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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

خطــار  ن مــن  اع بحمايــة املــدني ــ ام أطــراف ال ــ ــ ضــرورة ال تفاقيــات الدوليــة ع عات الوطنيــة واملواثيــق و شــر شــددت ال
ديـــد  ـــوم أو ال م لل عرضـــ ة، وعـــدم جـــواز  مالناجمـــة عـــن العمليـــات العســـكر ـــ ذلـــك، . بـــه أو بـــث الـــذعر بيـــ ســـا ع وتأس

ــ نــص املــادة  نادا إ ــع، والفقــرات ) 3(واســ ر كة مــن اتفاقيــات جنيــف  ضــا ) 13(مــن املــادة ) 3 - 1(املشــ ــول  تو مــن ال
ـا ن ذا  نة  ة الغ دولية، أولت ال اعات املس ايا ال ق باتفاقيات جنيف املتعلق بحماية  ي امل ًا الثا ـ ًا كب ـ ك ح

ـات  ا ن ال  ل مـن أشـ ـذا الشـ ـ مباشـرة ل ا  الرصد والتوثيق والتحقيـق، نظـرا لآلثـار السـلبية املباشـرة والغ ود من ج
ن  ــ املــدني اطئــة أو العشــوائية أو املقصــودة ع مــات ا ايا أو نوعيــة الضــرر الــذي تخلفــه ال ــ ســواء مــن ناحيــة عــدد ال

عيــــ حيــــاء الســــكنية و ن و ــارة الرعــــب والفــــزع  بـــــ ة  وإثــ ــو شــ صــــابات وال ـــك القتــــل و ـــن ذلـ ـــة بالقــــانون ومـ ميـ ان املدنيــــة ا
ن   .املواطن

نة  - ر ال نة ووردت  تقار ا من قبل ال ن ال تم التحقيق ف ع قتل وإصابة املدني ع من " نماذج لوقا " ول ا السا
ة من    م  31/7/2019م إ 1/1/2016: الف
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ي  وقــوات : أوال  ــو ي ، ومســئولية جماعــة ا ــو ــ جماعــة ا ــا ع ــ تقــع املســؤولية ف ع ال الوقــا
 :م 2018صا قبل العام 

ش 5، 4بلوك   -حادثة املنصورة  -1   : محافظة عدن  – وعمائر ا
ـــة  ـــ ص الواقعـــ ــــــت ان  -تـــ ــ ـــ ـــ ــ وسـ ـــ ـــ ـ ر ايا وا ــ ـــ ــــ ـــر ال ـــ ــ ــــــوال أسـ ــ ود وأقـ ـــــ ــــــادة الشــــ ــــة وإفـــ ـــ نــ ـــا ال ـــ ـــ ـــلت عل ـــ ــ ــ حصـ ـــ ـــ ـ ــائق ال ـــ ــ ــا للوثــ ــ ـــ وفقــ

ـــدين  ــ ـــ ن والراصـ ـــــ ـــ ققـ ـــــل ا ــ ــــــن قبــ ــم مـــ ـــ ــ ــ ــتماع ل ــ ـــ ســ ــــــم  ــــذين تـــ ــ ــ الـــ ـــ ـــ ـ ـــه  –ال ـــ خ أنـــ ــــــار ــ ــا  م30/6/2015بتـ ــــ ــ اتيوشـ ـــــذائف  ــ ــــقطت قــ ـــ ســ
ي  ــــو ن بلـــ ـــــ ـــــزي بامل) 5، 4(بــ ن املركــ ـــــ ــ ــارع ال ــ ـــة شـــ ـــ ايـ ــ  ـــ ــ ش  ـــــ ــ ــــــائر ا ـــات وعمـ ــ ائيــ ر ـــه للك ـــ ــــن موتـ ــ ــــل بـ ــ ـــــن محـ ــالقرب مــ ـــ ــ ـــــورة و نصــ

خ  ــــــار ــ ـــقوط 30/6/2015بتــ ـــ ــ ـــم أدى لســ ـــ ــ ـــــل و) 11(م مــ ـــ ــــدود ) 15(قتيــ ـــ ــــال حـــ ـــ ــ ــاء بـ ــــ ــ ــــفيات أطبــ ــ ـــ شـ ن ملس ــاب ــ ــ ـــ ـــل املصـ ــ ـــ ــــث نقــ ــ ـــ ح، حيـ ـــر ــ ـــ جــ
  . مايو 22والنقيب و

ود  ـــــ ـــ ــ ــوال الشــ ــ ـــ ـــ ــــب أقــ ـــ ـــ حســ ـــاه ) م. ع.م(و ) ع.ج.أ.أ(و ) أ.ع.ع.ح(و ـــ ــ ـــ ــن اتجـ ــ ــ ـــ ــا مـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــم إطالق ـــ ــا تـــ ـــ ـــ ــ اتيوشــ ــــذائف ال ـــ ـــ ــــــن قــ ـــ ــددا مـــ ــ ـــ ـــ ــــــإن عــ ــ ـــ فـ
ة  ـــــكر ــ ع العســ ــــــار ـــه املشـــ ـــ ن(منطقـــ ــات ــ ــ ســـ م، )ال ـــا ــ ـــ ـــا وحلفـ ــ ــــوات صــــ ـــ ي وقــ ــــو ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ شــ ــيطرة ميل ــ ــ ــــت ســـ ـــ ـــع تحــ ــ ـــــت تقــــ ــ انــ ــ  ـــ ــــ ، وال

ــك ــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ـ ـــو  ــ ـــ ـ ــع  ـــ ـــ ــــذائف أن املوقـ ـــ ــــــوع القــ ــــان وقـــ ــ ــــ ــة مل ـــ ـــ نـ ـــة ال ــ ـــ ــــالل معاينـ ـــ ــــــن خــ ــــت مـــ ـــ ن أن الثابــ ـــــ ـــ ــ حـ ـــ ـــ ـ ــــذا  ـــ ــادة . ــ ــ ـــ ـــب إفـــ ــ ـــ حسـ و
ـــــ ة وثكنـــ ـــــكر ـــــداف عســـ ـــ ــــة أ ــ ــ أيــ ـــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ـــد  ـــ ـــــن توجــ ـــم تكـــ ــ ، لـــ ــ ـــ ـــ ان ال ــ ـــ ــــــن ســـ ود مــ ـــــ ــةالشـــ ـــ ايا . ات للمقاومـــ ــ ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــ ــــه أ ــ ـــــد وجــ وقـــ

ـــة  ـــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــــ ــلت إل ــ ـــ ــ ــ توصـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــ دلـ ـــدت  ــ ـــ ــا أكــــ ـــ ــ ـــ ، كمــ ـــا ــ ـــ ـــ ــــوات صـ ـــ ـــ ي وقــ ــــو ـــ ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ ـــ شــ ـــام مليل ـــ ـــ ـــ ن  ــاب ــ ــ ـــ ــا  -واملصـــ ــــ ــ ـــ ـــا بقايـ ـــ ـــ ــ ـ وم
ـــة  ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ـــ ــ ـــــف القضـ ــ ملـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ فوظــ ـــرى ا ــ خـــ ـــة  ـــ دلــ ــــــن  ــد مــ ـــ ــــكري والعديـــ ـــ ــ العسـ ـــ ـــ ب ـــذوفات ورأي ا ــ ــــذا  -املقـــ ـــ ـ ة  ــ ـــ ـــ

ي وقوات صا عما نتج عنهام ومسؤولية جماع و  .ة ا
داف أ -2 عز  –حياء سكنية اس   : محافظة 

خ  ــــــار ـــه بتــ ـــ ــ انــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ص الواقعــ ــــــت ــــــن  22/6/2016تــ ـــدد مــ ـــ ـــقوط عــ ــ ـــز ســـ ـــ عــ ـــة  ـــ رة بمحافظــ ـــا ــ ـــة القـــ ــ ـــ ــــدام بمدير ــ ــ وادي املــ ـــ ـــ د  ــ ـــ شـــ
ـــقوط  ـــ ــ ــ ســ ـــ ـــ ــ ـــا أدى إ ـــ ــ ــ ممــ ـــ ـــ ــ ــ ال ـــ ـــ ــ ــذائف ع ــ ـــ م ) 11(القـــ ـــــ ـــ ــن بيــ ــ ـــ ــ ي مـ ـــــد ـــ ــ ) 5(مــ ـــ ـــ ــ ــ ) 4(قت ـــ ـــ ــ ــافة إ ـــ ـــ ــاء، باإلضــ ـــ ــ ســـ م  ـــــ ـــ ، ) 6(مــ ــ ـــ ـــ ــ جر

ان انت  نفس امل ن وإتالف سيارة صالون  اصة باملواطن الت ا   .وتضرر عدد من ا
ــــــن  ـــ ـــ ــ ــــــل مـــ ــ ـــ ـــ ـــ ادة  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــمون شـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــب مضـ ـــ ـــ ــ ـــ حسـ ـــاعة ) ن،.ع.ا(و) ي.ع.م.ا(و) ع.س.ا.ن(و ـــ ـــ ــ ـــ ــــــوا الســـ ـــ ــ ـــ ــ حـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــ ــــــوم ) 12:30(أنـــ ـــ ــ ـــ ـــن يـــ ـــ ـــ ـــ ــ مـــ

ل 22/6/2016 ـــــ ــ ـــــوار م ـــائلة بجـــ ـــ ـــوق السـ ـــ ــارع فــ ـــ ــ الشــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــقطت قذيفـ ـــ ــ)م.ق.أ(م سـ ـــ ــــودة النـــ ــاء عـــ ــ ـــو ، أثنــــ ــ ـــ ــا  ــــ ـــــوق، كمـ ــن الســـ ــ اس مـــ
ـــان ـــ ر رمضـــ ـــــ ــ شــــ ـــ ــــ ــال  ــ ـــ ـ ــاء. ا ــ ـــ ســ ـــن ال ـــ ــاره مـــ ــ ـــ ـــود مــ ــ ـــــادف وجــــ ــــل . وصــــ ـــ ــــك مقتــ ــ ـــــن ذلـــ ــــــتج عــــ ـــا ) 4(ونـــ ــ ــــ ـــــن أ ــ ــــــر مــ ص آخـــ ـــــ ــــ ــــــاء و ســـ

ــارة و ـــ ـــ ــ) 6(ا ـــ ـــ ن . جر ـــــ ــز مســـ ــ ـــ تمركـ ـــــيطر و ــ سـ ـــث  ـــ ن، حيــ ـــــ مســـ ــارع ا ــ ــ ــاه شــ ـــ ــ ــن اتجـ ــ ـــ ــــت مـ ـــ انـ ـــة  ـــ م أن القذيفــ ـــــوال ــ أقـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ وجـــ
ـــا ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــيات ا ــ شـــ ـــا. ميل ــ حيــ ــــــن  ــ مـ ـــ ــ ـــد ال ــ عـــ ــــــكري أو أي و ــــود عســ ـــه أي وجـــ ــ س فيــ ـــــ ـــــذي ولــ ان الــ ــ ـــ ــــة بالســـ ــ ء املكتظـ

ة للمقاومة  .ثكنة عسكر
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ــــدى  ــ ــية لــ ــ ـــ ـــــف القضـ ــ ــ ملـ ـــ ـــ ـــة  ـــ فوظــ ـــــق ا ــ ــــــائج التحقيـ ـــمنته نتــ ـــ ــا تضــ ــــ ــــب مــ ـــ حسـ ــــة، و ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ــ ومــ
ــــــوات  ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـــ ــيات ا ــ ـــ شـــ ــ ميل ـــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ـــ ـــة لالن ـــ ـــ ـــة املرتكبـ ـــ ــ ــ ـــة أن ا ـــ ــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ـــت لــ ـــ ــ ــ ود، ث ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ــة، ومـ ـــ ـــ نــ ال
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خ  ــــــار ــ ـــقوط 2016/ 3/6بتــ ـــ ــ ـــــن ســ ـــ ـــاتج عــ ـــ ــ ـــه نــ ـــ ـــ ــد أنـ ــ ـــ عتقـــ ــــــار  ـــ ــــدث انفجـ ــ ـــ ــر حـ ــ ـــ ـــ ــد الظ ـــ ــ عـــ ـــة  ـــ ـــ عـ ــــــاعة الرا ــ ــــــوا الســ ـــ ــ حـ ـــ ـــ ــ ـــد  ـــ ـــ التحديـ م و
ـــة  ــ قلـــــب مدينــ ـــ ــع  ـــوق شـــــع يقـــ ــارة عـــــن ســ ــ ــو عبـ ـــ ــــذي  ــ الـ ـــ ــ البـــــاب الكب ـــ ــ  ـــ ــا  اتيوشـــ ـــاروخ  ـــز(صــ ــع ) عــ ــــة يقـــ ـ ـــة أثر ــ منطقــ ـــ و

ــــــار ال ثـ ــــــن  ــد مـ ــ ا العديـــ ــــــم ـــــع ضـ ــــل بيــ ــ ـــة مثـ ــ ــ ــــة والتجار رفيـــ ـــال ا ـــ عمـ ــــــن  ــد مـ ــ ـــا العديـــ ـــ ـ ــارس ف ـــ ـــر وتمــ ـــ ـــامع املظفـ ــ ــــل جــ ـــة مثـــ ـــ خيـ تار
ن،  ــ  ـــ ـــ ن ح ــــــواطن ا املــ ــك ــ ـــ سـ ــ الزال  ـــ ـــ ـــة ال ــ ــــــازل القديمـــ ــــــض  املنــ عــ ـــعبية و ــ ـــــالت الشـــ ـــ ـــــن ا ــ ـــــدد مـ ــــه عـــ ــ ــــد فيــ ـــ ــا توجـ ـــ ــ ــة كمـ ـــ قمشـــ

ـــــد ـــد حـــ ـــ عــ ـــة  ـــ ادثــ ــان ا ــ ــــ ــ م ـــ ـــ ول إ ــال ــ ــ ـــة بــ ــ نـــ ن ل ع ـــا ــ ــــدين التـــ ــادر الراصــــ ــ ــــك بــــ ــر ذلــــ ــ ــ إثــــ ـــ ـــ ــاذ ع ـــ ــاموا باتخـــ ــ ــ ـــة وقــ ـــ ــــــاعات قليلــ ســ ا  و
ــــــان  ـــ ر امل ــو ــ ـــ ـــة وتصــ ـــ ــا معاينـــ ــــ ـــ ــــاالت وم ــ ـــ ــــذه ا ـــ ــ ــــل  ـــ ـــق مثــ ــ ـــ ـــــد وتوثيـ ـــ ــــة برصـ ـــ ـــة واملتعلقــ ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبـ ـــ ــــم مــ ــ ـــ ـــددة ل ــ ـــ ـ ـــراءات ا ــ ـــ جـ
ــا  ــــ ــ ــ وثق ـــ ــ ــات ال ـــ ـــــب البيانــ حســ ــــه و ــ انـــ ـــ ــ ـــد ات ــ م ، وقــ ـــــوال ــــــماع أقــ ود وسـ ـــــ ــــع الشــ ــ ــابالت مـ ــ ــ ــراء املقـ ـــ ايا وإجــ ــ ـــ ــ ــماء ال ـــ ــــق أســ ــ وتوثيـ

ــــذه ـــ ــ ــ  ـــ ــــ ـــــقط   ــ ـــــدين ســ ــ ـــــدد  الراصــ ــ ــة عــ ـــ م  9الواقعــــ ـــــ ــ بيــــ ـــ ــــ ــ  2قت ـــ ــــ ــافة إ ـــ ن إضــــ ـــــ ــاء وطفلتــــ ـــ ــــــن  13ســــ ايا مـــ ــ ـــ ــــ ــع ال ــ ـــ ح  وجميــ ـــر ــ جــــ
غرض البيع والشراء ددين ع السوق  الت أو امل اب ا التحديد من أ ن و   .املدني

ـــة   ـــ ــ مدينـ ـــ ـــ ن  ـــــدني داف املـــ ـــــ ــاء باســ ــ ــ دعــ ــــــاالت  ــرار حـ ــ ــــرا لتكــــ ــ ـــز(ونظـ ــ ــــــال) عـــ ــــن خــ ـــة ومــــ ـــ نـ ـــت ال ــ ة قامـــ ــ ـــ ــ ـــك الف ـــ ــ تلــ ـــ ـــ ــا  ــــ ل خصوصـ
خ  ــــــار ــ ــــة بتــ ــ ـــ ــان الواقعـ ــ ـــ ــ ــ ــ م ـــ ـــ ــ ول إ ــال ــ ــ ـــ ا  بـ ـــا ــ ـــ ــــن أعضـــ ــ ـــ ـــــدد مـ ـــ ــ 6/6/2016عــ ـــ ـــ ـــ ي   ــــدا ـــ ــ ـــالتحقيق امليـ ـــ ـــ ــام بـ ـــ ـــ ــل القيـــ ــ ـــ ــن أجـــ ــ ـــ ــــك مـــ ــ ـــ م وذلــ

ـــــة ـــ ــئات مدنيــ ــ ـــ شـــ ـــــف م ـــ ن وقصــ ــــدن ـــ داف مـــ ـــــ ـــ ــاء باســ ـــ ـــ ــة باالدعــ ـــ ـــ ـــــرى املتعلقــ ــ خـــ ع  ـــا ــ ـــ ـــــن الوقــ ــ ــــدد مـــ ــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ــ ــافة إ ـــ ـــ ــة إضــ ـــ ـــ ـــد , الواقعــ ـــ ـــ وعنـ
ـــة  ـــ ــ مدينـ ـــ ــ ــــة إ ــ نـ ــاء ال ــ ــــول أعضـــ ـــز(وصـــ ــ ـــقوط ا) عــ ـــ ـــل سـ ـــة محــــ ــاموا بمعاينــــ ــ ــ ـــذوف قـ ـــ ــ أن املقـ ـــ ــ ـــة ات ــ ــــالل املعاينــ ــــــن خـــ ـــذوف  ومـ ملقــــ

ــادة  ــ ــام عـــ ــ يـــ ــ ا ـــ ــ ــ مق ـــ ســ ـــديم  ــ ــ قــ ـــ ــ ــام مق ـــ ـــد أمــ ـــ التحديـ ــ و ـــ ــ ــــــاب الكب ـــــدخل البـ ـــــن مــ ــ مــ ـــ ــ ن  م ـــــ عــ ــــــوا أر ــــد حـ عـــ ــ  ـــ ــ ــــقط ع ســـ
ــام  ــ ــات أمـــ ــ ـــع القـــ يــــ ــيدات ب ـــ ـــــن الســ ـــدد مــ ـــــوم عــــ ــا يقــ ــ ــة كمـــ ـــ فيفــ ــات ا ــ عـــــــض الوجبـــ ـــاول  ــ ــــــاي وتنــ ن لشـــــــرب الشـ ـــه املـــــــواطن ــع فيــــ ــ يجتمـــ

ــ ـــ ـــ ــــع إ ــ قــ ــ و ـــ ـــ ــذا املق ـــ ـــة ـــ ـــ نــ ـــت ال ــ ــا وثقـــ ــ ـــ ــا، كمـ ــ ـــ ـ ــيدلية وغ ـــ ــارة والصـــ ــ ــ ــــة والعطــ ــ ـــــل البقالــ ــ ـــــرى مثـ خـــ ــــالت  ــ ــ ـــــن ا ــ ـــــدد مـ ــواره عـــ ــ ــ  جــ
ــاع  ـــ ســ ــــــع با ــــوق الشـ ــ ــية السـ ــ ــ ــ أرضـ ـــ ــ ــرة  ـــ ــــود حفــ ــا وجـــ ــ ــ ـ ــد نزول ــ ــــق  60( عنـــ ـــم وعمـــ ـــ ــــــم 15سـ ــــــن ) سـ ـــــدد مـ ـــروج عــ ـــ ـ ـــة  ـــ يجـ ــأت ن ــ شـــ

ـــــت ـــ ــا وثقـ ـــ ـــ رض، كمـ ــ  ـــ ـــ ـ ـــذوف ع ــ ـــ ــــقوط املقـ ـــ ب ســ ـــــ ـــ سـ ـــــوق   ــ ــية الســ ــ ـــ ــــــي أرضــ ــ غطـ ــ  ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ـ ر ــات ا ــ ــ ــــــار  البالطـــ ـــود آثـــ ـــ ــــة وجـــ ــ نـــ ال
ـــاحة  ـــ ــ ــه وملسـ ـــ ــار إليــــ ـــ ـــ ــ املشـ ـــ ــــ ــ املق ـــ ـــ ـ ــ كرا ـــ ــــ ــــذا ع ــ ـــة، وكـــ ـــ ــــوع القذيفـــ ــ ــــان وقـــ ــ ـــ ــاورة مل ـــ ــــ ـــالت ا ــ ـــ ـ ـــــواب ا ـــــدران وأبــــ ــ ــ جــ ـــ ــــ ــــظايا ع ـــ شــ

ع 200تمتد حوا     .1م مر
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ـــــة ـــ ـــ ــــفى الروضــ ـــ ــ ـــ شـ ــــورة ومس ــ ـــ ـــ ـــــفى الثـ ــ ـــ شـــ ــ مس ـــ ـــ ــ ـــ ـــدين  ــ ـــ ـــ ايا املتواجــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــن ال ـــ ـــ ــ ـــدد مــ ـــ ـــ ــ ــ عــ ـــ ـــ ــ ـــ ــتماع إ ــ ـــ ـــ ــ ـــة باالسـ ـــ ـــ ــ نــ ـــت ال ــ ـــ ـــ ــا  2قامــ ــــ ــ ـــ مـــ و
ــــــن  ـــدد مـــ ــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ـ ــــة إ ــ نـــ ــــــتمعت ال ــا اســـ ــ ـــ ـــة كمــ ـــ ــ الواقعـــ ـــ ــــ ــــقطوا  ــ ـــذين ســـ ـــ ــ ــ الـ ـــ ـــ ـ ــ والقت ـــ ـــ ـ ر ـــا  ا ـــ ــ مـ ــــعف إل ـــ ــــذان أســ ـــ ــــفيان اللــ ـــ شــ املس
ـــد  ـــ ـــة وقـ ـــ ـــــفى الروضـ شــ ــ مس ـــ ــ ـــة   ـــ ادثـ ــــــوع ا ــاء وقـ ـــ ــ أثنــ ـــ ــ ــاوب  ــ ـــان منـــ ـــ ـ ــــذي  ــ ـــــب الـ ــ ـــادة الطب ــ ــماع إفــ ــ ــ ــ سـ ـــ ــ ــافة إ ـــ ـــة إضــ ــ ود الواقعــ ـــــ شــ

تية فادات  ا  نة عند نزول   :لت ال
  

عض  ن  الواقعةأقوال  ايا املصاب   : ال
ية _  ــ ـــ ــ ــرة حـــــــوا )  ق . ع(ال ــ ـــــن عمـــ ـــــل مســ ـــفى  65رجــ ـــ شـ ــ مس ـــ ــ ـــة  نــــ ـــق ال ــــ ــل فر ــ ــــن قبـــ ـــه مـــ ـــــماع أقوالــــ ـــــد ســ ــاد عنــ ــ ــد أفـــ ـــ ــنة وقــ ــ ســـ

ــــذي  ــ ــ الـ ـــ ــ ــ املق ـــ ــ ـــــس  ــــان يجلــ ـــ ـــة   ـــ معـ ـــــوم ا ـــر يــ ـــ ــــــن عصـ ــــة مـ ــ عـ ــــــاعة الرا ــــــوا السـ ــ حـ ـــ ــ ــــه و ــــالج  بأنـــ ــــه العـــ ــ ــــــى فيـ ــــذي يتلقـ ــورة الـــ ــ الثـــ
ـــه  ـــ ــ وأنـــ ـــ ــــ ــــوق الكب ـــ ــ الســ ـــ ــــ ــع  ـــ ـــة يقــــ ـــ يجـــ ــــه ن ــ ــه وانـــ ـــ ــــس فيــــ ــ ــــان يجلـــ ـــ ــ ــــذي  ــ ــــــان الـــ ـــ ــن امل ــ ــ ــالقرب مـــ ـــ ــــع بــــ ــ ـــار وقـــ ـــ ـــماع دوي انفجـــ ـــ ســـ ـــا  ــ ـــ تفـ

ـــــفى شــ ــ املس ـــ ــ ا إ ــد ـــ عــ ـــه  ـــ ــم نقلـ ــ ــ ـــه تـ ـــ ــــــره وأنـ ـ ــ ظ ـــ ــ ـــة  ـــ ــــروح بليغـ ــ ب بجـ ـــــ ــــــار أصــ نفجـ ــــــن  ــايرت مـ ـــ ــ تطــ ـــ ــ ــــظايا ال ــــــؤاله , للشـــ ـــد سـ ـــ وعنـ
ـــــ ايا الــ ــ ـــ ــ ـــن ال ـــــدد مــــ ــــل عــ ــــن قبـــ ــــد مـــ عـــ ــا  ـــه ســـــــمع فيمــــ ــاد بأنــــ ـــ ـــار أفــ ــ نفجــ ب  ـــــ ـــن ســ ــة عــــ ـــ نــ ـــق ال ــــ ــل فر ــ ــــن قبـــ م مــ ـــــعاف ـــــم إســ ذين تــ

ن، كمــــــا  ـــــوثي ـ ــا ا ــ ــ ــيطر عل ــ ســ ــ  ـــ ـ ـــان ال ـــ و ــــة ا ــ ـــــن ج ــــه مـ ـــم إطالقــ ـــا تـــ اتيوشـــ ـــاروخ  ـــقوط صـــ ــــة ســـ يجــ ــــان ن ــ ــار  نفجــــ ــه أن  ـــ معـ
م فيه داف ن ح يتم اس ات وال يوجد فيه عسكر با د أي اش ش  .أفاد أن السوق لم 

ية ــ ـــ ـــ ــ ــــــادت ال ــا أفــــ ـــ ــ ـــة  55ب  )  م. ص: (كمـــ ـــ ــــفى الروضــــ ــ ـــ شـ ـــد بمس ـــ ــ ترقــــ ـــ ـــ ــ ــــــنة وال ــــر ســــ ــ ـــ ن وكسـ ــالرجل ــ ــ ـــور بــــ ـــ ــ ا بكســ ــاب ــ ــ ــــة أصــــ ــ ـــ يجـ ن
ا ــــــم سـ ـــظايا   ــ ـــــن الشــ ــــدد مــ ــ اق عـ ــ ـــ ــ ب اخ ـــــ ســ ــــــك  ــالبطن وذلـ ـــ ـــروح بــ ـــ ـــد وجـ ــ ـــات : باليــ ــ ــــع القــ يـــ ــــة ن ــ ـ ــادي وفاك ــ ــفية عبـــ ــ ــا وصـــ ـــ ــــت أنــ كنـــ

ــ ـــ ــ ــــب املق ـــوق جنـــ ــ ــ الســ ـــ ــ ــا ونحـــــــن  ــ ــــة علينـــ ـــقوط قذيفـــ ـــ سـ ــا  ــ منازلنـــــ ـــ ــ ــودة إ ــ ــــك العـــ ــ وشـــ ـــ ــ ـــن ع ـــ ــا العصـــــــر ونحـ ــ ـــة , وتفاجئنـــ ـــ والقذيفـ
ــ ـــ ـــان الــ ـــ ـ و ــاه ا ــ ــ ـــــن اتجـ ــاءت مــ ـــ نجــ ـــــوثي ــ ــــه ا ــ ــيطر عليـ ــ ــ سـ ـــه , ذي  ـــ ـــوق وأنـ ـــ ات بالسـ با ــ ـــ ــــة اشــ ــ ــاك أيـ ـــ نــ ــــــن  ــــــم يكـ ـــه لـ ـــ ــادت انـ ــ ــ ــا أفـ ـــ كمــ

يعه  السوق  ان يوميا حيث تقوم بجلب القات من جبل ص و ذا امل عمل    ا  رب وأ عيد من ا   .آمن و
ية  _      ــ ـــ ــ ــــر ) ض، ا ، ح(ال ــ ـــــن العمـ ـــغ مــ ـــ ـــل 23يبلـ ــ ـــــل عامــ عمــ ــنة و ـــ ـــــرفية , ســ شــ ــــــكن  سـ ـــة قر(و ـــ ـــــمنطقـ ــ ــــــاب الكب ـــن البـ ــ ـــه مــ ـــ  3)بـ

ــاد  ـــ ن : أفــ ـــر ــ شــ ن من ــاب ــ ــ ــالقت واملصـ ـــ ــا وإذا بــ ــــ ــالقرب منـ ـــ ـــقط بــ ـــ سـ ـــة  ـــ ــإذا بالقذيفـ ــ ــ فـــ ـــ ــ ــن املق ــ ــــب مـــ ـــ ــباب قر ــ ـــع الشـــ ـــ ـــالس مـ ــ ــــت جــ ــ كنـ
م ـــــ ـــ ي مـ ــــدقا ـــ ــز أصـــ ـــ ـــ ـــن أعـ ــ ـــ ـــدد مــ ـــ ـــة عــــ ــ ـــ ادثـ ــات با ــ ـــ ــد مـــ ــ ـــ ــ وقــ ـــ ـــ ــ ــــــرة أو أك ــاوز العشــــ ـــ ــ م يتجــ ـــــداد ـــ رض وأعــ ــ  ـــ ـــ ـ ــــود : ع ـــ ـــــطفى حمـــ ـــ مصــ

ـــــده ع ــامي عبـــ ـــ ــ ـــزاع وسـ ـــ ــ ــادة  ــ ـــ ــ وحمـ ـــ ـــ ـــادل ع ــ ــ وعـــ ـــ ـــ ــــــايرت مل ــ تطــ ـــ ـــ ــــظايا ال ـــ ب الشـ ـــــ ســـ ـــة  ـــ ــابات طفيفــ ـــ ــا بإصـــ ــــ ت أنــ ـــــ ـــا أصـــ ــ ــ فيمـــ ـــ ـــ
شفى وخرجت  اليوم التا ان ونقلت للمس   .بامل

                                                            
  
 



   

-6 -  

ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

؟ ات بالقرب من ال با ناك اش ان  ل  نة  ق ال   وعند سؤاله من فر
ات إطالقا با ناك اش   . أجاب ال لم يكن 

ان إطالق املقذوف الذي  ستطيع تحديد م ان    ذكره؟وحول ما إذا 
ــيطر  ــ ســ ــ  ـــ ـ ـــة ال ــ ــ املنطقـ ـــ ـ ـــان و ــ ـ و ــــة ا ــ ــى مــــــن ج ــ ــ ــاروخ أ ــ ـــمعت أن الصــ ـــا ســـ ــــب مـــ ـــا حســ ــــــان وإنمـــ ــــد امل ــاب ال أســــــتطيع تحديــ ــ أجــ

ن وقوات صا وثي ا ا   .عل
يل و موثق  ال حسب ما  ضر و ن  ا و مب د بحسب ما  م ما ورد  أقوال الشا ذا أ   .و

ية ــ ـــ ــ ـــد ال ــ ــا والــ ــ ــــــم : أمـــ ــزاع قاسـ ــ ـــ ــــد دمحم  ـــــةأحمـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ـــه مـــ ـــ ــماع أقوالـ ــ ــد ســـ ــ ــــــاد عنـــ ــة  أفـ ـــ ــ الواقعــ ـــ ــ ــــل  ـــذي قتـــ ــ ــو والــ ــ : العـــ
ـــة  ــ مدينــــ ـــ ــ ات  با ــ ـــ شـ ــتعلت  ـــ ـــــد أن اشــ ـــز(عـ ــ ـــة )  عـ وميــــ ـــــوات ا ــيطرة القــ ــ ــد أن ســ ــ عـــ ـــة  و بــــ ـــة ال ــ ــ منطقـ ـــ ــ ــــــرب إ ـــــن ا ــا مــ ـــ نزحنــ

ــ  ـــ ـ ــــدنا إ ــا عــ لنــــ ــــن م ــدة مــ ــ عيــ ـــارت  ــ ات صـ با ــ ـــ شـ ــ آمــــــن و  ـــ ـ ــا وأصــــــبح ال ــ ــ ــــكن ف ســ ــ  ـــ ـ ـــة ال ــ ــ املنطقـ ـــ ـ ــ ع ـــ ـ ــا أي إ ــ ـــة ( نــ ـــ ر الظا
ــ  ـــ ـ ــــارات البــــــاب الكب ـــــن حــ ــ مـ ـــ ـ ـــد ) و ــ أحمـــ ـــ ـ ـــة خــــــرج اب معـــ ــ يــــــوم ا ـــ ـ ـــه ) ســــــنه 19(و ــ البوفيـــ ـــ ـ ــــة إ ــ ـــة نار ــائق دراجـــ ـــ ـــل سـ ــ عمـ ــــان  ــ

ادثة ذه ا شرب الشاي وسقطت القذيفة الساعة ثالث ونص  وقتل  اب     . ل
ــة ـــ ود الواقعـ ـــماع شــــــ ـــانوا   :ســـ ـــ اص ممــــــن  ــــــ ـــدد مــــــن  ـــة عـــ نـــ ــ ال ـــ ـ ـــدم إ ــادث تقـــ ــ ــ ــان ا ــ ــ ــ م ـــ ـ ــــة إ نــ ـــق ال ـــ ــــزول فر ــاء نــ ــ ــ أثنــ ـــ ـ

ـــة  ـــ نـــ ـــت ال ــ ـــ ـــد قامـ ـــ ــ ــات وقـ ــ ـــ ظــ ــــــف ب ـــدوث القصـــ ـــ ـــد حـــ ـــ عـــ ــــــان  ـــ ــ امل ـــ ـــ ـ ــلوا إ ـــ ـــ ـــن وصـ ـــ ــ ـــذلك ممـ ــ ـــ ــــة وكـ ـــ ــــول الواقعــ ـــ ــــد حصــ ــ ن عنـــ ـــر ــ ـــ حاضـ
ي م ع النحو  اد ود والذي جاءت ش   :بأخذ أقوال عدد من الش

د  ـــا ــ ـــ ــــر , ) ن. ح . ع : (1الشـــ ــ ـــ ــــــنة 30العمــ ـــ ـــل, ســ ــ ـــ ــــف: العمـــ ـــ ــ, موظــــ ـــ ـــ ــ ـ ــــــاب الكب ــ ــ البـــ ـــ ـــ ــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ــــــكن  ــ ي, ســـ ـــأ ــ ـــ ــا يـــ ـــ ـــ د بمـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــد شـ ـــ ـــ ــــل : " وقــ ـــ ــ قبــ
ـــر ــ ـــ ـــ خ ) 3:30(العصـ ــــــار ــ ـــ ــية تـ ــ ـــ ـــ ـــة املاضــ ـــ ــ ـــ معــ ـــــوم ا ـــ ـــ ــن يـ ــ ــ ـــ ـــــمعت دوي  3/6/2016مـــ ـــ ـــ ـــة وســ ـــ ـــ ادثـــ ــان ا ــ ـــ ــ ـــ ـــاور مل ـــ ــ ـــ ـ ــارع ا ــ ــ ـــ ــــــت بالشــــ ـــ م كنـــ

دت عد ـــا ــ ـــ ــو شـــ ــ ـــ ـــــد وصـــ ــ ـــار وعنــــ ـــ ـــ نفجـ ــــــان  ـــ ــ ــ م ـــ ـــ ــ ــــت إ ـــ رعــــ ــام ف ـــ ـــ يــ ــ ا ـــ ـــ ـــ ــام مق ـــ ـــ ــــقط أمــ ــ ـــ ــاروخ ســ ـــ ـــ ــــة صــ ـــ ــ يجــ ـــار ن ـــ ــ ــــــن انفجــ ـــ ــد مــ ــ ـــ يـــ
ــاك   ـــ ــ نـ ــــان  ــ ــ ــ و ـــ ـــ ن والقت ــاب ــ ــ ــــاص(املصــ ـــ ـــــاص ) بـ ـــذا البـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ن  ــاب ــ ــ ــــن املصــ ــ ــــدد مــ ـــ ــــعاف عـ ــ ــا بإســ ــ ـــ ــــان وقمنـ ــ ــ ــن امل ــ ــ ــالقرب مــ ـــ ـــــود بـــ موجـــ

ـــاروخ  ــأن الصــــ ــ ــد بـــ ـــ عتقــ ـــه  ـــوق شــــــع وأنــــ ــ ــ ســ ـــ ــ عت ــــذي  نفجــــــار والـــ ـــــــان  ــن م ــ ــالقرب مـــ ـــ ـــــكن بــ ســ ــــة و ــاء املنطقــ ــ ــد أبنـــ ـــ ــا أفـــــــاد أحــ ـــ كمـ
با  يبمنطقة ا) سوفتيل(أطلق من اتجاه جولة القصر تقر و ان ال تقع تحت سيطرة جماعة ا   . و

