات 
زراعية

3510
 November 29

2018
111السويق التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3511
 November 29

2018
111نشور الصفراءصعدةشاحنة تحمل مواد غذائية

شاحنة 
غذائية

3512
 November 29

2018
منزل111شعبان رازحصعدةاستهداف حي سكني

3513
 November 29

2018
منزل1344غافرة الظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3514
 November 29

2018
سيارة11112العصاودة مستباءحجةسيارة في الطريق العام

3515
 November 29

2018
منزل222الحومرة القبيطةلحجاستهداف حي سكني

3516
 November 30

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11135631417غليل الحوكالحديدة

3517
 November 30

2018
111السويق التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3518
 November 30

2018
منزل1112256حي 24 الميناءالحديدةاستهداف حي سكني

3519
 November 30

2018
مصنع111كيلو 16 الحاليالحديدةمصنع نانا سكريم

3520
 December 1

2018
منزل111السودة باقمصعدةاستهداف حي سكني

3521
 December 1

2018
منزل222الحوامرة القبيطةلحجاستهداف حي سكني

3522
 December 2

2018
منزل331236قماعل باقمصعدةاستهداف حي سكني

3523
 December 3

2018
الميناءالحديدةميناء الحديدة

ميناء 
الحديدة 

موانئ22335

3524
 December 3

2018
222الحرف باقمصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3525
 December 3

2018
سيارة5515611سحامة كتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

744
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3526
 December 4

2018
الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

مدينة 
الدريهمي 

منزل114156

3527
 December 4

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223قارة نهمصنعاء

3528
 December 5

2018
منزل11334الجبلية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3529
 December 6

2018
الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

مدينة 
الدريهمي 

منزل3322269

3530
 December 7

2018
المنيرةالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

خور 
الهارونية 

قوارب2244

3531
 December 8

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4264531218الربصة الحاليالحديدة

3532
 December 9

2018
111المغرس التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3533
 December 9

2018
منزل111وادي الخزجة حيفانتعزاستهداف حي سكني

3534
 December 11

2018
111بني حسين التحيتاالحديدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3535
 December 11

2018
11112الجاح بيت الفقيةالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3536
 December 11

2018
منزل111ذابة ماويةتعزاستهداف حي سكني

3537
 December 12

2018
7777 يوليو الحاليالحديدةمحات تجارية

منشأة 
تجارية

3538
 December 12

2018
منزل111الجبلية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3539
 December 13

2018
منزل11223الضبة الصلوتعزاستهداف حي سكني

3540
 December 14

2018
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل333الحصب الجراحيالحديدة

3541
 December 15

2018
111التحيتا التحيتاالحديدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3542
 December 15

2018
سيارة555الخوبة اللحيةالحديدةسيارة في الطريق العام

3543
 December 15

2018
منزل111رازح رازحصعدةاستهداف حي سكني

3544
 December 15

2018
111وادي كابة باد الطعامريمةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3545
 December 16

2018
منزل1344 7 يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3546
 December 16

2018
منزل111بني منصور الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3547
 December 16

2018
السواديةالبيضاءشاحنة تحمل مياة 

حرية 
الوهبية 

22113
شاحنة 
غذائية

3548
 December 17

2018
منزل72466 يوليو الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3549
 December 17

2018
111الجبلية التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3550
 December 18

2018
الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

شارع 
الخمسين 

منزل11778

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

745
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3551
 December 20

2018
منزل111التحيتا التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3552
 December 21

2018
44448برط العنان برط العنانالجوفسيارة اسعاف

مستشفى 
ومرفق 
صحي

3553
 December 22

2018
333الجبلية التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3554
 December 22

2018
منزل1122غليل الحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3555
 December 22

2018
منزل222منبه منبهصعدةاستهداف حي سكني

3556
 December 24

2018
منزل333الجبلية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3557
 December 25

2018
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223الطفسة الجراحيالحديدة

3558
 December 25

2018
منزل222الظهرة القريشيةالبيضاءاستهداف حي سكني

3559
 December 26

2018
دراجة نارية في الطريق 

العام
سيارة1122مغازي حيسالحديدة

3560
 December 26

2018
منزل11223الطفسة حيسالحديدةاستهداف حي سكني

3561
 December 26

2018
سيارة نازحين في الطريق 

العام
سيارة2222157الهيجة مستباءحجة

3562
 December 27

2018
منزل1233الجبلية التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3563
 December 28

2018
11112الحلة حيسالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3564
 December 30

2018
منزل444الطفسة حيسالحديدةاستهداف حي سكني

3565
 December 30

2018
111المغرس التحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3566
 December 30

2018
منزل111باقم باقمصعدةاستهداف حي سكني

3567
 December 31

2018
منزل111االعبوس حيفانتعزاستهداف حي سكني

3568
 January 1

2019
منزل1122قماعلباقمصعدةاستهداف حي سكني

3569
 January 1

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل213336حوامرةماويةتعز

3570
 January 1

2019
سيارة11223العقلةقفلة عذرعمرانسيارة في الطريق العام

3571
 January 4

2019
منزل2797716السادهبيحانشبوةاستهداف حي سكني

3572
 January 5

2019
مصنع444كيلو16الحاليالحديدةمصنع نانا لآليسكريم

3573
 January 5

2019
منزل7641010يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3574
 January 5

2019
منزل6101616الزياديةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3575
 January 5

2019
سيارة4151238المخافيمستباءحجةسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى

746
قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3576
 January 6

2019
منزل111منبهمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3577
 January 6

2019
سيارة11466خب والشعبخب والشعفالجوفسيارة في الطريق العام

3578
 January 7

2019
111منبهمنبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3579
 January 7

2019
صنعاءحضيرة اغنام

سنحان وبني 
بهلول

111بنى بهلول
مزارع 
دجاج 
ومواشي

3580
 January 7

2019
الجوفأنفجار قنبله عنقودية

خراب 
المراشي

111234الوجرة
حقول 
زراعية

3581
 January 9

2019
111الشبيليهالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3582
 January 9

2019
منزل111منبهمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3583
 January 10

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222246الشعابحرضحجة

3584
 January 11

2019
منزل7444يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3585
 January 12

2019
منزل333الحوكالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3586
 January 12

2019
منزل1122بنى صياحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3587
 January 13

2019
منزل111آل مقنعمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3588
 January 13

2019
111واليةالظاهرصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3589
 January 13

2019
منزل11112بيت القاضيالصلوتعزاستهداف حي سكني

3590
 January 17

2019
سيارة12475512الدريهميالدريهميالحديدةسيارة في الطريق العام

3591
 January 17

2019
 الفريق االممي جوار 
مستشىفى 22 مايو

الحاليالحديدة
شارع 
الخمسين

555
طريق 
وجسر

3592
 January 17

2019
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل213447السويقالتحيتاالحديدة

3593
 January 18

2019
سيارة111111حيرانحيرانحجةسيارة في الطريق العام

3594
 January 19

2019
مصنع44337جدرمعينأمانةالعاصمةمصنع أزال للباستيك

3595
 January 19

2019
مصنع22113دارسبني الحارثأمانةالعاصمةمصنع جوبح للبفك

3596
 January 20

2019
منزل111العقدةحيسالحديدةاستهداف حي سكني

3597
 January 21

2019
مصنع11223كيلو16الحاليالحديدةمجمع اخوان ثابت الصناعي

3598
 January 21

2019
سيارة33114ماربماربماربسيارة في الطريق العام

3599
 January 24

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3600
 January 25

2019
منزل111الريميةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3601
 January 25

2019
منزل111التحيتاالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3602
 January 25

2019
مخيمات11112البقعكتاف والبقعصعدةخيام للبدو الرحل 

3603
 January 25

2019
منزل2244عماكيةمستباءحجةنازحين منزل نازحين

3604
 January 26

2019
111دار هارونالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3605
 January 26

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل21144الوقيششداءصعدة

3606
 January 26

2019
حرضحجةمخيمات النازحين

شرق منفذ 
الطوال

مخيمات43297582029

3607
 January 27

2019
منزل7222يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3608
 January 29

2019
استهداف الفريق األممي 

لنزع األلغام
الحاليالحديدة

مطاحن 
البحر األحمر

11223
وسيلة 

نقل

3609
 January 29

2019
أسواق11112المندلةكشرحجةسوق المندلة

3610
 January 30

2019
منزل222المنقمالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3611
 January 30

2019
منزل11223الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3612
 January 30

2019
11112عسمةباد الطعامريمةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3613
 January 30

2019
ذمارمزارع المدنيين

وصاب 
السافل

11112بنى العباس
حقول 
زراعية

3614
 January 31

2019
منزل7111يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3615
 January 31

2019
منزل2133الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3616
 January 31

2019
الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

حارة 
الضبياني

منزل222

3617
 January 31

2019
منزل222الحجلةرازحصعدةاستهداف منزل سكني

3618
 January 31

2019
سيارة111المناقعمستباءحجةسيارة في الطريق العام

3619
 January 31

2019
منزل111العبيسةكشرحجةاستهداف حي سكني

3620
 February 1

2019
منزل7111يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3621
 February 1

2019
سيارة999المخافيمستباءحجةسيارة في الطريق العام

3622
 February 1

2019
منزل7111يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3623
 February 2

2019
111كيلو16الحاليالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3624
 February 2

2019
منزل111الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3625
 February 2

2019
سيارة222صبرانكشرحجةسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3626
 February 3

2019
منزل111الرقوباقمصعدةاستهداف حي سكني

3627
 February 3

2019
منزل111جبل جالسالقبيطةلحجاستهداف حي سكني

3628
 February 4

2019
منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3629
 February 4

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11133غليلالحوكالحديدة

3630
 February 5

2019
منزل2244الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3631
 February 6

2019
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل333المشاقنةالدريهميالحديدة

3632
 February 7

2019
منزل222الفرسالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3633
 February 7

2019
سيارة111قانيةناطعالبيضاءسيارة في الطريق العام

3634
 February 9

2019
سيارة333المخضارةقفلة عذرعمرانسيارتان في الطريق العام

3635
 February 10

2019
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111عزمانبكيل الميرحجة

3636
 February 13

2019
اللحيةالحديدةقارب صيد الحد الصيادين

جزيرة 
البضيع

قوارب2685513

3637
 February 16

2019
منزل222شارع صدامالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3638
 February 16

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
عبسحجة

قرية 
الجاحيف

منزل111234

3639
 February 17

2019
منزل111منبهمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3640
 February 19

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3641
 February 19

2019
منزل333النوبةخديرتعزاستهداف حي سكني

3642
 February 19

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
حجة

كحان 
الشرف

منزل23277الرحبة

3643
 February 20

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3144العبيسةكشرحجة

3644
 February 22

2019
111الناصريالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3645
 February 22