نفجار؟ ان الذي حدث فيه  ات بالقرب من امل با انت توجد اش ل  نة  ق ال   وعند سؤاله من قبل فر
د ـــا ــ ـــــاد الشـــ ـــة : أفـــ ـــ ــ ـــــدراجات النار ــــــوا الـــ ـــن ســ ــ ن ومـــ ــــــواطن ـــــن املــ ــ ــم مـ ـــ ــ ـ ــــل  ـــ ــــن قتـ ـــ ـــع مـ ــ ان وجميـــ ــ ـــ ـــــتظ بالســـ ــــــع مكـــ ـــوق شــ ـــ ــــذا ســ ــ ــ

ن وال توج ساء وأطفال ومتجول ة و داف عسكر ذه املنطقة أو أ ات  با   د أي اش
ادث  ان ا م بم د ن الذين شا نة كم عدد القت واملصاب ق ال   وعند سؤاله من قبل فر
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ــــذي  ــ ن الـــ ــاب ــ ــ ــــــاء واملصــ ســ ـــال و ـــ م أطفــ ـــــ اص بيـــ ـــــ ــــ ـــــعه أ ســـ ــ  ـــ ـــ ــــة إ ــ ــــدود ثمانيــ ـــ ــامي بحـ ــ ــ م أمـــ د ـــا ــ ــــذين شـــ ـــ ــ الـ ـــ ـــ ـــدد القت ــ ـــاب عـــ ـــ أجــ
سعه أيضا م حوا ثمانية إ    .4راي

د ي): أ . ع. ا(الشا نة ما يأ ق ال ادته أمام فر م ما ورد  ش نفجار ومن أ ان    :صاحب محل بقالة بجوار م
ـــان ـــ ـــ ــذا امل ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـ ــــت إ ـــ رعــ ــ ف ـــ ـــ ـ ـــار كب ـــ ــــمعت دوي انفجـــ ــ ــا وســـ ـــ ـــ ــا أيضـ ـــ ـــ بعنـ ـــــذي ي ــ ــاور الــ ــ ـــ ــ ان ا ـــــد ـــ ــ الـ ـــ ـــ ـ ــــل  ـــ ـــت أعمــ ــ ـــ ــا كنـ ــــ ــ ــدما , أنـ ــ ـــ وعنــ

ـــو  ــ ـــ ـــــطفى حمـ ـــ ــــل مصـ ــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ـ ــا  ــــ ــ ـــل معنـ ـــ عمـــ ــــذي  ــ ـــل الـــ ـــ ــ ــــدت العامـ ــ ـــــلت وجـــ ـــ ــاءه وصـ ــ ـــ ــ دمــ ـــ ـــ ـ ـــــبط  ـــ تخـ رض و ــ  ـــ ـــ ـ ــي ع ـــ ــ ــ  ملقــ ـــ ـــ ـ د دمحم مل
ـــقطت  ـــ ــ ــ سـ ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ــــن القذيفـ ـــ ـــابته  مــ ـــ ــ ــ أصـ ـــ ـــ ـ ــــظايا ال ـــ ب الشــ ـــــ ـــ سـ ــــــك  ــعة وذلـــ ــ ـــ شــ ـــة  ـــ حالـــ ــوه و ــ ـــ ـــــمه مشــ ــ ـــــت وجســ ــ ــــد تقطعــ ــ ـــه قـــ ـــ ــ وأرجلـ
ـــاروخ  ـــ ـــه الصــ ــ ب بـــ ـــــ ســ ــــذي  ــ ـــار الــ ــ نفجــ ــ  ـــ ـــ ــا  ــــ ن قتلتــ ـــــرأت ـــــذلك امــ ــ وكـــ ـــ ــ اص القت ـــــ ـــ ــــــن  ـــدد مــ ـــ دت عـ ـــا ــ ــا شـــ ـــ ـــل كمــ ـــ ــ ــــــوار ا بجـ

ة وصفية كن ي ما فاك   .بعن القات بجوار املقواسم
نة ق ال بة من ال وقت حصول الواقعة؟: وعند سؤاله من قبل فر ات قر با ناك اش ان    ل 

ات  با ناك أي اش ات ,أجاب بأنه لم يكن  با ش ان  عيد عن م ذا سوق شع آمن و   الن 
د ـــا ــ ــــن م)  س، س، ق: (الشــ ــــب مـــ ـــ ــــــر القر د  املظفـ ــ ـــ ــ ـــــوار م ــــــكن بجــ سـ ـــوي و ـــ ـ ـــــل تر ـــــةعمــ ــان الواقعــ ـــ ــه, ــ ـــ ــ أقوالــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــمعنا : جــ ــ ــ سـ

ـــة  ـــ ــــقوط قذيفــ ــ ـــن ســ ـــ ــا مــ ـــ ـــة خوفـــ ـــ ـــع القذيفــ ــ ــ موقــ ـــ ـــ ـــــول إ ــائق بالوصـــ ـــ ــا دقـــ ـــ ـــــديد وتأخرنـــ ـــــذعر شــ نا بـــ ــ ـــ د وأصـــ ـــــ ـــ ــن بامل ــ ــار ونحــــ ـــ نفجــ
ـــث  ـــ ـــ ــــوفتيل حيـ ـــ ـــة ســـ ـــ ـــ ـــة تبـ ـــ ــ ــ ـــــن ج ــ ــاء مـــ ــ ــ ـــ ـــــقط جـ ــ ـــذي ســـ ـــ ـــ ــــــاروخ الـ ـــ ـــــول إن الصـ ــ ـــل يقـــ ـــ ــ ــ ــ وال ـــ ـــ ــ ر ـــعفوا ا ــ ـــ ســ ـــاس  ـــ ــ ــا والنــ ـــ ـــ ـــــة، وجئنــ ـــ ثانيــ

ـــص  ـــ ــــــن نــ ــل مـــ ــ ـــ ا بأقـ ــد ـــ عــــ ن و ـــــوثي ـــ ــد ا ــ ـــ ــــر يتواجـ ــ ــــــامع املظفـــ ــــوار جــ ـــ ل جــ ـــــ ـــ ــ م ـــ ــــ ـــة ع ـــ ـــقطت قذيفــ ـــ ـــاه ســـ ـــ تجــ ـــــس  ــ ــن نفــ ــ ـــ ـــاعة ومـ ـــ ســـ
ا بنف د ة شا خ ذه    .و

يجة    : الن
ــــول        ـــ ــــــادة حـ ـــــن إفــ ــ مـــ ـــ ـــ ــ أك ـــ ـــ ــتماع إ ــ ســــ ــــة و ــــن واقعــــ ــ مــــ ـــ ـــ ـــة أك ـــ ــــد معاينــ عــــ ـــة  ـــ نــ ــن  ال ــ ــ ــــــق مــ ثــ ـــق املن ـــ ـــــق التحقيــ ـــ ــــص فر ــــد خلــــ وقــــ

ــــزول ا ــاء نـــ ــ أثنـــــ ـــ ــ ة و ــ ـــ ــ ـــــذه الف ــ ــ  ـــ ــ ـــــدثت  ن حــ ـــــدني داف مــ ـــــ ع اســ ـــا ــ ــ وقــ ـــ ــ ــــة إ نـــ ـــز(ل ــ ايا ) عــ ــ ـــ ــ ـــا ال ــــ ـــــقط ف ــ ســ ـــ ــ ــاكن ال ــ مـــ أن 
ــــر  ــ ــــوط وعناصـــ ــ ش الـــ ـــــ ـــ ـ ــل ا ـــ ــ ــــن قبــ ـــ ــا مــ ـــ ــ ــ ــيطر عل ــ ـــ ــاطق املســ ــ ــ ــــمن املنـــ ـــ ــــع ضــ ــ ـــدنيون وتقـــ ـــ ـــــون مـــ ا مواطنــــ ــك ــ ـــ ســ ـــة  ـــ ــــــاء مدنيـــ ــ ــ أحيـ ـــ ــــ
ـــــداف  ـــ ــ ــــة أ ــ ـــ ــا أيـ ـــ ـــ ــ ــــد ف ـــ ــــــق ال توجـــ ـــ ـــراءات التحقيـ ـــ ـــ ــــة وإجـ ــ ـــ ود واملعاينـ ـــــ ـــ ــــــوال الشــ ـــ ــــالل أقـ ـــ ـــــن خـــ ـــ ـــة مــ ـــ ــ نــ ـــق ال ـــ ـــ ـ ــ لفر ـــ ـــ ــ ــة وات ـــ ـــ املقاومــ

ة ـــــكر ــ ــا أ, عســ ــ ـــ ـــارة كمــ ـــ ـــ ـــق والز ـــ ا التحقيـــ ــمل ـــ ــ ــ  شــ ـــ ـــ ـ ـــاالت ال ـــ ـــ ــــع ا ــ ــ جميـــ ـــ ـــ ـ ات  با ــ ـــ ــا اشــــ ــ ـــ ــ ــــــون ف ــ ـ ــات ال ت ــ ـــ ــ أوقــ ـــ ـــ ـ ــتم  ــ ـــ ــــف يــ ـــ ن القصــ
ن ـــــدني ـــ ـــــن املـ ـــ ـــم مـ ـــ ــ ـ داف  ـــــ ـــ سـ ــــف و ـــ ايا القصــ ــ ـــ ـــ ـ ــع  ـــ ـــ ــ وجميـ ـــ ـــ ـ ــــــاب الكب ــ ـــة البـ ــ ـــ ــا واقعـ ـــ ـــ ـ ـــة وم ـــ ـــــرض , واملعاينـــ ـــ ــــة تتعـ ـــ ــا أن املدنيــ ـــ ـــ كمـ

ـــــة ـــــاطق متفرقــ ــــن منــ ــ ــــومي مـ ل يـــ ــ ـــ شــ ـــــف  ــــن دون , للقصــ ي ومـــ ــــــوا ل عشـ ـــــ شــ ــ و ـــ ــ ـــن دون تمي ـــ ـــون مـ ــ ــــذين يقيمــ ن الـــ ـــــدني ــاة للمــ ــ مراعـــ
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ـــات  ــ ـ ــ املمتل ــــ ـــرار  ضـــ ــ  ــــ ــافة إ ـــ ــارة الرعــــــب باإلضـ ــ ن وإثــ ــن املــــــدني ــ ايا مــ ــ ــــ ـــن ال ــــد مـــ ــــقوط العديــ ــ ســ ــــ ب  ـــا ســــــ ـــة ممـــ ــ ـــل املدينـ داخـــ
اصة  .5العامة وا

ة  -4 داف حارة القر عز -واقعة اس   :  محافظة 
ـــة   ـــ ــة منطقــ ـــ ـــ ــــــارة القر ــ حــ ـــ ـــ ـــا ع ـــ اتيوشــ ـــاروخ  ـــ ــــقوط صــ ــ ســ ـــة  ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــــت لـــ ــ ـــو ثابـ ـــ ــ ــا  ــــ ـــــب مــ ــ ـــة بحسـ ــ ص الواقعـــ ــــــت ــيفرة"تــ ـــ " عصـــ

خ  ــــــار ــ ــا  20/8/2015تـ ــــ ــ ـ ــتج ع ــ ــ م ) 10(نـــ ـــــ ـــ ــ بيـ ـــ ـــ ـ ــال،  ) 9(قت ـــ ـــ ـــة . أطفـ ـــ ــاء املكتظـــ ـــ ـــ حيـ ــــــن  ــز مـــ ـــ ــ عــ ـــة  ـــ ــ مدينـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ـــ ــــــارة القر ــ حـــ ـــ ـــ ـ عت و
ــ ـــ ـــ ـ ـــد  ـــ حـــ ــــدا، و ــ ة جـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــات الفق ـــ ــن الفئـــ ــ ـــ ن مــ ـــــدني ـــ ــا مـ ـــ ـــ ـ ــ يقط ـــ ـــ ـ ان وال ــ ـــ ـــ د بالسـ ــ ـــ ـــ ـ ـــق مل ـــ ــ ــــعيد املالصـ ـــ ة الســ ــ ـــ ـــ ـ ـــــرقا مق ـــ ــارة شـ ـــ ــ ــ ذه ا

ـــه  ـــ ــــــعيد بمنطقـــ ـــة الســـ ــ ـــ ليـ ــيفرة"و ـــ ـــ ن"عصـ ب ــ ـــ ـــ ـ ــارع املغ ــ ـــ ــا شــ ـــ ــ ــ ــبح، وجنو ــ ـــ ــارة املســ ـــ ــ ــ حــ ـــ ـــ ـ ــــــارع وادي القا ــماال شـــ ــ ـــ ـــت . ، وشــ ـــ ـــــان وقـــ ـــ ـ و
ـــاعة  ـــ ــ الســـ ـــ ـــ ـ ـــاروخ  ـــ ــــقوط الصـــ ــ ــــــرا 5(ســـ ــا )عصـــ ــــ ــ ـــائية ممـ ـــ ــ م املسـ ـــــ ـــ ـــــن مدارسـ ـــ ـــــادة مـ ـــ ــال عـ ـــ ـــ طفـ ـــه  ـــ ــــــرج فيـــ ــــذي يخـــ ــ ـــت الـــ ــ ـــ ــو الوقـ ــ ــ ـــ ، و

ــ ـــ ــــ ــــم ال ـــ ـــقوط معظــ ــ ــ ســــ ـــ ــــ ب  ـــــ ـــازل ســــ ـــ ــ ــــن منـ ـــ ـــزاء مــ ـــ ـــدم أجـــ ـــ ــاروخ تـــ ـــ ـــقوط الصــــ ـــ ـــــن ســـ ــ ــــــتج عــ ـــا نـــ ــ ـــ ـــال، كمـ ـــ طفـــ ــــــن  ) م.م.ص(ايا مـــ
سيطة وإتالف باص املواطن )م. م(و اص املواطن )غ.ع(، و من املنازل ال   ).غ.م.ع(، و

ود  ـــــ ـــ ــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ـــمون شـ ـــ ـــ ـــب مضــ ـــ ـــ حســ ــرا )م.ق.ح.ع(و ) ع.ع.ع(، )غ.م. خ(، )س.م.أ(و ـــ ــ ـــ ـــة عصـ ــ ـــ امســـ ـــاعة ا ـــ ـــ ــــــوا الســ ـــ ــ حــ ـــ ـــ ــ ـ ـــه  ـــ ـــ ، أنــ
ــــــوم  ــــــن يــ ـــــال 20/8/2015مــ ــ ـــة العـ ـــ ــام مدرســ ــ ـــ ـــــدم أمـ ــــــرة القـــ ـــــون كــ ــ ــارة يلعبـ ـــ ــ ـ ـــال ا ـــ ــــان أطفــ ــ ــ ــا  ــــ ــــــاء مــ ــا أثنــ ـــ ــ اتيوشـ ـــاروخ  ـــ ـــقط صــ ــ م، ســـ

ـــد  ـــ ـــ ــــه، وعنــ ــ ـــ ــــــودة فيــ ـــ ــاعة املوجــ ـــ ـــ ــــة البضـــ ـــ ــ افـ ــــررت  ـــ ـــذي تضــــ ـــ ـــ ، والــ ــ ـــ ـــ ضـــ ــــان ا ـــ ــ ــ ـــام د ـــ ـــ ـــــف أمـ ـــ ــــان كثيـــ ــ ـــ د دخــ ــــو ـــ ـــث شــــ ـــ ـــ ـــة، حيــ ـــ ــ ليــ
طفال ايا  ه لل دوا أشالء ممزقه وجثث مبع م شا  . حضور

ــة مل ـــ نــ ـــة ال ــ ــــد معاينــ ــ ـــد وعنـ ـــ ـــة أي تواجـ ـــ ــ املنطقـ ـــ ــ ـــد  ـــ ـــــن يوجـ ـــم يكــ ـــ ، ولـ ــك ــ ــ ســـ ـــ ــ ـــو  ــ ــ ــــــان  ـ ــــدت أن امل ــــة، وجـــ ــ ـــقوط القذيفـ ـــ ـــان سـ ـــ ـ
ـــة  ـــ بـ ات قر با ــ ـــ ـــاك اشــ ــ نــ ـــون  ــ ــ ــــــن أن ت ـــا ال يمكـ ـــ ـــة، كمـ ــ ــ املنطقــ ـــ ــ ــــــيطر ع سـ ــ  ـــ ــ ـــة ال ــ ـــة للمقاومــ ـــ عـ ة تا ـــــكر ـــات عســ ــ ــــــكري أو آليــ عسـ

ـــــة ـــ ــــــيط املدينـ ــ ــ محـ ـــ ـــ ـ ـــدور  ــ ـــ ــ تـ ـــ ـــ ـ ات ال با ــ ـــ ـــ شـ ــع  ـــ ـــ ـــن مواقـ ــ ـــ ــــدا عـ ـــ ـــــد جــ ـــ عيـ ـــه  ـــ ونـــ ــــــان  ـــ ــن امل ــ ــ ــ. مـــ ـــ ـــ ــــد أكـ ـــ ود أن وقــ ـــــ ـــ ادات الشـ ــ ـــ ـــ دت شـ
ـــه  ـــ ـــاه منطقــ ــ ـــــن اتجـــ ـــــق مـــ ــ ــاروخ أطلـ ــ ــ ـــان"الصــ ـــ ــ و ــة با ـــ نديـــ م"ا ـــا ــ ي وحلفـــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــــا جماعــ ــ ــيطر عل ــ ـــ سـ ــ  ـــ ـــ ـــة ال ــ ــ املنطقـــ ـــ ـــ . ، و

ــــز  ــ عـــ ـــة  ـــ ــ محافظـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ع ل ـــا ــ ـــ ـــــكري التـ ـــ ــ العسـ ـــ ـــ ـ ب ــد ا ــ ـــ ــ )ب.ع.أ(وأكــ ـــ ـــ ـ ــــــار ال ثـــ ـــذوف و ـــ ــ ــا املقـ ــــ ـــة لبقايـــ ـــ ـــــالل املعاينـــ ـــ ــــن خـ ـــ ــــه مــ ــ ، أنـــ
ـــاروخ  ـــ ــــوع صــ ــ ـــن نــ ـــ ـــذوف مــ ــ ـــا، أن املقـــ ــ ـــ ـــا"خلف ــ ــــل "اتيوشـــ ـــ ــــة تحمـ ــ ــ ــــــن عر ـــــادة مــ ــــق عـــ ــ ــ تطلــ ـــ ـــ ــا ) 40(، و ــــ ــ ـــافة ل ــ ــــل مســـ ـــ ــاروخا، واقـ ــ ــ صــ

ــــم 30( ــ ـــاه )كـــ ـــ ــ ـــــن اتجـ ــ ــــه مــ ــ ــــــم إطالقـــ ــاروخ تـــ ـــ ـــ ـــــد"، وأن الصـ ـــ نـ ن"أو " ا ــــــت ي "الســـ ــــو ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ شــ ــا ميل ــ ــ ـــ ــيطر عل ــ ـــ ســ ـــاطق  ـــ ــ ــ منـ ـــ ـــ ـ ، و
ا تنفجر إ شظايا ايا، وأ خ يحدث عند سقوطه حروق  ال ذا النوع من الصوار ، وأن    .وقوات صا

بة  ــ ـــ سـ ـــة امل ــ ـ ـــة أن ا نـــ ـــدى ال ــــت لـــ ــ ــــه ث ـــن أدلــ ــــه مـــ ـــم التوصــــــل إليــ ــا تـــ ـــ ــية ومـ ــ ــذه القضــ ــ ــ ــ  ـــ ـ ـــت  ــ تمـــ ـــ ـ ــات ال ــــالل التحقيقــــ ــــن خــ ومــ
ي وقوات صا املتمركزة  مناطق  و شيات ا اك  ميل ندية"لالن ان"و" ا و   ". ا
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ن   شعب الدبا  -5 داف مدني عزم -واقعة اس  :حافظة 

ـــــة ادثـــ ع ا ـــا ــ ص وقـــ ــــــت ـــاعة  تــ ـــ ــــــوا الســ ــ حــ ـــ ـــ ـــه  ـــ خ ) 6:30(انــ ــــــار ــاءا بتــ ــ ــ ـــروج 8/4/2016مســ ـــ ــاء خــ ـــ ـــــاون أثنـــ ـــ ـــة  ـــ ــــقطت قذيفــ ــ م، ســ
ــتج  ــ ـــارع، ونـــ ــ الشــــ ـــ ــ ـــدين  ــ ــابة املتواجــ ــ ــا أدى إلصـــ ــ ـــا، ممـــ ـــ ـ ـــــــان وقوع ــ م ـــ ــ ـــة  ــــــظايا القذيفــــ ـــايرت شـ ــــرب، وتطــــ ــــالة املغـــ ــــن صـــ ن مـــ ــــل املصـــ

م ) 14(عن ذلك سقوط  حا) 12(قت و) 2(ية من بي   .جر
ـــــوال ال ــ ـــ ـــ ـــ ـــمون أقــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــب مضـ ـــ ــ ـــ ـــ حســ ودو ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة )م.ع.ق(و) ن.ع.ا(، )م.ن.ي(، )س.ا.م: (شــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــاعة السادسـ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــوا السـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه حـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــدوا أنـ ـــ ـــ ــ ـــ ، أكــ

خ  ــــــار ــــرب بتــ ـــ ـــــالة املغـ ــد صـــ ــ ـــ عـ ـــــف  ــــــا 8/4/2016والنصـــ ــ ــتج ع ــ ــ د، ونــ ـــــ ـــ ــن امل ــ ــ ن مــ ــــل ـــ ـــروج املصـ ـــ ــاء خــ ــ ـــ ــــــاون أثنـ ــ ـــة  ـــ ـــقطت قذيفــ ــ م ســـ
ــ ـــ ـــ ــــالق الصــ ـــ ــ ــــون، وأن إطـ ـــ ــــانوا يلعبـــ ـــ ـــ ـــذين  ــ ـــ ـــال الــ ــ ـــ طفــ ـــض  ـــ ـــ عـ ـــان و ــ ـــ ــ ـــس امل ـــ ــ ــ نفــ ـــ ـــ ــ ـــدين  ــ ـــ ن املتواجــ ــــــواطن ــ ــابة املــ ـــ ـــ ــــــن إصــ ـــ ــم مـ ــ ــ ـــ اروخ تـ

ل  ـــــ ـــ ــ شــ دافه  ـــــ ـــ ــ ــــــتم اســ ــ ــ يـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــوري، وأن ال ــ ـــ ـــ م ــر ا ــ ـــ ـــ ــ القصــ ـــ ـــ ــ ـ ـــا  ــ ـــ ــــوات صــــ ـــ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ـ ــيات ا ــ ـــ ـــ شــ ــيطرة مل ــ ــ ـــ ــز وســ ــ ـــ ـــ ــاكن تمركــ ــ ـــ ـــ أمـ
 .مستمر

ــــــكري  ـــ ــ العســ ـــ ـــ ـــ ب ايا ورأي ا ــ ـــ ـــ ـــ ـــــوال ال ــ ود وأقــــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــة، ومــ ــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــــ ـــ ــــن خــــ ـــ ومـــ
ــ  ـــ ــ ــاك  ــ ـــ بة لالن ــ ـــ ســ ـــة امل ــ ــ ن أن ا ـــــ ـــه، تبــ ــ نــ ع ل ـــا ــ ــ التــ ـــ ــ ــزة  ـــ ـــا املتمركــ ــ ـــــوات صــ ي وقــ ــــو ـــ ــيات ا ــ شـــ ـــوري"مل ـــ ـ م ــر ا ــ " القصـــ

  ".تبة السالل"و
داف مناطق مدنية  واقعة  -6  :  محافظة عدن - "دار سعد"اس

ــــــوارع  ــــــاء وشــ ــ أحيــ ـــ ـــ ــاكن  ــ ــــن املســــ ـــــدد مــــ ـــو عـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــول الواقعــ ــ ــــــان حصـــ ــ ــــعد"م ــ انية  6"دار ســ ــ ـــ ـــة ســـ ـــ ان، وذات الكثافــ ــ ـــ ــــة بالســـ ــ لــ
ــاء  ـــ ـــ ــ ــ أحيــ ـــ ـــ ــ ــ ـــد  ـــ ـــ التحديـــ ــــة، و ـــ ــ ــــرقية"عاليـــ ـــ ـــ ـــعد الشــ ــ ـــ ـــ ــــدان"و" دار سـ ــ ـــ ــارع امليـــ ــ ـــ ـــ ـــب " شــ ـــ ـــ ـــوارع بجانـــ ـــ ـــ ـــــيخان"وشـــ ـــ ــ د شــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــص ". م ـــ ـــ ــ وتخلـ

ـــة  ــ منطقـــ ـــ ـ ــرر ع ــ ل متكــ ـــــ شـ ــ تلــــــك الشــــــوارع  ـــ ـ ــاون ع ــ ــ ـــا وال ــ اتيوشـ ــــذائف ال ـــف بقــ ــ ـــــن جــــــراء قصـ ايا مـ ــ ـــ ـ ـــقوط  ــ ســـ ـــ ـ ـــة  الواقعـــ
ــــعد" ــ ـــ خ " دار ســــ ــــــالتوار ـــ ر ) 1،4،6،7،11،18،19،20.21،22،24(بــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــن شـــ ـــ ـــ ــباح 2015) 7(مــ ـــ ـــ ــ ــر والصـــ ـــ ـــ ــ ــن الفجـــ ــ ـــ ــ ــــــات مــــ ـــ ــ وقــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــ م 

ـــقوط  ـــ ــــذائف ســ ـــ ــــك القـ ـــ ـــــن تلـ ــ ــتج عـ ــ ــ ــــل، ونــ ـــ ــــــف الليـ ة ومنتصــ ــ ـــ ـــ م ) 56(والظ ـــــ ــيال مـــ ــ ـــ ــــال و) 15(قتـ ـــ ــ ) 8(طفـ ـــ ـــ ــافة إ ـــ ــاء، إضـــ ــ ـــ ) 89(سـ
م  حا، م   .امرأة) 17(طفال و) 16(جر

د  ـــا ــ ــأقوال الشـــ ــ ـــ ــاء بـ ـــ ـــــد جـــ ــ ـــــعد )أ. غ. م.ح(وقـ ــ ـــــدار سـ ــ ــــــكن بـ ســ ــــذي  ــ خ ، والــ ــــــار ـــه بتــ ـــ ــــدان، بأنــ ـــ ـــارع امليـ ـــ ــام (م 19/7/2015شــ ــ ـــ ــــث أيـ ـــ ثالـ
ــد ـــ ــتعلت ) العيــ ـــ ـــــرمي، واشــ ضــ ـــا ا ــ ـــة صــ ـــ ـــب بقالـ ـــ ــــرت بجانـ ـــــاون انفجـــ ــ ـــة  ـــ ـــقوط قذيفـ ـــ سـ ــأ  ــــ ـــه تفاجـ ـــ ــباحا، أنـ ــ ــــة صـــ ــ ــــــاعة الثامنـ السـ

ــــــواطن  ـــ ــ ــيارة املــ ــ ـــ ـــ ــاملواطن )م.م(ســ ــ ــ ـــ ـــابات بــــ ـــ ــ ـــ ـــــدثت إصــ ـــ ـــ ن)أ.و(، و)أ.م(، وأحــ ـــر ــ ـــ ـــ ــا . ، وآخــ ــــ ــ ـــ ن بمــ ـــــغل ـــ ـــ شــ ن م ــــــواطن ــ ـــ ـــــان املــ ــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ـــ ــــــاء مــ ـــ ــ وأثنـ
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ــ ـــ عــ ــــدث، و ـــقوط حـــ ـــ ـــا سـ ــ ــ ــتج ع ــ ــ ــع نـ ـــ ـــــن التجمــ ـــالقرب مــ ــ ــــــرى بــ ــــة أخـ ــ ـــقطت قذيفـ ـــ ـــا، سـ ــ بــ ــاعة تقر ـــ ــــف ســ ــ ــــــن ) 10(د نصـ ـــدد مـ ـــ ــ وعـ ـــ ــ قت
ـــة  ـــ ــ املنطقـ ـــ ــ ـــا ع ـــ ــــــت تباعـ ـــــذائف توالـ ــــــب، إال أن القــ ــــدود والنقيـ ــــال حـــ ــاء بـــ ــــ ــــفيات أطبـ ــ شـ ــ مس ـــ ــ ن إ ــاب ــ ــ ــــعاف املصـ ــــــم إســـ ، وتـ ــ ـــ ــ ر ا

الشرقية ة و شارع امليدان والتو   .وأحدثت قت وجر 
د ـــا ــ ــأقوال الشـــ ــ ـــ ــاء بـ ـــ ــ خ )أ.م. أ. م( وجـ ــــــار ـــه بتــ ــ ــــدان، بأنـــ ـــ ــارع امليـ ـــ شـــ ــــــكن  ســ ــــــن 19/7/2015،  ــــد عــ ــ ــــذي يبعــ ـــ ــــة الـ ـــ لـ ــــب م ــ ـــان بجانــ ـــ ــ م 

ـــة  ـــ ـــ ادثـ ــان ا ــ ـــ ــ ـ ـــاس ) 20(م ـــ ــ د النـــ ـــا ــ ـــ ــــــادث، وشــ ـــ ـ ــــع ا ــ ـــ ــ موقــ ـــ ـــ ــ ــــه إ ــ ـــ ـــــاس، توجـ ـــ ــياح النـــ ــ ـــ ــ ــــذائف وصـ ــ ـــ ــــوع القـ ـــ ـــــوت وقــــ ـــ ــ صــ ـــ ـــ ــ ا، وع ــ ـــ ـــ ـــ م
ـــا ــ ـــ اتيوشــ ــــــاون و ــ ــ ــــذائف ال ـــ ـــقوط قـــ ـــ ـــ ب سـ ـــــ ـــ ســ ن  ــاب ــ ــ ـــ ــــت ومصـ ـــ ــ ـــــون جثـ ـــ ـــن. يحملــ ـــ ــ ــــــى مــ ـــ ـ ــــــف أ ـــ ــــك القصـ ــ ـــ ــاد أن ذلـ ــ ـــ ــ ــ  وأفـ ـــ ـــ ـــ ــاكن ال ــ ـــ مـــ

ي وقات صا و شيات ا ا ميل   .تتمركز ف
ود  ـــــ ـــأقوال الشــــ ـــ ــاء بـــ ــ ـــ ــــــأن )ه. ق. س. م) (ح. ع. م(و ) ن. س. م(وجــ ــــذائف، بـــ ـــ ــا القــ ــ ـــ ــ ـــقطت ف ـــ ــ ســـ ـــ ــــ ـــــاطق ال ان املنــــ ــ ـــ ـــ ـــن سـ ـــ ـــم مـــ ــ ــــ ، و

ـــة  ـــ ـــــذائف متتاليــ ــ ــــدة قـ ـــ ـــإطالق عـ ــ ــاموا بــــ ــ ــ ـــا قــ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـ ــيا ا ـــ شـــ ـــــف  -ميل ل مكتــــ ـــــ شـــ ــاء  -و ـــ ــ أحيـــ ـــ ـــ ــــعد"ع ــ ــدار ســ ــ ـــ ــا " بـ ــــ ـــ م
ــ" ـــ ـــ ــــدانشـ ــ ـــب " ارع امليـــ ـــ ـــــوارع بجانـــ ــ ـــــيخان"وشــ ـــ د شـ ـــــ ـــ ـ ن " م ـــــ ـــ ــ بـ ـــ ـــ ـ ر ــ وا ـــ ـــ ـ ــن القت ــ ـــ ــد مــ ــ ـــ ـــذائف العديــ ـــ ـــدثت القـــ ـــ ــ ـــرقية، وأحـ ـــ ــ الشـ و

ن ـــــدني ـــن أي . املــ ــ ــــدة عــ عيـــ ة و ـــــكر ــال عســ ــ ـــــن أي أعمـــ ـــدة عــ ـــ عيـ ان و ــ ـــ ـــة بالســ ـــ ولـ ـــة مأ ـــ ــاطق مدنيـ ــ ــ منـــ ـــ ــ ـــاطق  ـــ ـــــذه املنـ ــ ــادوا أن  ــ وأفـــ
ـــــن ا ــ ، ومــ ــ ـــ ــــ ي دون تمي ــــــوا ل عشــ ـــــ شــــ ـــــذائف  ــ ـــــك القــ ـــــالق تلـــ ــ ـــان إطــ ـــ ـــ ــــة، و ـــ ي مقاومـ ــــو ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ شــ ــا ميل ــ ــ ــ ــــد ف ـــ ــ تتواجــ ـــ ــــ ــات ال ـــ ــ ـ

  .وقوات صا
ــــــار  ــــة آلثــ ـــ ــرة الفاحصـ ــ ــ ــــالل النظــ ـــ ــــن خـ ـــ ود، ومـ ـــــ ن والشـــ ـــــ ايا واملبلغـــ ــ ـــ ـــ ايا وذوي ال ــ ـــ ـــ ـــــوال ال ــ ــماع أقـ ــ ـــ ـــــالل سـ ـــــن خـــ ـــة مـــ ــ نـــ ن ل ـــــ تبـــ
ـــدت  ــ ــ تواجــ ـــ ــ ــيارة ال ــ ــ ــ السـ ـــ ــ ـــــدت ع ــ وجــ ـــ ــ ــــــار ال ثـ ــــرمي، و ضـــ ــــه ا ــ ــع بقالـ ـــ ا كموقــ ــف ـــ ــم قصــ ــ ــ تـــ ـــ ــ ــاكن ال ــ مـــ ــ  ـــ ــ ـــــذائف  عـــــــض القــ

ـــب  ـــ ـــ ـــاه بجانــ ـــ ــ ــن اتجـــ ــ ـــ ـــ ـــــت مـ ــ ـــ ــــة أطلقـ ــ ـــ ـــة، أن القذيفــ ـــ ـــ ديديــ ــازل ا ــ ــ ـــ ــــــواب املنــ ـــ ـــــدران وأبــ ـــ ــ جـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــظايا ع ـــ ـــ ـــار الشـ ــ ـــ شـــ ـــــة، وان ـــ ــــرق "البقالـــ ـــ ــ شــ
ــــــرب ـــا "غـــ ــ ـــ ــــــوات صـ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ شــ ــيطرة ميل ــ ــ ـــــت ســـ ـــ ــــت تحـ ــ انـــ ــاكن  ــ ـــ ــ أمــ ـــ ـــ ـ ــــــاجر، و نـــ ــ ال ـــ ـــ ـ ــراع وح ــ ــ ـــة الكـــ ــ ـــ ــاه جولـ ـــ ــ اتجــــ ـــ ـــ ـ ، و

ــم تحل ــ ــ ــ تــ ـــ ـــ ــــذائف ال ـــ ــــك القـ ـــ ـــا تلـ ـــ قايــ ــــة و ـــ ــور الفوتوغرافيـ ــ ـــ ا الصـ ــ ـــ ـــ ــا أو ــــ م، كمــ ـــا ــ ـــــةوحلفـــ نـــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ــ ــا مــ ـــ ــ ـ ـــــمن .  يل ــ ـــد تضـ ـــ وقــ
ـــا  ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــيات ا ــ شـــ ـــام مل ــ ــاء قيــ ــ ــ ــــرب  -دعـ ــمال غـــ ــ ـــــعد وشـــ ــــرق دار ســ ـــــمال شـــ ــا شــ ـــ ــ ــــيطرون عل ســـ ـــانوا  ـــ ـ ــع  ـــ ــــن مواقــ مـــ

ــــــوم  ـ ـــة ال ــ ــ منطقــ ـــ ــ ـــزارع ح ــ ن واملــ ب ــ ـــ ــ ــازل املغ ـــ ــــرورا بمنــ ــ ــــــراع مـ ـــة الكـ ـــ ــــم وجولـ ـــ ــــــواش در ــاون  –أحـ ــ ـــ ــــذائف ال ـــة بقـــ ــ ــــف املنطقــ بقصـــ
اتيوشا بصورة متتالية ول   .عدة أياموال

ـــا   ــ ـــوات صــ ي وقــــ ــــو ـــ ــيات ا ــ شـــ ـــــؤولية ميل ــ مســ ـــ ــ ــــة إ ــ الواقعـــ ـــ ــ ــا  ـــــ ـــت  ــ قامــــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــة مـــــــن خـــ ـــ نــ ـــت ال ــ ــــد خلصــ وقـــ
ر  منطقة دار سعد ا العديد من القت وا ات الذي نتج ع ا ن اب تلك    . عن ارت
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

خ  ــــــار تــ ــــه و ــ انــــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ص الواقعــ ــــــت ــــز 19/5/2015تـ ــ ــ مركــ ـــ ـــ ـــد  ـــ التحديــ ، و ــك ــ ــبح الســــ ــ ــ ــ املســ ـــ ـــ ــــط  ــــذائف وســــ ــ ــــدة قـ ـــــقطت عــــ م ســـ
ـــقوط  ـــ ــــك سـ ــن ذلـــ ــ ــتج عـــ ــ ــــــاون، ونـــ ـــفى التعـ ـــ شـ ـــق ملس ـــ ــــاري املالصـ ــ ــــول التجـ ـــرح مـــ ــ م ) 12(فــ ـــــ ية مــ ــ ـــ ن و) 5(ــ ـــــرأت م امــ ــ ـــ ــ بيــ ـــ ــ ) 7(قت