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل213225الرحبةقارةحجة

3646
 February 23

2019
منزل111المدمنالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3647
 February 24

2019
111حيسحيسالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3648
 February 24

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل123114الطوقةنهمصنعاء

3649
 February 24

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112113بنى رزقوشحةحجة

3650
 February 25

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3651
 February 25

2019
ماربمزرعة احد المدنيين

حريب 
القرامش

11223بنى ربيح
حقول 
زراعية

3652
 February 26

2019
منزل111السطورزبيدالحديدةاستهداف حي سكني

3653
 February 27

2019
منزل111حي الربصةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3654
 February 27

2019
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3655
 February 27

2019
سيارة1121124الظهارقفلة عذرعمرانسيارة في الطريق العام

3656
 February 28

2019
22113المجزعةقفلة عذرعمرانمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3657
 March 1

2019
منزل111الريميةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3658
 March 1

2019
111الناصريالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3659
 March 1

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3660
 March 1

2019
111السطورزبيدالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3661
 March 1

2019
منزل111الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3662
 March 1

2019
منزل1122حي الربصةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3663
 March 1

2019
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3664
 March 2

2019
منزل111التحيتاالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3665
 March 3

2019
منزل11112الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3666
 March 3

2019
111الجبليةالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3667
 March 3

2019
منزل11112الضباالصلوتعزاستهداف حي سكني

3668
 March 4

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3669
 March 4

2019
منزل111حي الربصةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3670
 March 5

2019
مصنع111المسلبالتحيتاالحديدةمصنع بلك

3671
 March 6

2019
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3672
 March 6

2019
111شداءشداءصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3673
 March 6

2019
منزل111الضبةالصلوتعزاستهداف حي سكني

3674
 March 7

2019
11445منبهبيت الفقيةالحديدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3675
 March 8

2019
كشرحجةاستهداف حي سكني

مغربة 
قرحش

منزل123432912
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3676
 March 8

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
حجة

كحان 
الشرف

منزل112134افصر

3677
 March 9

2019
موانئ333الحوكالحوكالحديدةميناء االصطياد

3678
 March 9

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1492313231840طانكشرحجة

3679
 March 9

2019
منزل11133الحضاوةحرضحجةاستهداف حي سكني

3680
 March 11

2019
1122الجبليةالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3681
 March 12

2019
منزل111التحيتاالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3682
 March 13

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112113بنى حسنعبسحجة

3683
 March 13

2019
سيارة44337وادي خذالنمستباءحجةسيارتان في الطريق العام

3684
 March 15

2019
111123دير الزاويةالمراوعةالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3685
 March 17

2019
منزل1233كيلو16الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3686
 March 17

2019
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3687
 March 17

2019
11112الرقومنبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3688
 March 17

2019
منزل222ذويبحيدانصعدةاستهداف حي سكني

3689
 March 17

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334طانكشرحجة

3690
 March 18

2019
منزل11112حي الربصةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3691
 March 18

2019
111منبهمنبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3692
 March 20

2019
111منبهمنبهصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3693
 March 21

2019
سيارة111الرقومنبهصعدةسيارة في الطريق العام

3694
 March 21

2019
11334قرية العكمقفلة عذرعمرانأنفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3695
 March 23

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2244الفاحالتحيتاالحديدة

3696
 March 23

2019
111رازحرازحصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3697
 March 24

2019
111رازحرازحصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3698
 March 24

2019
منزل111الضبةالصلوتعزاستهداف حي سكني

3699
 March 26

2019
 بوابة المستشفى الريفي 

بكتاف
5388816كتافكتاف والبقعصعدة

مستشفى 
ومرفق 
صحي

3700
 March 27

2019
منزل222آل عليرازحصعدةاستهداف حي سكني
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3701
 March 30

2019
منزل7111يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3702
 March 30

2019
111بني صياحرازحصعدةأنفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3703
 March 30

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22335بنى حسنعبسحجة

3704
 March 31

2019
منزل113521011حي الربصةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3705
 March 31

2019
222عيال محمدنهمصنعاءمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3706
 March 31

2019
111كيلو16الحاليالحديدةالطريق العام 

طريق 
وجسر

37072019 April 1منزل333النمصةنهمصنعاءاستهداف حي سكني

37082019 April 2
الفريق االممي ولجنة 

االنتشار
222كيلو16الحاليالحديدة

طريق 
وجسر

37092019 April 2قعطبةالضالعاستهداف حي سكني
بيت 

الشوكاني
منزل2466

37102019 April 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33225حي الربصةالحوكالحديدة

37112019 April 32244الوهبيةالسواديةالبيضاءشاحنة تحمل مواد غذائية
شاحنة 
غذائية

37122019 April 3
انفجار قنبلة عنقودية في 

مدرسة الفتح
22101012الجاهليةهمدانصنعاء

مدرسة 
ومعهد

37132019 April 5
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل222المنقمالدريهميالحديدة

37142019 April 6222التحيتاالتحيتاالحديدةدهس مواطنيين بالمدرعة
طريق 
وجسر

37152019 April 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1111134محول البدوالصلوتعز

37162019 April 7
جريمة استهداف طاب 

مدرسة الراعي
شعوبامانةالعاصمة

جولة 
األربعين

1311454291295109
مدرسة 
ومعهد

37172019 April 9منزل111جولة السمكةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

37182019 April 9منزل111الناصريالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

37192019 April 9
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122الزربحرضحجة

3720
 April 10

2019
11223الفازهالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3721
 April 10

2019
منزل111الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3722
 April 10