 . جر
ود ـــــ ـــ ــ ــادة  الشــ ــ ـــ ـــ ـــمون إفــ ـــ ــ ـــــدت مضــــ ــ ـــ ــــد أكــ ـــ ــ ــــــوا ) م.م.ع.ا(و ) س.م.خ(، ) س.ع.م(، ) م.م.ه: (وقـــ ـــ ــ ــ حـ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ خ ) 6:30(، أنـــ ــــــار ــ ـــ ــاء بتـ ــــ ـــ مســـ

ون 19/9/2015 ـــــ شـ ــــر  ســ ـــاب  ــ ـ ســــــاء وأر ـــن ال ن مـــ ـــان املــــــواطن ـــ ــا  ــاري أثنــــــاء مــــ ــ ـــــول التجــ ـــرح مـ ــز فـــ ــ ــ مركــ ـــ ـ ـــة ع ـــقطت قذيفـــ م ســـ
ــــدما  ـــ ــ ـــــز وعنـ ـــ ــــوار املركــ ـــ ــ بجـــ ـــ ـــ ــ و ـــة  ـــ ـــ ـــقطت القذيفـ ـــ ـــ ـــث سـ ـــ ــ ، حيــ ــ ـــ ـــ ضــ ـــد  ـــ ـــ عيـ ــال  ــ ـــ ــ ــــــتعدادا لالحتفـ ــ ــــــز اســ ـــ ـــــل املركـ ــ م داخـــ ـــا ــ ـــ احتياجــ

ــع ال ــ ـــ ـــقوط تجمــــ ـــ ــ ــــك ســـ ـــ ـــــف ذلــــ ـــ ـــان وخلـــ ـــ ـــ ــ ــنفس امل ــ ـــ ـــة بــــ ـــ ـــ ـــة الثانيــ ـــ ـــ ـــقطت القذيفــ ـــ ــ ايا  ســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــعاف ال ـــ ــــاس إلســــ ـــ ـــث  12نــــ ـــ ـــ ية ، حيــ ــ ـــ ـــ ـــ
ــــدى  ــ ــــل وإحــ ــــ ــ ا ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــار كب ـــ ـــار دمــ ـــ ـــان، وآثــ ـــ ــ ـــــال امل ــيل وتمـــ ـــ ســـ ـــدماء  ـــ رض، والــ ــ  ـــ ـــ ــــــاثرة ع ـــالء متنــ ــ شـــ ــــــاء و ســ ـــث ال ــ دت جثـــ ــــو شــــ

بوا لإلسعاف  عض من  ا  ان يقف أمام اورة ال    .املنازل ا
ـــالل  ـــ ــ ــــــن خـــ ـــ ايا ومــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ود وذوي ال ـــــ ـــ ــ ـــــوال الشـ ـــ ــ ــ أقـ ـــ ـــ ــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــــب مــ ـــ ــ حسـ ــــة، و ـــ ــ نــ ـــا ال ـــ ــ ـــ ـــت  ـــ ـــ ــ قامــ ـــ ـــ ــ ـ ي ال ــــدا ـــ ــ ــق امليــ ــ ــ ـــ ــراء التحقيــ ـــ ـــ إجـــ

 ، ـــا ــ ـــوات صــ ي وقـــ ــــو ـــ ــيات ا ــ شــ ــا ميل ــ ــ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ـ ـــــاطق ال ــن املنـ ــ ــ مـــ ـــ ـ ـــــذائف  ـــقوط القــ ــــة ســـ ـــــون منطقــ ــ ن، ونظــــــرا ل ـــــ واملبلغـ
ـــه مد ـــه منطقـــ نــــ ع ل ـــا ــ ــق التـ ــ ـــــق التحقيــ ــ ــل فر ــ ــــن قبــ ـــان مــ ــــ ـــة امل ــ ـــب معاينـ حســـ ــا و ـــ ـ و ات وال ول با ــ ـــ شــ ـــاطق  ـــن منـــ ـــــده عـــ عيــ ـــه  نيـــ

ــ  ـــ ـــ ــ ـــدة  ــ ـــ ـــا املتواجــ ــ ـــ ـــــوات صــ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ــيات ا ــ ـــ شـــ ــ مل ـــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ـــ بة باالن ــ ـــ ـــ ســ ـــة امل ــ ـــ ــ ــإن ا ــ ـــ ــ ــــكري، فـ ـــ ــــدف عســـ ــ ـــ ـ ا أي  ــــــم ـــ ــع ضـ ــ ـــ يقـــ
ان و   .7منطقة ا

ن  واقعة -8  :عز محافظة -قتل واصابه مدني
خ  ــــــار ــ ـــ ــــه بتـ ــ ـــ ـــة، بأنـــ ـــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ـــ ــــــف القضــ ـــ ــ ـــمنه ملـ ــ ـــ ـــ ــا تضـ ــ ـــ ـــ ــــب مــ ـــ ــ ـــة بحســـ ـــ ــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــ ــ ـــاعة  م10/5/2015تـ ـــ ـــ ــ ــ السـ ـــ ـــ ــ  11: 00ــ

رة  ـــا ــ ـــة القــ ـــ ـ ـــــوثر بمدير ــ ــ ال ـــ ــ ـــــف  ـــــم قصــ ــباحا، تــ ــ ــ ـــت  -صـ ـــ ــز، وتحـ ــ عـــ ـــة  ـــ ـــط مدينـ ــ ــ وســ ـــ ــ ــع  ـــ ــ تقــ ـــ ــ ــــــكنية ال ــاء السـ ــ حيـــ ـــد  ـــ ــو أحـ ــ ـــ و
ــــوط  ــ ش الـ ـــــ ــ ـــة وا ـــ ــــــيطرة املقاومـ ـــا -سـ ــ اتيوشــ ــــــاون وال ـ ــــذائف ال ـــــن قـــ ــ مــ ـــ ــ ــــدد كب ــ ل . عـ ـــــ ــ ــ م ـــ ــ ن ع ـــــذيفت ــا قــ ـــ ــ ـــقطت م ـــ ـــد سـ ــ وقــ

ــ ـــ ـــ ـ ـــــطح امل ـــ ــ سـ ـــ ـــ ـ ــ ع ـــ ـــ ـ و ــوان،  ــ ـــ ـــــور دبــ ـــ ية  منصـ ــ ـــ ـــ ـ ــا أدى ال ــ ـــ ل ممــ ـــــ ـــ ـ ــــوش امل ــ ـــل  حـــ ـــ ـــة داخـــ ـــ ــــظايا  -ل، والثانيـــ ـــ ـــاير الشــ ـــ ـــة لتطـــ ـــ يجـــ ن
ـــــذائف  ــن القــ ــ ــ ـــة عـ ـــ ــــل  -الناتجـ ــــوان، ومقتـــ ــرة  دمحم دبـــ ــ ســـ ــابة رب  ـــ ــ إصــ ـــ ــ ــافة ) 7(إ ـــ ان، باإلضــ ــ ـــ ــ ـــــن ا ن مــ ـــــ ــرته  واثنــ ــ ـــراد أســـ ــ ـــن أفــ ـــ مـ

ساء و ) 5(إ إصابة  ايا الواقعة من ال ان معظم  ل و ن إلحدى شقق امل ن من املستأجر   .طفالمصاب
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  :أسماء القت 
  العمر  سم  م
  عام11  حمزة منصور دبوان حزام  1
  عام 17  دمحم منصور دبوان حزام  2
  عام 16  رنا منصور دبوان حزام  3
  عام 21  رحاب منصور دبوان حزام  4
  عام 45  صباح سعيد املقطري   5
  عام 34  نجيبه ع دمحم سعيد  6
ول   بة فؤاد ع دمحم  7   مج

  
ن أسماء   : املصاب

  العمر  سم  م
  عام 20  ديل فواد ع دمحم  1
  عام 22  اله فواد ع دمحم  2
ه عبده دمحم صا  3   عام 45  عز
  عام16  روان منصور دبوان  4
  عام 12  شو منصور دبوان حزام  5

  

ــ   ـــ ـــ ــ ـــ ر ايا وا ــ ـــ ـــ ــ ــ ــوال ذوي ال ــ ــ ـــ ــتماع ألقــــ ــ ـــ ــ ســـ ــــة، و ـــ ــ ـــة للمعاينـــ ـــ ــ ـــ ـــان الواقعــ ـــ ــ ـــ ـ ــ م ـــ ـــ ــ ــ ول إ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ــ ــ ــــة إ ــ ـــ نـــ ـــع بال ــ ـــ ـــ ــــدث دفــ ـــ ـــ ــ ـــذا ا ـــ ـــ ــ ـ
ود ــ ـــ م . والشـــ ــ ـــ ـــة ومــــ ــ نـــ ـــل ال ـــ ــــــن قبـــ م مــ اد ــ ـــ ــــــماع شـــ ـــم ســـ ـــ ـــــذين تــ ــ ود الــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ــــ ـــد ورد  ـــ ) ح.د.م.ع(و) د.ا.ع(و) ا .ط.ع(وقــ

ــ) ع.س.م.ع(و ـــ ــان الواقعــــ ـــ ــــ ــ م ـــ ــــ ـــدين  ــ ـــــانوا متواجــــ ــ ــ م  ـــأ ــ ـــــادة بــــ ــا فــــ ــــ ان، كمـــ ــ ـــ ــــ ـــــن ا ــ ــم مــ ــ ــ ـــ ــــف وأن معظم ـــ ــــدوث القصــ ـــ ــــد حــ ــ ة عنـــ
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ــاير  ـــ ــا تطــــ ــ ـــ مـ ــتج ع ــ ــ ل نــ ــ ـــ ــــ ــــوش امل ــ ــ حــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــــطح، والثانيـــ ــ ـــوق الســ ـــ ــ فــ ـــ ـــ و ـــــوان  ــ ـــــور دبــ ل منصـــ ـــــ ـــ ــ م ـــ ــــ ن ع ـــــذيفت ــ ـــقوط قـ ـــ ســ ـــــادوا  أفـــ
ــ  ـــ ـ ــتأجرة  ــ ـــرى ُمســ ــرة أخـــ ــ ــوان وأســ ــ ـــور دبــ ـــــرة منصـــ ــراد أسـ ــ ـــــن أفــ ــــدد مـ ــابة عــ ــ ـــل وإصــ ــ مقتـــ ـــ ـ ـــا أدى إ ـــقق ممـــ ــــل الشـــ ــ داخــ ـــ ـ ـــــظايا إ الشـ

ل  ـــــ ـــ ـــس امل ـــ ــادث .  نفــ ــ ـــ ـ ـــذا ا ـــ ــ ــــة ل ــ يجــ ـــقط ن ــ ــد ســـ ــ ـــ ــ و) 7(وقـ ـــ ـــ ــــــماع ) 5(قت ـــم ســ ـــ ـــذين تــ ــ ــ الـــ ـــ ـــ ر ود وا ـــــ ــــاد الشـــ ـــ ــا أفـ ـــ ـــابات، كمـــ ـــ إصــ
عز شفيات الصفوة والروضة  مدينة  ايا إ مس م بأنه تم إسعاف ال   .أقوال

ــ العســـــكري املرافـــــق ل ـــ ب ـــة، وا نــ ـــن ال ول مــ ــال ن بـــ لفـــــ ــــل امل ـــة املرفـــــوع مـــــن قبـ ــا تضـــــمنه محضـــــر املعاينــ ــا ملـــ ـــإنووفقـــ  ـــــم، فــ
ــــز  ــ تتمركـــ ـــ ـ ـــــاطق ال ــن املنـ ــ ــا مــ ـــ ــ ــو تــــــم إطالق ــ ــ ــ  ـــ ـ ــــس ال ـــــرى مـــــــن نفــ ــاطق أخـ ــ ــ منــ ـــ ـ ــــة، و ادثــ ــــع ا ــ موقـــ ـــ ـ ـــقطت  ــ ســـ ـــ ـ ــــذائف ال القــ
ــــد،  يــ ــ ال ـــ ـ ــ  ـــ ـ ـــة  ــ املاليـــ ـــ ـ ــــل ومب ــــن جبــ ــاذ بــ ــ ـــة معــ ــ  مدرســـ ـــ ـ ـــة  ــد الثكنــــــات الواقعـــ ــ التحديــ ، و ـــا ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــيا ا ـــ ــا ميلشـ ــــ ف

ــ ـــ ـ ــيا ا ـــ ــا ميلشـ ــــ ــيطر عل ــ ســ ــ  ـــ ـ ــاء ال ــ حيــ ــــــو مــــــن  ـــد و ـــم التأكـــ ــا تـــ ـــ ــادث، كمـ ــ ــ ن وقــــــوع ا ـــا حــــــ ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــق  -و ــ ــل فر ــ ــــن قبــ مــ
ول  ـــــ ـــ ــ ــ ـــــداف  -ال ـــ ـــ ـ ــات أو أ ـــ ــ ـــ ــــا أي ثكنــ ــ ـــ ـــ ــــد ف ـــ ـــ ـــــكنية، وال توجــ ـــ ـــ ــــة سـ ـــ ـــ ــ منطقــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــذائف  ــ ـــ ــا القــ ـــ ــ ـــ ــ ـــقطت ف ـــ ـــ ــ ــ سـ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــ ـــــن أن املنطقـ ـــ ـــ مـ

ا املدنية  الوقت الذي سقطت فيه القذائف د ش ات  ناك أية مواج ة، كما أنه لم تكن   . عسكر

يجة  : الن
ـــه  ـــ ـــا احتوتــ ـــ ، ومـ ــ ـــ ــ ر ــــــوال ا ود وأقـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ ــذه الواقعــ ــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ مــ
ن أن  ـــــ ـــة، تبـــ ـــ نــ ـــن ال ـــ ول مــ ــال ــ ــ ــــف بــ لــــ ــق امل ــ ــ ــ ــــل الفر ــ ــــن قبــ ـــــوع مــــ ــــة املرفـــ ــر املعاينــــ ــ ـــمنه محضــــ ــ ــا تضـــ ــ ـــة، ومــــ ـــ ـــة املرفقــ ـــ ر الطبيــ ــــــار التقــ

ي  ــــو ـــ ــيا ا ـــ ــ ميلشــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ـــــؤولة عـ ــــة املســ ـــ ـــة ا ـــ ـــب املاليـ ـــ ـــل ومكتـ ـــ ـــــن جبـ ــاذ بــ ــ ـــة معـــ ـــ ـــــزة بمدرسـ ـــا املتمركــ ــ ـــوات صــ ـــ وقـ
يد   . اللذان يقعان   ال

ندسة  -9 لية ال داف  عز  –واقعة اس  :محافظة 
خ  ــــــار ــ ــــه بتــ ــ ـــة بأنـــ ـــ ص الواقعــــ ــــــت ـــاعة 6/6/2015تـــ ـــ ــ الســــ ـــ ـــ ـ ــــدن  9:00م  ـــ ـــة عـــ ـــ ـــة بجامعــــ ـــ ندســـ ـــة ال ــ ـــ ليــ ــ  ـــ ـــ ـ ــــف مب ـــ ــــــم قصـــ ــباحا، تـــ ــ ـــ صـــ

ـــــعب  ـــ ـــة الشــ ـــ ــ ــاء مدينــ ــ ــ ـــ ـــن أبنـ ـــ ــ ــة مــ ـــ ـــ ـــــاك مجموعــ ـــ نــ ــــان  ــ ـــ ـ ـــث  ـــ ـــ ـــة، حيـ ـــ ـــ ليـ ـــب ال ــ ـــ ا بجانــ ــــدا ـــ ــ ـــــقطت إحـ ــ ــاون، ســـ ــ ـــ ــ ـ ــــذائف ال ـــ ـــــن قـــ ـــ ـــدد مــ ـــ ـــ عـ
ــاب ــ ــ ـــ ــادي، وإصــ ـــ ــ ـــــن عبــــ ـــ ــ ـــا محسـ ــ ـــ ــــدان صـــ ـــ ـــ ية غمـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــل ال ـــ ــ ــ مقتـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــا أدى ا ـــ ــ ــ ممـــ ـــ ـــ ــ ـ ــة املب ـــ ـــ ن بحراســـ ـــــ ـــ لفـــ ـــت م ـــ ـــ انــ ن  ـــر ــ ـــ ـــه آخـــ ـــ ـــ عــ ة أر

ر  ر املرفقة بملف الواقعة فإن أسماء ا حسب التقار ن بليغة ومتوسطة و م ما ب   : إصابا
  العمر  سم  م
  سنة 25  أمجد صا محسن عبادي  1
يم  2   سنة 20  دمحم عبدالرحمن دمحم إبرا
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ادي  3   سنة 35  احمد دمحم فضل 
يم يوسف  4   سنة 30  عمار عمر إبرا

  

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــة ومـ ـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ــــــن قبـــ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــ ــتماع إلـ ــ ــ ـــ ســ ــــــم  ـــ ـــــذين تــ ـــ ود الـــ ـــــ ـــ ــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ــ شـ ـــ ـــ ــ ـ ـــد ورد  ـــ ـــ ، )ع.م. ص.أ(و) ه.ف.م.ا(و ) أ.ع.ع.م(وقــ
خ  ــــــار ــ ـــة بتـــ ـــ ـــ ندســ ـــة ال ــ ـــ ليـــ ــ  ـــ ـــ ــ ـ ـــــب مب ـــ ــــدين بجانـــ ـــ ــ ـــانوا متواجــ ــ ـــ ـــ م  ـــأ ــ ـــ ــة بـــ ـــ ـــ ان املنطقـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــن سـ ـــ ــم مــ ـــ ـــ ــ ـ ــام  6/6/2015و ـــ ـــ ــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ـ ـــه  ـــ ـــ م، وأنــ

ـــاعة  ـــ ــ  9: 00الســـ ـــ ـــ ـ ــوار املب ــ ـــ ــوائية بجــ ــ ـــ ــــذائف عشـــ ـــ ـــــدة قــ ـــ ـــــقطت عـ ــ ــباحا، ســـ ــ ـــ ــادي صــ ـــ ـــ ـــن عبــ ـــ ــ ـــا محسـ ــ ـــ ــــدان صــ ــ ـــــل غمـــ ـــ ــ مقتـ ـــ ـــ ــ أدت إ
ــــم ــ ــ ن  ـــر ــ ـــة آخـــ ـــ عــ ـــابة أر ـــ ــــــن : وإصــ م مــ ــــــيف لــ ـــم ت ـــ ـــــذين تــ ــة الـــ ـــ ــــــات املدنيـــ راســ ـــــن ا ــ ــــانوا مـ ـــ ـ م  ــيع ــ ـــ ــار، وجمـ ـــ ــ ـــد وعمـ ـــ ـــــد، دمحم، أحمــ أمجـــ

ـــــب ـ ـــرقة وال ـــرض للســــ ـــــن التعــــ ــــه مــ اتـــ ــــة محتو ـــة وحمايــ ليــــ ــ ال ـــ ــ ــة مب ـــ راســ ـــة  ــاء املنطقــــ ــ ــ . أبنــ ـــ ــ ــــذائف ال ــة أن القـــ ـــ نــ ن ل ـــــ ــد تبــ ــ وقـــ
ــــان  ــ ـــ ــا  ــــ ــ ـ ــــــم اطالق ــ تـــ ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ـــــد، وأن املنطقـ ــ ــ أحمــ ـــ ـــ ـ ــ ب ـــ ـــ ـ ــزة  ـــ ـــ ـــا املتمركـ ــ ـــ ـــوات صـ ـــ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــيا ا ـــ ـــ شـ ــــة مليل ـــ عــ ــع  تا ـــ ـــ ا  مواقـ ـــدر ـــ مصـــ

ن ا أي مس ة، وال يتواجد ف داف عسكر ا أي أ ا القذائف لم تكن ف  . سقطت ف

يجة  : الن
ـــمنه  ــ ــا تضــ ــ ، ومـــ ــ ـــ ــ ر ــــــوال ا ود، وأقـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ ــذه الواقعــ ــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ مــ
ـــة  ـــ ـــــررات املرفقــ ـــ ـــائق وا ـــ ــــة والوثــ ــ ر الطبيــ ــــــار ــــه التقــ ـــ ــا احتوتـ ـــ ول، ومـــ ــال ــ ــ ـــــف بــ ــ لـ ــق امل ــ ــ ــ ــــل الفر ــ ــــن قبــ ـــ ــــوع مـ ـــ ـــة املرفـ ـــ ــــــر املعاينــ محضــ

ــــذا ــ ــ  ـــ ـ ب  ـــــ سـ ـــة امل ــ ـ ـــة أن ا نـــ ن ل ـــــ ــية، تبـ ــ ـــــف القضــ ـــــزة  بملـ ــــت متمركـ انــ ــ  ـــ ـ ـــا ال ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــيا ا ـــ ــــو ميلشـ ــ ــاك  ــ ــ ن
  .  ب أحمد بمحافظة عدن

عز  –واقعة سقوط صاروخ  سوق شع  - 10   : محافظة 
خ  ــــــار ــ ــ تـــ ـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ ــة بأنــ ـــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ ــــــم 24/2/2017تـ ـــ ـــة تــ ـــ ـــ معــ ـــــوم ا ـــ ــاء يـــ ــ ـــ ــ ــــن مســ ــ ـــ ــــف مـ ـــ ــ ـــة والنصــ ـــ ــ امســـ ـــاعة ا ـــ ـــ ـــام الســ ـــ ـــ ــ تمــ ـــ ـــ ــ م  و

ـــــط مدينــــــة ــ وسـ ـــ ـ ــــعبية  ــــواق الشــ ســ ـــد  ــــف أحـــ ـــــن ســــــوق  قصــ ـــالقرب مـ ــ ــ بـ ـــ ـ را ـــم ا ــ مطعـــ ـــ ـ ــــقط ع ــا ســ ـــ اتيوشـ ـــاروخ  ـــأرب بصـــ مـــ
اص واصابة  3القات القديم مما أدى ا مقتل  ن  16ا  آخر

  : أسماء القت  
  م  سم العمر

  1  عارف عبدامللك احمد صا عام 27
ش ع  عام 38  2  بداح درو
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  3  عادل صا احمد املنه  عام 12
  

ر  :  أسماء ا
  م  سم  العمر

يد ع احمد الوا  عام 25   1  عبدا
  2  دمحم احمد عبدهللا مص  عام 30
  3  دمحم ع ع معروف  عام 28
  4  عباس حسن حميد  عام 30
  5  سيف ع ع  عام 20
  6  عبده ع دمحم ع عام 66
  7  بكر دمحم ع املطري  عام 27
ه ابو بكر عام 38   8  صالح احمد عبدر
دل عام 30   9  خالد ع عبده احمد 
ن سعيد ناصر  عام 30   10  عماد ام
  11  قاسم عبده احمد ع  عام 60
  12  خالد عارف مبارك عام 20
  13  عمار حسن دمحم ع عام 20
وري عام 18   14  حندول دمحم صا ا
وري عام 20   15  دمحم احمد صا ا
  16  عبده حسن حميد مري  عام 19
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م  ــ ـــ ـــ ـــة ومـ ـــ ــ نـ ـــل ال ـــ ــــــن قبـــ م مـــ ــــــماع ــم ســـ ــ ــ ــذين تـــ ــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ وشـ ـــ ــــ ر ايا وا ــ ـــ ـــ ـ ـــــادة ذوي ال ــ إفــــ ـــ ـــ ـ ـــد ورد  ـــ ، )ن. س. ا. ع(وقـــ
ــــقط )ع.ح.س. ع(، و)ا.س.ا. م(، و)ا. ص. ا.م(، و)ا. ع.ا. ص(و ـــ ـــ ـــ ــــذي ســـ ــ ـــ ـــ ــــم الــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــوار املطعــ ـــ ـــ ــ ن بجــ ـــــ ـــ ــ ـــ ن واملقيمـــ ــــــامل ـــ ـــ ــ ـــــن العــ ــ ـــ ـــ ـــم مـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ، و

ــــدين بــــــالقرب  ـــــانوا متواجــ ـ م  ـــأ ــ ـــــث أفــــــادوا بـ ــــه الصــــــاروخ، حيـ ــر يــــــوم عليــ ـــ ـــن عصـ ــــة مـــ ادثــ ــــت ا ـــاروخ وقــ ــــقوط الصـــ ــان ســ ــ ــ ــن م ــ مــ
ــــق  ـــة املوافـــ ــ معــ ــ 22/2/2017ا ـــ ــ ــــقط ع ــا ســـ ــ اتيوشـــ ـــاروخ  ـــ ــــــوت صـ ـــه صـ ـــ ــد أنـ ــ عـــ ــا  ــــ ـــوا فيمـ ـــ ـــار عرفـ ـــ ــــوت انفجـ ـــمعوا صـــ ــ ـــم ســ ـــ ـ م، وأ

ـــاروخ  ـــ ـــ ــــقوط الصــ ـــ ــــــان ســــ ـــ ــ ــ م ـــ ـــ ـــ ــــوا إ ــ ـــ رعــ ــــــم  ـــ ــ ــــديم، وأ ـــ ــات القــــ ــ ـــ ــــوق القـــ ـــ ـــب ســــ ـــ ـــ ــال بجانــ ــ ــ ـــ طفــ ـــب  ـــ ـــ ــاور مللعــ ــ ـــ ــــ ــ ا ـــ ـــ ـــ را ـــم ا ـــ ــ مطعــ
ايا ممز  ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــالء ال ـــ ـــ ـــدوا أشــ ـــ ــ ـــب ووجـــ ـــ ـــ ــ ملعــ ـــ ـــ ــ ـ ــلت  إ ــ ـــ ــ ــ وصــ ـــ ـــ ــ ـ ـــايرت ح ــ ـــ ــاروخ تطـــ ــ ـــ ــ ـــار الصــ ـــ ـــ ـــــن انفجــ ــ ـــ ـــة عـ ـــ ــ ـــظايا الناتجـــ ـــ ــ ـــــة، وان  والشـــ ـــ قـــ

ـــفى  ـــ شـ ــأرب واملس ــ ـــة مـــ ـــ يئـ ـــفى  ـــ شـ ــ مس ـــ ــ ايا إ ــ ـــ ــ ــــعاف ال ــاموا بإســـ ــ ــــــم قـــ ـ ـــــم، وا ـــن املطعــ ـــ ــــة مـ بـــ ــال القر ـــ ـــــرف العمــ ــ غــ ـــ ــ ــال وإ ـــ طفــ
ــ أ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ود، ومــــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــــة وشـ ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ول مـــ ــال ــ ــ ــــــف بــــ لـــ ـــادة امل ــ ـــ ـــــب إفـ ــ حســـ ــــه و ـــ ــا أنــ ــ ـــ ــــــكري، كمــ ــ ــ العسـ ـــ ـــ ــ ر ــــــوال ا قـــ

ـــة، أن ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ـــ م مـــ ــاد ــ ـــ ــ ــتماع إلفـ ــ ــ ـــ سـ ــــــم  ـــ ـــذين تـ ــ ـــ ــة الــ ـــ ـــ ـــــل الواقعــ ــ ــ محـــ ـــ ـــ ــ ـــقطت  ـــ ــ ــ ســ ـــ ـــ ــ ــــذائف ال ـــ ـــة  القـــ ـــ ـــ ــــن منطقـ ــ ـــ ـــــت مـ ـــ أطلقــ
 ، ـــا ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــيا ا ـــ ــا ميلشـــ ــ ــ ـ ــز ف ــ ــ تتمركـــ ـــ ــ ـــة ال ــ يـــ ــمالية الغر ــ ـــة الشـــ ـــ ـ ــ ا ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــــق امل ــــ ــل فر ــ ــــــن قبـــ ــــد مـ ــ ـــم التأكـ ــ ـــا تـــ ـــ كمـ

ــاروخ ـــ ــ لصـــ ـــ ـــ ــــظايا  ـــا الشــــ ـــ ـــــن أن بقايـ ـــة مـــ ـــ نــ ع ل ـــا ــ ول التـــ ـــــ ــ ـــة  ال ـــ ــ منطقــ ـــ ـــ ـــاروخ  ـــ ـــا الصــ ـــ ـ ـــــقط ف ــ ســـ ـــ ـــ ـــة ال ــ ــا، وأن املنطقـــ ــ اتيوشـــ
ة داف عسكر ا أي ثكنات أو أ   .سكن عمال ومحالت،  وال توجد ف

يجة   : الن
ـــه  ـــ ـــا احتوتـ ــ ، ومــ ــ ـــ ــ ر ــــــوال ا ود، وأقـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ ــــذه الواقعــ ــ ـ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ مــ
ــ  ـــ ــــ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ـ ــــــن  ـــــؤولة عـــ ـــة املســـ ـــ ـــ ـــة أن ا ـــ نـــ ن ل ـــــ ــــــية، تبـــ ــــــف القضـــ ـــة بملــ ــ ــــررات املرفقــــ ــ ـــ ـــائق وا ـــ ــــة والوثــ ــ ر الطبيـــ ــــــار التقــ

انت متمركزة  من ي وقوات صا ال  و   . طقة امل شمال غرب مدينة مأربميلشيا ا
داف واقعة  - 11 ن  مدينة الشعباس عز  – مدني   : محافظة 

ن ـــــوقع ــ مــ ـــ ــ ــا  ــــ اتيوشـ ــــذائف ال ـــه قـــ ـــ ـــقطت فيـ ـــ ـــذي سـ ـــ ـــان الـ ــ ــ ول : امل ـــة  :املوقـــــــع  ـــ ــ مدينـ ـــ ــ ــع  ـــ ـــام الواقــ ـــ ـ ــــكن ا ــام للســـ ـــ ــ العــ ـــ ــ املب
ــ ـــ ـــة وقـ ـــــنفس املدينـــ ــمالية بـ ــ ـــة الشــ ـــ ــــة مــــــن ا ــ دار ــــة العلــــــوم  ليــ ـــوار  ــ ـــعب بجـ ــام للســــــكن الشـــ ـــ ــ العـ ـــ ـ ــ املب ـــ ـ ـــــذائف  ــــقطت القـ د ســ

ــــداخل  ــ ـــ ــــان بـ ـــ ــ ـ ــامللف و ـــ ـــ ـــة بــ ــ ـــ ـــة املرفقــ ــ ـــ ــور الفوتوغرافيــ ــ ـــ ــ الصـــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــو مو ـــ ـــ ـ ــا  ــــ ــ ــــب مــ ـــ ــ بحســـ ـــ ـــ ــ ـــــدخل املب ـــ ــ مــ ـــ ـــ ــ ــــدا  ـــ ـــام وتحديـــ ـــ ـــ ـ ا
افة مناطق م ن من  ام يوجد نازح و مو بالصور . عدن/السكن ا عة طوابق كما  ون املب من أر ت   .و

ي ـــة  :املوقـــــــع الثـــــــا ـــ ـ ـــــن ا ــــة مــ ــ ـ دار ــــــوم  ــــة العلـ ليـــ ـــوار  ــ ـــــعب بجــ ـــة الشــ ــ ــ مدينــ ـــ ــ ــع  ـــ ـــذي يقــ ـــ ـــة الـ ـــ بـ ــارة العز ــ ــك حـــ ــ ــ الســـ ـــ ــ ــو ال ـــ ــ و
ـــابق  ــ ــــن طــ ــة مـــ ـــ ونــ ــ م ـــ ــ ــــذا ال ـــ ــ  ـــ ــ ـــدة  ــ ـــازل املتواجــ ــ ــــب املنــ ــا وأغلـــ ـــ بــ ــ تقر ـــ ــ ـــمائة م ــــــوا خمســــ ول بحـ ــع  ـــ ـــن املوقــ ـــ ــد عـ ــ ـــة يبعـــ يــــ نو ا

ــق ـــ ـــ ـــــث ســ ـــ ـــعب حيــ ـــ ــ ـــة الشــ ـــ ـــ ــاء منطقـ ـــ ــ ا أبنـــ ــك ــ ـــ ســـ ــــعبية  ـــ ـــازل شـــ ـــ ــ ــ منــ ـــ ـــ ــ ن و ــابق ــ ـــ ــ ــد وطـ ــ ـــ ــ ـــة واحـ ـــ ـــ عـ ــا التا ـــ ــ يـــ افت ــــــام ال ـــ ـــة أمـ ـــ ـــ طت القذيفـ
ن  ـــــ ــو املبـــ ـــ ــ النحـــ ـــ ـــ ــ وع ـــ ـــ ــ وقت ـــ ـــ ـــــت جر ــ ــات وخلفـ ــ ــ ــ ــــدة اتجا ـــ ــ عـ ـــ ـــ ا  ــــظايا ــ ــــت شــ ـــ ـــوش وتوزعـ ـــ ـــالم عرمــ ــ ــــــن ســـ ــ حســ ـــ ـــ ية يح ــ ـــ ـــ لل

  .تفصيًال باألوراق
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ا ص عن الواقعة وظروف   :م
خ  ــــــار ــ ــ 24/6/2015بتـ ـــ ـــ ـ ـــا ع ـــ اتيوشـــ ـــة  ـــ ـــقطت قذيفـــ ـــ ــيال ســـ ــ ـــ ـــر لــ ــ ـــ ـــة عشـ ـــ ــ ــــــرة والثانيـ ـــة عشـــ ــ ـــ اديـ ن ا ـــــ ـــ ـــا بـ ـــ ــــاعة مـــ ــ ــام م الســـ ــ ـــ ــ العــ ـــ ـــ ـ املب

ــــعب ــ ـــ ــــة الشــ ــ ـــ ــ مدينــ ـــ ـــ ــ ـ ــع  ـــ ـــ ـــام الواقـــ ـــ ـــ ــ ــــكن ا ـــ ــا . للســــ ــــ ــ ـــ ــــة ل ــ ـــ ــــوات املواليــ ـــ ـــ ي والقـ ــــو ـــ ــــ ــــة ا ــ ـــ ـــة جماعــ ــ ـــ ــــدر القذيفـــ ـــ ــ ـــان مصــ ـــ ــ ـــ ـــذين  و ــ ـــ اللـــ
ـــة  ـــ ــــف مدينــــ ــ ــ خلــــ ـــ ـــ ــ ــ ع ـــ ـــ ــ ــ ب ـــ ـــ ـ ــد و ـــ ـــ ــ أحمــ ـــ ـــ ــ ــــة ب ــ ـــــف منطقــــ ـــ ــــــزون خلــ ــــعب"يتمركـــ ــ ــة" الشــــ ـــ ـــ يــ ــمالية الغر ــ ـــ ـــة الشـــ ـــ ــ ــ ـــــن ا ــ ــــــن . مــ ــم يكــــ ـــ ـــ ولــ

ــ ـــ ـــ ــ ــدا املـ ـــ ــ ـــه عــــ ـــ ــ ــة لـــ ـــ ـــ اذيـــ ــــة ا ــ ـــ ـــام واملنطقــ ـــ ـــ ــ ــــكن ا ـــ ـــ ــ السـ ـــ ـــ ــ ـ ــدًا  ــ ـــ خ متواجــــ ــــــار ــ ــنفس التـــ ــ ـــ ــ ــ ة و ـــــكر ــ ـــ ـــــات عسـ ــ ـــ ــــد أي ثكنـ ــ ـــ ن، وال يوجــ دني
ــيات  ــ ــ شــ ا مل ـــدر ـــ ـــان مصــ ـــ ــ ــــة و ـــ بـ ــارة العز ــ ـــ ــكنية حـ ــ ـــ ـــة السـ ـــ ــ املنطقــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــــعب أيضــ ـــ ــــة الشـ ــ ــ مدينــ ـــ ـــ ــــرى  ـــ ــــة أخـ ــ ــــقطت قذيفــ ــ ـــــت ســ والوقـــ
ن  ـــــدني ـــدا املــ ـــ ة  عـ ـــــكر ـــات عســ ــ ــــه أي ثكنــ ـــقطت فيـــ ـــ ـــذي سـ ــ ــــــان الــ ـ ــ امل ـــ ــ ـــد  ـــ ــابق، وال يوجـ ـــ س الســ ــــــرئ ـــة للـ ـــ ــــوات املواليـ ن والقـــ ـــــوثي ــ ا

ان يالعزل و ح ع النحو  ن قتيل وجر ن ما ب ايا  املوقع   : ت حصيلة ال
ام  ول  السكن ا   :القت  املوقع 

  )سنة 28(عبيد عبدهللا دمحم ع                        ) 1
  )سنة18(         ع ناصر بخيت                       ) 2 
  )سنة 34(            خالد بجاش ع                   ) 3 

ول    ر  املوقع  شفيات(وا م إ املس   ):تم إسعاف
  )سنة17(  م ع دمحم حسن                          ) 1 
  )سنة24(    معاذ بجاش ع                            ) 2 
  )سنة29(         و عارف ع                           ) 3 
  )سنة13(            متعب بجاش ع                  ) 4 
ول   ر  املوقع  شفيات( ا م إ املس   ):لم يتم إسعاف

س جالل) 1     لو
  عبد الرحمن سيف) 2 
  أحمد عبده نصر) 3 
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يم دمحم أحمد فتي) 4    إبرا
  أحمد دمحم صا) 5 
  سامي فوزي دمحم احمد) 6 
  بليغ حسن دمحم) 7 
  سعيد بليغ حسن دمحم) 8 
  أحمد دمحم سليمان) 9 
  ياسر دمحم سليمان) 10 
  ناصر أحمد بخيت) 11 
  )طفل(عماد بليغ قائد )12 
  )طفلة(سعيدة بليغ قائد ) 13 
  )طفل(ع بليغ قائد )14 
  فؤاد دمحم سعيد ) 15 

  )طفلة(سملة مراد سعيد سيف ) 16  
  فارس دمحم سعيد) 17 
  )سنة 13(  كفاح دمحم سعيد ) 18 
  ميثاق يجاش ع دمحم) 19 
  خلدون دمحم بن دمحم عوض) 20 
  )طفلة(رقية سالم صا بخيت ) 21 
  جعفر أحمد قائد) 22 
  )طفل(سيف جعفر أحمد ) 23 
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يد جعفر أحمد ) 24     )طفل(ش
  )طفل(ع جعفر أحمد ) 25 

ي   :القت  املوقع الثا
  )سنة 58(       ناصر سالم دمحم عبوده         ) 1  
  )سنة  12(  دمحم يح حسن سالم عرموش  )2  

  )سنة 15( عبدهللا يح حسن سالم عرموش  )3  
ي   ر  املوقع الثا شفيات(ا م إ املس   ):تم إسعاف

كي ) 1    )سنة  49(        طارق احمد دمحم سعد ا
  خالد دمحم ع) 2       

شظايا ولم يتم - بوا  م وجر أص شفيات و م إ املس   :إسعاف
  مآ ع عبده مكرع) 1
ي ) 2  مس دمحم ا   ناصر 
  دمحم عمر صا شائف) 3 

  يح حسن سالم دمحم عرموش ) 4
ي ) 5 سا كر الع   صا أبو
يد) 6   عادل عبد ا
ي ) 7   سالم السليما
  :رصد وتوثيق الواقعة -

ــارس       ــ ــ ـــ ــر ومــ ــ ـــ ــ ايــ ن ف ـــــ ـــ ـــا بـــ ــ ـــ ة مـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــالل الف ـــ ــــة، خـــ ـــ ــ نــ عون ل ـــا ــ ـــ ـــدون التـــ ــ ـــ ـــام الراصـــ ـــ ـــ ـــذين 2016قــ ــ ـــ ايا اللـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــض ال ـــ عـــ ـــة  ـــ ـــ م، بمقابلــ
ــــــوا ال ـــ ايا  عرضــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــوال ال ــ ـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــ ــ ــتمعوا إ ــ ــ ـــ ـــاة، واســـ ــ ـــ يــــ ــارقوا ا ــ ـــ ـــ ـــذين فــ ــ ـــ ايا اللـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــر ال ـــ ــ ـــع أســــ ـــ ـــ لوس مـــ ـــا ــ ـــ ــاموا بــــ ــ ـــ ـــ ــابات، وقــ ـــ ـــ إصــــ
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ـــل ــ ــــن قبــ ــ ــد مـ ــ ــتمارات الرصـــ ـــ ـــوذج اســ ـــ ـــة نمـ ـــ عبئـ ــــــم  ــات وتـ ــ ثبـــ ود  ـــــ م ولشــ ـــر ــ ادات  وأســ ــ ـــ ـــة وشــ ــ ر الطبيــ ــــــار ــا التقـ ـــ ــ ــــق  ـــــد مرفـــ الراصــ
ـــو  ــ ــ النحـــ ـــ ـــ ــية وع ـــ ــــــف القضـــ ـــــق بملــ ـــــذي مرفـــ ــ ــد والـ ـــ ـــل للراصـــ ـــ ــر املفصــ ــ ـــ ـ ــية و التقر ــ ـــ صـ ــات ال ـــ ــ ـــــن البطاقـ ـــــور مـــ ــ ـــذلك صـ ـــ ـــاة وكــ ــ الوفـــ

ن تفصيال باألوراق   .8املب
ــــــق _   ـــة  :إجــــــــراءات التحقيــ ـــ نــ ــاء ال ــ ـــ ـــــض أعضـ عـــ ــام  ــ ـــ ــــق، قـ ــ ـــــد والتوثيــ ــة بالرصـــ ـــ اصـــ ــــــائق ا ــ الوثــ ـــ ـــ ــــالع ع ـــ طـ ـــد  ـــ لوس عــ ـــا ــ بـــ

ـــة  ـــ نــ ــاء ال ــ ـــ ــام أعضـ ـــ ــ ــا قـ ــــ م، كمــ ـــــوال ـــماع أقـــ ـــ ـــالل ســ ــ ـــــن خـــ ــ ــات مـ ــ ـــ ثبـ ود  ـــــ ـــــن شـــ ــات مـــ ــ ــ ــع املعلومــ ـــ ــ ـــم جمـ ـــ م وتــ ـــر ــ ايا، وأســـ ــ ـــ ـــ ــع ال ــ ـــ مـ
خ  ــــــار ــ ـــ ــ 16/6/2016بتـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــديو ال ـــ ــ ـــاطع الفيـــ ــ ـــ ـــ ــــــض مقـ ــ ـــ عـ ــــة، و ـــ ــ ــــور الفوتوغرافيـــ ــ ـــ ـــــاط الصـــ ـــ ـــ ـــاك، والتقــ ـــ ـــ ــ ـ ن ــــــرح  ـــ ــ ــ مسـ ـــ ـــ ــ ــ ول ا ــال ــ ــ ـــ م بـــ

ايا ق من أسر ال ا الفر   .حصل عل
ود   : ما جاء  أقوال الش

ول _  د  ام1988مواليد ) ع، خ، ح، أ(الشا   . م يقيم  مدينة الشعب مدير السكن ا
خ  ــــــار ــ ــ تــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ادته بأنـــ ــ ـــ ـــ ــــة شــ ـــ ــاء خالصـــ ــ ـــ ــ 24/6/2015جــ ـــ ـــ ــ ـــــدخل املب ـــ ــ مــ ـــ ـــ ــ ـــا ع ـــ اتيوشـــ ـــة  ـــ ـــــقطت قذيفــــ ـــ ـــل ســ ـــ ــ ــــــف الليــ ــــد منتصـــ ــ عــــ م 

ـــو  ـــ ــــة بجـ ــــقوط القذيفـــ ــاء ســـ ـــ ــ أثنــ ـــ ــ ـــو  ــ ــ ــــان  ــ ـ ن  ــازح ــ ء بالنـــ ــ ـــ ــ ــــــكن م ـــان السـ ــ ــ ـــام و ـــ ـ ــــكن ا ــام للســـ ـــ ــ العــ ـــ ــ ــــب إ ـــ ــــه ذ ـــــكن وانـــ ار الســ
ــة ـــ ــــقوط القذيفــ ــــــان ســـ ـ ــــم, م ــ ـ ــ و ـــ ــ ـــة قت ــ ـــــدد ثالثــ ـــــم عــ ــ ا  ــب ــــ سـ ــــقطوا  ــ ـــــذين سـ ايا الــ ــ ـــ ــ ــد أن ال ــ ـــاش : وجـــ ـــ ـــد بجـ ـــ ـــر و خالـ ـــ ــ ناصـ ـــ ــ ع

ــــم ـــ ــــفى و شـــ ــ املس ـــ ــ م إ ـــــعاف ـــــم إســ ــ تــ ـــ ــ ــــة جر عـــ ــــدد أر ـــــد وعـــ ـــــد عبيــ ص يــ ـــــ ــ ــــــن : و ـــــدد مـ ــاك عــ ـــ نــ ـــــب و ــ ومتعــ ـــ ــ ــ ومعـــــــاذ و و ـــ ــ م
ــتم  ــ ـــ ــم يـ ـــ ــ ـــــظايا ولـ شـــ ــــــيطة  ســ ــابات  ــ ـــ بوا إصـ ــ ـــ ــ أصـــ ـــ ـــ ر م ا ــــدد ـــ ـــفى وعـ ـــ شــ ــ املس ـــ ـــ م  ــاد ــ ـــ ــ  25أرقـ ـــ ـــ ــــذائف ال ـــ ــــدر القـ ــ ح مصــ ـــر ــ جـــ

ـــــد هللا  ــ عبــ ـــ ـ ـــــون وقـــــــوات ع وثيـ ـــم ا ـــ ـــة  ـــــق القذيفــــ ـــــن أطلـ ـــــدين وأن مـ ـــالح الــ ــ ـــــران وصـ ـــاه عمـ ــد باتجــــ ــ ــ أحمــ ـــ ـ ــــن خلـــــــف ب ــــقطت مــ ســ
ـــات  ــ ـــ ــــة أي ثكنــ ــ ــــه القذيفــــ ـــ ـــقطت فيـــ ــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ــــ ــ امل ـــ ـــ ــ ـــد  ـــ ــــه اليوجــــ ـــ ـــة وأنـــ ــ ـــ ـــــذه املنطقــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ــــزون  ـــ ــــانوا يتمركـــ ـــ ـــ ــــــم  ــــ ــــث أ ـــ ـــا حيـــ ــ ـــ صــ

ة ما ـــــكر ــ ـــرار عســ ـــ ــ ـــــف أضـ ـــ ــــم تخلـ ـــ ــة لــ ـــ ـــ ليـ ــــة التحو ـــ طــ ــــــوار ا ــ جـــ ـــ ـــ ـ ــــرى  ـــ ـــة أخــ ــ ـــ ـــقطت قذيفـ ـــ ـــــوم ســـ ـــ ــــــس اليـ ــ نفـــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ن أنـــ ـــــدني ـــ ـــدا املـ ـــ عـــ
ــ  ـــ ـــ ــكنية  ــ ـــ ــــة السـ ـــ ــ املنطقـ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــقطت قذيفــ ـــ ــــــرار وســ ـــــت إضــ ـــــة خلفـــ بـــ ــارة العز ــ ـــ ـــعب حـ ـــ ــكنية الشــ ــ ـــ ـــة السـ ـــ ــ منطقــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــقطت قذيفــ ـــ وســ

ر بة خلفت ثالثة قت وعدد من ا   . 9الشعب حارة العز
ي _  د الثا بة1995 )ع، م، أ(الشا   .م بدون عمل يقيم مدينة الشعب  السكنية حارة العز

خ  ــــــار ــ تــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ادة أنــ ــ ـــ ــة  شـــ ـــ ــ خالصـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــة 24/6/2015جـــ ـــ ــ منطقــ ـــ ـــ ــا  ــــ اتيوشــ ـــة  ـــ ــــقطت قذيفــ ــــــاءا ســــ ــــــرة مســ ـــاعة العاشــ ـــ ــد الســ ــ عــــ م 
ـــــة ـــ ــــل ثالثـ ـــ ــ قتــ ـــ ـــ ـ ـــة أدت إ ـــ ــــظايا القذيفـــ ــ ــــــاير شـــ ب تطـــ ـــــ ســــ ـــه  ـــ ــــــوش وأنـــ ــة لعرمـــ ـــ عــــ ــا التا ـــ ــ يــ افت ـــب ال ــ ــ جانــــ ـــ ــــ ــــة إ ــ بـــ ــ العز ـــ ــــ ــكنية  ــ ـــ  الســ
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ــ وأن  ـــ ــ ر ـــا ا ــ ــــذكر بــ ـــه ال يـــ ـــ ن أنـ ـــــ ـــــت اثنــ ـــودة وجرحــ ـــ ــر عبـ ـــ ـــوش وناصــ ـــ ــ عرمـ ـــ ــ ــــد هللا يح ــ ـــــوش وعبـ ــ عرمــ ـــ ــ ــــــم دمحم يح ـ اص و ـــــ ــ أ
ـــد  ـــ ــ عبـ ـــ ــ ن وع ـــــوثي ــ ـــــوات ا ـــــــم قــ ـــة  ـــــق القذيفــــ ــــدين وأن مـــــــن أطلــ ـــالح الـــ ــ ــران وصــ ــ ــاه عمـــ ــ ـــد باتجـــ ــ ــ أحمــ ـــ ــ ـــة خلـــــــف ب ـــــدر القذيفــــ مصــ

ــــذي  ــ ــــع  الــ ـــ ــ املوقـ ـــ ـــ ــــيطرون ع ــ ـــم املســ ـــ ــ ــــــم  ــ ـــــك أل ــ ـــرف ذلـ ـــ ــــه عــ ــ ـــا وأنــ ــ ـــه هللا صـــ ـــ ــــــت فيــ ـــذي وقعــ ـــ ــــان الــ ــ ــ ــــة وأن امل ــ ـــه القذيفــ ـــ ـــــت منــ أتـــ
ن ة عدا  سك يوجد فيه املدني   .10القذيفة ال يوجد أي ثكنات عسكر

ـــث _  ـــ د الثالــ ـــا ــ ــــعب 35) ش، أ، أ،م(الشـــ ــ ــ الشــ ـــ ـــ ــيم  ــ ـــ ــــــكن يقـ ـــــن الســ ــ ـــة ألمـ ــ غاثـــ ـــة  ـــ يئــ س  ـــــ ـــــب رئـــ ــــــنة نائـــ ـــه  .ســ ـــ ادته أنــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ جـــ
ــــــن ـــام وأــ ـــ ـ ــــكن ا ــن الســـ ــ ــالقرب مـــ ـــ ــع بــ ــ ل الواقـــ ـــــ ــ ــ امل ـــ ــ ــــان  ــ ــ ـ ـــ ــ ن  ــازح ــ ـــة النـــ ـــ ـــن إغاثـ ـــ ــــؤولة عـ ـــة املســـ ـــ غاثـ ـــة  ـــ نـ ــ  ـــ ــ ــــل  عمـــ ــــان  ــ ـ ه 

م  ـــــ ن وعلـــ ــاب ــ ــ ن مصــ ــازح ــ ـــ ــــــن النـ اص مــ ـــــ ـــ ــد أ ــ ـــ ــــــكن فوجـ ــ الســ ـــ ـــ ـــرع إ ـــ ـــرج مســ ــ ـــار وخـــ ــ ــــوت انفجـــ ـــ ــــــمع صـ ــــه ســ ــ ـــام وإنــ ـــ ــ ــــكن ا ـــ السـ
ــام  ــ ــــه قــ ــ وإنــ ـــ ـ ــ ع ـــ ـ ــ ب ـــ ـ ـــدين  ــــانوا متواجـــ ــ ـــذين  ــ ن واللـ ــــــوثي ـــا وا ــ ــــوات صـ ــا قــ ــ ــ ــ أطلق ـــ ـ ـــا ال اتيوشـــ ـــة  ــار قذيفـــ ــ د آثــ ـــا ــ ــــدماء وشـ الــ

ــــــن ب ــ مـ ـــ ــ ــــدد كث ــ ـــان عـ ــ ــ ـــه  ـــ ـــة وإنـ ـــ ـــظايا القذيفـ ــ شــ ـــه  ـــ ــــــابات بالغـ م إصـ ــاب ــ ــ ب إصـ ـــــ ســ اص  ـــــ ــ ــــة أ ــ ــو ثالثـ ــ ــه تـــ ـــ ــ لكنــ ـــ ــ ر ــــعاف ا إســـ
ان   ن باألوراق ذلك  شفيات ع النحو املب م  املس ة تم إرقاد م خط م إصاب عض ر    .  م24/6/2015ا

ــع _  ـــ ـــ ــ د الرا ـــا ــ ـــ ـــا 51) ن،ع،أ،ج(الشــ ــ ـــ ــــف النــ ـــ ــــة بملـــ ــ ـــ غاثـ ــــــؤول  ــ ــــــنة مســ ـــ ــ سـ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــــعب جــ ـــ ـــة الشـــ ـــ ـــ ــ مدينـ ـــ ـــ ــ ــيم  ــ ـــ ـــــكن يقـــ ـــ ــ الســ ـــ ـــ ــ ن  زح
ــــــكن  ــ الســ ـــ ـــ ــا إ ــ ــــ ــــــرعًا متج ـــرج مســ ـــ ــــــار وخــ نفجــ ـــــوت  ــ ــــــمع صـ ـــام وســ ـــ ــ ــــكن ا ـــب الســــ ـــ ــه بجانــ ـــ لـــ ــ م ـــ ـــ ــــان  ــ ــ ـــه  ـــ ادته أنــ ــ ـــ ـــة شـــ ـــ خالصــ
ــ  ـــ ـــ ـــــرح الكث ــ اص وجـ ـــــ ـــ ــــة أ ــ ا ثالثــ ــــــب ســ ــــل  ـــ ـــه قتـ ـــ ـــام وأنــ ـــ ــ ــــكن ا ـــ ــام للسـ ــ ـــ ــ العـ ـــ ـــ ــ املب ـــ ـــ ـــــقطت ع ــا أســـ ـــ ــ اتيوشـ ـــة  ـــ د قذيفــ ـــا ــ فشـــ

ـــــ ة وتــــ ــ ـــ ــــ م خط ــاب ــ ــ م إصـــ ـــــ ـــث عضـــ ـــ ـــا حيـــ ــ ي وصــــ ــــو ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ شــ ـــم مل ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــق القذيفـــ ـــ ـــــن أطلـــ ــ ـــــفيات وأن مــ شــــ ــ املس ـــ ــــ م  ــاد ــ ـــ م إرقــ
ان ذلك  ن  ب ع و   11.م24/6/2015انوا متمركز

خ  ــ تــــــار ـــ ـ ــا  ـــلفًا قمنــــ ــ م سـ ـــاز أقــــــوال ــ ـــــم إيجـ ـــذي تـ ود والـــ ــوال الشــــــ ــ ـــماع أقــ ايا وســـ ــ ـــ ـ ـــر ال ايا وأســـ ــ ـــ ـ ــماع أقــــــوال ال ــ ــم ســ ــ ــد أن تــ ــ عــ
ن16/6/2016 ــــــرح  ـــ ــ ــ مســ ـــ ـــ ــ ـــ ول إ ــال ــ ــ ـــ ـــ ـــــؤرخ م بـ ـــ ـــ ــوم املــ ــ ـــ ـــ ــــس اليـــ ـــ ـــ ــ ــ نفـ ـــ ـــ ــ ـــ ــاك  ــ ـــ ـــ ـــ ن ــا  ــــ ــ ـــ مــ ــــدث ف ـــ ــ ـــ ـــذين حـ ـــ ــ ـــ ن الــ ـــــوقع ــ ـــ ــا املـــ ــ ـــ ــ ـــ مـ ـــاك و ـــ ـــ ــ ــ
ـــة 24/6/2015 ـــ ـــ ـــ ــور الفوتوغرافيــ ــ ـــ ـــ ــ ــــض الصــ ــ ـــ ـــ عــ ــاط  ــ ـــ ــ ـــ ــا بالتقــ ــــ ـــ ـــ ـــام وقمنــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــكن ا ـــ ـــ ــ ــام للســ ــ ــ ـــ ـــ ــ العــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ املب ـــ ـــ ــ ــــ ــا إ ــ ـــ ـــ ـــم نزولنــــ ـــ ــ ـــ ـــث تـــ ــ ـــ ـــ م حيـــ

ــا  ــــ ــ ــــــم قمنـ ــــد وثـــ ــ ـــل الراصـــ ـــ ــــــن قبـــ ـــابق مـــ ـــ ـــــن ســـ ــا مــــ ــــ ـــ ــــم التقاط ـــ ـــذي تــ ـــ ـــــور الـــ ــ الصــــ ـــ ــــ ــافة إ ـــ ـــ ــية  باإلضـ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ــــــق بملــ ـــــيحية وأرفـــ التوضــــ
ــال ــ ــ ـــ ــــذي بـ ــ ـــ ـــان الـ ـــ ــ ــ ـــــو امل ـــ ــ ـــــوش و ـــ ــــــا عرمــ ــ يــ افت ـــوار  ــ ـــ ـــــعب بجــ ــ ـــة الشـــ ـــ ــ ـــة بمدينــ ـــ ــ بــ ــارة العز ــ ـــ ـــــكنية حـــ ـــ ــ الســ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــــوم إ ـــ ــنفس اليــ ــ ـــ ول بـــ

ــــــا  ــا قمنــ ــ ـــ ايا وكمـ ــ ـــ ـــ ــــور ال ــ ـــة بحضــ ـــ ــــور الفوتوغرافيــ ـــ ــــض الصـ ــ عــ ــاط  ــ ـــ ــا بالتقـ ــ ــ ــا قمنــ ـــ ــــة كمـــ ـــ ــا الثانيـ ـــ اتيوشـــ ـــة ال ــ ـــه قذيفـــ ــ ـــقطت فيـــ ـــ ســ
ــــة ا ــ ــــــابق وخاصــــ ـــ ـــن سـ ـــ ــم مــــ ـــ ــ ـــ ـــوس مع ـــ ــ لــ ــتم ا ــ ــ ـــم يــــ ـــ ـــ ـــذين لـ ـــ ــ ايا اللــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــض ال ـــ عــ ــع  ـــ ـــ لوس مــ ـــا ــ ـــ ـــــبعض بــ ـــ ـــلنا لــ ـــ ــ ــــذلك توصــ ــ ــ وكــــ ـــ ـــ ــ ر

ــــــور  ــــــل الصــــ ـــ ــــر  ــ ضـــ ـــا با ــ ـــ ــــزول وأرفقنـ ـــ ـــر نــ ـــ ــــداد محضـــ ــ ـــا بأعـــ ــ ـــ ا وقمنـ ــــدو ـــ ــا بتــ ــ ـــ ـــة وقمنــ ــ ـــ ــــذه الواقعـ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـ ر ـــــن ا ــ ــــــات عــ املعلومـــ
                                                            

  
 



   

-22-  

ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ــافة  ـــ ــا باإلضـ ـــ ــاء نزولنـ ــ ــ أثنــ ـــ ـ ــــض الصــــــور  عــ ــع  ـــ ــا بتجميـ ـــ ــا قمنـ ــ ــية كمــ ــ ــــور بملــــــف القضــ ــــع الصــ ــر مــ ــ ضــ ــاق ا ـــ ـــــم إرفـ ـــة وتـ الفوتوغرافيـــ
ــــديو ــ ــاطع الفيـ ــ ــ ومقـــ ـــ ــ ـــــور القت ــــض صــ عـــ ــ  ـــ ــ ـــو  إ ــ ــ النحــ ـــ ــ ــية ع ــ ــــــف القضـــ ــــق بملـ ــيدي وأرفـــ ــ ــ ســـ ـــ ــ ــا  ــــ ـ ــــة وتـــــــم تجميع ــــة بالواقعـــ اصـــ ا

وراق ن تفصيًال     .املب
ي   :التكيف القانو

ــــــواد       ــ ـــ ـــ ـــ ــــوص املــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــًا لنصــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــيمة طبقــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة جســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ مــ ـــــد جر ــ ـــ ـــ ـــ ــ عـ ــــوط  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــانون الــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا للقـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــاء وفقــ ـــ ـــ ـــ ــ دعـــ ــــذا  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــانون ل ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــف القــ ــ ـــ ـــ ــ التكييـــ
ــــــم )  236,234,19,18,16( ـــانون رقـــ ـــ ـــــوري بالقـــ ـــ ـ م ــرار ا ــ ــ ــن القـــ ــ ـــ ــنة  12مــ ــ ـــ ــرائم 1994لســ ــ ــ ــ جـــ ـــ ـــ ـ ــات، و ــ ـــ ــ ــــــرائم والعقو ـــ ــأن ا ــ ـــ شــ م 

ـــــل مل ــ ـــن قبـ ـــ ــــذائف مــ ـــ ــــالق القـ ـــ ـــم إطـ ـــ ـــــث تـــ ــــل،  حيـــ ـــ ــ القتـ ـــ ـــ ــــــروع  ــــــرائم الشــ ـــــد وجــ ــــل العمـــ ــ ـــة القتــ ـــ ــــــوات املواليـــ ن والقــ ـــــوثي ـــ ــيات ا ــ ـــ شـ
ــاك  ــ ـــ ـ ــــوا لالن ــ عرضــ ــــــن  ـــم مــ ـــ ــ ن و ـــــدني ان مـــ ــ ـــ ـــا ســـ ـــ ــ ــــد ف ـــ وجـ ة و ـــــكر ــ ــات عسـ ــ ـــ ــا أي ثكنـ ــــ ــ ــــد ف ـــ ــاكن ال يوجـ ــ ـــ ــ أمـ ـــ ـــ ــابق ع ـــ س الســـ ــــــرئ للــ

ــــذكر ـــ ــالفة الــ ـــ ـــ ــــواد سـ ــ ـــع املـــ ـــ ــق مـــ ــ ـــ ــــــك ينطبــ ة،  وذلـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــه خط ـــ ــ م جراحـ ـــــ ـــ عضـ ــــر  ــ خـــ ـــــبعض  ـــ ـــرح الـ ـــ م وجـــ ـــــ ـــ عضـ ــــل  ـــ ـــث قتــ ـــ ــا . حيـــ ــــ ــ وإذا مـ
ــــدات الدو  ــ ـــــات واملعا ــا لالتفاقيـ ــاء رجعنــــ ـــ ــا جـ ــ ح ملــ ـــر ــ ــــــاك صـ ـــد ان ــ عـ ـــا  ــ ـــــدهللا صـ ــ عبـ ـــ ـ ن وقــــــوات ع ـــــوثي ـ ــــه ا ـــام بــ ــا قـــ ـــ ـــة فــــــأن مـ ليـــ

ــادة  ــ ــ املـــ ـــ ــ ــــر  ــ ــو مقـ ــ ـــ ــا  ــــ ــــد ملـ ي بالتحديـــ ـــا ــ ســ ــــدو  ــــــانون الـــ ــــــادئ القـ ـــة ومبـ ـــ ــــدات الدوليـ ــ ـ ـــــات واملعا تفاقيــ ـــــوص  ــادئ ونصــ ـــ ــ مبــ ـــ ــ
ــــــم  ـــــرة ) 3(رقـــ ــ ) أ(الفقــــ ـــ ــــ ـــة  ـــ ــــــرب املؤرخـــ ـــ ــــت ا ـــ ن وقــ ـــــدني ــــة املــــ ــ ــــــأن حمايـــ شـــ ـــــف  ـــ ـــة جنيـ ـــ ــن اتفاقيـــ ــ ــ ـــص  1949آب  13مـــ ـــ ــــذلك نـــ ــ م وكـــ

ــادة  ــ ـــ ـــــرة ) 4(املـــ ـــ ــ ) أ(الفقـــ ـــ ـــ ـــ ة غ ــ ـــ ـــ ــــــات املســـ ـــ اعــ ايا ال ــ ـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــ ــأن حمايــ ــ ــ ـــ شــ ـــــف  ـــ ـــة جنيـــ ـــ ــ ـــــق باتفاقيـــ ــ ــــ ـــا امل ــ ـــ ضـــ ــــول  ـــ ــ ــ تو ـــن ال ـــ ـــ مــ
  12.الدولية

يجة ا   : لن
ـــات    ــ ـــ ـــة ثكنــ ــ ـــ ـــــود أيــ ـــ ـــدم وجــ ـــ ــع عــــ ــ ـــ ــكنية مـــ ــ ــ ــاء الســــ ــ ـــ دافا لألحيـــ ـــــ ـــ ل اســ ـــــ ـــ شــ ن  ـــــدني ـــ ـــه املــ ـــ ــــرض لــــ ــ عــــ ــــذي  ــ ـــ ــــف الـ ــ ـــذا القصــــ ـــ ــ ــ ـــث أن  ــ ـــ وحيــ

ــاكن  ــ ـــ ــ ألمــ ـــ ــــ ة  ـــــكر ــ ــــــم عســ ـــ ــا  ــــ ـــ ــــة ل ــ ــــــوات املواليـــ ي والقـــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــ أن جماعـــ ـــ ــــ ــ إ ـــ شــــ ـــدالئل  ـــ ـــــل الـــ ــــ ـــث أن  ــ ا، وحيــــ ــف ـــ ــــم قصــــ ـــ ــ تــ ـــ ــــ ال
ــ  ـــ ـــ ـ ــــق  ـــ ـــذلك تنطبــ ــ ـــ ـ م ، و ـــر ــ ايا وأســــ ــ ـــ ـــ ـ ــات وال ـــ ــ ثبــ ود  ـــــ ـــ ـــــده شـ ــ ــا أكــ ــ ـــ ــو مــ ــ ـــ ــ ـــاك و ـــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــ ــوا  ــ ـــ ن وارتكبــ ـــــدني ـــــفوا املــــ ـــ ـــذين قصـ ـــ الـــ

ـــا ــ ــ ــــــار إل ـــات املشـ ـــ تفاقيـ ــــة و ليـــ عات ا ـــر ــ شــ ن وال ـــــوان ـــم القــ ــ ــ ــــــام ال. حق ـــــم قيـ ـــب ورغــ ـــ ــع املكتـ ـــ ا مــ ــد ـــ ــ  راصــ ـــ ــ ـــل ع ـــ ــة بالتواصـ ـــ نــ
ي  ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ـــؤ جماعـ ــ ــ ــلفا ؛ إال أن تل ــ اع ســـ ــ ـــ ــ ــــراف ال ــ ـــع أطـ ــ ــة مــ ـــ نــ ـــة ال ــ ــ عالقــ ـــ ــ ــره  ـــ ــبق ذكــ ـــ ــا ســ ـــ ـــار هللا كمــ ـــ ـــة أنصـ ـــ ماعـ ــ  ـــ ــ السيا
ــــــن  ـــة مــــ ــ ـــ نــ ـــن ال ـــ ـــــن دون تمكــــ ـــ ــال مـ ــ ـــ ـــة حـــ ـــ ــ نــ ن ال ـــــ ـــ ـ ــا و ـــ ـــ ــ ــــل بي ــ ــاة للتواصــــ ـــ ـــ ــــل وقنــ ـــ ــزة وصــ ــ ـــ مـــ ـــون  ــ ـــ ــ ــال لي ــ ـــ ــابط اتصــ ــ ـــ ـــــمية ضـــ ـــ ســ ــ  ـــ ـــ ـ

صول ع ردود وإيضاحات ود ا م وإفادات الش ايا وذو م من ادعاءات بحسب أقوال ال سب إل   .  شأن ما 
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ل دمحم احمد قائد  - 12 داف م   : عز محافظة –واقعة اس
ـــاعة  ـــ ــ الســ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــة أنــ ـــ ص الواقعــ ــــــت خ  12:30تــ ــــــار ــــل بتــ ـــ ــــف الليـ ــ ـــد منتصــ ـــ ـــو 22/6/2016عــ ــ ــــ ــــدام، و ــ ــ وادي املــ ـــ ـــ ـــــف  ــــــم قصـــ م، تــ

ـــة  ـــ ـــــوارع الفرعيـــ ـــد الشــــ ــ ـــط أحــــ ـــ ــ وســ ـــ ــــ ا  ــــدا ـــ ــــقطت إحــ ــ ــــة، ســـ ـــ ـــذائف املدفعيـ ـــ ـــــن قـــ ــ ـــــدد مــ عــــ ــــــز،  عــ ـــة  ـــ ـــعبية بمدينـــ ـــ ـــــاء الشـــ حيــــ ـــد  ـــ أحــ
ــ  ـــ ــ ــــــوق  سـ ـــن ال ـــ ــر مـ ـــ ســ ـــودة  ـــ ــــــك عـ ــــادف ذلـ ـــدهللا ، وصـــ ـــ ـــد عبـ ـــ ــد قائـ ــ ل أحمـــ ـــــ ــ ــــب م ــ بجانـــ ـــ ــ ـــا أدى إ ـــ م ممـ ــازل ـــ ــ منــ ـــ ــ ــان إ ــ ر رمضـــ ـــــ شــ

ـــقوط  ـــ ــ و 5سـ ـــ ــ ن 6قت ـــــدني ـــــن املــ م مــ ــيع ــ ن جمـــ ــاب ــ ــ ـــة . مصـ ـــ ر الطبيـ ــــــار ــا للتقـ ــ ــ ـــطة وفقـ ـــ ـــه ومتوسـ ـــ ن بليغـ ـــــ ــابات بــ ــ صـــ ـــت  ـــ ــــد تفاوتـ ــ وقـ
ا ايا ال وري والروضة والثورة ال تم إسعاف ال م شفيات ا   . املرفقة بملف القضية الصادرة من مس

  :  أسماء القت
  سم  م
ي  1 با   اشراق محم ع الش
  م احمد ع اليوسفي  2
  سمر دمحم ع عوض  3
  خولة مختار  4
د دمحم قاسم الفقيه  5   ف

ر   : أسماء ا
  سم  م
  نادر دمحم غال صا  1
  دمحم احمد حمود  2
  دمحم بن دمحم قائد  3
  ر ع مص دمحم  4
  أكرم فيصل عامر  5



   

-24-  

ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

  دمحم مراد  6
  

ــــــادة ذوي  ــ إفــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة، ومــ ـــ ــان الواقعـــ ــ ـــ ـ ــ م ـــ ـــ ول إ ــال ــ ــ ـــــف بــ ــ لـ ــة، وامل ـــ نـــ ع ل ـــا ــ ــق التـــ ــ ـــ ـ ــــل الفر ــ ــــن قبــ ــ ــــوع مــ ــ ـــر املرفــ ـــ ــ ــــب التقر ـــ حسـ و
م   ـــــ ـــ ــ ـــ ـــة ومــــ ـــ ــ ـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ـــ ـــ ــــن قبــ ــ ـــ ـــ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــتماع إلـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ سـ ــــــم  ـــ ـــ ــ ـــــذين تـــ ـــ ــ ـــ ود الـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ وشــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ر ايا وا ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ) ق.ع.ا(و) ا.س.ا.ن( ال

ــــــكنون )ا.ع.م.ا(و) م.ص.ع.ف(و) ح.ا.م(و) ص.س.غ.ق(و ــ ســــ ــــــم  ـــ ـــ ل ـــة ، و ـــ ـــ ــــول الواقعـــ ـــ ـــ ــــد حصــ ـــ ـــ م عنــ ـــأ ــ ـــ ـــ ن بـ ــ ـــ ـــ ــ ، تبــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــس ال ـــ ــ ــ نفـــ ـــ ـــ ــ ــ
خ  ــــــار ــ ــــل بتـــ ــ ـــ ــــــف الليــ ـــ ــــد منتصــ ـــ ـــ ـــد 22/6/2016عـ ـــ ـــ ــــه عنــ ـــ ـــ ــــون بـ ـــ ـــ ـــال يلعبـ ـــ ـــ طفــ ــــــن  ـــ ــد مــ ــ ـــ ــ ــــان العديــ ـــ ـــ ـ ــارع، و ــ ــ ـــ ــــدين بالشــ ـــ ـــ ــــانوا متواجـ ـــ ــ ــ م 

ــــدفاع  ــ ـــــكر الـــ ـــ ــ معسـ ـــ ـــ ـ ـــا  ــ ـــ ــــــوات صـ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــيا ا ـــ ـــ شـ ــا ميل ــ ــ ـــ ــز ف ــ ـــ ــ تتمركــ ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ـ ـــــن ا ــ ــا مــ ـــ ــ ــ ــــــم اطالق ــ تـــ ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ــــقوط القذيفـ ـــ ســ
ن، وأ ـــــ مســـ ــارع ا ــ ــ ـــوي وشــ ـــ ــ ن،  ا ــاب ــ ــ ــ واملصـــ ـــ ـــ ــن القت ــ ـــ ـــددا مـ ـــ دوا عــ ـــا ــ ــــــان، وشـــ ــ ــ امل ـــ ـــ ــــوا إ ــ رعـــ ا،  ــــقوط ـــ ـــد سـ ــ عـــ ــرة، و ــ ــ ـــــم مباشــ ـــ