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل222الجرافالثورةامانةالعاصمة

3723
 April 10

2019
مصنع444الثورةالثورةامانةالعاصمةمصنع للباستيك

3724
 April 11

2019
منزل111الفازهالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3725
 April 12

2019
منزل111الناصريالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3726
 April 12

2019
22224قاع الحثقلضوران انسذمارانفجار قنبلة عنقودية 

حقول 
زراعية

3727
 April 12

2019
منزل22335النادرةالنادرةاباستهداف حي سكني

3728
 April 12

2019
منزل111123مريسقعطبةالضالعاستهداف حي سكني

3729
 April 13

2019
111المدمنالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3730
 April 13

2019
سيارة33225عثقعتقشبوةسيارة في الطريق العام

3731
 April 15

2019
منزل1122حيفانحيفانتعزاستهداف حي سكني

3732
 April 15

2019
سيارة22335العقبةخب والشعفالجوفانفجار قنبلة عنقودية

3733
 April 16

2019
سيارة111678الخميسحرضحجةسيارة في الطريق العام

3734
 April 19

2019
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3735
 April 21

2019
منزل111المدمنالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3736
 April 22

2019
منزل222آل كثيرمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3737
 April 23

2019
منزل111عياشمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3738
 April 27

2019
منزل111المغرسالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3739
 April 27

2019
سيارة12366قرية اللوىقعطبةالضالعسيارة في الطريق العام

3740
 April 28

2019
منزل1122الجيراتالمسراختعزاستهداف حي سكني

3741
 April 28

2019
منزل444بيت الشرجيقعطبةالضالعاستهداف حي سكني

37422019 May 4222الجبليةالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

37432019 May 5الحاليالحديدةاستهداف حي سكني
شارع 
الشهداء

منزل444

37442019 May 5منزل111حيسحيسالحديدةاستهداف حي سكني

37452019 May 8منزل11112الفراسالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

37462019 May 85166الدريهميالدريهميالحديدةحصار قوى العدوان
حقول 
زراعية

37472019 May 9منزل222حي الزهورالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3748
 May 11

2019
منزل11112شارع زايد الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3749
 May 11

2019
منزل111شارع الشداءالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3750
 May 11

2019
سيارة221255الحرجةعبسالضالعسيارة في الطريق العام

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3751
 May 11

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل51176921724االعشورقعطبةالضالع

3752
 May 12

2019
منزل111بني معاذسحارصعدةاستهداف حي سكني

3753
 May 13

2019
246117الجعملةمجزصعدةسيارة تحمل مواد اغاثية

شاحنة 
غذائية

3754
 May 14

2019
منزل111الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3755
 May 15

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111الدريهميالدريهميالحديدة

3756
 May 15

2019
منزل111منبهمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3757
 May 16

2019
منزل333غليلالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3758
 May 16

2019
منزل1122حي السام الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3759
 May 16

2019
555قعطبة قعطبةالضالعمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3760
 May 16

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل52292515175766حي الرقاصمعينأمانةالعاصمة

3761
 May 16

2019
111بيت دهرةبني الحارثأمانةالعاصمةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3762
 May 18

2019
الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

الجربة 
السفلى

منزل111

3763
 May 18

2019
سيارة222حذبهقطابرصعدةسيارة في الطريق العام

3764
 May 19

2019
سيارة111123حمر السقمة قعطبةالضالعسيارة في الطريق العام

3765
 May 20

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1121124عويشقعطبةالضالع

3766
 May 20

2019
منزل111دوم الهاديالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3767
 May 20

2019
سيارة22426812الصيابهمستباءحجةسيارة في الطريق العام

3768
 May 23

2019
منزل111الخزجةحيفانتعزاستهداف حي سكني

3769
 May 24

2019
741121314حبيل الذريةماويةتعزمحطة وقود

محطة 
وقود

3770
 May 26

2019
منزل111شارع غزهالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3771
 May 26

2019
222آل مقنعمنبهصعدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3772
 May 30

2019
منزل111المنقممنبهصعدةاستهداف حي سكني

37732019 June 1صالةتعزاستهداف حي سكني
حي سوق 

الجمله
منزل777

37742019 June 3
ناقلة غذاء تابعة لبرنامج 

الغذاء العالمي
111المقرشيةمستباءحجة

شاحنة 
غذائية

37752019 June 4منزل111الفاخالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

37762019 June 4منزل111الناصريالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

37772019 June 4منزل3366حي الربصةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

37782019 June 4منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

37792019 June 4
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل123114الثوخبالحشاءالضالع

37802019 June 4 مأربأنفجار قنبلة عنقودية
حريب 
القرامش

111بني ربيخ
حقول 
زراعية

37812019 June 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3477الجرعبسحجة

37822019 June 6333الجبليةالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

37832019 June 6الحاليالحديدةاستهداف حي سكني
شارع 
الشهداء

منزل21311136

37842019 June 7
اقتحام مرتزقة العدوان أحد 

المساجد
مسجد664410مثعداالزارقالضالع

37852019 June 7منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

37862019 June 8منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3787
 June 10

2019
منزل111السلخانهالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3788
 June 10

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل22113الجبجبقعطبةالضالع

3789
 June 10

2019
صنعاءأنفجار قنبلة عنقودية 

الحيمة 
الخارجية

الحيمة 
الخارجية

222
حقول 
زراعية

3790
 June 12

2019
منزل1122الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3791
 June 13