ــة ـــ ـــقوط القذيفـــ ـــ ــان ســ ــ ــ ــ ــ م ـــ ـــ ــاثرة  ــ ــ ايا متنــ ــ ـــ ـــ ـــالء ال ـــ ـــت أشــ ـــ انــ ــاء ، و ــ ـــ سـ ـــال و ـــ م أطفــ ـــــ ــــــن بيـــ ـــــان مــ ـــ ـــعاف . و ـــ ــاموا بإســ ـــ ــ ــم قـ ـــ ـــ ــا أ ــ ـــ كمـ
ـــدوا ـــ ــة، وأكــ ـــ ــــفى الروضـــ ــ شــ ــــورة ومس ــ ــــفى الثــ ـــ شـ ــ مس ـــ ـــ م إ ــ ـــ عضـــ ـــوري، و ـــ ــ م ـــفى ا ـــ شــ ــ املس ـــ ـــ ايا إ ــ ـــ ـــ ــــذي  ال ــ ــان الــ ــ ــ ــ ــ أن امل ـــ ـــ ع

ة داف أو ثكنات عسكر و عبارة عن  سك ال تقع فيه أي أ   . سقطت فيه القذيفة 

يجـــة  :  الن
ـــه  ـــ ـــا احتوتـ ــ ، ومــ ــ ـــ ــ ر ــــــوال ا ود، وأقـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ ــــذه الواقعــ ــ ـ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ مــ
ــا  ــــ قايـــ ــــة، و ـــ نــ ـــن ال ـــ ول مـــ ــال ــ ــ ـــف بــ ــ لــــ ــق امل ــ ــ ـــ ــــل الفر ــ ــــن قبــ ـــ ــــوع مــ ـــ ـــة املرفــ ـــ ــــــر املعاينــ ـــــمنه محضـــ ــ ـــا تضــ ـــ ــة، ومــ ـــ ــــة املرفقــــ ــ ر الطبيـــ ــــــار التقــ

ــ ـــ ـــع تبــ ـــ ــ املوقـ ـــ ــ ــا  ــــ ـ ـــــور عل ـــم العثــ ــ ــ تــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــــظايا القذيفــ ي شــ ــــو ـــ ــيا ا ـــ ــ ميلشــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ـــــؤولة عـ ــــة املســ ـــ ـــة أن ا ـــ نـ ن ل
ن مس وي وشارع ا   . وقوات صا املتمركزة  معسكر الدفاع ا

داف واقعة  - 13 عز  – الضبوعة اس  : محافظة 
ـــن ـــ ــ م مـ ــ ـــ ـــ ــتماع إلـ ـــ ســــ ــــــم  ــــذين تـــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــــــوال الشـ ــ وأقـــ ـــ ـــ ـ ر ايا وا ــ ـــ ــــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ إفــ ـــ ــــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـــ ـــ ـــــة، بحســ ـــ ص الواقعـ ــــــت  تـــ

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة، ومــ ـــ ـــ ـــ ــ نــ ـــل ال ـــ ــ ـــ ـــ ـــاعة )  ع.ا.م.ع( ، و)ع.م.ا( ، و)ق.م.م(، و)ا.ع.م.ع( قبـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاعة  السـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــام السـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــ خ  4أنـ ــــــار ــ ـــ ـــ ــــــرا بتـ ـــ ـــ ــ عصـ
ـــة 23/5/2017 ـــ ـ ــــة التعز ـــ ــ مدير ـــ ــ ــــام مب ــ ـــام، أمـ ــ ــارع العــ ــ ــ الشـــ ـــ ــ ــا  ــــ ـ ـــع م ــ ــ ــــقطت أر ـــــذائف ســـ ــــدة قــ عـــ ــبوعه  ــ ــ ــ الضـ ـــ ــ ـــــف  ـــــم قصــ م، تــ

ــــل  ــا مقتــــ ــ ـــ ـ ــتج ع ــ ــ ـــه، نــ ـــ ــــدارس طيبــ ــ ــــــن مــ ــالقرب مــ ـــ ، بـــ ــ ـــ ـــ و ـــة  ـــ ـــة القديمــ ـــ ـــقطت القذيفــ ــ ـــــدقائق ســـ ا بـــ ــد ـــ عـــ ـــــر، و ــابة آخـــ ـــ ص وإصـــ ـــــ ـــ
ـــقوط  ـــا ســـ ـــ ــتج ع ــ ـــة نــ ـــ ــــة التعز ــ ــ مدير ــــ ــــام مب ــــورات أمــ ــــالح املوتــ ـــل إصــ ـــام محـــ ــ ــــة أمـ ـــد ) 11(الثانيــ عـــ ــال ثــــــم  ــ م أطفــ يه مــــــن بيــــــ ــ ــــ

ــــل  ـــ ـــب محـ ــ ـــة بجانـــ ـــ عــ ــــة الرا ــ ــــــارع، والقذيفــ ـــــنفس الشــ ــ بـــ ـــ ـــ ال ــ ا ـــ ـــ ـــــده ع ل عبـــ ـــــ ـــ ــ م ـــ ـــ ـــة ع ـــ ــــة الثالثــ ــ ــــقطت القذيفــ ــــــرى ســــ ــائق أخــ ــ ــ دقــ
، أ ــ ـــ ـــ ـ ــع العوا ـــ ـــ ـ ر ـــــذائف  ــ ــــذه القــ ــ ـــ ـــقوط  ـــ ــ ـــن سـ ـــ ــتج عـــ ــ ـــ ـــد نــ ـــ ن، وقـــ ـــر ــ ـــ ـــابة آخـ ــ ـــ كيم، وإصـ ــــدا ـــ ــــاس عبــ ـــ ـــــل إليــ ـــ ــــل الطفـ ـــ ــ مقتــ ـــ ـــ ـ دت إ

ــــل  ـــ ــ ــــــرح ) 5(مقتـــ ـــ ــ اص  وجـ ـــــ ـــ ــ ــ م )  11(أ ــ ـــ ـــ ــ ــا   بيــ ــــ ــ ـــ ـــازل  7صـ ـــ ــ ـــ ـــــرر املنـ ـــ ـــ ــــذائف تضـ ــ ـــ ــــذه القـــ ـــ ـــ ــ ـــقوط  ـــ ــ ـــ ـــن سـ ـــ ــ ـــ ــتج عـ ــ ـــ ـــ ـــا نــ ـــ ـــ ــ ـــال، كمـ ــ ـــ ـــ أطفـ
ا ان انفجار اورة مل   .ا
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

  : أسماء القت 
  العمر  سم  م
كيم قائد  1   سنوات 6  الياس عبدا
  سنه 19  مالك عبد الرحمن سليم  2
  سنه25  انو قائد حسن سيف  3
يل ع ناصر  4   سنة 27  ن
  سنه 20  سالم احمد ع كدافع  5

  
ر   : أسماء ا

  العمر  سم  م
  سنوات 9  مالك جميل قائد  1
  سنوات 28  غزاله عبد الباسط قاسم  2
  سنه 65  عرقمه فرحان سعيد  3
يب دمحم  4 ند و   سنوات 3  م
يب دمحم الص  5   سنوات 3  دمحم و
  سنه 35  ماجد عبدهللا قاسم  6
  سنوات 10  عبدالرحمن شو اسماعيل  7
  سنة 60  عيم احمد خالد حسن  8
  سنه 38  شوان احمد عباس  9
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  سنوات6  سامي سالم دمحم ع  10
  سنوات 10  ندى محمود دمحم  11

  

ـــذلك  ــ ــة لــ ـــ يجـ ـــة ون نــــ ـــل ال ــــــق مـــــــن قبـــ ليـــــــف فر ـــم ت ــع تـــ ـــ ــــم رفــ ـــة، وتـــ نـــ ع ل ـــا ــ ــــكري تــ ــ عســ ـــ ــ ـــة خب ــة بمعيـــ ـــ ـــان الواقعــ ـــ ــ م ـــ ــ ول إ ـــــ ـ لل
ــا مـــــــن  ــ ـــ ــة تــــــم إطالق ـــ ــــذائف مدفعّيــ ــ قــ ـــ ــ ـــــف  ــ القصـ ـــ ــ ا  ــتخدام ــ ــم اســ ــ ــ تـــ ـــ ـ ــــذائف ال ـــن أن القـــ ــادة عـــ ــ فـــ ـــــمن  ـــة تضـ ــر معاينــــ ـــ محضـ

ـــان، و ــ ـــ ـــ و ــــة ا ــ ـــ ـــــرق مدينــ ـــ ـــوفتيل شـــ ـــ ـــ ــــــر وســ ـــ ــ ر ــ ا ـــ ـــ ــ ـ ـــا  ــ ـــ ي وصـــ ــــو ـــ ـــ ـ ــيا ا ـــ ـــ شـــ ــا ميل ــ ــ ـــ ــ ــز ف ــ ـــ ــ ــ تتمركــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة ال ــ ـــ ـــ ــــذي أن ا ــ ـــ ــــان الــ ــ ـــ ــ امل
ــ ـــ ـــ ـــات ســ ــ ـــ ـــداف أو ثكنــ ـــ ـــ ـ ـــه أي أ ــ ـــ ــــد بــ ــ ـــ ــــة، وال توجـ ــ ــــ ـــــالت تجار ـــ ــ محــ ـــ ـــ ــ ــــوي ع ـــ ــ ــك يحتـ ــ ـــ ــ ســـ ـــ ـــ ــ ــــــن  ـــ ــارة عـ ــ ـــ ــو عبـــ ــ ــ ـــ ـ ـــــذائف  ــ ـــه القـــ ـــ ـــ قطت فيـ

ـــــف  لــ ـــة امل ــ نــ ـــق ال ـــ ـ ــل فر ــ ـــن قبـــ ـــ م مـ ــاد ــ ــ إفـــ ـــ ــ ــتماع إ ــ ســـ ــــــم  ــــذين تـ ايا الـــ ــ ـــ ــ ــ وذوي ال ـــ ــ ر ــا ا ــ ــــده أيضـــ ــا أكـــ ـــ ــو مــ ــ ــ ـ ة، و ـــــكر عســ
ذه الواقعة ول والتحقيق     .بال

يــــ   :  ـجةالن
ـــالل  ـــ ــــن خـ ـــه مـــ ـــ ـــا احتوتــ ـــ ، ومـ ــ ـــ ــ ر ــــــوال ا ود وأقـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ ــذه الواقعــ ــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ التحقيقــ

ــــل  ــا توصــ ــ ــة، ومــ ـــ نـ ـــن ال ول مـــ ــال ــ ــــف بــ لــ ــق امل ــ ــ ــــل الفر ـــة املرفــــــوع مــــــن قبــ ــمنه محضــــــر املعاينـــ ــ ــا تضــ ــ ــــة، ومــ ــة املرفقــ ـــ ر الطبيـ التقــــــار
ــــــان  ـ ـــة امل ــ ــــالل معاينــ ـــــن خـــ ـــة مــ ـــ نـ ع ل ـــا ــ ـــكري التــ ـــ ــ العسـ ـــ ــ ب ــــه ا ــ ــ إليـ ـــ ــ ــا  ــــ ـ ـــــور عل ـــم العثــ ــ ــ تــ ـــ ــ ــــذائف ال ـــــظايا القـــ ــا شــ ــــ ـــص بقايـ وفحــــ

ــــزة ـــ ـــا املتمركـــ ــ ـــ ـــوات صــ ـــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـــ ــيا ا ـــ ـــ ــ ميلشــ ـــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ـــ ن ــــذا  ـــ ـــ ــــــن  ـــ ــئولة عـ ـــ ـــ ــــة املســ ــ ـــ ـ ـــة أن ا ـــ ــ نــ ن ل ـــــ ـــ ـــة، تبــ ــ ـــ ــان الواقعــ ــ ـــ ـــ ــ  م ـــ ـــ ــ
ان و ر وسوفتيل وا ر   .ا

ن  - 14 عز  -  مشروع املياة واقعه قتل وإصابة مدني   :محافظة 
ــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــ أنــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ص الواقعــ ــــــت ــــق  وتــ ـــ ــاء املوافـ ــ ـــ عـ ر ــــــوم  ـــاعة 13/12/2016يــ ـــ ــ الســ ـــ ـــ ــــــروع  10: 30م  ــ مشــ ـــ ـــ ـــــف  ــــــم قصـــ ــاءا، تــ ــ ــ مســ

ي  ـــا ــ ـــ ــ الوصـ ـــ ـــ ـ ليل دمحم ع ــــدا ـــ ــــواطن عبــ ـــ ل املــ ـــــ ــــ ــ م ـــ ـــ ـ ا ع ــــدا ـــ ـــقطت إحــ ـــ ــــذائف، ســـ ـــ ــدة قــ ــ ـــ عــ ــــز  ــ عـــ ـــة  ـــ ــالة بمدينـــ ـــ ــــة صــــ ــ ـــ ــاه بمدير ــ ـــ امليــ
ــ ـــرف، ممــــ ـــل إحــــــدى الغـــ ل وانفجــــــرت داخـــ ــــــ اق ســــــطح امل ــ ــــ ــ اخ ــــ ــأ للنــــــوم، أدت إ يــــ ــرته ت ــ انــــــت أســ ــدما  ــ ـــد عنــ ــل أحـــ ــ ـــه مقتــ ــتج عنـــ ا نــــ

سرة وإصابة  ي)   6( أفراد  م ع النحو  طفال و ساء و م  من ال   :آخرون جميع
  : أسماء القت 

  العمر  سم  م
ليل دمحم صا  1   سنة 50  شذى عبد ا
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ن   : أسماء املصاب
  العمر  سم  م
ليل دمحم صا  1   سنة ونصف  ماجد عبد ا
ليل دمحم   2   سنوات 3  صاعبد ا
ليل دمحم صا  3   سنوات 7  حمدي عبد ا
ليل دمحم صا  4     نائلة عبد ا
ب  5 ب     غادة عبد ا
ب  6 ب     سعيدة عبد ا

  

ود  ـــــ ــــــوال الشـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــد جـــ ـــ ــــــوا )ق.ا.ع.س(و) ا.م.ي(و) ا.م.ع(وقــ ــار حــ ــ ــ نفجــ ـــــوت  ــ ــــمعوا صـ ــ ـــم ســ ـــ ــ ، أ ــ ـــ ـــ ان ال ــ ـــ ـــــن ســـ ـــم مـــ ـــ ــ ، و
ـــاعة  ـــ م 10:30الســــ ــــروج ـــ ـــــد خـــ ــ عـــ ــاءا، و ـــ ـــ ـــقوط  مســ ـــ ــ ـــة لســ ـــ ـــ يجـ ــــان ن ـــ ـــ ــــذي  ــ ـــ ــــــرة، والـ ــــــار مباشــــ ــ نفجــ ــــــماع  ـــ ـــد سـ ــ ـــ عــ ــع  ـــ ـــ ــا وقــ ــ ــ ـــة مــــ ــ ـــ ملعاينــ

ــيح  ــ ـــ ــ ـــعيدة تصــ ــ ـــ ــــه ســـ ــ ـــ ــاينوا زوجتــ ـــ ـــ ي، وعـــ ـــا ــ ـــ ـــل الوصـــ ــ ـــ ليـــ ــد ا ــ ـــ ـــ ل عبـ ـــــ ـــ ــ ـ ــن م ــ ـــ ــ ــاعد مــ ــ ـــ ـــ ـــــف يتصـ ـــ ــار كثيـــ ــ ــ ـــ ــان وغبــ ــ ـــ ــ دوا دخــ ـــا ــ ـــ ــــة شـــ ــ ـــ قذيفــ
ــ  ـــ ـــ ـ م إ ـــــعاف ــاموا بإســــ ــ ــ م، وقـــ ــاد ــ ـــ ــــت أجســ ـــ قــ ـــد اخ ــ ـــظايا قــــ ــ ــــدوا الشــــ ــ ن وجـــ ــاب ــ ــ ـــعاف املصـــ ـــ م إلســـ ــــــول ــد دخـــ ــ ـــ ـــــذونا، وعنــ ـــــعفونا أنقــــ ــ أســ

شف   .ى الصفوةمس
ود  ـــــ ـــ ــــــوال الشــ ــ ــــالل أقــ ــ ـــ ــــن خـ ـــ ـــة، مـــ ـــ ــ نــ ع ل ـــا ــ ـــ ـــكري التــ ــ ـــ ــ العســ ـــ ـــ ــ ب ــــة ا ــ ـــ ـــة، بمعيـ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ـــ ــ ــــف مـ ـــ لـــ ـــة امل ــ ـــ ــــق املعاينــ ــ ـــ ـ ن لفر ـــــ ـــ وتبــ

ـــة  ـــ ـــا القذيفـــ ـــ ــــة بقايـــ ــ ـــة  -ومعاينـــ ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبـ ـــ ــا مــ ــ ـــ ــ ز ــــة وتحر ــ ــان الواقعـــ ــ ــ ـــ ــن م ــ ـــ ــا مــ ــ ـــ ــ ـــم جمع ــ ـــ ــــظايا تـ ـــ ـــــن شــ ــ ــارة عــ ــ ــ ــ عبـــ ـــ ـــ ـ ــــــان  -و ـــ وم
ــ  ـــ ـــ ـ ـــت  ـــ ــ أطلقـــ ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ــــقوط،  أن القذيفـ ـــ ـــة الســ ـــ ـــ ا وزاو ــــقوط ـــ ـــوع   ســ ــ ـــ ــن نـ ــ ـــ ـــة  82مــ ـــ ـــ ــــت ا ـــ ـــة أطلقــ ـــ ن أن القذيفـــ ـــــ ـــ ــا تبـ ـــ ــ ــاون، كمــ ــ ـــ ــ

ــ  ـــ ـــ ـــو  ــ ـــ ـــة  ـــ ــه القذيفــ ـــ ـــقطت فيـــ ــ ــــذي ســـ ـــ ــ الـ ـــ ـــ ، وأن ال ـــا ــ ــــوات صـــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـ ــيا ا ـــ شـــ ــا ميل ــ ــ ــ ــز ف ــ ـــ ــ تتمركـ ـــ ـــ ــرقية ال ــ ـــ ــمالية الشـ ــ ــ الشــ
ة داف عسكر   .سك ال توجد فيه أي ثكنات أو أ

يجة  :  الن
ــة،  ـــ ــذه الواقعــ ــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ ـــه مــ ـــ ـــا احتوتــ ـــ ، ومـ ــ ـــ ــ ر ــــــوال ا ود وأقـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ومـ

ن أن  ـــــ ـــة، تبـــ ـــ نــ ـــن ال ـــ ول مــ ــال ــ ــ ــــف بــ لــــ ــق امل ــ ــ ــ ــــل الفر ــ ــــن قبــ ـــــوع مــــ ــــة املرفـــ ــر املعاينــــ ــ ـــمنه محضــــ ــ ــا تضـــ ــ ـــة، ومــــ ـــ ـــة املرفقــ ـــ ر الطبيــ ــــــار التقــ
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ـــا ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ــيا ا ـــ ــ ميلشـــ ـــ ـــ ــاك  ــ ـــ ـ ن ــــذا  ــــ ــــــن  ـــــؤولة عــ ـــة املســـ ـــ ــ ــ  ا ـــ ـــ ــــــن  ـــرقية مــ ــ ــمالية الشـــ ــ ـــة الشــــ ـــ ــ ــ ا ـــ ـــ ــزة  ـــ املتمركـــ
ة صالة  ة املياه بمدير عز –مشروع املياه مدير   .مدينة 

ن و  - 15 ص ة ا ن بمدير داف مدني  : محافظة الضالع - اقعة اس
ـــاعة  ـــ ـــام الســ ــ ــ تمـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــ أنــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ص الواقعــ ــــــت خ  6:00تــ ــــــار ــباحا بتــ ــ ن 5/7/2015صــــ ـــــ صـــ ــــة ا ــ ــ ــــة بمدير ــــ ــ العطر ـــ ـــ ـــــف  ــم قصـــ ــ ــ م تــ

ـــق ــ ــ ــ الطر ـــ ــ ا  ــــدا ــــقطت إحـــ ــ ــــذائف سـ ــن القـــ ــ ـــدد مـــ ـــ عـ ــالع  ــ ــ ـــة الضـ ـــ ــــــن  محافظـ ــام حسـ ـــ ــــد، وعصــ ــ قائـــ ـــ ــ ـــن ع ـــ ــــــرور حسـ ــــــاء مـ ـــام أثنـ ـــ العـ
م جميعا ص آخر يد محسن مما أدى إ مقتل ، و  .ع

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ايا ومــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــوال ذوي ال ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ود وأقـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ، أن )ع.ص.ا(و) ف.س.ص.س(، و)ع.ص.و(، و)ن.ع.ص.ن(وورد 
ـــاعة  ـــ ـــ ـــام السـ ـــ ــ ــ تمــ ـــ ـــ ـــ ــــة، و ـــ ــ ــــف املنطقـ ـــ ــــــوم بقصـــ ــ ـــت تقـــ ـــ ـــ انـ ـــا  ــ ـــ ـــوات صــ ـــ ـــ ي وقــ ــــو ـــ ـــ ــيا ا ـــ ـــ شــ ــــــب 6:00ميل ـــ ـــا صــ ــ ـــ ـــ ــــان أ ـــ ــ ـ ــدما  ــ ـــ ــ احا، عنـ

ــ  ـــ ـــ ـــــده ع ـــــالم عبــ ـــل عبدالســ ـــ ــ مقتـ ـــ ـــ ـــا ادى ا ـــ ــام، ممـ ـــ ــارع العــ ــ ــ ــ الشـ ـــ ـــ ـــــذائف  ــــدى القــ ـــــقطت إحـــ م، ســ ــــــزارع ــ مــ ـــ ــ بون إ ـــــذ ـــة يــ ـــ املنطقـ
صي ، ومحسن ا  .قائد، وعصام حسن ع

يـــــجة  :  الن
ــــوال ـــ ود، وأقـ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة، ومــ ـــ ــــذه الواقعـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ ــا  مـ ــــ ايا، ومــ ــ ـــ ـــ ذوي ال

ــــــن  ــ مــ ـــ ـــ ـــقطت  ـــ ــ ســ ـــ ـــ ــــذائف ال ـــ ــــة أن القـ ـــ نـ ن ل ـــــ ــية، تبـــ ــ ـــ ــــف القضـ ـــ ـــة بملـ ـــ ـــــررات املرفقــ ـــ ـــائق وا ـــ ـــة والوثــ ـــ ر الطبيــ ــــــار ــــه التقــ ـــ احتوتـ
ـــــمال  ــ شــ ـــ ــ ــزة  ـــ ـــت متمركــ ـــ انـ ــ  ـــ ــ ـــا ال ــ ـــــوات صــ ي وقــ ــــو ـــ ــيا ا ـــ ــ ميلشــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ــــؤولة عـ ـــة املســـ ــ ــ ـــا، وأن ا ـــ اتيوشـ ـــوع  ــ نــ

ن ص ة ا ة مدير   . العطر
ناسواقعة  - 16   :محافظة عدن  – )التوا( مدينة  داف مدني

ـــــة ـــ ــــص الواقعـــ ــ ـــ ــ ـــة : م ـــ ـــ ــ منطقــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــ ــــدثت الواقعــ ــ ـــ ــــــوا(حــ ـــ ــــق ) التــ ـــ ــ ــاء املوافــ ــ ـــ ـــ عـ ر ــــــوم  ـــ ـــن يــ ـــ ـــ ــــــف مــ ـــ ــرة والنصــ ــ ـــ ـــ ـــاعة العاشـ ـــ ـــ ــ الســ ـــ ـــ ــ ـ
ـــة 6/5/2015 ـــ ـــ ــــن منطقــــ ــ ـــ ن مــــ ـــــدني ـــ ــ ن املـــ ــازح ــ ـــ ـــ ـــــن النـــ ــ ـــ ــــة مـــ ــ ـــ موعـــ ــــــوا(م  ـــ ــ ـــرب، ) التــ ــ ـــ ـــ ــ ــيم ا ــ ــ ـــ ــــ ــــــن  ـــ ـــــرب مــــ ــ ـــ ـــ م ال ــــــاول ــ ـــ ــاء محــ ــ ـــ ـــ أثنـــ

ــ ـــ ــــة آمنــــ ـــ ــ منطقـ ـــ ــــ وح إ ـــــ ـــ ــــــن وال ــــة مـــ ــ بــ ــــــوا(ة قر ــــــوارب ) التــ ــن القـــ ــ ـــ ـــة مــ ـــ ــ مجموعــ ـــ ــــ ــاون ع ــ ــ ــ ــــذائف ال ـــ ــن قــ ــ ــ ــــدد مــ ـــ ـــقطت عــ ـــ ـــــث ســ ــ حيــ
ــــــن  ـــــق مـ ــــد والتوثيــ ــــــوام الرصـــ ــــب قـ ــ م بحسـ ـــــ ة مــ ــ ـــ ــ ــــة كب ــــل مجموعـــ ــ ــ قتـ ـــ ــ ـــا أدى إ ـــ ن ممـ ــــــواطن ـــــن املـ ن مــ ـــــدني ــــل املــ ــ تنقـــ ـــ ــ ة ال ــــــغ الصـ

نة م . قبل راصدي ال م 13حيث بلغ عدد القت م   : و
  .أنصاف ع ناصر محسن_ 1
  .از رشاد عبده حسنامتي_ 2
سام دمحم عبد السالم_ 3   .اب
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  .نياز عادل أحمد_ 4
  .حياة عبده صا_ 5
يوب سيف_ 6   .وحيد عبده م
يوب_ 7 ن عبده م   .حن
  .اتبة عبد هللا دمحم_ 8
ليب_ 9   .مختار ع 

  .شرى ع غالب فرحان_ 10
  .نورة أحمد غالب_ 11
  .دعاء نديم عبد اللطيف_ 12
  .اللطيف حسننديم عبد _ 13

ر   ان عدد ا م  17و   :و
ا دمحم_ 1   .وائل زكر
  .نياز نادر ع _ 2
  .نوال نادر ع_ 3
  .حمزة عارف ع_ 4
ادي_ 5   .وائل دمحم عبد ال
ي أحمد_ 6 ر نم   .جوا
  .فاتن سعيد عبده_ 7
  .عائدة ع دمحم ناصر_ 8
  .نادية ع عبد هللا_ 9
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س دمحم ع_ 10   .أن
  .ر سعيدباسل جعف_ 11
ش_ 12 ان درو   .وفاء بر
رة دمحم أحمد_  13   .ز
  .نادر ع أحمد_ 14
  .حسن عارف ع دمحم_ 15
ليب_ 16 د ع عبد هللا    .نا
ادي_ 17   .وفاء دمحم عبد ال

ايا   :  أقوال ال
ــاء .س.ج_ 1 ـــ ــ مينــ ـــ ــ ــــرحمن  ــ ــد الـ ــ ـــه عبـــ ـــ ــــه وابنـ ـــــو وزوجتـــ ــ ــــان  ــ ـ ــا  ــــ نمـ ــــه ب ــ ــــــاد أنـ ـــدن(س، أفـ ـــ ــ ) عـ ـــ ــ وح ع ـــــ ــ ـــد ال ــ ــــدين بقصــ ــ ـــة املرشـ ـــ دكـ

ـــد  ـــ ــــه عبــ ــ ــابة ابنــ ــ ــ ــ إصــ ـــ ـــ ـــا أدى إ ـــ ــــــاون، ممــ ــ ـــــذائف  ــ ــا بقـ ــ ــ ــ ن ل ـــــوثي ـــ ــــــف ا ــــــازحون بقصــ ــا النــ ـــ ــ ـ ــ يرك ـــ ـــ ـــــوارب ال ــــت القـــ ــ عرضــ ــــــر،  البحــ
ال وذلك خ  الرحمن إصابة مباشرة  الرأس أدت إ وفاته  ا   . م6/5/2015 تار

ـــــوال ن_ 2 ـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ـــة .وجــ ـــ ـــ يقـ ــ ال ـــ ـــ ــ م إ ــنقل ـــ ـــ ن زورق لــ ـــر ــ ـــ ـــالتوا منتظــ ـــ ـــ ط بـ ـــر ــ ـــ ــ رأس مــ ـــ ـــ ــ ـــدين  ــ ـــ ـــة املرشــ ـــ ــ ــ دكــ ـــ ـــ ــ ـــانوا  ـــ ـــ ـ ــدما  ــ ـــ ــ ع عنـ
ـــة  ـــ ــ مدينــ ـــ ـــ ن ع ـــــيطر ــــانوا مســـ ـــ ـ ـــذين  ــ ن الـــ ـــــوثي ـــ ــل ا ـــ ــ ــــن قبـ ـــ ــــــاون مـ ــ ـــــذائف  ــ ــــف بقـ ـــ ــوا ى لقصـ ــ ــ ــــــوا(عرضــ ا ). التــ ــد ـــ ــــرض والـــ ــ عــ و

ا دعاء بإصابات مباشرة أدت إ عاء املوافق  وشقيق ر ان ذلك  يوم  ال و ما  ا   13.م6/5/2015وفا
ــوال ع_ 3  ــ ــ أقــــ ـــ ــ ــاء  ـــ خ . أ. وجــ ــــــار ــ تـ ـــ ـــ ـــه  ـــ ي 6/5/2015، بأنـ ــــــوا ــ مــ ـــ ــ وح ع ـــــ ـــ م ال ــــــاول ــاء محـ ــ ــ أثنـــ ـــ ـــ ـــدن(م و ـــ ـــدين ) عـ ــ ـــة املرشـــ ـــ ــ دكـ ـــ ـــ

ـــا ــ ـــه نيــ ـــ ــده وابنـ ــ ـــام دمحم عبـــ ـــ سـ ـــه اب ــ ـــابة زوجتــ ـــ ـــا إصـ ـــ ـ ــتج ع ــ ــ ـــــاون نـ ــ ـــــذائف  ــــدة قــ ــ عـ م  ــ ـــ ـــم رمــ ـــ ــــــوا ، تـ ــ التـ ـــ ــــر ــ ــ ـــن العمـ ــ ـــالغ مــ ــ  10ز البــ
ما ــاب ــ ــ ــر إصـ ـــ ــ أثــ ـــ ــ ـــا ع ـــد توفيــــ ـــ ــنوات وقـ ــ ـــة . ســـ ـــ ـــــن جماعـ ــر مــ ـــ ـــــل عناصــ ــــن قبــ ـــان مـــ ـــ ـ ــاون  ــ ـــ ــي ال ـــ ـــه أن رمــ ــ أقوالــــ ـــ ــ ـــد  ـــد أكــــ ـــ ي(وقـ ــــو ـــ ) ا

ن ع مدينة  انوا مسيطر   ).التوا(الذين 
ودأ ــــ ــــــوال الشـــ د  :قـ ـــا ــ ـــــاد الشــ ــاول ال) أ، أ، ع(أفــ ـــ ن تحــ ــــــواطن ـــــن املـ ة مــ ــ ـــ ــ ــــة كب د مجموعـــ ـــا ــ ــــه شــ ــ ــات بأنـ ـــ ــ التحقيقــ ـــ ــــــن ــ وح مـ ـــــ ــ

ـــة  ـــ ــ مدينــ ـــ ـــ ـــدين  ــ ــــة املرشـــ ــ ــــــوا(دكــ ــــل ) التــ ـــ ــــن قبـ ــ ـــــاون مــ ـــ ـــــذائف  ــ ــــــف بقـ ــــــوا للقصــ عرضــ ــــــم  ــ ــاء تجمع ــ ـــ ــ أثنـ ـــ ـــ ن(و ـــــوثي ـــ ـــاه ) ا ـــ باتجــ
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ـــاعدة  ــ ـــ ــو مســ ــ ـــ ـــ ـــاعد  ـــ ـــ ـــد سـ ـــ ــ ــــل، وقــ ـــ ــابات والقتـــ ـــ ـــ صــ ــ  ـــ ـــ ــ ــــوا إ ــ ـــ عرضـ ن  ــازح ــ ـــ ـــــن النـــ ـــ ــ مــ ـــ ـــ ــ ـــأن كث ــ ـــ ـــه بــ ـــ ـــ ــ إفادتـ ـــ ـــ ــ ن وزاد  ــازح ــ ـــ ـــوارب النـــ ـــ ــ قــ
م ــ ـــ ن ومـــ ــازح ــ ـــ ــــعاف النـ ـــ ــرة بإسـ ــ ــ ــ: مباشــ ـــ ــــد واملرحومـــ ــ ــــوم وحيــ ـــ ــــرف املرحـ ـــ عـ ن ال  ـــر ــ ن وآخـــ ـــــ ـــة حنـــ ـــ ـــاتن واملرحومــ ــ ــــة فـــ ــ ــــــاة واملرحومــ ة حيــ

م ادثة تمت الساعة العاشرة صباحا يوم . و   .م6/5/2015وأن ا
د   ـــا ــ ــــالق ) م، ع، ج(الشـــ ـــ ــــــم إطـ ــــه تــ ـــ ادته بأنـ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــد  ـــ ــــــوارب  3أكــ ــن القــ ــ ـــ ــــة مـ ـــ ــ مجموعـ ـــ ـــ ن ع ـــــوثي ـــ ــاه ا ــ ــ ـــــن اتجــ ــ ـــاون مـ ــ ـــ ـــــذائف  ــ قـ

ــ  ـــ ـــ ـ ن إ ــازح ــ ـــ ـــــل النــ ـــ ــــــرض نقـ ــــــاء لغـــ ــ املينـــ ـــ ـــ ـ ــية  ــ ـــ م الراســ ـــــ ـــ ـــدد مـ ـــ ـــل عـــ ـــ ــ قتـــ ـــ ـــ ـ ـــــرة وأدت إ ــ ــابات مباشــ ـــ ـــ ـــوا إلصـ ــ ـــ ـــة، فتعرضـ ـــ يقـــ ـــة ال ــ ـــ منطقـ
خ  ان ذلك  تار م و   14.م الساعة العاشرة صباحا6/5/2015وجر كث م

ـــوال       ــ ــ أقـ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جـ ــــد مــــ ــ تؤكــ ـــ ـ م، ال اد ــ ـــ شـ ـــة  نـــ ــتفظ ال ــ ــم تحــ ــ ــ ـــت مع ــ ـــة وحققـ نـــ م ال ـــابل ــ قـــ ـــ ـ ور ال ـــــ ـــــن الشـ ــد مـ ـــ ـــة عديـ وثمـــ
ود ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ايا والشـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ   .  ال

  

يجة    : الن
ــيات   ــ ــ شـــ ـــام مل ــ ـــة بقيــــ ـــ ــــــاء املقابلـــ ــ أثنـــ ـــ ــــ ــــدوا  ـــ ـــذين أكــ ـــ ود والـــ ـــــ ادة الشــــ ــ ـــ ــتماع لشــــ ــ ـــ ســ ايا و ــ ـــ ــــ ـــا ال ــ ــــ ــــع أ ــ ــــوس مـــ ـــ لــ ــــالل ا ــ ــــن خـــ ــ مـــ

ـــة  ـــ ـــ ــ دكـ ـــ ـــ ــ ن  ـــــدني ـــ ن املــ ــــــواطن ــ ـــــن املــ ــ ــ مـــ ـــ ـــ ــ ــــع كب ـــ ــ ــ تجمـ ـــ ـــ ــ ــاون ع ــ ــ ـــ ـ ــــذائف ال ـــ ــــــي قـــ ــ ــابق، برمــ ـــ ـــ س الســ ــــــرئ ــ ــــة للــ ـــ ــ ــــوات املواليـ ـــ ــ ي والقـ ــــو ـــ ـــ ا
ـــة  ـــ ــ مدينـ ـــ ــ ـــدين  ــ ــــــوا(املرشــ م لل) التـ ــــــار ــد انتظـ ـــ ــ عنــ ـــ ــ م إ ــ ـــ ــ مــ ـــ ــ ــــــرض كث عـ ـــه  ـــ ــتج عنـ ــ ـــــذي نـــ ـــة والــ ــ ــاطق آمنــ ــ ــ منـــ ـــ ــ م إ ــنقل ـــ قـــــــوارب لــ

ــ  ـــ ـ ـــدد القت ــ ــغ عـ ــ ـــــث بلــ ـــــــال  حيـ ــ ا ـــ ـ م  ــتل ـــ ــ قـ ـــ ـ ـــــرة أدت إ ــــابات مباشـ ــابة  13إصــ ـــ ــــل وإصـ ا  17قتيـــ ــ ـــ عضــ ـــة  ــابات متنوعـــ ــ ح بإصــ ـــر ــ جـ
ــاء ــ عضـــ ــ  ـــ ــ ة كب ــ ـــ ــ ــــــات خط ــ إعاقـ ـــ ــ ة أدت إ ــ ـــ ــ ـــر خط ــ خــ م  ـــــ ــ لبعضــ ـــ ــ ـــــن ا. والع ــئول عــ ــ ــــة املســـ ــ ـ ود أن ا ـــــ ــــد الشــ ـــــف وأكـــ لقصــ

س السابق ي والقوات املوالية للرئ و شيات ا    مل
عز  – شعب الدبا  قصفواقعة  - 17  :  محافظة 

ـــة  ـــ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــ ــــــائق والتقـــ ـــ ــــه الوثــ ــ ـــ تــ ـــا تث ـــ ـــ ـــــب مــ ــ ـــ حسـ ــــة، و ـــ ــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـــ ـــ ـــ ــ ـــــف القضـ ـــ ـــمنه ملـــ ـــ ــ ــا تضـــ ــ ــ ـــ ـــــب مــ ــ ـــ ـــة، بحسـ ــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ تــ
ـــاعة  ـــ ــــــام الســــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــامللف، بأنـ ـــ ــ خ ) 9:00(بــ ــــــار ــ ــباحا بتــ ــ ــ ـــ ـــة 13/6/2017صـ ـــ ـــ ـ ــــدبا بمدير ـــ ـــعب الـــ ـــ ــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــة ع ـــ ــ ــــقطت قذيفــ ـــ م، ســـ

ـــــه ـــ ــابة زوجتـــ ـــ ـــ ــ إصـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــا أدى إ ـــ ــ ر ممـــ ـــا ــ ـــ ــــيظ طـــ ـــ ــ ــــواطن حفــ ــ ـــ ل املــ ـــــ ـــ ــ ـ ــام م ـــ ــ ـــ ــز أمـ ـــ ــ ـــ عـ ـــة  ـــ ـــ ــالة محافظــ ـــ ـــ ـــانوا  صـــ ـــ ـــ ــ ـــذين  ــ ـــ ـــه الـــ ـــ ــ ــع أطفالـــ ـــ ـــ ــ وجميـ
رجة واملتوسطة ن ا ل بإصابات بليغة تنوعت ب   .متواجدين  امل
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ايا   :أسماء ال
 العمر سم م
اب 1  سنة 30 اتحاد قائد عبدالو
ر 2 ن أيمن حفيظ طا ر  ش
ر 3 ن عبداللطيف حفيظ طا ت  س
ر 4  سنوات 5 أنور حفيظ طا
ر 5  سنوات 9 نوره حفيظ طا

 

ــة،  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ م مـــ ــ ـــ ــتماع إلــ ــ ســـ ــــــم  ـــذين تـ ـــ ود الـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــــم، ومــ ــ ايا وذو ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ إفــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـ حســـ و
م ـــــ ـــ ـــاعة )م.أ.ن(، و)ع.ق.ق: (ومـ ـــ ــــــوا الســـ ــ حـــ ـــ ـــ ـ ــــه و ـــ خ ) 9:00(، فإنــ ــــــار ــ ــباحا بتـ ــ ـــ ل 13/6/2017صـــ ـــــ ـــ ــ ــام م ـــ ــ ـــة أمــ ـــ ــ ـــقطت قذيفـ ــ ـــ م، سـ

ـــة دا ـــ ــرة نائمـــ ــ ـــ ســ ـــت  ـــ انـــ ــا  ــــ ــ ــاء مــ ـــ ـــ ـــك أثنـ ــ ـــ ر، وذلـ ـــا ــ ـــ ــــــيظ طـ ــــــواطن حفـــ ــ ـــــرة املـ ـــ ســ ــراد  ــ ــ ــع أفـــ ــ ـــ ــابة جميــ ـــ ـــ ــ إصـ ـــ ـــ ـ ـــا أدى إ ـــ ــ ل، ممــ ـــــ ـــ ـ ــــل امل ــ خـــ
ل  ـــــ ــ ــ امل ـــ ــ ـــدين  ــ ــ . املتواجــ ـــ ــ ن إ ــاب ــ ــ ـــل املصـ ـــ ــــــم نقـ م، وتـ ـــــعاف ـــــروا إلســ ــــــرة حضــ سـ ــــــراخ  ــــــار وصـ نفجـ ـــدوي  ـــ ان لـ ــ ـــ ــ ــماع ا ــ ــ ـــد سـ ـــ وعنـ

ـــد  ـــ عـ ــ  ـــ ــ ـــة أخـــــــرى ع ــ ـــقطت قذيفــ ن ســــ ــاب ــ ــــعاف املصـــ ـــورة، وأثنـــــــاء إســـ ـــــفى الثــــ شــ ــ) 50(مس ـــ ــ و ـــة  ـــان القذيفــــ ــ ــ ــن م ــ ا مـــ ــ ـــ ــ ــا . م ــــ ووفقـ
ــــــا  ــ ملــ ـــ ـــ ان ال ــ ـــ ـــــادة ســـ ــ إفـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة، ومــ ـــ نـــ ـــل ال ـــ ـــن قبــ ـــ ول مــ ــال ــ ــ ـــــف بــ ــ لـ ــق امل ــ ــ ــ ــــل الفر ــ ــــن قبــ ــ ــــوع مــ ــ ـــة املرفــ ــ ـــر املعاينـــ ـــ ــ ــمنه تقر ــ ـــ تضـ

ـــت  ــع تحـــ ـــ ــك يقـ ــ ــ ســ ـــ ـ ـــارة عــــــن  ــو عبـــ ــ ــ ـــة  ــــه القذيفـــ ـــذي ســــــقطت فيــ ــ الـــ ـــ ـ ـــإن ال ـــة، فـــ نـــ ـــل ال م مــــــن قبـــ ــ ـــ ــتماع إلـ ــ ســ ــــذين تــــــم  الــ
ة ـــــكر ــ ـــــات عسـ ـــــداف أو ثكنـــ ـــ ـــه أي أ ــ ـــد فيـــ ـــ ــــوط وال توجــ ــ ش الــ ـــــ ـــ ــيطرة ا ــ ــ ـــة . ســ ـــ ــ ـــــن ج ــ ــم مـ ـــ ــ ل دائـ ـــــ شـــ ـــــف  ــ للقصـــ ـــ ـــ ــــرض ال ـــ تعـ و

ـــا ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــــيطرة جماعــ ـــــت ســ ــ ـــان تحـ ـــ ــ تقعــ ـــ ـــ ـــوفتيل ال ـــ ــــه ســ ــ ــــــر وتبــ ــ ر ــــة ا ــ ـــة . منطقــ ـــ ــــالل معاينــ ـــ ــــن خـ ن مــــ ـــــ ـــد تبـــ ـــ وقــ
وزر ا من نوع  ان سقوط املقذوف أ   . الشظايا املرفوعة من م

يجة  : الن
 ، ــ ـــ ـــ ــ ــ ــاء ال ــ ـــ ـــ ــــــوال أبنــ ـــ ــا، وأقـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــلت عل ـــ ــ ـــ ــ حصـ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــ دلـ ــــة، و ـــ ــ ــــذه الواقعـــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــ ـــــن خـــ ــ ـــ مــ
ــــل  ـــ ــ ـــــن قبـ ــ ــــوع مـــ ـــ ـــة املرفـــ ــ ـــ ـــــل الواقعــ ـــ ــ ي  ــــدا ـــ ــ ول امليـ ـــــ ـــ ــ ـــر ال ـــ ــ ــ ـــا تقر ــ ـــ ــ ـــة، وم ـــ ــ ر املرفقــ ــــــار ــ ايا، والتقــ ــ ـــ ـــ ــ ود، وال ـــــ ـــ ن، والشــ ــــعف ــ ـــ واملسـ

ــــذوف ــا املقـــ ــ ـــة بقايـــ ـــ ـــة، ومعاينـ ــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــــف مـــ لـــ ــــد امل ــ ـــــق الرصـ ــ ــة، فر ـــ ة الواقعــ ــ ـــ ــ ـــــوت  ـــد ثبــ ـــ ــــة، تأكـ ـــــقوط القذيفـــ ــاه ســ ــ ، واتجـــ
ر وتبة سوفتيل ر ي وقوات صا املتمركزة  منطقة ا و ا جماعة ا ة مصدر القذيفة بأ   . كما تم تحديد ا
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ملية واقعة سقوط ق - 18 عز   –ذيفة ع  ا   :  محافظة 
ـــاعة  ـــ ـــ ــ ــــــوا الســـ ـــ ــ ــ حـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــة بأنــ ـــ ـــ ـــ ــ ص الواقعـ ــــــت ـــ ــ ــــرب ) 5:40(تـــ ـــ ـــ ـــ ــــل املغـ ـــ ــ ـــ خ قبــ ــــــار ــ ـــ ــ 18/9/2017بتـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـــة ع ـــ ــ ـــ ـــقطت قذيفـــ ـــ ـــ ــ م، ســـ

ــابت  ـــ ــــــظايا وأصــ ــايرت الشـ ـــ بار، فتطــ ــــدا ن عبـــ ـــــ ــــــواطن أمــ ل املـ ـــــ ــ ـــة م ــ ــ ـــن واج ـــ ـــــدا ركـ ــابت تحديــ ــ ــــة، أصـــ مليـــ ـــانوا ) 4(ا ـــ ـ ــال  ــ أطفـــ
م إ أشالء ق م وتمز ل، مما أدى إ مقتل   .يلعبون  الشارع إ جوار امل

  :أسماء القت
ية  م   العمر  اسم ال
  سنة 13  احمد غالب نصر منصور   1
ايوسف خالد   2   سنة 12  عبد ال
ان بدر غالب احمد  3   سنوات 7  ر
مري   4   سنة 15  ع دمحم عبده ا

  

ـــة  ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبـ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــتماع إلـ ــ ـــ ســ ــــــم  ــــذين تـــ ــ ود الـــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــ ــ ايا، ومـــ ــ ـــ ـــ ـ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــــــب مـــ حســـ و
م ـــــ ـــه  ،)ص.أ.ي(، و)ع و.م(: ومـــ ـــ ــية، فإنـــ ــ ــ ـــــف القضــ ــ ــ ملــ ـــ ـــ م  ادا ــ ـــ ـــة شــــ ــ ن املرفقــــ ـــر ــ خـــ ود  ـــــ ـــن الشــــ ـــ ـــدد مــ ـــ ـــاعة وعـــ ـــ ــــــوا الســـ ــ حـــ ـــ ـــ

خ ) 5:40( ــــــار ــ ـــرب بتـــ ـــ ــ ـــــل املغـــ ـــ ن 18/9/2017قبـــ ـــــ ـــ ــ ـــواطن أمـ ـــ ـــ ل املــ ـــــ ـــ ــ ـ ــن م ــ ـــ ــ ـــابت ركــ ـــ ــ ــــة، أصـــ ـــ ـــ مليـ ــ ا ـــ ـــ ــ ـ ــ  ـــ ـــ ــ ـ ـــة ع ـــ ــ ـــقطت قذيفـــ ــ ـــ م، ســـ
ــابة  ـــ ــ إصـ ـــ ـ ـــا أدى إ ــة ممـــ ـــ ـــــن القذيفـ ـــــظايا مـ ـــايرت شـ بار، وتطـــ ــــدا ــ ) 4(عبــ ـــ ـ ـــون  ــ ــــانوا يلعبـ ــ ن  ـــر ــ ل أطفــــــال آخـ ـــــ ــ ــــوار امل ــارع بجــ ـــ الشـ

ـــالء ـــ ــ ــ أشـ ـــ ـــ ــ م إ ق ـــز ــ ـــ م وتمــ ــتل ـــ ــ ــ مقــ ـــ ـــ ــ ـــا أدى إ ـــ ــ ـــــف . ممـ ـــ لــ ــق امل ــ ــ ــــ ــــل الفر ــ ــــــن قبـــ ــــوع مــــ ـــ ــة املرفـــ ـــ ـــ ــر املعاينـ ــ ـــ ـــ ــمنه تقر ــ ـــ ــا تضـــ ــ ـــ ــــالل مــ ـــ ـــــن خـــ ـــ ومــ
ـــه  ـــ ـــقطت فيـــ ـــ ـــذي ســـ ـــ ــ الـــ ـــ ـــ ـ ـــإن ال ـــ م، فـــ ـــــ ـــ ــتماع إلـ ـــ ـــ سـ ــــــم  ــــذين تـــ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ـ ان ال ــ ـــ ـــ ــــــادة سـ ــ إفـــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــة، ومـــ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــ ول مـ ــال ــ ــ بـــ

ــ ـــ ـــــت ســ ــع تحـــ ـــ ــك يقـــ ــ ــ ســـ ـــ ـــ ــــــن  ــارة عــ ــ ــو عبـــ ــ ــــ ـــة  ـــ ة، القذيفـ ـــــكر ـــات عســـ ـــ ـــداف أو ثكنــ ـــ ـ ـــه أي أ ــ ــــد فيـــ ، وال توجــــ ــــوط ــ ش الـ ـــــ ـــ يطرة ا
ـــقطت  ـــ ــ ســ ـــ ـــ ـــة ال ــ ـــذوف، أن القذيفـــ ــ ـــقوط املقـــ ـــ ــاه ســ ـــ ـــة، واتجـــ ــ ــان الواقعـــ ــ ــــ ــن م ــ ـــ ــا مـ ـــ ـــ ــم رفع ــ ــ ــ تــ ـــ ـــ ــــظايا ال ـــــالل الشــــ ـــــن خـــ ن مـــ ـــــ ــا تبـــ ــــ كمــ

ـــاون،  ــ ـــ ـــة  ـــ ــ قذيفــ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ـــة ع ـــ ــــــيطرة جماعــ ـــــت ســ ــ ــع تحـ ـــ ــ تقـــ ـــ ـــ ـــر ال ـــ ــ ر ــــوفتيل وا ـــ ــه سـ ـــ ــــــان تبـــ ــ و ــــة ا ــ ــ ـــــن ج ــ ا مـ ـــدر ـــ وأن مصــ
ي و   .وقوات صا ا

يجة  : الن
 ، ــ ـــ ـــ ــ ــ ــاء ال ــ ـــ ـــ ــــــوال أبنــ ـــ ــا، وأقـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــلت عل ـــ ــ ـــ ــ حصـ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــ دلـ ــــة، و ـــ ــ ــــذه الواقعـــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــ ـــــن خـــ ــ ـــ مــ
ــــل  ـــ ــ ـــــن قبـ ــ ــــوع مـــ ـــ ـــة املرفـــ ــ ـــ ـــــل الواقعــ ـــ ــ ي  ــــدا ـــ ــ ول امليـ ـــــ ـــ ــ ـــر ال ـــ ــ ــ ـــا تقر ــ ـــ ــ ـــة، وم ـــ ــ ر املرفقــ ــــــار ــ ايا، والتقــ ــ ـــ ـــ ــ ود، وال ـــــ ـــ ن، والشــ ــــعف ــ ـــ واملسـ
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ـــــة نـــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ـــ ــــــف مـ لــ ــــد امل ــ ـــق الرصــ ـــ ــ ــا فر ــــ ـــة، كمــ ــ ة الواقعـــ ــ ـــ ـــ ـــد  ـــ ــة، تأكــ ـــ ــــقوط القذيفـــ ـــ ــاه سـ ـــ ــــذوف، واتجـــ ــا املقــــ ــــ ــة بقايــ ـــ ، ومعاينـــ
ة مصدر املقذوف و منطقة  يتم تحديد ا و ا جماعة ا ر ال تتمركز ف ر ان تبة سوفتيل وا و  . ا

اتيوشا  - 19 عز  - واقعة سقوط صاروخ   : محافظة 
ــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ـــ ــــــف القضـــ ـــمنه ملـ ـــ ـــا تضـ ـــ ـــــب مــ ـــة، بحســ ــ ص الواقعــ ــــــت ـــة تـ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــائق، والتقـ ـــ ــــه الوثــ ــ ــ إليــ ـــ شــ ــا  ــــ ـــــب مـ حســـ ة، و

ـــاعة  ـــ ـــ ــ ـــام السـ ـــ ــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــامللف، بأنـــ ــ ـــ ـــ خ ) 7:30(بــ ــــــار ــ ـــ ــباحا بتـ ــ ــ ـــ ــــقط 19/4/2017صـــ ـــ ـــ م، ســ ـــــ ـــ ــ ــ مدارســ ـــ ـــ ــ ــ ـــالب إ ــ ـــ ـــ ـــه الطـ ــ ـــ ـــ ـــــاء توجـ ـــ ـــ م، وأثنـ
ـــدد مــــــن املنــــــازل،  ــ عـــ ـــ ـ ـــة  ـــــدوث أضــــــرار ماديـــ ـــه حـ ــتج عنـــ ــ ــأرب نــ ــ ـــة مــ ــــة بمدينـــ ــ الروضــ ـــ ـ ــ  ـــ ـ ــا  اتيوشــــ ـــوع  ــ ــن نـ ــ ـــه مــ ــــد أنـــ عتقــ ـــاروخ  صـــ

م كما أدى إ ما إ املدرسة و ا ن أثناء ذ  :إصابة طفل
صابة  العمر  سم العدد   نوع 

ر سنوات 7 مراد عباس دمحم احمد املنجر 1  إصابة بالغة بالظ
ن سنة 11 إياد دمحم املنجر 2  إصابة بالغة بالوجه والفك

 

ــة،  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ م مـــ ــ ـــ ــتماع إلــ ــ ســـ ــــــم  ـــذين تـ ـــ ود الـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــــم، ومــ ــ ايا وذو ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ إفــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـ حســـ و
م ـــــ ـــاعة )أ.ص.ص( ، و)أ.ح.ن:(ومـــ ـــ ـــام الســ ــ ــ تمـــ ـــ ـــ ــــه و ــية، فإنــــ ــ ــ ــــــف القضــ ــ ملــ ـــ ـــ م  ادا ــ ـــ ـــة شـــ ـــ ن املرفقــ ـــر ــ خـــ ود  ـــــ ــن الشـــ ــ ـــــدد مــــ ، وعـــ

خ ) 7:30( ــــــار ــ ــباحا بتــ ــ ـــ ــ ــ 19/4/2017صـ ـــ ـــ ــ ـــار كب ـــ ـــ ـــمع دوي انفجـ ـــ ـــ ـــقوط م ُسـ ـــ ــ ــــة ســ ــ ـــ يجـ ــأرب ن ــ ــ ـــ ـــة مـ ـــ ـــ ــك بمدينـ ــ ـــ ـــة الســـ ــ ـــ ــ الروضــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ
ـــا اتيوشــ ـــوع  ـــن نــ ــا مــ ـــ ــا املقـــــذوف، أ ـــص بقايـــ ـــد، ومـــــن خـــــالل فحــ عــ ــا  ن فيمـــ ـــذوف تبـــــ ـــــان . مقــ ــ م ـــ ــ إ ـــ ان ال ــ ـــه ســـ ــــك توجــ ــر ذلـ ــ إثـ

ـــــدد  ــ عــ ما  ــاب ــ ــ ـــة إصـــ ــ يجــــ رض ن ــ  ـــ ــــ ــــان ع ــ ــر مرميــ ــ ــ ـــــاد دمحم املنجـــ ـــر وإيــــ ــ ـــاس املنجــــ ــ ـــــراد عبــــ ن مـــ ـــــ ـــــدوا الطفلــــ ـــاروخ، ووجــــ ـــ ـــقوط الصـــ ـــ ســ
ـــــظايا ا ـــن شـ ــاروخمـــ ـــ ــ مــــــأرب، . لصـ ـــ ـ ـــة  يئـــ ـــــفى ال شـ ــ مس ـــ ـ ن إ ــ ـــ ــــعاف الطفلـ ـــم إســ ــ ـــار ســــــيارة، وتـ ــ إحضـــ ـــ ـ ـــا إ ــ ـ ــــادر  ــــــال بــ ــ ا ـــ ـ و

ــه،  ـــ ــا أنـــ ــ ـــــر، كمـــ ــ ــ الظ ـــ ــ ــــر  ــ خـ ب  ـــــ ن،  وأصــ ـــــ ــه والفكــ ـــ ــ الوجــ ـــ ــ ــابة  ـــ ما لإلصــ ـــــد ــــرض أحــ ــ عـ ـــث  ـــ ــــة، حيـ ما بالغـــ ــاب ــ ــ ــــت إصـ انـــ ـــث  ـــ حيـ
ـــا ــ ــــــف بــــ لــ ــق امل ــ ــ ــ ــــل الفر ــ ــــن قبـــ ــ ــــوع مــ ـــ ـــة املرفـ ـــ ـــر املعاينـــ ـــ ــ ــمنه تقر ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــالل مـــ ـــ ــــن خـ ـــ ــادة ومـ ــ ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة، ومــ ـــ نــــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ــ ول مــ ل

ــك  ــ ــ ســ ــــ ــارة عــــــن  ــ ــــــو عبــ ـــاروخ  ــــه الصـــ ــــقط فيــ ـــذي ســ ــ الـــ ــــ ـــإن ال ـــة، فـــ نـــ ـــل ال م مــــــن قبـــ ــ ســــــتماع إلــــ ــ الــــــذين تــــــم  ــــ ان ال ــ ســــ
ة،  ـــــكر ـــات عســـ ـــ ـــداف أو ثكنــ ـــ ـ ــ أي أ ـــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ـــد  ـــ ، وال توجـ ــــوط ــ ش الــ ـــــ ــ ــيطرة ا ــ ــ ـــت ســ ــ ــة تحـــ ـــ ــارب الواقعــ ــ ـــة مــــ ــ ـــرق مدينـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ــع  ـــ يقــ

ـــــظا ــــالل الشــ ـــــن خـــ ن مــ ـــــ ــا تبــ ــ ــــــن كمـــ ــــه مـ ــم إطالقـــ ــ ــاروخ تـــ ــ ـــاروخ أن الصـــ ــ ـــقوط الصــ ــاه ســــ ـــ ـــة واتجــ ــان الواقعــــ ـــ ــ ــن م ــ ــا مـــ ــ ـــ ــم رفع ــ ــ تـــ ـــ ــ يا ال
ي وقوات صا و سيطر عليه جماعة ا يالن الذي   .اتجاه جبل 
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يجة  :الن
 ، ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــا ال ــ ـــ ـــ ـ ــــــوال أ ـــ ــا، وأقـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــلت عل ـــ ــ ـــ ــ حصـ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــ دلـ ــــة، و ـــ ــ ــــذه الواقعـــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــ ـــــن خـــ ـــ مــــ

ــ ـــ ن، والشــــ ــــعف ــ ــــل واملســـ ـــ ــــــن قبــ ــــــوع مـــ ي املرفـــ ــــدا ـــ ول امليــ ـــــ ـــ ـ ـــر ال ـــ ـــ ـــا تقر ــ ـــ ـ ــية، وم ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ـــة بملــ ــ ر املرفقــــ ــــــار ــ ـــمنته التقـ ـــ ــا تضـــ ــ ــ ود، ومـــ
ــــدى  ــ ــــد لــ ــ ـــاروخ، تأكـ ـــ ـــــقوط الصــ ــاه ســ ــ ـــذوف، واتجــــ ــ ــا املقــ ـــ قايـــ ــــة، و ــل الواقعـــ ــ ــــة محــــ ـــة ملعاينـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ـــــف مــــ لــ ــــد امل ــ ـــــق الرصــ ــ لفر

ــــــاك ــ ن ــــذا  ــــ ــــــن  ـــــؤولة عــ ــ ــة املسـ ـــ ـــ ــد ا ــ ـــــم تحديــــ ــا تـــ ـــ ــة، كمـــ ـــ ة الواقعـــ ــ ـــ ـــ ـــــوت  ــــة ثبـــ ــ نــ ـــا  ال ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــا جماعــ ــ ــــ بأ
يالن املطل ع مدينة مارب   .املتمركزة  جبل 

ع - واقعة سقوط قذيفة  - 20  : ز مدينة 
ـــة  ـــ ر املرفقـــ ــــــار ــ ــائق والتقـ ـــ ـــ ــــــمنته الوثـ ــا تضـــ ــــ ــــب مـــ ـــ حســ ــــة، و ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ـــ ــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـــ ـــ ــ ـــا تضـ ـــ ــــــب مـــ ـــــة، بحســـ ـــ ص الواقعـ ــــــت تـــ

ـــاعة  ـــ ــ الســـ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــامللف، بأنـــ ــ ـــ خ ) 5:00(بـ ــــــار ــاًء بتـــ ــــ ــ 21/5/2017مســ ـــ ــــ ــــــارع الرئ ــ الشـــ ـــ ـــ ة  ــــــغ ـــة صـــ ـــ ــ حافلــ ـــ ــــ ـــة ع ـــ ـــقطت قذيفــ ـــ م، ســـ
ــــــا  ــ ــ مت ـــ ـــ ـــان ع ـــ ــ ــــز  ــ عــ ـــة  ـــ ـــة ملدنيــ ـــ عــ ـــالة التا ــ ـــة صـــ ـــ ــ اء مدير ــ ـــ ـــ م ــــة ا ــ ـــل أم ) 7(بمنطقــ ـــ ـــة ومقتــ ــ افلـــ ـــدم ا ـــ ــ تــ ـــ ـــ ـــا أدى إ ـــ ــــاب، ممــ ـــ ـ ر

ا وإصابة  ن) 5(وطفل  .آخر
  : أسماء القت

 العمر سم م
فيظ 1 ند عبدهللا عبدا  سنة 11 م
ي 2 زاع السفيا  سنة 38 ايمان احمد 

ر   :أسماء ا
 العمر سم م
فيظ 1 د عبدهللا عبدا  سنوات 9 ش
 سنة 21 عمران عبدهللا دمحم 2
ن 3  سنة 24 نص صا ع حس
 سنة 35 طه ع احمد 4
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ز دمحم يح 5  سنة 24 عز
  

ادة ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــــم، ومــ ــ ايا وذو ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ إفــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـ حســـ ــة،  و ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ م مـــ ــ ـــ ــتماع إلــ ــ ســـ ــــــم  ـــذين تـ ـــ ود الـ ـــــ الشــ
م ـــــ ـــ ــ.م.ب(، و)س.أ.ع(، و)ع. ع.ط: (ومـ ـــ ـــ ــ ، )ـــ ـــ ـــ ــ ــــه و ـــ ــــــية، فإنـــ ـــــف القضــــ ـــ ــ ملــ ـــ ـــ ـ م  ادا ــ ـــ ـــ ــــة شــ ـــ ن املرفقـــ ـــر ــ ـــ خــ ود  ـــــ ـــ ـــــن الشـ ـــ ــــدد مــ ـــ وعـــ

ـــاعة  ـــ ـــام الســ ــ خ ) 5:00(تمـــ ــــــار ــاء بتــ ـــ ــالة 21/5/2017مســـ ـــ ـــة صـــ ـــ ــ اء مدير ــ ـــ ـــ م ــــة ا ــ ــام بمنطقــ ـــ ــارع العـــ ــ ــ ــ الشــ ـــ ـــ ـــة ع ـــ ـــقطت قذيفــ ـــ م، ســ
ــر  ــ ــ ــاء مـــ ــ ــ ا أثنـــ ــتقل ـــ ـــ سـ ـــة  ـــ ــــاب) 7(ور حافلـــ ـــ ــ ح، . ر ـــر ــ ـــ ـــل وجـ ـــ ن قتيـــ ـــــ ـــ ــة بـ ـــ ـــ افلـ ــ ا ـــ ـــ ـ ــــــن  ـــقوط مـــ ـــ ــ ســـ ـــ ـــ ـ ــــة إ ــ افلـــ ـــــوق ا ـــ ــــا فـ ــ ـــ وأدى انفجار

ود  ـــــ ــ الشــ ـــ ــ ــا أو ــــ ـــة، كمـ ـــ ــــــرار مختلفـ ــاورة ألضـ ـــ ــ ــازل ا ــ ــ ــن املنـ ــ ـــدد مـــ ــ ــــرض عــ ــ عـ ــ  ـــ ــ ــافة إ ـــ ة، إضــ ــ ـــ ــ ــرار كب ــ ــ أضـــ ـــ ــ ــــة إ ــ افلـ ــــرض ا عـــ و
نف ـــد  ـــ عــــ ــــــم  ــــ ــــة أ ــ ــن الواقعــــ ــ ـــ ــــب مـــ ـــ ـــ ــال قر ــ ــ ــان بــــ ــ ـــ ـــ ــ م ـــ ـــ ــ ـــون  ــ ـــ ـــانوا يجلســ ـــ ــــ ـــذين  ــ ـــ ايا، الـ ــ ـــ ـــ ــ ــــعاف ال ـــ ــــرعوا إلســـ ــ ــرة أســــ ــ ــ ــــــار مباشــــ جــــ

ــــــم  ـــكري ثـــ ـــ ــ ـــفى العسـ ـــ شـــ ــ املس ـــ ـــ ـ م إ ـــــعاف ـــ ــاموا بإسـ ــ ـــ ف، فقــ ـــــ ـــ ـ ــــة ت ــ ــاء البقيـــ ــ ـــ ـــة، ودمــ ــ ـــ افلـ ـــــل ا ــ ـــــالء داخــ ــ ــا أشــ ــ ــ ـــ ــرأة وطفل ــ ــ ـــدوا امـــ ـــ ــ ووجـ
ـــــفوة ــــفى الصـــ شـــ ــة، . مس ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ول مــــ ــال ــ ــ ــــــف بـ لــ ــق امل ــ ــ ــ ــــل الفر ــ ـــن قبـ ـــ ــــوع مــ ـــة املرفــــ ـــ ــر املعاينــ ــ ـــ ــمنه تقر ــ ــا تضــــ ــــ ــــالل مــ ــ ـــــن خـ ومـــ

ان ا ــ ـــ ــادة ســـ ــ ـــ ــ إفـ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ مومــ ـــــ ــتماع إلـــ ــ ــ ســ ــــــم  ـــــذين تــ ــ ــ الـ ـــ ـــ ــ  ،ل ـــ ـــ ــــــن  ــــــارة عــ ــو عبــ ــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــه القذيفــ ـــ ـــــقطت فيـــ ـــذي ســـ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ـــإن ال ـــ فــ
ــــظايا  ـــــن خـــــــالل الشـــ ن مــ ـــــ ــا تبــ ــ ة، كمـــ ـــــكر ـــــداف أو ثكنـــــــات عســ ــ ـــه أي أ ــ ــــد فيــ ، وال توجـــ ــــوط ش الـــ ـــــ ــ ــيطرة ا ــ ــــت ســـ ــع تحـــ ـــ ــك يقــ ــ ســ

ــ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــ ال ـــ ــ ـــــقطت ع ــ ســ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــذوف، أن القذيفــ ــ ــــقوط املقــ ــ ــاه سـ ـــ ـــة، واتجــ ـــ ــان الواقعـ ــ ــ ـ ــن م ــ ــا مـــ ــ ــ ـ ــم رفع ــ ــ تـــ ـــ ــ ــــــم  ال ــاون تـ ــ ـــ ـــة  ـــ قذيفـ
ي وقوات صا و ا جماعة ا ان ال تتمركز ف و ا من منطقة ا  .إطالق

يجة  : الن
 ، ــ ـــ ـــ ــ ــ ــاء ال ــ ـــ ـــ ــــــوال أبنــ ـــ ــا، وأقـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــلت عل ـــ ــ ـــ ــ حصـ ـــ ـــ ــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــ دلـ ــــة، و ـــ ــ ــــذه الواقعـــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــ ـــــن خـــ ــ ـــ مــ

ول ـــــ ـــ ــ ـــر ال ـــ ــ ــ ـــا تقر ــ ـــ ــ ـــة، وم ـــ ــ ر املرفقــ ــــــار ــ ايا، والتقــ ــ ـــ ـــ ــ ود، وال ـــــ ـــ ن، والشــ ــــعف ــ ـــ ــــل  واملسـ ـــ ــ ـــــن قبـ ــ ــــوع مـــ ـــ ـــة املرفـــ ــ ـــ ـــــل الواقعــ ـــ ــ ي  ــــدا ـــ ــ امليـ
ــة،  ـــ ة الواقعــ ــ ـــ ــ ـــــوت  ـــد ثبــ ـــ ــــة، تأكـ ـــــقوط القذيفـــ ــاه ســ ــ ـــــذوف، واتجـــ ــا املقــ ــ ـــة بقايـــ ـــ ـــــة، ومعاينـ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــــف مـــ لـــ ــــد امل ــ ـــــق الرصـ ــ فر

ان و ي وقوات صا املتمركزة  منطقة ا و ا جماعة ا اك بأ ن ذا  ة املسؤولة عن    .كما تم تحديد ا
عز  –واقعة سقوط قذيفة ع مدرسة  - 21   : محافظة 

ـــة  ـــ ر املرفقـــ ــــــار ــ ــائق والتقـ ـــ ـــ ــــــمنته الوثـ ــا تضـــ ــــ ــــب مـــ ـــ حســ ــــة، و ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ـــ ــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـــ ـــ ــ ـــا تضـ ـــ ــــــب مـــ ـــــة، بحســـ ـــ ص الواقعـ ــــــت تـــ
ـــاعة  ـــ ـــ ــــــوا السـ ـــ ــ حـ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــامللف، بأنـ ـــ ـــ خ ) 11:00(بـ ــــــار ــ ــيال بتــ ــ ـــ ـــان 3(م 7/6/2017لـــ ـــ ـــ ـــراعم )رمضـ ــ ـــ ـــة بـــ ــ ـــ ــ مدرســ ـــ ـــ ــ ـــة ع ـــ ــ ــــقطت قذيفــ ــ ـــ ، سـ

ــ  ــــ ــ  ــــ ـــة  ائنـــ ــا الوحــــــدة ال ــــ امل ــــل أســــــرة ب ــ مقتــ ــــ ـــا أدى إ ــبح، ممـــ ــ ــــة املســ ـــة مــــــن منطقــ ــر النازحـــ ــ ســ ــــدد مــــــن  ــا عــ ــ ــ ، يقط ــ ــــ الشما
ان ال ص آخر من س ن و   .من النازح
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ــة،  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ م مـــ ــ ـــ ــتماع إلــ ــ ســـ ــــــم  ـــذين تـ ـــ ود الـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــــم، ومــ ــ ايا وذو ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ إفــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـ حســـ و
م  ـــــ ـــ ـــاعة )أ.ت.م(، و)ع.م.ر.م(ومـ ـــ ــام الســـ ـــ ــ ــ تمــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــــــية، فإنـــ ــــــف القضـــ ــ ملـــ ـــ ـــ ـ م  ادا ــ ـــ ـــ ـــة شـ ـــ ــ ن املرفقـ ـــر ــ ـــ خـ ود  ـــــ ـــ ـــــن الشـ ـــ ــــدد مـ ــ ، وعـــ

خ ) 11:00( ــــــار ــاء بتــ ــ ــ ـــان 3(م 7/6/2016مســ ـــ ـــة )رمضــ ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ــ الشما ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــدة  ــ ــــــراعم الوحـــ ـــة بــ ـــ ــ مدرســ ـــ ـــ ـــة ع ـــ ـــقطت قذيفــ ـــ ، ســ
ــافة  ـــ ــــة، إضـ ــا الثالثــ ـــ ـ ــــن أم وأطفال ــــه مــ ونــ ـــــل أســــــرة م ــ مقتـ ـــ ـ ـــا أدى إ ـــة املســــــبح، ممـــ ـــن منطقـــ ـــة مـــ ــر نازحـــ ــ ا أســ ــك ــ ســ ــ  ـــ ـ ــالة، وال ــ صــ

م بالغــــــ ن وإمــــــداد ــازح ــ ــاعدة النــ ـــوم بمســــ ـــان يقـــ ـــ ــــذي  ــارة الــ ــ ــ ان ا ــ ـــد ســــ ــ أحـــ ــــ ـــا إ ــ ـ ود مــــــن أ ــ الشــــــ ــــ ــا أو ــــه، كمــــ لــ ــن م ــ ذاء مــ
ــا  ــــ ـــــث أبنا ـــة وجثـ ــ ية خديجـ ــ ـــ ـ ـــة ال ــ دوا جثـ ـــا ــ ايا، وشـ ــ ـــ ـ ــــعاف ال ـــــة إلســ ــ املدرسـ ـــ ـ ـــد توقــــــف القصــــــف إ عـــ ــوا  ــ ــ ــــــم توج ــ أ ـــ ـ ال

ـــورة ــ ـــفى الثـ شـــ ــ مس ـــ ـ ــــث إ ثــ ـــــل ا ــاموا بنقـ ــ ، وقــ ــ ـــ ـ كي ــد ا ــ ـــة احمــ م جثـــ ـــــ ــــــالقرب مـ ــــة، و ـــة ممزقــ ــ ـــمنه . الثالثـ ــ ــا تضـ ــــالل مــــ ــــن خــ ومــ
ـــة امل ــ ــر املعاينـ ــ ــ ــــذين تــــــم تقر ــ الــ ـــ ـ ان ال ــ ـــ ــ إفــــــادة سـ ـــ ـ ـــا ورد  ـــا ملـــ ــــة، ووفقـــ نــ ـــل ال ـــن قبـــ ول مـــ ــال ــ ــــف بــ لــ ــق امل ــ ــ ــــل الفر رفــــــوع مــــــن قبــ