2019
حصار قوى العدوان على 

مدينة الدريهمي
منزل111الدريهميالدريهميالحديدة

3792
 June 14

2019
منزل1122الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3793
 June 15

2019
منزل111المغرسالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3794
 June 15

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11133الخزجةحيفانتعز

3795
 June 16

2019
منزل7222يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3796
 June 16

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل314115الجرعبسحجة

3797
 June 19

2019
الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

شارع 
الشهداء

منزل11112

3798
 June 19

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1233حي السام صالةتعز

3799
 June 21

2019
منزل111ريف حيسحيسالحديدةاستهداف حي سكني

3800
 June 23

2019
منزل111الدريهميالدريهميالحديدةالحصار

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3801
 June 23

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3802
 June 24

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3803
 June 25

2019
منزل7111يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3804
 June 25

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3805
 June 25

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3806
 June 26

2019
منزل111المسلبالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3807
 June 27

2019
منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3808
 June 28

2019
منزل333السلخانهالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3809
 June 28

2019
الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

شارع 
الشهداء

منزل2133

3810
 June 28

2019
منزل72133يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3811
 June 28

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل4127118ورزانخديرتعز

3812
 June 29

2019
منزل333حي السام الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3813
 June 29

2019
مصنع111الميناءالميناءالحديدةمصنع السنابل

3814
 June 29

2019
منزل11334االحواضالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3815
 June 30

2019
منزل722377يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

38162019 July 3منزل111جبل حبشيجبل حبشيتعزاستهداف حي سكني

38172019 July 4منزل111حي الشهداءالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

38182019 July 5منزل11414910الحاليالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

38192019 July 5منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

38202019 July 6111السويقالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

38212019 July 6منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

38222019 July 7منزل1122الربصةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

38232019 July 7منزل111شعبانرازحصعدةاستهداف حي سكني

38242019 July 9منزل72133يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

38252019 July 9منزل111الربصةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

38262019 July 9منزل111المدمنالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

38272019 July 11منزل111الربصةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

38282019 July 11منزل111صالهصالةتعزاستهداف حي سكني

38292019 July 12
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111عكوانالصفراءصعدة

38302019 July 14منزل111الفاحالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

38312019 July 14منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

38322019 July 15منزل111الفازهالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

38332019 July 16منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

38342019 July 18منزل333الحاليالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

38352019 July 18سيارة111حبيل العبدقعطبةالضالعسيارة في الطريق العام

38362019 July 19
دراجة نارية في الطريق 

العام
سيارة11223آل القاضيمجزصعدة

38372019 July 20111النهضةالثورةأمانةالعاصمةمبنى وزارة اإلعام
منشأة 
إعامية

38382019 July 21منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

38392019 July 23منزل111الحائطحيسالحديدةاستهداف حي سكني

38402019 July 23منزل111المدمنالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

38412019 July 24منزل71122يوليوالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

38422019 July 25منزل111دوم الهاديالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

38432019 July 25منزل111شعبانرازحصعدةاستهداف حي سكني

38442019 July 27منزل111المغرسالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

38452019 July 27
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11423910شارع موسىالميناءالحديدة

38462019 July 29أسواق53715132122742آل ثابتقطابرصعدة سوق شعبي في آل ثابت

38472019 July 29111شداءشداءصعدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

3848
 August 1

2019
منزل111الفاحالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3849
 August 4

2019
منزل11112آل ثابتقطابرصعدةاستهداف حي سكني

3850
 August 7

2019
منزل444الزبيرياتقعطبةالضالعاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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قائمة توضح استهداف دول تحالف العدوان األمريكي السعودي للمدنيين واألعيان المدنية



المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3851
 August 8

2019
منزل11334حي الشهداءالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3852
 August 9

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2242248شارع غزهالحاليالحديدة

3853
 August 10

2019
سيارة111123فاسبكيل الميرحجةسيارة في الطريق العام

3854
 August 11

2019
منزل43295651625الصواملمستباءحجةنازحين منزل نازحين

3855
 August 12

2019
منزل111المدمنالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3856
 August 14

2019
منزل11112الحاليالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3857
 August 14

2019
111دوام الهاديالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3858
 August 14

2019
منزل2131236الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3859
 August 14

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3860
 August 15

2019
منزل111234الجاحبيت الفقيةالحديدةاستهداف حي سكني

3861
 August 15

2019
منزل222الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3862
 August 15

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3863
 August 15

2019
منزل11112الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3864
 August 16

2019
منزل222الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

3865
 August 16

2019
منزل111االحكومحيفانتعزاستهداف حي سكني

3866
 August 17

2019
منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3867
 August 17

2019
منزل7333يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3868
 August 19

2019
222الربصةالحوكالحديدةرعاة اغنام

حقول 
زراعية

3869
 August 19

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3870
 August 19

2019
منزل111الفيضالمتونالجوفاستهداف حي سكني

3871
 August 20

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3872
 August 24

2019
منزل111السطورزبيدالحديدةاستهداف حي سكني

3873
 August 25

2019
111الرويةالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3874
 August 26

2019
منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3875
 August 27

2019
منزل111الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

38762019 August 27منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

38772019 August 28منزل111الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

38782019 August 30منزل11334الشعبعبسحجةاستهداف حي سكني

3879
 September 1

2019
منزل111القلمةحيسالحديدةاستهداف حي سكني

3880
 September 1

2019
مبنى االسرى في كلية 

المجتمع
مدينة ذمارذمار

كلية 
المجتمع

1512714255055197
منشأة 
حكومية

3881
 September 2

2019
منزل111الحائطحيسالحديدةاستهداف حي سكني

3882
 September 4

2019
11112الريميةالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3883
 September 4

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل3255المدمنالتحيتاالحديدة

3884
 September 4

2019
منزل222الصباليةالحوكالحديدةاستهداف حي سكني

3885
 September 4

2019
منزل111بني معينرازحصعدةاستهداف حي سكني

3886
 September 4

2019
منزل222الغورغمرصعدةاستهداف حي سكني

3887
 September 7

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3888
 September 9

2019
منزل3351111كيلو16الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3889
 September 9

2019
منزل222السلخانهالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3890
 September 12

2019
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3891
 September 12

2019
منزل1122بكيلرازحصعدةاستهداف حي سكني

3892
 September 12

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3893
 September 13

2019
منزل111المسلبالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3894
 September 13

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3895
 September 14

2019
منزل111مريسقعطبةالضالعاستهداف حي سكني

3896
 September 15

2019
منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3897
 September 16

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3898
 September 17

2019
منزل111الجاحبيت الفقيةالحديدةاستهداف حي سكني

3899
 September 17

2019
منزل111معيمرةالمتونالجوفاستهداف حي سكني

3900
 September 18

2019
منزل222الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3901
 September 18

2019
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3902
 September 22

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3903
 September 22

2019
222العاديحرف سفيانعمرانناقلة وقود

ناقلة 
وقود

3904
 September 22

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112الشعابحرضحجة

3905
 September 22

2019
نازحين اسرة  )صالح 

جروان( في مسجد المنطقة
مسجد42177السوادحرف سفيانعمران

3906
 September 24

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3907
 September 24

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
قعطبةالضالع

جبل 
السماعي

منزل7541613420

3908
 September 25

2019
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3909
 September 25

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3910
 September 27

2019
منزل112113الظاهرالظاهرصعدةاستهداف حي سكني

3911
 September 30

2019
منزل1233التحيتاالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

39122019 October 3منزل111234ذابةماويةتعزاستهداف حي سكني

39132019 October 4
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
الدريهميالحديدة

الجربة 
السفلى

منزل222

3914
 October 10

2019
منزل11112المتينةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3915
 October 10

2019
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل3144الفرشحرضحجة

3916
 October 11

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111الفاخرقعطبةالضالع

3917
 October 12

2019
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111ظنيحيسالحديدة

3918
 October 13

2019
منزل11223الفاخرقعطبةالضالعاستهداف حي سكني

3919
 October 16

2019
منزل11133حي الزهورالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3920
 October 17

2019
منزل1122حي الزهورالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3921
 October 17

2019
111الجبليةالتحيتاالحديدةانفجار قنبلة عنقودية 

حقول 
زراعية

3922
 October 20

2019
111بني صياحرازحصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3923
 October 21

2019
سيارة21144حيفانكتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

3924
 October 21

2019
سيارة111غماررازحصعدةسيارة في الطريق العام

3925
 October 21

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112صبيرةقعطبةالضالع

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3926
 October 22

2019
منزل111المغرسالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3927
 October 24

2019
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل11223الجبليةالتحيتاالحديدة

3928
 October 27

2019
منزل111حيسحيسالحديدةاستهداف حي سكني

3929
 October 28

2019
قوارب11112الصليفاتالصليفالحديدةقوارب الصيادين

3930
 October 29

2019
111حيسحيسالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3931
 October 30

2019
منزل1122رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3932
 October 31

2019
منزل111شعبانرازحصعدةاستهداف حي سكني

3933
 November 1

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1122357القطيناتباقمصعدة

3934
 November 4

2019
منزل222السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3935
 November 8

2019
111باقمباقمصعدةانفجار قنبلة عنقودية 

حقول 
زراعية

3936
 November 12

2019
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3937
 November 14

2019
منزل111الناصريالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3938
 November 16

2019
منزل111المسلبالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3939
 November 16

2019
111الجبليةالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3940
 November 20

2019
منزل31155الجاح األعلىبيت الفقيةالحديدةاستهداف حي سكني

3941
 November 20

2019
أسواق1910353545الرقومنبهصعدةسوق الرقو مهاجرين افراقة

3942
 November 23

2019
منزل222رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3943
 November 23

2019
منزل111الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3944
 November 27

2019
المهجرين االفارقة في 

سوق الرقو
أسواق2461223172234الرقومنبهصعدة

3945
 November 28

2019
منزل111منبهمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3946
 November 28

2019
منزل111الفاخرقعطبةالضالعاستهداف حي سكني

3947
 November 29

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل114156الجاح األعلىبيت الفقيةالحديدة

3948
 November 29

2019
منزل555الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3949
 November 30

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
خديرتعز

وادي 
االعموق

منزل111

3950
 December 2

2019
منزل2133رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3951
 December 3

2019
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل55227المنقمالدريهميالحديدة

3952
 December 4

2019
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

3953
 December 6

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3954
 December 6

2019
منزل111باب غلققعطبةالضالعاستهداف حي سكني

3955
 December 6

2019
منزل111الفاخرقعطبةالضالعاستهداف حي سكني

3956
 December 8

2019
منزل2133الجاحبيت الفقيةالحديدةاستهداف حي سكني

3957
 December 8

2019
منزل11112المدمنالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3958
 December 8

2019
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3959
 December 8

2019
أسواق33447الرقومنبهصعدةسوق الرقو

3960
 December 10

2019
منزل111الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3961
 December 11