 ، ــــوط ــ ش الـ ـــــ ــ ــيطرة ا ــ ــ ـــت سـ ـــ ـــع تحـ ــ ــك يقــ ــ ــ ســـ ـــ ــ ــــــن  ــارة عـ ـــ ــو عبــ ــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــه القذيفـ ـــ ـــقطت فيـ ـــ ـــــذي سـ ــ الــ ـــ ــ ـــإن ال ـــ م، فـ ـــــ ــتماع إلــ ــ ســـ
ــ ـــ ــ تــ ـــ ــ ــــظايا ال ــــالل الشـــ ـــــن خـــ ن مــ ـــــ ــا تبــ ــ ة، كمـــ ـــــكر ــــــات عســ ــــداف أو ثكنـ ـــ ـــه أي أ ــ ــــد فيــ ـــاه وال توجـــ ـــ ـــة، واتجـ ـــ ـــان الواقعـ ــــ ــن م ــ ــا مـــ ــ ـــ م رفع

ــــــوات  ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــا جماعـ ــ ـــ ــ ـ ــيطر عل ــ ـــ ــ سـ ــ  ـــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ـــ ـ و ــ ا ـــ ـــ ــ ــــر  ــ ـــ ـ ر ــــة ا ــ ـــ ـ ا ج ـــدر ـــ ـــ ـــان مصـ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ـــ ـــذوف، أن القذيفـ ــ ـــ ـــقوط املقــ ـــ ـــ سـ
 .صا

يجة  : الن
ــع  ـــ ــــن واقــ ـــة، ومـــ ــ ــان الواقعـ ــ ـــ ــ م ـــ ــ ول إ ــال ــ ن بــ ــ ـــ لفــ ـــة امل ــ نــ ــاء ال ــ ـــه أعضــ ــ ــام بــ ـــ ــا قــ ــة، ومــــ ـــ نــ ـــا ال ــــ ــ أجر ـــ ـ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ مــــــن خـــ

ـــا ــ ن، التحقيقــ ــــعف ــ ، واملسـ ــ ـــ ــ ــاء ال ــ ــوال أبنـــ ــ ـــاك، وأقـــ ــ ــ ن ــــــان  ـ ــن م ــ ــــة مـــ ــ نـ ـــا ال ـــ ـ ـــلت عل ـــ ــ حصـ ـــ ــ ـــة ال ــ دلــ ــرة، و ــ ــ ـــة املباشـ ـــ ت امليدانيـ
ـــــة،  نـــ ــاء ال ــ ـــل أعضــــ ـــ ــــن قبــ ــ ـــوع مــ ــ ـــة املرفـــ ـــ ـــــل الواقعــ ـــ ي  ــــدا ول امليــــ ـــــ ـــ ـــر ال ـــ ــ ـــا تقر ــ ـــ ـــة، وم ـــ ر املرفقــ ــــــار ايا، والتقــ ــ ـــ ـــ ود، وال ـــــ والشـــ



   

-38-  

ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ـــص  ـــ ــــة وفحــ ــــة، ومعاينــــ ــ نـ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ـــف مــــ ــ لـــ ــــد امل ــ ـــــق الرصــ ــ ـــة وفر ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــد لـــ ـــ ــــة تأكــ ـــقوط القذيفــــ ـــ ــاه ســ ـــ ـــــذوف، واتجــ ــا املقـــ ــ بقايــــ
ـــــزة  ـــا املتمركــ ــ ـــوات صــ ي وقــــ ــــو ـــ ــــة ا ـــــــا جماعــ ـــــــاك بأ ن ــــذا  ـــ ـــــؤولة عــــــن  ــــة املســ ـــ ــد ا ــ ــــم تحديـــ ـــا تــ ــــة، كمــــ ة الواقعـــ ــ ـــ ــ ـــــوت  ثبـ

عز ر بمدينة  ر   . منطقة ا
ا مؤمن سعيد واقعة مقتل  - 22 ام بدر وزميل نة الوطنية ر عز  -راصده ال  :  محافظة 

ـــة  ـــ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــ ــــــائق والتقـــ ـــ ــــه الوثــ ــ ـــ تــ ـــا تث ـــ ـــ ـــــب مــ ــ ـــ حسـ ــــة، و ـــ ــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـــ ـــ ـــ ــ ـــــف القضـ ـــ ـــمنه ملـــ ـــ ــ ــا تضـــ ــ ــ ـــ ـــــب مــ ــ ـــ ـــة، بحسـ ــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ تــ
ـــاعة  ـــ ــام الســـ ـــ ــ تمــــ ـــ ــــ ـــه  ـــ ــامللف، بأنـــ ــ ـــ خ ) 11:50(بـ ــــــار ــــــباحا بتـــ ــــق  8/2/2018صـــ ـــ ـــة للتحقيــ ــ ــــة الوطنيــــ ــ نـــ ـــــدة ال ــ داف  راصــ ـــــ ـــــم اســــ م،  تــــ

ـــد  ــــة النجـــ ــ منطقــ ـــ ـ ـــدر  ــــــام بـــ ـــز وال -ر ــ عـ ـــة  ــالة  محافظـــ ـــ ـــة صـ ـــ ــر بمدير ـــ عـ ــاح ا ــ ـــد الفتــ ــد عبـــ ــ ية احمــ ــ ـــ ـ ـــعيد وال ـــؤمن ســـ ــ ية مـ ــ ـــ ـ
ــا  ــــ ــ ــــدر وزميل ـــام بــــ ــ ـــ ية ر ــ ـــ ـــ ـــل ال ـــ ــ مقتــ ـــ ـــ ـــا أدى ا ـــ ــالة ممــ ـــ ـــة صـــ ـــ ــ ـــــر مدير عـــ ــــة أ ــ ــــــن منطقــ م مــ ـــود ـــ ــاء عــ ــ ــ ان اثنــ ــ ـــ ـــ ــاد ط ــ ــ ــــاص مضــ برصــــ

ية احمد عبد الفتاح ع    . ومؤمن سعيد واصابة ال
ايا   :أسماء ال

 العمر سم م
ام بدر دمحم عبدالواسع 1  32  ر
 26 رساممؤمن سعيد  2
  25  احمد عبدالفتاح ع  3

  

ــــل  ـــ ــــن قبـ ـــ م مـ ــ ـــ ــتماع إلـــ ــ ـــ سـ ــــــم  ـــــذين تــ ـــة الـــ ـــ ود الواقعــ ـــــ ادة شـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ــ ـــاب ومــــ ــ ية املصـــ ــ ـــ ـــ ــادات ال ـــ ــ إفـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــــب مــ حســـ و
م ـــــ ــة، ومـــ ـــ نـــ ــــــن ) ا.ع.ا(، و)م.ا.س: (ال ـــة مــ ـــ ــان الواقعــ ـــ ـــ ــ م ـــ ـــ ول ا ــال ــ ــ ـــــف بــ ــ لـ ي امل ــــدا ـــ ــق امليـ ــ ــ ـــــق التحقيــ ـــ ـــمنه فر ــ ــا تضـــ ــــ ــــب مــ ـــ حسـ و

ـــاعة  ـــ ــــــوا الســ ــ حــ ـــ ـــ ــــه و ـــ ـــة ، فإنـ ــ نـــ ـــل ال ـــ ــــــار) 9:30(قبــ ــــــباحا بتــ ــــــن 8/2/2018خ صــ ـــدد مــ ـــ ــع عــ ـــ ـــــدر مـــ ــ ـــام بـ ـــ ــ ــــدة ر ـــ ــــت الراصـ ــ م، تحركــ
ـــة  ــ منطقــــ ـــ ــ ــــر  ســـ ـــــبعض  ـــة  لــ ــاعدة الغذائيــــ ـــ ـــــديم املسـ ــــك لتقــ ـــة وذلـــ ــ ــــة غذائيــ ــ قافلـــ ـــ ـ ي ع ـــا ــ ســ ــال  ــ ـــ ــ ا ـــ ــ ن  ــــطاء والعـــــــامل شــ ال
ـــض  ـــ ـــ عـ ـــد  ـــ ـــ ــا رصـ ـــ ـــ ــــرض ايضــ ــ ـــ غـ وح و ـــــ ـــ ــ ــ ال ـــ ـــ ــ ــادرة ع ــ ـــ ــ قـــ ـــ ـــ ــ ــر الغ ـــ ــ ســـ ــــض   ــ ـــ عـ ــا  ــــ ــ ــ ــــد ف ـــ ــ يتواجـــ ـــ ـــ ــ ــالة ال ــ ـــ ـــة صـــ ــ ـــ ــ ـــة ملدير ـــ ـــ عـ ـــر  التا ـــ ــ عــ أ

ــ ـــ ــ ا ــــر ن ــ عـ ــــة ا ــ ـ ـــــن قر م مــ ـــود ـــ م وعـ ـــــ مــ ـــق مل ـــ ـ ــال الفر ـــ ــــد اكمــ ــــرب ، وعنـــ ـــ ب ا ـــــ ســ ـــة  ـــ ــ املنطقـ ـــ ــ ن  ـــــدني ــا املــ ـــ ــ ــــرض ل ــ يتعـــ ـــ ــ ات ال
ـــاعه  ـــ ــــــوا السـ ــ حـ ـــ ــ ـــد  ـــ ــــة النجـ ــ منطقـــ ـــ ــا ) 11:50(ــ ــــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ـــــالل ال ـــة الســ ــ ــاه تبــ ــ ــ ـــــن اتجـ م مــ ــ ـــ ـــار علــ ـــ ــــالق النـ ــم اطـــ ــ ـــا  تـــ ـــ بـ تقر

ــــــت ســ ان  ــ ـــ ـــ ــاد ط ــ ــ ــــــن مضــ ــــه مــ ـــ ـــر انـ ــ ـــــط يـــ ـــالح متوســـ ــ ــــــن ســـ ي مــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــنص جماعــ ـــ ـــالح للقـ ـــ ي كســ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــل جماعــ ـــ ــــن قبـ ـــ خدم مـ
ـــه  ــة انـــ ـــ ــ اجــــــزاء لدرجـ ـــ ـ ـــاثرة ا ــــل وتنـــ امــ ــــه بال ــــم رأســ شــ ــ  ـــ ـ ـــة ادت ا ــ رأســـ ـــ ـ ــــعيد  ــــؤمن ســ ية مــ ــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـ و ـــة   ــابة الطلقـــ ـــ ـــث اصـ حبـــ
ـــــس  ــ ــ نفــ ـــ ـــ ـ ــــه و ـــ ــــدى يديــ ـــ ــــع احــ ــ ــ قطـــ ـــ ـــ ـ ــــرى ادت ا ــ ـــة اخـــ ـــ ــ ـــا بطلقـ ـــ ية ايضـــ ــ ـــ ـــ ـ ب ال ـــــ ـــ ــــا اصـ ــ ــه كمـــ ـــ ـــ ـ ــــــح وج ــ مالمـــ ـــ ـــ ـ ــــــرف ع ــتم التعـــ ــ ـــ ــــم يــ ـــ لــ
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ــــة خ ــ ـــة ثالثـــ ـــ ـــابت طلقـــ ـــ ــــة اصـــ ـــ ظـ ب ال ـــــ ــا اصــــ ـــ ــ رض كمــ ــ  ـــ ــــ ا ع ــــقوط ـــ ا وســ ـــا ــ ــــروج احشـــ ــ ــ خـــ ـــ ــــ ـــدر ادرت ا ــ ـــام بــــ ـــ ـــ ية ر ــ ـــ ـــ ـــر ال ـــ صـــ
ـــد  ـــ ــــــتمكن احــ ــــم يــ ـــ ــــف ولـ ـــ ـــن القصـ ـــ ــاء مــ ــ ــ ختبــ ـــه  ـــ ــد محاولتــ ــ ـــ ــره عنـ ــ ـــ ـ ــ ظ ـــ ـــ ـــات  ــ ــــدى الطلقـــ ـــ ـــــظايا احـ شـــ ـــــدالفتاح  ــ ـــد عبـ ـــ ية احمــ ــ ـــ ـــ ال

ــــــوا  ــــرور حـــ ـــ ــد مــ ــ ـــ عــ ــا   ــــ ــ مـ اع جثت ــ ـــ ـــ ـ ــان الن ــ ــ ـــ ــ امل ـــ ـــ ـ ـــــول ا ــ ـــن الوصــ ـــ ــ 45مـــ ـــ ـــ ـ ع ل ـــا ــ ـــ ــــكري تـ ـــ ـــــم عســ ــتطاع طقــــ ــ ــ ــــث اســـ ـــ ـــة حيــ ـــ ش دقيقـــ
ــــــن  ــــال مــ ــ ــو كـ ــ ـــد تـــ ــ ــــان قــ ـــ ــد ان  ـــ عــ ــــــك  ــــورة وذلــ ــ ـــفى الثـ ـــ شـ ــ مس ـــ ــ م ا ــال ــ ــ ايا وايصـ ــ ـــ ــ ـــذ ال ــ ــــــان واخـــ ـ ــ امل ـــ ــ ـــــول ا ـــن الوصــ ــ ــــوط  مــ ــ الـ
ــــر  ــ ــــن خــــــالل تقر ن مــ ــا تبــــــ ــ ــــفى، كمــ شــ ــ املس ـــ ـ ــــالج  ـــاعه للعــ ـــة وإخضـــ ية الثالثـــ ــ ـــ ـ ــــعاف ال ــم اســ ــ ـــا تــ ـــعيد فيمـــ ــــدر ومــــــؤمن ســـ ــــــام بــ ر

ــــص ا ـــ ول وفحــ ــال ــ ــ ـــان بـــ ـــ لفـــ ـــر امل ــ ـــب الشــــ ـــ ــ ـ ــــكري والطب ـــ ــ العســ ـــ ــــ ب ــ ا ـــ ـــ ـ ــتخدامه  ــ ــ ــــــم اســـ ــ ــــذي تـ ـــ ـــالح الــ ـــ ــــــظايا أن الســـ ــ ـــــث والشـ ثــــ
ي  ــو ــ ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ــــل جماعــ ـــ ــ ــــــن قبــ ـــ ــتخدم مــ ــ ـــ ـــ سـ ان  ــ ـــ ـــ ــ ـ ــاد ط ــ ــ ـــ ــ بمضــ ـــ ـــ ــ سـ ــا  ــــ ــ ـــط او مـــ ــ ـــ ــــدل متوســـ ــ ـــ ــــالح معــ ــ ـــ ــو ســ ــ ــ ـــ ــ ن  يت ــ ـــ ـــ ــ ـ داف ال ـــــ ـــ ــ اسـ
ــــــان  ـــ ــ امل ـــ ـــ ــــــكري  ــــدف عســ ـــ ــ ــد أي  ـــ ــــه ال يوجـــ ــ ود فانــ ـــــ ــــــادة الشــــ ــــب افــ ـــ حسـ ــــه و ـــ ــا انــ ــ ـــ ــــدة  ، كمـ ـــ ـــداف البعيـ ـــ ـــ داف  ـــــ ــــاص الســـ ـــ كقنـ

ايا و  ــ ـــ ــ داف ال ـــــ ـــه اســ ـــ ـــــم فيـ ـــذي تــ ـــ ــ الـ ـــ ــ ـــــاطق ال ــــــن املنــ ــو مـ ــ ــ ـ ــاورة و ـــ ــ ـــرى ا ــ ــ القــ ـــ ــ ـــــول ا ــتخدم للوصــ ــ ســـ ــــق  ـــ ـــن طر ـــ ــارة عـ ــ ـــه عبـــ ـــ انـ
ي و ماعة ا ن  ع ن التا ل متواصل من قبل املس ش ا  تم قصف ش الوط و   . تخضع  لسيطرة ا

يجة    : الن
ــ ـــ ـــة، ومــ ــ نــ ـــل ال ــــن قبــــ ول مـــ ــال ــ ــــف بـــ لـــ ــق امل ــ ـــ ــــل الفر ــــوع مـــــــن قبـــ ـــة املرفـــ ــ ــر املعاينــ ــ ـــ ــمنه تقر ــ ــا تضـــ ــ ــــا ملـــ ي  وفقـــ ـــا ــ نــ ــر ا ــ ـــ ــ التقر ـــ ــ ا ورد 

ــــر  ــ ـــ ـــد عناصــ ــ ـــ التحديــ ـــاك و ـــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ــــ ــــــن  ـــ ــئولة عـ ــ ـــ ــ ــ املسـ ـــ ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ــــ ــــة ا ــ ـــ ن ان جماعـ ـــــ ـــ ـــة تبــ ـــ ــ نــ ـــن ال ـــ ـــ ــــف مــ ــ ـــ لـ ـــر امل ــ ـــ ــــب الشــ ـــ ـــ للطب
ي و ماعة املتواجدين  تبة السالل ال تقع تحت سيطرة مسل جماعة ا   .ا

ن  - 23 داف مدني   : محافظة مأرب  –واقعة اس
ــا  ــــ ـــــب مـ ـــة بحســ ـــ ص الواقعـ ــــــت ــــامللف تـ ــ ـــة بـ ـــ ر املرفقـ ــــــار ــائق والتقـ ـــ ــــه الوثــ ــ تـ ـــا تث ـــ ــــــب مـ حسـ ــــة و نـــ ـــدى ال ــ ــــة لــ ــ ـــــف الواقعـ ـــــمنه ملــ , تضــ

خ  ــــــار ــيال بتـ ـــ ــــدة لــ ـــاعة الواحـــ ـــ ـــام السـ ــ ــ تمــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــة , م 22/5/2018بانـ ـــ ـــام بمدينـ ـــ ــارع العـ ــ ــ الشـــ ـــ ــ ـــا ع ـــ اتيوشـ ـــوع  ــ ـــن نــ ـــ ــــاروخ مـ ــ ـــقط صـ ـــ سـ
ــ ـــ ـــة خصوصـــ ـــ ــ ـــالت التجار ـــ ــ ــارة وا ــ ــ ــــة باملــ ـــ ــــوارع املزدحمـ ــ ــن الشــ ــ ـــ ــــو مـ ـــ ـ ــذبان و ــ ـــ ــــــامع عـ ــــوار جــ ــ ـــارب جــ ــ ــا مـــ ــــ ــــــان  ممــ ر رمضــ ـــــ ـــالل شـــ ـــ ا خــ

اص وإصابة  6ادى ا مقتل  م ثالثة اطفال 22ا ن بجروح مختلقة بي   . اخر
  : اسماء القت 

  

ــــــــم  م ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ   العمر  ســــــــــــــــ
  38  مختار غالب عبده العلي  1
اب فؤاد حسن رسام  2   23  ش
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  21  توفيق قائد احمد الكحل  3
ب   4   21  سيف ع ناصرنص
بري   5   25  حفظ هللا دمحم دمحم ال
  30  حل دمحم احمد الغراب  6

ر     : ا
ــــــــم  م ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ صابة  العمر  ســــــــــــــــ   نوع 
ن  22  مرسل سالم صا العقي  1   اصابة  الرجل
سد  18  عبيد محسن ع قصيله  2   شظايا متفرقة  ا
  شظايا  الصدر  50  عبدهللا دمحم قصيله حميد  3
  شظايا  الراس  29  سامح عبدامللك الع  4
سد  42  صدام دمحم عبدهللا الدمي  5   شظايا متفرقة  ا
  شظايا  الراس  12  فاروق فيصل صا الصايل  6
سد  32  صا دمحم ع العطار  7   شظايا متفرقة  ا
ائل ع عبدالرحمن  8 عضاء التناسلية  14  اسامه    شظايا  الورك و
ن دمحم احمد ثابت  9 سرى   42  ام   الرجل ال

ه ع ابو   10 عبدالرحمن عبدر
سد  35  عشه   شظايا متفرقة  ا

ي  11 سد  28  شام عبدهللا الذبحا   شظايا متفرقة  ا
  شظايا  الراس  22  حميد دمحم احمد الرمح  12
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ز مرشد   13 سد  24  احمدوليد عبد العز   شظايا متفرقة  ا
سرى   62  ع دمحم ع قايد  14   شظايا  اليد ال
سرى   25  منصور عباد سيد مفتاح  15   شظايا  الرجل ال
وك سالم صا عوض  16 سد  23  م   شظايا متفرقة با
ميد سعيد  17 ر  29  دمحم دمحم عبدا   شظايا  الظ
يم كداش  18 سرى شظية   38  حمودي دمحم ابرا    الرجل ال
واري   19 وض  22  دية ع دمحم ا   شظية  ا
  شظايا متفرقة  22  عبده اسماعيل ع عياش  20
ب ع قائد عدالن  21 ر  18  من   شظايا  الظ
سرى   13  نصار حسن دمحم سالم  22   شظايا  الرجل اليم وال

  

ــــــم  ـ ايا وذو ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ افــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــــب مـ حسـ ـــة , و ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ م مـــ ــ ـــ ــتماع الــ ــ ســـ ــــــم  ــــذين تـ ود الـــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ومـ
م  ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ .م.أ.س(و ) ع . أ .ع . م. م( ومـ ـــ ـــ ــ ـــ ــيال ) م.ع.ن .س(و ) ش.ع.أ.ع(و ) ك .أ.م.ح(و ) ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدة لــ ـــ ــ ـــ ـــاعة الواحــ ـــ ـــ ـــ ــــــوا الســـ ـــ ــ ــ حـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــه و ـــ ـــ ــ بانــ
خ  ـــوي ت22/5/2018بتــــــار ــ ــار قـ ــ ـــــوت انفجــ ـــماع صـ ـــم ســـ ــا م تـــ اتيوشــــ ـــوع  ــ ـــــن نـ ـــه لصــــــاروخ مـ ن انـــ ـــــ ـــوار . بـ ــ ـــام جـ ــ ـــارع العـ ــ الشـــ ـــ ـ ــــقط  ســ

ـــه  ـــ د فيــ ــ ـــ شـــ ــــذي  ــ ــــت الــ ــ ــ الوقــ ـــ ـــ ـــان و ــ ر رمضـــ ـــــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــت  ـــ انــ ـــه  ـــ ـــة وان الواقعــ ـــ ن خاصــ ـــوق ـــ ســ ـــة وامل ــ ــتظ بالباعـــ ــ ـــ ـــــذبان واملكـ ـــامع عـــ ـــ جــ
ـــــدد  ــ ــــل عـــ ــ ــ مقتـــ ـــ ـــ ــ ـــــظاياه ا ـــ ــاير شـ ــ ـــ ـــاروخ وتطـــ ـــ ــ ـــقوط الصـ ـــ ن وادى ســــ ــــــواطن ــ ــن املـ ــ ــ ة مــــ ــ ـــ ـــ ـ ــــة كب ـــ ــــــارع حركـــ ــابة  6الشـــ ـــ ـــ اص واصــ ـــــ ـــ ـ  22ا

ــ ـــ ن وشـ ـــر ــ ــــــان اخـ ــ م ـــ ـ ـــور ا ــ ضـ ــ ا ـــ ـ ن  ا ـــور ســــــارع املــــــواطن ــ ــ الفـ ـــ ـ ة وع ــــالء صــــــغ ــ اشــ ـــ ـ ــــة ا ايا مقطعــ ــ ـــ ـ ـــت ال ــ ـــض جثـ عـــ دت  و
ــــــكري  ــــفى العســـ ــ شـــ ــارب واملس ــ ـــ ـــة بمــ ــ ـــ يئـ ـــــفى ال شــــ ــ مس ـــ ـــ ـ ـــت  ا ــ ـــ ثـ ـــــل ا ــ ــ ونقــ ـــ ـــ ـ ر ــــغاف ا ـــ ـــاموا باســ ـــ ــ ـــه وقـ ـــ ــا , الواقعـــ ــــ ــ ـــالل مـ ـــ ــ ــــن خـ ـــ ومــ

ـــل ال ول مــــــن قبـــ ــال ــ ــــف بـــ لــ ــق امل ــ ــ ــــل الفر ــــن قبــ ــــة املرفــــــوع مـــ ــــــر املعاينــ ــمنه تقر ــ ـــة تضــ ـــذين , نـــ ــ ــ الــ ـــ ـ ان ال ــ ـــ ــ افــــــادة سـ ـــ ــ ـــا ورد  ومـــ
م  ـــتماع الــــــ ــ سـ ـــأرب , تــــــم  ــ ـــه مـ ــ ـــط مدينـ ــ وســـ ــــ ـــاري  ــك وتجـــ ــ ــ ســ ـــ ـ ــارة عــــــن  ــ ــو عبــ ــ ــ ـــاروخ  ــــه الصـــ ــــقط فيــ ــ الــــــذي ســ ـــ ـ ـــان ال وال , فـــ

ة  ـــــكر ــ ـــــات عســ ــ ــــداف او ثكنــ ـــ ــ ـــه أي ا ــ ـــد فيــــ ـــ ـــدر , توجــ ـــ ــــقوطة ان مصـــ ـــ ــاه ســ ـــ ــ ـــة واتجــ ـــ ـــ ـــاروخ وزاو ـــ ــــة الصـــ ــ ـــالل نوعيـــ ـــ ــــــن خـــ ن مـــ ـــــ ــا تبــــ ـــ كمــــ
و من شمال غرب ي  اطالقة   و سيطر عليه جماعة ا يالن والذي    .مدينة مارب وتحديدا من منطقة جبل 
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يجة    : الن
ـــة  ــــذه الواقعــــ ـــ ــ  ـــ ـ ـــة  نــــ ـــا ال ــــ ــ اجر ـــ ـ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــا , مــــــن خـــ ـــــ ـــلت عل ــ حصــــ ـــ ـ ـــة ال ــ دلــ ن , و ــــعف ــ واملســـ ـــ ــ ــاء ال ــ واقــــــوال ابنـــ

ــــــم  ــ ايا وذو ــ ـــ ـــ ود وال ـــــ ـــة , والشـــ ـــ ـــة املرفقــ ـــ ر الطبيــ ــــــار ـــد , والتقــ ـــ ـــــق الرصــ ـــ ــل فر ــ ـــ ــــن قبـ ـــ ــــة مـ ــ ـــــل الواقعــ ـــ ي  ــــدا ـــ ول امليـ ـــــ ـــ ـــر ال ـــ ــ وتقر
ـــة  ـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبــــ ـــ ـــ ــــــف مــ ـــ لــ ـــا, امل ــ ـــ ــا الصــــ ــ ـــ ـــ ـــه بقايـ ــ ـــ ـــة ومعاينــــ ـــ ـــ ـــة املرفقـــ ــ ـــ ــــور الفوتوغرافيـــ ـــ ـــ ـــقوطه والصــ ـــ ـــ ــاه ســ ــ ـــ ــ ة , روخ واتجــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــد  ـــ ـــ تأكــ

ـــة  ـــ ـــة , الواقعـــ ـــ ــــــرب مدينـــ ـــــمال غـــ ـــ ــيالن شـ ــ ـــ ــ ــــل  ـــ ــ جبــ ـــ ـــ ـ ــزة  ـــ ـــ ي املتمركـ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ــــــؤولة عـــ ــ ــــه املسـ ـــ ــ وان ا
  . مأرب 

ط  - 24 ة  عز  –واقعة قصف قر   :  محافظة 
ـــة  نــــ ـــدى ال ــ ـــة لــ الـــ ـــمنه ملـــــــف ا ــ ــا تضـ ــــة بحســــــب مـــــ ص الواقعـــ ـــــب, تــــــت حسـ ـــه  و ــامللف بانــــ ـــ ـــة بــ راملرفقـــ ــاء بالوثـــــــائق والتقار ــ ــا جــ ــ مـــ

خ  ــــــار ــ ــاءا بتـــ ــ ــ ـــ ــــــف مســ ـــ ــــة والنصــ ـــ ــ امســ ـــاعة ا ـــ ـــ ــام الســ ـــ ــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ـ ـــة 11/1/2018و ـــ ـــ ــ عزلــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــ ط الواقعــ ـــــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــ ــ داف  قر ـــــ ـــ ــ ـــــم اسـ ـــ ــ م تـ
ــ  ـــ ـــ ــ ـــة صـ ــ ـــ ـــ ــباب بمدير ـــ ــ ـــ ن  –الضـ ـــــرات ـــ ـــــل امــــ ـــ ــ ــ مقتـ ـــ ـــ ــ ـ ـــا أدى ا ـــ ــ ما ممــــ ـــــد ـــ ـــر أحـــ ـــ ــ ـــا  انفجـــ ــ ـــ اتيوشـــ ــــــارو  ـــ ــز بصـــ ــ ــ ـــ عــ ـــة  ـــ ـــ ـــوادم محافظــ ـــ ـــ املـــ

ن   :وطفل
  :القت 

  العمـــر  ـمســ
 سنة 40 والية ثابت بكر احمد

 سنة 35 ُحسن دمحم احمد عبده
الق   سنة 15 جالل عبد هللا عبد ا
الق ي عبد هللا عبد ا  سنة 13 ا

 
ــ  ـــ ــ ــاء  ـــ ـــة وماجــ ــ نــ ـــل ال ــــن قبــــ ــــف مـــ لـــ ي امل ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــق ال ــــ ــر فر ــ ـــ ــمنه تقر ــ ــا تضـــ ــ ايا ومـــ ــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ــ إفـــ ـــ ــ ـــا ورد  ــــب مــــ حســـ و

م  ـــــ ـــة ومـــ ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــــن قبــ م مــ ــ ـــ ــتماع إلـــ ــ ــ ســ ــــــم  ـــذي تــ ـــ ود الــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــــــوم )) ع  –أ  –ع ((و )) س  -غ -ع -ف((شـــ ــاء يــ ــ ـــ ــ مسـ ـــ ـــ ـــه  ـــ فأنــ
خ  ــــــار ـــف بتـــ ــ ــــة والنصـــ ـــ امسـ ـــاعة ا ـــ س الســ ـــــ مـــ ــــــا م 11/1/2018ا ــباب قادمـــ ــ ـــ ط بالضـ ـــــ ـــ ـــة  ـــ ــ ــ قر ـــ ــــ ــا  ــــ اتيوشــ ـــاروخ  ـــ ــــقط  صــ ــ ســ

ي  ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــا جماعـ ــ ـــ ــ ـ ــز ف ــ ـــ ــ ــ تتمركـ ـــ ـــ ــ ــ ال ـــ ـــ ــ ي ـــة الر ـــ ــ ــــة  منطقــ ــ ـــ ـ ـــــن ج ــ ــاء .مـــ ـــ ـــ ســ ـــن ال ـــ ـــ ـــم مـ ـــ ـــ ـ ايا و ــ ـــ ـــ ــ ـــن ال ـــ ـــ ــــدد مـ ــ ـــ ـــل عـ ـــ ــ ــ مقتــ ـــ ـــ ــ أدى إ
ــال  ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وأالطفـــ
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ش ,  ـــــ ـــ ـ ــــة ل ــ عـــ ــات تا ــ ـــ ة أو ثكنــ ـــــكر ــ ــــداف عســ ـــ ــ ــا أي أ ــ ــ ـــ ــــد ف ـــ ـــدنيون  والتوجــ ـــ ـــام مـــ ــ ـــ ــاة أغنـ ــ ـــ ا رعــ ــك ــ ـــ ســ ـــة  ـــ ـــ ـــــن قر ــ ــارة عــ ــ ــ ــــة عبـــ ـــ واملنطقــ
  .او للمقاومة . الوط

يجة .  :الن
ــا  ــــ ــ ـــ ـــلت عل ـــ ــ ــ حصـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة ال ــ ـــ دلـــ ــــة و ـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ـــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ـ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــالل التحقيقـ ـــ ـــ ــــن خـ ـــ ـــ ر , مـ ــــــار ــ ايا والتقـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ود وذوي ال ـــــ ـــ ــ ـــــوال الشـ ــ ـــ وأقـ

ـــذوف  ـــ ــــقوط املقــ ــ ــاه ســ ـــ ــــذوف واتجـــ ـــ ــا املقـ ــــ ـــة بقايــ ــ ـــة ومعاينـــ ـــ ـــة , املرفقــ ـــ ة الواقعــ ــ ـــ ـــ ـــــوت  ــــد ثبـــ ــ ـــدر , تأكــ ـــ ـــــة مصــ ـــ ــد ا ــ ـــــم تحديــــ ــ ــا تـ ــ كمــــ
ا جما اتيوشا بأ عزالصاروخ وال ي محافظة  ي وقوات صا املتمركزة  منطقة الر و   . عة ا

ن  واقعة  - 25 داف مدني   :  محافظة مأرب  -اس
ـــــة ـــ ـــــص الواقعـ ـــ ـ ـــة  :م ـــ ــ محافظـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ن ل ع ـــا ــ ـــ ـــــدين التـ ــ ــــل الراصــ ـــ ـــن قبــ ـــ ـــة مـــ ــ ـــ نـ ــ ال ـــ ـــ ـ ــلة إ ـــ ـــ ــائق املرسـ ـــ ـــ ــــــمنته الوثـ ــــا تضـــ ــ ــــب مـــ ـــ بحســ

ــاء  ـــ ـــوم الثالثـــ ــ ــ يـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــأرب بأنــ ــ ـــ ــــق  30مـ ـــ ــــــان املوافـ ــك 5/7/2016رمضــ ــ ـــ ــ سـ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــاروخ  ـــ ــــه صــ ـــ به بأنـ ــ ـــ شـــ ــــر  ــ ــم متفجــ ــ ــ ــــقط جســ ـــ م سـ
ــ  ـــ ـــــة(ســ ــــب الزراعــ ــ) كمـــ ـــ م وذلــ ـــائال ـــ ــــة وعـ ــ ـــــب الزراعـ ن ملكتــ ع ـــا ــ ن التــ ــــوظف ــن املـــ ــ ـــــدد مـــ ــــــكنه عــ ـــاعة سـ ـــ ـــام السـ ـــ ــ تمـ ـــ ــ ــرا  5ك  ـــ عصــ

ـــقوط عــــــدد  ــــن ذلــــــك ســـ ــتج عــ ــ ــــدد و 8ونــ ـــقوط عــ ــ ســـ ـــ ـ ــافة إ ـــ ـــال باإلضـ طفـــ م مــــــن  ــيع ــ ــ جمــ ـــ ـ ــــل  12قت قــ ــ  ـــ ـ م ع ـــة مــــــ عـــ ح أر ـــر جـــ
طفال    ,من 

خ  ــــــار ــ ـــة 23/7/2016بتـ ـــ افظـــ ي  ــــدا ـــ ـــــزول ميــ ــ ـــة نــ ــ ـــ نـ ـــــذت ال ــ ــأرب(م نفــ ــ ـــ ـــــات ) مــ ـــ ـ ا ــاء باالن ــ ـــ دعــ ع  ـــا ــ ـــ ــــن وقـ ـــ ـــدد مــ ـــ ــ عـــ ـــ ـــ ـ ــــق  ـــ للتحقيــ
ا الواقعة امل رومن ضم ذا التقر ينه ضمن  ا وفقا ملا سن نة بالتحقيق ف ا وال قامت ال    .شار إل

ان حدوث الواقعة محل التحقيق   :وصف م
ـــة  ـــ ــ مدينـ ـــ ـــ ــــة إ ــ نـ ـــن ال ـــ ـــف مـ ــ لـــ ــق امل ــ ــ ـ ـــزول الفر ـــ ــد نـ ــ ــأرب(عنـــ ــ ــــول  160) مـــ ـــان حصــــ ـــ ـ م مل ــاين ـــ ــنعاء ومعــ ـــ ــمة صـــ ــ ــــرق العاصـــ ــ ــــــم شـ لــ

ـــق ــ ـــ ـــــل التحقيـــ ـــ ــ ـــة محـ ـــ ـــ ـــق, الواقعــ ــ ـــ ـــــل التحقيـــ ـــ ــ ــان محـ ــ ـــ ــ ــ ـــــدوا امل ـــ ــ ـــب  وجـ ـــ ـــ ــــوظفي مكتــ ــ ـــ ــــــص ملــ ــ ــك مخصـــ ــ ـــ ـــ ــع سـ ـــ ــ ـــ ــــــن  مجمـ ـــ ــــــارة عــ ــ ــو عبـــ ــ ــ ـــ ــ
ــــــن  ــــده مــ ـــ حـ ـــة  و ـــ ــز املدينــ ــ ـــ ـــــن مركـ ــ ــــو مـ ـــ ـــة كيلـ ـــ ــــدود ثالثــ ـــ ــد بحـ ـــ تعـــ ــــع ي ــ مــ ــــه ا ــ ــع فيــ ـــ ـــــذي يقـــ ــ الـــ ـــ ـــ ــأرب وأن ال ــ ــ ــــة مــ ـــ ــة بمحافظـ ـــ الزراعـــ
م  ـــا ــ ي وحلفــ ــــو ـــ ــر ا ــ ــــرعية وعناصـــ ــ ـــــوات الشـ ن قــ ـــــ ـــا بــ ــ ــات مــ ــ ـــ ــان  مواج ــ ـــ ـــرب م ـــ ــن أقـ ــ ـــد عـــ ـــ بعـ ــك و ــ ـــة الســـ ـــ ــ الروضـ ـــ ــ ــمال  ـــ الشــ