2019
منزل111الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3962
 December 13

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11223كيلو16الحاليالحديدة

3963
 December 14

2019
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل111112شعبانرازحصعدة

3964
 December 14

2019
11223الحجلةرازحصعدةمزرعة احد المدنيين

حقول 
زراعية

3965
 December 18

2019
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدة

3966
 December 19

2019
الدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

الجربة 
السفلى

منزل111

3967
 December 19

2019
111بني معينرازحصعدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

3968
 December 19

2019
111سحارسحارصعدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

3969
 December 20

2019
منزل111الحجلةرازحصعدةاستهداف حي سكني

3970
 December 20

2019
منزل111الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3971
 December 23

2019
منزل11112منبةمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3972
 December 24

2019
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل56132443132044الرقومنبهصعدة

3973
 December 25

2019
منزل11112المصلوبالمصلوبالجوفاستهداف حي سكني

3974
 December 25

2019
منزل111بني القمرازحصعدةاستهداف حي سكني

3975
 December 25

2019
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111الفحلوينكتاف والبقعصعدة
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

3976
 29

 December
2019

منزل111صواررازحصعدةاستهداف حي سكني

3977
 30

 December
2019

منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3978
 January 3

2020
منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3979
 January 3

2020
منزل123114بني معاذسحارصعدةاستهداف حي سكني

3980
 January 3

2020
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3981
 January 11

2020
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل11112الزبيراتكتاف والبقعصعدة

3982
 January 11

2020
منزل111منبهمنبهصعدةاستهداف حي سكني

3983
 January 15

2020
منزل11112بني معينرازحصعدةاستهداف حي سكني

3984
 January 20

2020
منزل222شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3985
 January 20

2020
منزل111آل علىرازحصعدةاستهداف حي سكني

3986
 January 20

2020
منزل111بيت الشرجيقعطبةالضالعاستهداف حي سكني

3987
 January 21

2020
222الجربهالدريهميالحديدةانفجار قنبله عنقودية

حقول 
زراعية

3988
 January 22

2020
منزل555المشنقشداءصعدةاستهداف حي سكني

3989
 January 24

2020
منزل711112 يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3990
 January 24

2020
منزل11334شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

3991
 January 27

2020
منزل111عويسحيسالحديدةاستهداف حي سكني

3992
 January 28

2020
222الرفاعيصبر الموادمتعزمدرسة الصديق

مدرسة 
ومعهد

3993
 January 29

2020
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11112الهشمةالتعزيةتعز

3994
 January 30

2020
منزل2244المغرسالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

3995
 February 3

2020
11112حيسحيسالحديدةانفجار قنبله عنقودية

حقول 
زراعية

3996
 February 3

2020
111كتافكتاف والبقعصعدةانفجار قنبله عنقودية

حقول 
زراعية

3997
 February 5

2020
منزل111الرقومنبهصعدةاستهداف حي سكني

3998
 February 6

2020
منزل7333 يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

3999
 February 8

2020
منزل222كيولو 16الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

4000
 February 9

2020
منزل222كيولو 16الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

استهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسىاستهداف الواليات المتحدة األمريكية للمدنيين األبرياء جرائم وحشية التنسى
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

4001
 February 11

2020
منزل222غافرةالظاهرصعدةاستهداف حي سكني

4002
 February 13

2020
منزل11112السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4003
 February 15

2020
منزل27623518142358الهيجةالمصلوبالجوفاستهداف حي سكني

4004
 February 16

2020
منزل76177 يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

4005
 February 18

2020
منزل111الجربة العلياالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

4006
 February 20

2020
منزل7111 يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

4007
 February 20

2020
منزل111منبهمنبهصعدةاستهداف حي سكني

4008
 February 21

2020
منزل1121256السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4009
 February 25

2020
منزل111المنقمالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

4010
 February 27

2020
منزل555الفازةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4011
 February 27

2020
منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4012
 February 27

2020
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4013
 February 28

2020
666الشرجيقعطبةالضالعمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

4014
 February 29

2020
منزل111الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

4015
 March 1

2020
منزل111112آل عليرازحصعدةاستهداف حي سكني

4016
 March 2

2020
منزل112335الجاحبيت الفقيةالحديدةاستهداف حي سكني

4017
 March 3

2020
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

4018
 March 5

2020
الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

شارع 
الشهداء

منزل222

4019
 March 8

2020
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل222المصلوبالمصلوبالجوف

4020
 March 8

2020
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4021
 March 8

2020
منزل111الناصريالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4022
 March 9

2020
منزل1122السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4023
 March 10

2020
منزل111دوام الهاديالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4024
 March 10

2020
منزل111المنقمالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

4025
 March 11

2020
111سيتي ماكسالحاليالحديدةرقابة االرتباط المشترك

طريق 
وجسر
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

4026
 March 14

2020
منزل111المسلبالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4027
 March 14

2020
111العصاتالحزمالجوفمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

4028
 March 15

2020
111الخامريالحاليالحديدةمنطقة االرتباط المشترك

طريق 
وجسر

4029
 March 15

2020
منزل111الجبليةالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4030
 March 15

2020
الحاليالحديدةاستهداف حي سكني

شارع 
الخمسين

منزل111234

4031
 March 15

2020
111الجاحبيت الفقيةالحديدةمزارع المدنيين

حقول 
زراعية

4032
 March 18

2020
منزل222رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

4033
 March 18

2020
منزل11112الغيلالغيلالجوفاستهداف حي سكني

4034
 March 20

2020
التحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

الناصري 
األسفل

منزل111

4035
 March 22

2020
منزل222السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4036
 March 25

2020
منزل111االعدونالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

4037
 March 26

2020
منزل71121235 يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

4038
 March 26

2020
منزل222حي الزهورالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

4039
 March 29

2020
منزل111الناصريالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

4040
 March 30

2020
منزل1122االزهوررازحصعدةاستهداف حي سكني

4041
 March 30

2020
11223الروضةبني الحارثأمانةالعاصمةاسطبات للخيول

مزارع 
دجاج 
ومواشي

40422020 April 2سيارة55116رغوانرغوانماربسيارة في الطريق العام

40432020 April 2منزل11445حيفانحيفانتعزاستهداف حي سكني

40442020 April 3الحاليالحديدةاستهداف حي سكني
شارع 
الخمسين

منزل111

40452020 April 3
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل33114غافرةالظاهرصعدة

40462020 April 4111الجبليةالتحيتاالحديدةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

40472020 April 4منزل111السويقالتحيتاالحديدةاستهداف حي سكني

40482020 April 4
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل31155بني صياحرازحصعدة

40492020 April 42244الفاخرقعطبةالضالعمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

40502020 April 5
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل11334السالصالةتعز
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

40512020 April 6منزل711223 يوليوالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

40522020 April 6منزل333السلخانةالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

40532020 April 6111الجرعبسحجةمزارع المدنيين
حقول 
زراعية

40542020 April 7منزل111مكيراسمكيراسالبيضاءاستهداف حي سكني

40552020 April 8111كيلو 16الحاليالحديدةرقابة االرتباط المشترك
طريق 
وجسر

40562020 April 9منزل222الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

4057
 April 11

2020
111كيلو 16الحاليالحديدةانفجار قنبلة عنقودية

حقول 
زراعية

4058
 April 13

2020
منزل111المنقمالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

4059
 April 15

2020
منزل12255رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

4060
 April 18

2020
منزل111الدريهميالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

4061
 April 18

2020
منزل111الضبةالصلوتعزاستهداف حي سكني

4062
 April 19

2020
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل213114وادي دحفشالتعزيةتعز

4063
 April 20

2020
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112134شليلقعطبةالضالع

4064
 April 20

2020
منزل11112العلبةصالةتعزاستهداف حي سكني

4065
 April 29

2020
منزل333بني معينرازحصعدةاستهداف حي سكني

4066
 April 30

2020
منزل111حذرانالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

40672020 May 1منزل11334الربيعيالتعزيةتعزاستهداف حي سكني

40682020 May 2333عفارمكيراسالبيضاءشاحنات تحمل مواد غذائية
شاحنة 
غذائية

40692020 May 6سيارة1141167البيرينالمعافرتعزسيارة في الطريق العام

40702020 May 7منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

40712020 May 7
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل1233147الجرعبسحجة

40722020 May 8تعزسيارة في الطريق العام
شرعب 
السام

سيارة112113االحجور

40732020 May 9منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

4074
 May 18

2020
منزل111رازحرازحصعدةاستهداف حي سكني

4075
 May 21

2020
منزل111مستباءمستباءحجةاستهداف حي سكني
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المنطقةالمديريةالمحافظةالمنطقة التي قصفتتاريخ القصف م
قتلى 
أطفال 

قتلى 
نساء

قتلى 
رجال

إجمالي 
القتلى

جرحى 
أطفال

جرحى 
نساء

جرحى 
رجال

إجمالي 
الجرحى

إجمالي 
الضحايا

نوع 
المنشأة

4076
 May 24

2020
منزل111المنقمالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

4077
 May 24

2020
سيارة332136مرانحيدانصعدةسيارة في الطريق العام

4078
 May 26

2020
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

4079
 May 26

2020
سيارة222الصلوالصلوتعزسيارة في الطريق العام

4080
 May 27

2020
سيارة111ظميحيسالحديدةسيارة في الطريق العام

4081
 May 31

2020
منزل3141631923حي الزهورالحاليالحديدةاستهداف حي سكني

4082
 June 10

2020
 انفجار قنبلة عنقودية 

منزل سكني
منزل111بني صياحرازحصعدة

4083
 June 10

2020
سيارة1233العقيقكتاف والبقعصعدةسيارة في الطريق العام

4084
 June 10

2020
قنابل عنقودية منازل 

سكنية 
منزل41166الصباحةبني مطرصنعاء

4085
 June 14

2020
منزل111شداءشداءصعدةاستهداف حي سكني

4086
 June 15

2020
سيارة4181313العاتقشداءصعدةسيارة في الطريق العام

4087
 June 15

2020
فريق نزع األلغام وصحي 

مرافق لهم
كتاف والبقعصعدة

وادي آل 
ابوجبارة

444
طريق 
وجسر

4088
 June 17

2020
منزل111الحدادينالمسراختعزاستهداف حي سكني

4089
 June 19

2020
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل112134المعاتقشداءصعدة

4090
 June 25

2020
سوق مفرق ردمان في قانية 

تجمعا للسيارات
أسواق557712قانيةمكيراسالبيضاء

4091
 June 29

2020
منزل سكني الحد 

المواطنيين
الحاليالحديدة

شارع 
الخمسين

منزل111

4092
 June 29

2020
منزل1122الجربةالدريهميالحديدةاستهداف حي سكني

4093
 June 29

2020
منزل سكني الحد 

المواطنيين
منزل2158119الخشعةالعبديةمارب
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