ــ  ـــ ـ ان ال ــ ـــ ــــــبحســــــب إفــــــادة سـ ـــة امل ــ ـ ــو ج ــ ــ ــ و ـــ ـ ن كيلــــــو م ـــر ــ ـــه وعشـ ـــدود خمســـ ـــع مــــــن حــــــوا , بحـــ ــ مـ ــــــون ا ت ل  50و ـــــ ـ م
ناجر  خشاب ومسقوفة بال ية من  ا مب زة(سك جميع ا    .(نظام البيوت ا

ود الواقعة   : أقوال ش
ــــذي  دعـــــاء والـ ــــل  ـــة محـ ود الواقعــ ــــن شـــــ ـــدد مـ ــ عــ ـــ ــتماع إ ــ سـ ـــع تـــــم  ــ املوقــ ـــ ــــة إ نـ ــاء ال ــ ــــزول أعضـ ــــد نـ ـــد عنـ م عنـــ اد ــ ــــت شـــ انـ

ي نة ع النحو  م ألعضاء ال    :مقابل
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

د   - ـــا ــ ـــ ـــــة 20.) ن، م، ع، ف(الشـ ـــ ادثــ ـــــن ا ــ ـــة عـــ ــ ـــ نــ ـــــؤال ال ــ ــ ســـ ـــ ـــ ـ ــاب ع ـــ ـــ ــ  أجــ ـــ ـــ ــ ــــــب الزرا ان  الكمــــ ــ ـــ ـــ ـــن ســ ــ ـــ ــنة مــ ـــ ــ ــــــوم : ســـ ــ يــــ ـــ ـــ  30ــ
ن  ـــــ عــ ــد أر ـــ عــ ــ  ـــ ــ ــع ع ـــ ــار وقــ ــ ــ ـــاله انفجـ ـــ ــــب تـ ــ ـ ــــوت غر ــــمعت صـــ ـــة وســـ ــ ــ بالبقالــ ـــ ــ ـــــارس عم ـــت أمــ ـــ ـــا كنـ ـــ بـ ــرا تقر ــ ــ ـــة عصـ ـــ امسـ ــان ا ــ رمضـــ

ــ  ـــ ــ ــ إ ـــ ــ ـــة ال ــ ــــدمرت البقالــ ــاورة  وتـــ ـــ ــ ـــاكن ا ــ ــــع املســ ــــــابت جميـــ ــــــار وأصـ نفجـ ــــــن  ـــــظايا مـ ــايرت الشــ ـــ ـــة وتطــ ــ ـــــن البقالــ ــ مــ ـــ ــ ن م ـــــ خمســ
ـــة  ـــ يئــ ـــفى  ـــ شــ ي ملس ــــو ـــ ا  ونقلـ ــد ـــ عـــ ــ  ـــ ـــ ــ ع ـــ ـــ ي وأغ ــأذ ــ ـــ ـــاج  بـ ــ ت بارتجـــ ـــــ ـــل  وأصـــ ـــ امــ ل  ـــــ شـــ ــا  ــــ ــ ــــل ف ـــ ــأرب(أعمـ ــ ـــ ـــت ) مـ ـــ ـــد أن تمــ ــ عـــ و

ــاء ــ ـــ ســ ـــال و ـــ ــ أطفـــ ـــ ـــ ـ ـــــعف م ــ ـــفى  وأســ ـــ شـــ ــــن املس ـــ ـــوم مــ ــ ـــ ـــــنفس اليـ ــ ــــت بــ ــ ــاين خرجـــ ـــ ـــ ــ , معـ ـــ ـــ ـ م؛ والقت ـــــ ـــ عضـ ب  ـــــ ـــ م وأصـ ـــــ ـــ عضـ ــــل  ـــ قتــ
ــــم ــ ـــــدي ودمحم :  ــ ـــ ـــا م ــ ــــدر صـــ ـــ ـ ـــاج و ـــ ــ دمــ ـــ ـــ ـــد ع ـــ ـــالل قائــ ــ ــــدي وجـــ ـــ حمـ ــــدا   ـــ ـــا عبـ ــ ــده  وصـــ ــ ـــ ـــــ دمحم عبـ ـــ ـــــده  وعب يم دمحم عبـــ ــــــرا إبــ

و ر اب السام وأيمن حميد مذ وسف عبد الو اب السام و   .عبد الو
م   ر ف ي وعمار قاسم السام و : أما ا نعمار ياسر الص   .مروان عزعزي وآخر

؟    بة من ال السك ة قر نة حول وجود معسكرات أو وحدات عسكر   وردا ع سؤاله من قبل ال
ن  ـــــ ـــ ات بـ با ــ ـــ ـــ ـــة اشـ ـــ ــ ـــرب نقطـ ـــ ــ ـــــم وأن أقـ ـــ لـ ـــة  ـــ ــــــن ثالثـــ ــ ـــل عـ ـــ ـــافة التقـــ ــ ـــ ــ بمسـ ـــ ـــ ـ ـــن ال ـــ ـــد عـــ ـــ ــــــكر يبعـــ ــــد معســـ ـــ ـــه يوجــ ــ ـــ د أنـ ـــا ــ ـــ ــاب الشـ ـــ ــ أجــ

ــ ـــ ـــ ــ بمنطقــ ـــ ـــ ــ ــــدا و ــ ـــ ــــده جـ ـــ عيـــ ي   ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ـــــر جماعـ ـــ ـــة وعناصــ ـــ ـــ وميـ ـــــوات ا ـــ ــ  القــ ـــ ـــ ــ دف ال ـــــ ـــ ــبق أن اســ ــ ـــ ســـ ــــــم  ـــ ـــه لـ ـــ ـــ ــ وأنـ ـــ ـــ ــ ة امل
ل مباشر من قبل   .ش

د  ـــا ــ ـــــة38) م، ا،ح(الشــ نــ ــــه ل ــد مقابلتـــ ــ ــــة أفـــــــاد عنـــ ـــب الزراعـــ ـــل بمكتــــ ـــ عمـ ـــــب و امــ ــــــكن بال سـ ــنة   ــ ــا : ســـ ــــ بـ ــة تقر ـــ امســ ــ ا ـــ ــ ـــت  كنــــ
دت  ـــا ــ ـــ ــــب  وشـ ـــ ــ ــــوت غر ـــ ــأت بصــ ــ ـــ ــ  وتفاجــ ـــ ـــ ـ ــــــاب م ــ ـــام بـ ـــ ــ ـــاتفي أمـ ــ ـــ ـ ــال  ــ ـــ ـــري اتصــ ـــ ـــان أجـــ ـــ ن رمضـــ ـــــ ـــ ــــــاء  ثالثـ ـــوم الثالثـــ ــ ـــ ــر يـ ــ ـــ ــــن  عصــ ــ مـــ

ــار  ــ ــ ــــــم صــ ــــــماء ثــ ــ الســ ـــ ـــ ــزال   ــ ـــ ـــو اليـ ــ ـــ ــــة و ـــ ــــوت املروحـ ـــ ــبه صـ ـــ شـــ ـــاه  ـــ بــ ــــت لالن ـــ ــــــوت  ملفـ ـــــدر صــ صـــ ــ و ـــ ـــ ــــه كب ـــ مـ ــر و ـــ ــــه أخضـــ ــ وخ لونــ
ــــــار نفجـ ــــول  ــــــان وصـــ ـ ــــت  مل ــ رعـ ل و ـــــ ــ ـــا للم ــ ـــت عيــ ــ ــ وأدخلــ ـــ اصــ ــامي ا ـــ ل ســ ـــــ ــ ــن م ــ ــالقرب مـــ ـــ ــــقط بــ ســـ ـــو  ــ ــ دته و ـــا ــ ـــد , شــ ـــ وعنـ

ـــــ ـــ ــــقوط الصـ ـــ ــان ســ ــ ــ ـــ ــن م ــ ـــ ــالقرب مــ ـــ ـــ ـ رض و ــ  ـــ ـــ ـ ــاة ع ـــ ـــ ــال ملقـ ـــ ـــ ـــة أطفـ ـــ عـــ ـــــث أر ـــ دت جثـ ـــا ــ ـــ ــو شـ ــ ـــ ــــــامي وصــ ل ســـ ـــــ ـــ ـ ـــت مل ــ ـــ اروخ، ودخلـ
ا  ـــــعفنا ـــ ــ ــــــبطن وأســـ ـــ ــ ــ الــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة   ـــ ــ ـــ ـــروح   بليغــ ـــ ـــ ــابة بجــــ ــ ــ ـــ ة مصـــ ــــــغ ـــ ـــه الصــــ ـــ ـــ ــ تــ ـــت اب ــ ـــ ـــ انـ ــــه و ـــ ـــ يـــ ـــه وابن ــ ـــ ـــ ـــإخراج زوجتــ ـــ ـــ ــا بـــ ـــ ـــ ــ ، وقمنـــ ــ ـــ ـــ ــ اصــ ا

يئة  شفى  ن) مأرب(ملس خر ر    .مع بقية ا
د   ـــا ــ ـــ ـــ ن 32) م،ع، ع(الشـ ـــــ ـــ ــ ــــــزوج وأب لطفلـــ ـــ ــــة، تـــ ــ ـــ ــــــب الزراعـــ ـــ ــاء بمكتــــ ــ ـــ ــ ـــ ر ـــال الك ـــ ـــ ــ مجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــل  ـــ ــ عمـــ ــنة  ــ ـــ ـــ ح(ســ ـــر ــ ـــ ـــ ــ). جـ ـــ ـــ ــ نـــ ــــــاد ل ـــ ــ : ةأفـ

رض ــ  ـــ ـــ ـــــقوطه ع دت ســـ ـــا ــ ــم شـــ ــ ــ و ثــ ـــا ــ ــاروخ بـــ ـــ ـــار الصـــ ـــ ــــــوت انفجــ ـــــمعت صــ ــــقط , ســـ ـــ ــ و 8سـ ـــ ـــ ــــــال قت م  12أطفــ ــيع ــ ـــ ح وجمـ ـــر ــ جـــ
ـــاروخ  ـــ ــــقوط الصــ ـــ ـــان سـ ـــ ــ ــن م ــ ـــ ــــب عـ ـــ ــ الكمـ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـــد بي ـــ ـــــب يبعــ ــ امـ ان ال ــ ـــ ــــــن ســـ ــ 50مــ ـــ ـــ ــيالن , م ــ ـــ ـ ــــل  ـــ ـــة جبـ ـــ ــ ـــــن ج ــ ـــاروخ مـ ـــ ــاء الصــ ــ ــ جــ

ن ـــــوثي ـــ ــــه ا ــ ــيطر عليــ ــ ســــ ــــذي  ــ ــــل, الــ ــا وصــــ ــ اتيوشــــ ــ ألن ال ـــ ـــــن باالســـ ـــب يمكـــ ــ ـــ ـــاروخ غر ـــ ــــذا صــ ــ ـــراف ــ ـــ ــار وأطــ ـــ ـــرة إلطـــ ـــ ـــــن مــ ــ مـــ ـــ ـــ ت أك
ــــــرب ــــة ا ــــب مــــــن بدايــ ـــة , الكمــ يئـــ ـــفى  شـــ ـــت ملس ــر ونقلـــ ـــ ســ ـــب  انـــ ــ ا ـــ ـ ـــاروخ  ـــذا الصـــ ــــ ــــظايا  ب شــ ـــــ سـ ــا  ت أنــــ ـــــ ــأرب(وأصــ ــ ) مـــ

م من  طفال الثمانية القت ف   .أسر 6أما 
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ايا ا ال عض أ    :إفادات 
حمدي ، عمل موظف  50عبد هللا صا  امب الزراعة و سكن ب    .(مأرب(بمكتب  الزراعة ، محافظة سنة ، 

ــاد ــ ـــ ـــــد هللا : أفـ ــ ـــا عبـ ــ ـــــل  صـــ ــو الطفـــ ـــ ــ ـ ــا و ـــ ــ حينـــ ـــ ـــ ــــقط ع ـــ ـــــذي سـ ــ ــاروخ الـ ـــ ـــار الصـــ ـــ ــ انفجــ ـــ ـــ ــوا  ــ ـــ ـــذين قتلـ ـــ ايا الــ ــ ـــ ـــ ـــد ال ــ ــد أحـــ ــ ـــ ــا والـ ــ ـــ أنـ
ــــدي  ــرا ,  ســـــــنة 15حمـــ ـــ ــــة عصــ امســـ ـــاعة ا ــــــوا  الســــ ـــــك  حـ ــــان ذلــ ـــ ـــــت و ــ ــل الب ــ نفجـــــــار  داخـــ ـــــوت  ــماع صــ ــ ـــد ســـ ــــت عنــــ ـــث كنـــ ــ حيــ

ــاء  ـــ ـــان 30الثالثــ ـــ ـــد أرعب, رمضــ ـــ ـــت وقــ ـــ ــرة خرجــ ــ ــ ا مباشــ ـــــد عـــ  ، ــ ـــ ـــ ــزاء م ـــ ــــض أجـــ عــــ ـــقوط  ـــ ــ ســ ـــ ــ ب  ـــــ ســـ ــــذي  ــ ـــار الــ ــ نفجـــ ـــــوت  ــا صـــ ــ نــــ
ل  ــ ـــ ــ ـــارج امل ـــ ـــان خـ ـــ ـ ــــذي  ــ ــ الـ ـــ ــ ـــن اب ـــ ــــث عـ ن , للبحـــ ـــــ ــال ملقــ ـــ طفــ ــــــن  ــــة مـ ــ ــــو وثالثـ ـــ ـــه  ـــ ــاروخ  رأيتـ ــ ـــــول الصـــ ـــان وصــ ــ ــ ــــلت مل ـــدما وصـــ ــ وعنــ

ار ــ ـــ ـــ ـــد  ـــ ـــت  أحــ ـــ رض تحــ ــ  ـــ ـــ ـــذين ,  ع ــ ــال الـــ ــ ـــ طفـ ــــدة، و ـــ امـ ـــث  ـــ م جثــ ــيع ــ ـــانوا جمــــ ـــ ــ م  ــ ـــ ــلت إلـــ ــ ـــ ــــدما وصـ ـــ ــ وعنـ ـــ ـــ ــع اب ــ ـــ ــوا مـ ــ ـــ قتلـ
ـــام ـــ ــاج والســـ ــ ـــ ـــد دمــ ـــ ــــالل قائـــ ــ ور وجـــ ـــــذ ــــد مــــ ـــ ـــــن حميــ ـــم أيمــــ ــ ـــت , ـــ ـــ ـــ ــبح ب ـــ ــــد املســــ ــ ن عنـــ ـــر ــ ــــــال آخــــ ن أطفـــ ـــــ ـــث اثنــــ ـــ دت  جثـــ ـــا ــ ـــا شــــ ـــ كمـــ

م أطفال ن  بجانب البقالة وجميع ا وجثت   .وأخو
يوب  سكن بالكمب الزرا وموظف بمكتب الزراعة 38دمحم عبده م    .عام، 

ــاد ــ ــة أفــ ـــ نـ ـــل ال ـــه مــــــن قبـــ ــ ــماع أقوالـ ــ ـــد ســ ـــا: عنـــ ــ يم  أنـ ن  إبــــــرا يت ــ ـــ ـ ــ 5أب لل ـــ ـ ــنوات وعب ــ ــنوات 8ســ ـــ ــاء , سـ ـــ ــــوم الثالثـ ــ  يــ ـــ ـ ـــت  وكنـــ
ـــو 5/7/2016 ــ ـــ ــــــاروخ و ــــــوت الصــ ــــمعت صــ ـــ ــــب وسـ ـــ ــــة الكمـ ـــ ــ بوابـ ـــ ـــ ــع  ـــ ــ تقـــ ـــ ـــ ـــة ال ــ ـــد البقالـــ ـــ ــا عنــ ـــ ــ بـ ـــر تقر ــ ــــة عصـــ ــ امســ ـــاعة ا ـــ م  الســ

ــــــن  ــــدد مــ ــ ــــدت عــ ـــ ـــاروخ ووجـ ـــ ـــــقوط الصــ ــــــان ســـ ــ ـــت مل ــ بـــ ــار وذ ــ ــ نفجــ ـــمعت  ـــ ـــــب وســ ــ ـــاروخ بالكمـ ـــ ــــقط الصــ ــ ي ســ ــــــوا ــــد ثــ ــ عــ ــو و ــ ــــ ــ ا ـــ ـــ
ـــد ط ـــ عــ ــ  ـــ ــ ـــــاذه، وع ــه وأفخــ ـــ ـــة أطرافــ ـــ ــ ومقطعــ ـــ ــ ـــزال  ـــ م اليـ ـــــد ــــان احــ ــــ ـــــبطن و ـــــن الــ ـــراف ومــ ـــ طـ ـــرؤوس و ـــ ـــــن الــ ن مــ ـــــ ـــال مقطعــ ـــ فـ

ـــفى   ـــ شـ م للمس ــنقل ـــ ـــت بــ ــ ــ قمــ ـــ ــ ــــم قت ـــ م  و ـــــد ــ وجــ ـــ ــ يم  وعب ــــــرا ـــا  إبـ ــ ــــدت أطفــ ـــاروخ وجـــ ـــ ـــــقوط الصـ ــــــان ســ ـ ــن م ــ ــ مـــ ـــ ــ ن م ـــــ عــ أر
ة م كب م  الصدر والرقبة وجروح انت أصاب   .و

اب دمحم  ندس بمكتب الزراعة 39مقبل السام  عبد الو عمل م ، و سكن بالكمب الزرا    .سنة، 
ــاد ــ ــــة أفـــ نـــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــــه  مـــ ـــماع أقوالـــ ـــ ـــد سـ ــ ــــــره  :  عنــ ــــف وعمـ ــــــم يوســـ ـ ــ و ـــ ــ ــال القت ـــ طفــ ــــــن  ن مـ يت ــ ـــ ــ ـــد  ـــ ــا والـ ــ ـــــنوات ودمحم  8أنـــ ســ

ـــاعة  10 ـــ ــ السـ ـــ ــ ـــت  ـــ ــــــنوات كنـ ـــــمع5سـ ــــــب وســ ــ بالكمـ ـــ ــ ــــوش م ــ ــ حـ ـــ ــ ــــــان   ن رمضـ ـــــ ــــــاء ثالثــ ـــوم الثالثـ ـــ ــــــن يـ ــرا مـ ــ ــبه عصـــ ــ شـــ ـــــوت  ت صــ
ـــة  ـــ ـــــن ج ــادم مـ ـــ ــو قـ ــ ـــــن فــ ــر مـ ــ ة مــ ــ ـــ ـ ــد كب ـــ ــــه حديـ ل قطعــ ـــــ شـ ــ و ـــ ـ ـــــمه كب ـــاروخ جسـ دت صـــ ـــا ــ ــ وشـ ـــ ـ ـــــرت ألع ـــة فنظـ ــــوت املروحـــ صــ
ــــــان  ـ ــرة مل ــ ـــت مباشـــ ــ رعــ  ، ــ ـــ ــ ـــار كب ـــ ــــدث دوي انفجـ ــ ـــــب وأحـ ــ الكمــ ـــ ــ ــال  ــ طفـــ ــــــا  ـ ــــب ف ــ يلعـــ ـــ ــ ــاحة ال ــ ـــب الســـ ـــ ـــــقط بجانـ ــــــمال وســ الشـ

ــافة  ـــ ـــــد مســـ ــ ــــذي  يبعـ ـــ ــــــاروخ الـ ــــقوط الصــ ــ ـــث  50-45ســ ـــ ــ ألبحــ ـــ ـــ ــن م ــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ــــــالقرب م ــاك بــ ــ ـــ نـ ـــون  ــ ــــانوا يلعبـــ ـــ ـ ـــذين  ــ ـــا الـــ ــ ــن  أطفـــ ــ ـــ عـ
ــــددة  ـــ ــ ــاكن متعـ ـــ ــ ــ أمـــ ـــ ـــ ــ ــاثرة  ــ ــ ـــ ــــــال متنـ ــ طفــ ـــث  ـــ ـــ دت جثـ ـــا ــ ـــ ــان شــ ــ ــ ـــ ـ ــو للم ــ ـــ ــــد وصـــ ـــ ــاروخ وعنـــ ــ ـــ ــ ــا الصـ ــ ـــ ـــ ـــــقط ف ــ ــ ســـ ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــن املنطقــ ـــ ـــ مـ
ـــــف  ـــ ــ يوسـ ـــ ـــ ـ ــــعاف اب ـــ ــــة إســ ــ ــــت بمحاولـــ ـــ ــــــف ودمحم،  فقمــ م أوالدي  يوســـ ــــــم ــــن ضـــ ـــ ـــــان مــ ـــ ـ ــــــاروخ و ــــقوط الصـــ ـــ ــع ســ ـــ ـــ ـــن موقـ ـــ ــ ــالقرب مـ ـــ ـــ بـ

ــاة يــــ ــد ا ــ ــ قيــ ــــ ـــازال ع ــــــان مـــ ـــه  ن ألنـــ ــــه نصــــــف ـــرأس وفلقتــ ــ الـــ ــــ ــابته  انــــــت إصــــ ـــث  ـــاة مباشــــــرة حيـــ يـــ ــارق ا ــ ــــد فــ ـــد , أمــــــا دمحم فقــ عـــ و
ة من جسمه ان مصاب بإصابات بليغة متفرقة  أجزاء كث ناك حيث  شفى مات     .إيصال اب  يوسف إ املس
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ب العسكري    :إفادة ا
ـــد      ـــ ـــ ــــــكري العقيـــ ــ ـــ ب العسـ ـــا ــ ـــ ـــ ـــة بـ ـــ ـــ ــ نـ ــتعانت ال ـــ ــ ـــ ـــــف ) ص، ن، ط(اســ ـــ ـــ لـ ــــر امل ــ ـــ ـــــم املتفجـــ ـــ ــ ســ ــــة ا ــ ـــ ــــد نوعيـــ ــ ـــ ــا لتحديـــ ــــ ـــ ـــ ــــن قبل ـــ ـــ مــ

ــه ـــ ــــــم منـــ ســ ـــالق ا ـــ ــــل إطــ ـــ تمـ ــان ا ــ ـــ ـ ـــــق  وامل ــ ـــل التحقيـ ــ ــــة محـــ ــ ــ الواقعــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــار إليــ ــ ــ , املشـــ ـــ ـــ ــــة إ ــ نــ ع ل ـــا ــ ــ التـــ ـــ ـــ ب ــــزول ا ــ ـــد نــ ـــ عــ و
ــــــم  ــ تـــ ـــ ـــ ـ ـــر وال ــ ـــ ــــم املتفجـ ـــ ســ ـــــن ا ــ ــة مــ ـــ ـــ ــــــزاء املتبقيـ جـــ ــــذا  ـــ ـــه وكــ ـــ ــــــان وقوعـــ ـــ ــ م ـــ ـــ ـ ــا  ــــ ــ ـ ــ خلف ـــ ـــ ـ ــــــار ال ـــه لآلثـــ ـــ تـــ ـــة ومعاي ــ ـــ ــان الواقعـ ــ ـــ ــ م

ــــــان   ـ ــن م ــ ــا مـــ ــ ــ ـ ـــه جمع ـــ ــه بأنـ ـــ ــــاد فيــ ـــه أفـــ ـــ ـــن قبلـ ـــ ــــه مـ ــع عليـــ ـــ ـــوب وموقــ ـــ ــــــر مكتـ ـ ــة بتقر ـــ نــ ــ ال ـــ ــ ـــــكري إ ــ العســ ـــ ــ ب ـــدم ا ــ ــار تقــ ــ ــ نفجـ
ـــاحة  ــــن حفــــــرة بمســـ رض عبــــــارة عــ ــ  ــــ ــرا  ـــ ــــدث أثـ ــد احــ ــ ـــه قــ ـــد أنـــ ــر وجـــ ــ ســــــم املتفجــ ـــقوط ا ــان ســـ ــ ــ ــة مل ـــ ــــالل املعاينـ ــ  2مــــــن خــ ـــ ـ م

ــ  ـــ ـ ــ  1طــــــوال  ـــ ـ ــل إ ـــ ــــق يصـ عمــ ــا و ـــ ــ عرضـ ـــ ـ ــ زا60م ـــ ـ ــــظ  ــه مــــــن خــــــالل املــــــيالن املالحــ ـــ ــــم، أنـ ــ ســ ـــ ـ ــــم ال ســ ــا ا ــ قايــ ــــقوط و ــــة الســ ــ و
ــــــأن  ــــزم بـــ ــ ـــ ـــــن ا ــ رض يمكــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــــقوطه ع ــ ـــــد ســ ـــ ــــم عنـ ــ ســـ ا ا ـــــد ـــ ــ أحـ ـــ ـــ ـ ــرة ال ــ ـــ فــ ـــاحة ا ـــ ــ ـــــقوطه ومسـ ـــ ـــان سـ ـــ ـــ ــن م ــ ـــ ــا مــ ــ ـــ ــ ـــم جمع ــ ـــ تـ

ــــــن  ــــداه عـــ ـــ ــــل مــ ـــ ــ ال يقــ ـــ ـــ ـــاروخ باالسـ ـــ ــ ــــن صـ ــ ــــارة عـــ ــ ــو عبـــ ــ ــ ـــ ــــر  ــ ـــــم املتفجـــ ــ ســ ـــــمال،   30ا ـــ ــــة الشـ ــ ـــ ـــــن ج ــ ــــه مــ ــ ــم إطالقـــ ــ ــ ــ تـــ ـــ ـــ ـ ــــــو م ــ كيلـ
ـــا العن ـــ ـ ــيطر عل ــ ــ ســـ ـــ ــ ــ ال ـــ ــ ـــة امل ــ ــ ـــــن ج ــد مــ ـــ التحديــ ـــمنته و ـــ ـــا تضـ ـــ ــم مـ ــ ــ ـ ـــذا أ ـــ ـ ــاؤه،  و ــ ي وحلفـــ ــــو ـــ ــــة ا ــ ماعـ ـــة  ـــ عـ ــر التا ـــ اصــ

شأن الواقعة ب العسكري  نة من ا ا ال    .فادة ال استلم

يجة    : الن
ـــذه   ــ ــ ــ  ـــ ــ ــــقطوا  ــــذين ســ ايا الـــ ــ ـــ ــ ــك وأن ال ــ ــ ســ ـــ ــ ـــو  ــ ـ ـــاروخ  ـــه الصــــ ــــقط فيــــ ـــــذي ســ ــان الــ ــ ــ ــــة أن امل نـــ ـــدى ال ــ ــــت لــ ــ ــــه ث ـــث أنـــ حيـــ

ن ومعظ ـــــدني ـــــن املــ م مــ ــيع ــ ـــة جمـــ ـــــمن الواقعــــ ـــع ضــ ـــ ــــــاروخ تقـ ــا الصـ ــ ـــ ـــــقط ف ــ ســ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــــث أن املنطقــ ــال وحيــ ــ طفـــ ــــــن  ــا مـ بـــــ ــــم تقر ـــ م
ة ـــــكر ــ ــــداف عســ ـــ ــ ــــة أ ــ ـــا أيـــ ـــ ـــ ــــد ف ـــ ـــة وال توجــ ــ ــر املقاومــــ ــ ـــ ــــوط وعناصــ ــ ش الـــ ـــــ ــــ ــل ا ـــ ــ ــــن قبــ ـــ ــا مــ ـــ ــ ــ ــيطر عل ــ ـــ ــاطق املســ ــ ــ ــاء , املنـــ ـــ ـــ نـ ــــه و ـــ فأنــ

ــ تقر  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــأن ال ـــ ــــكري، فـ ــ العســـ ـــ ــ ب ــر ا ــ ـــ ايا وتقر ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ود وإفــ ـــــ ـــــوال الشــ ــ أقــ ـــ ــ نادا إ ــ ـــ ــــه واســ ــ ــــــوف عليـ ي سـ ـــا ــ ــ ـــا ال ـــ ـ ر
اك ة املرتكبة لالن   .تحدد ا

نواقعة قتل  - 26   : محافظة الضالع  –اكرم دمحم احمد عبده الفقية وجالل حسن ع اسماعيل  مدني
ــ  ـــ ــــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـــ ــ نـــ ــ ال ـــ ــــ ن ا ــ ـــ ــادة املبلغــــ ــ ــ ــ افــ ـــ ــــ ــاء  ـــ ــا جـــ ـــ ــ ــة ومــ ـــ نــــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ــ ــــف القضـــ ـــ ـــمنه ملـ ــ ــا تضــــ ــــ ــــب مـــ ـــ ـــة بحسـ ـــ ص الواقعـــ ــــــت تــ

م  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ود ومــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ خ ) م  -ع-ع(و ) ح -أ-ع(و ) م  -ن -ع  -ع(شــ ــــــار ــ ـــ ـــ ـــ ــباحا بتـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ عة صـــ ـــا ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاعة الســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــوا السـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ حـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ فانـ
ــ 28/7/2017 ـــ ـــ ـــ ما ا ــــــول ـــ ـــد وصــ ــ ـــ ــــــات وعنـــ ـــ ــــة القـ ــ ـــ ــ زراعــ ـــ ـــ ـــ ـــومي  ـــ ـــ ـــا اليـ ـــ ــ مـــ س الداء عمل ـــــ ـــ عـــ ــ وادي  ـــ ـــ ــ ــان ا ــ ـــ ــ ــ يتان متج ــ ـــ ـــ ـــ ـــان ال ـــ ــ ــ م 

ــ ـــ ـــ ــ يتمركــ ـــ ـــ ــ ــة وال ـــ ـــ ــــع املقابلــ ـــ ــ ـــد املواقـ ـــ ـــ ـــــن احـ ـــ ــا مــ ــ ـــ ــ مـ ـــــت  عل ـــ ـــــاون اطلقــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ــا قذيفـ ــ ـــ مـــ ــالقرب م ـــ ـــ ــــقطت بــ ـــ ــ ــــوادي سـ ــ ـــ ــــل الـ ـــ ــ ــا مسـ ــ ـــ ــ ـ ز ف
ــــــن  ة مـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــزاء كث ـــ ــ ــ اجـ ـــ ـــ ـ ـــة   ـــ ــ ــــــروح بالغـ ـــا بجـــ ـــ مـــ ت ل ــــــب ســـ ــ  ـــ ـــ ـ ــــظايا ال ـــ ــــــن الشــ ــ ــد مـ ـــ ــ ما بالعديــ ــاب ــ ــ ــ أصـــ ـــ ـــ ـ ـــا ادى ا ـــ ــ ي ممـ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ جماعـــ
ول  ــال ــ ــ ــــــف بـ لـ ـــة امل ــ نــ ـــق ال ــــ ــر فر ــ ـــ ــمنة تقر ــ ــا تضـــ ــ ـــة ومـــ ـــ ود الواقعـ ـــــ ـــــادة شــ ــا الفــ ــ ــــه ووفقـــ ـــا انـــ ـــ ــا كمـ ــ مـــ ــ وفا ـــ ــ ـــا ادت ا ـــ ما ممـ ـــــد جســ

ــــان امل ــ ـــة فـــ ـــ ــ ـــــدوث الواقعـ ـــ ــــــان حـ ـــ ــ م ـــ ـــ ـ ي ا ــــدا ـــ ــا أي امليــ ـــ ـــ ـ ــــد ف ـــ ـــــة وال يوجــ ـــ ــة زراعيـ ـــ ـــ ــ منطقـ ـــ ـــ ـ ن  يت ــ ـــ ـــ ـ ـــا ال ـــ ــ ـ ـــــقط ف ــ ــ ســ ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ نطقـ
ة      .دف او ثكنة عسكر
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  مالحظات  العمر  اسم القتيل  م
ا  سنة 30  اكرم دمحم احمد عبده الفقيه  1 ب  اون أص   تو جراء شظايا قذيفة 
ن ع إسماعيل  2 اون تو جراء إصابات بالغة من شظايا   سنة 39  جالل احمد حس   قذيفة 

  

يجة    : الن
ود  ـــــ ادة شــ ــ ـــ ن وشــ ـــــ ـــوال املبلغــ ــ ــا واقــ ــ ــ ـ ـــلت عل ـــ ــ حصـ ـــ ــ ـــة ال ــ دلــ ــــة و ــــذه الواقعـــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ اجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ مــ
ــــل  ـــ ــــن قبــ ــ ــــوع مـــ ــ ـــة املرفــ ـــ ــل الواقعـــ ــ ـــ ــ ي  ــــدا ـــ ول امليـ ـــــ ــــ ـــر ال ـــ ــ ـــا تقر ــ ــــ ـــة وم ـــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ــ ــــف القضـــ ـــ ـــة بملــ ـــ ر املرفقــ ــــــار ـــة والتقـــ ـــ الواقعــ

ــان معاي ــ ـــ ــ شـ ـــمنه  ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــة ومـــ ـــ ـــ نــ ـــن ال ـــ ـــ ــــــف مـ لــــ ــــد امل ــ ـــ ـــــق الرصـ ـــ ــ ـــة فر ـــ ــــقوط القذيفــــ ــ ـــ ــاه سـ ـــ ـــ ــــذوف واتجــ ـــ ــا املقـــ ـــ ــ ـــة بقايـــ ـــ ــــوت  , نــــ ــ ـــ ــد ثبـ ــ ـــ تأكـــ
س محافظة الضالع , الواقعة  ي   منطقة مر و اك  جماعة ا ن ذا  ة املسئولة عن    . وان ا

ن  - 27 ديدة    -واقعة قصف مخيم النازح  : محافظة ا
ــه ـــ ـــ تـــ ـــا تث ـــ ـــ ــــب مــ ـــ ــ حســ ــــة، و ـــ ــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــــة لـــ ـــ ـــ ــــــف الواقعـ ـــ ـــمنه ملــ ـــ ــ ـــا تضـــ ـــ ـــ ـــــب مــ ــ ـــ ـــــة، بحسـ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ ـــة  تــ ـــ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــ ــــــائق والتقـــ ـــ الوثــ

ـــاعة  ـــ ـــ ــ ــــــام السـ ـــ ــ تمـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــامللف، بأنـــ ـــ ــ ـــ خ ) 11:00(بــ ــــــار ــ ـــ ــباحا بتـ ــ ـــ ــ ــابر 5/10/2018صـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــيم ا ــ ــ ـــ ـــط مخـــ ـــ ــ ـــ ــ وسـ ـــ ـــ ــ ــ ـــاروخ ع ــ ـــ ـــ ــــقط صـ ـــ ـــ م، ســ
ـــدم  ـــ ــ تــ ـــ ـــ ـــــدة وادى ا ــ ديـ ــــة ا ــ ـــة محافظــ ـــ وخــ ــــة ا ــ ــ ن بمدير ــازح ــ ـــ ــابة ) 8(للنـ ـــ ـــرأة واصـــ ـــ ـــل امــ ــ ــام ومقتـــ ـــ ــ م ) 14(خيـ ـــــ ن مـــ ـــر ــ ) 10(اخـــ

 .ساء) 3(اطفال و
ايا   :أسماء ال

 العمر سم م
 سنة25 قتيلة -ة احمد سعيد  1
يم 2  سنة17 عامر عبده سليمان ابرا
 سنة15 نجيبه  فتي  3
 سنة14 حنان ع ع 4
يوب 5  سنوات5 احمد عبدهللا م
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 سنة40 فاطمة عبدالرحمن مشرع 6
 سنة12 دمحم عبده ع سالم 7
 سنوات9 نادي عبده ع سالم 8
م داود  9 شارةمر ش   سنة35 ش

بة سعيد عبدهللا قبيع 10  سنة50 و
 سنة12 عالية ع ع صق 11
 سنة50 عبدهللا عبده سليمان قبيع 12
 سنة15 شامه دمحم سعيد عبدهللا 13
 سنة15 سالمة رجعة احمد ع 14
يوب 15 م احمد م  سنوات10 ر

ـــة  نــــ ـــل ال ــــن قبــــ م مـــ ــ ـــ ــتماع إلــ ــ ســـ ـــــذين تــــــم  ود الــ ـــــ ادات الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــ ـــــم، ومــ ــ ايا وذو ــ ـــ ــ ــادات ال ـــ ــ إفــ ـــ ــ ـــا ورد  ــــب مــــ حســ و
م ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاعة .)ع د ش ع(، و.)م ن م(، و.)م م ص: (ومـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــوا الســـ ـــ ــ ـــ ــ حـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــــه و ـــ ـــ ــ ـــ خ ) 11:00(، فأنــ ــــــار ــ ـــ ـــ ــباحا بتـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــم 5/10/2018صــ ـــ ـــ ــ م، تـــ

ــابر  ـــ ــ ــيم ا ــ ــ ــ ـــــرقية  ــمالية الشـــ ــ ـــة الشـــ ــ ـــ ـــــن ا ــار مـــ ـــ ــــوت انفجــ ــــــماع صــــ ـــوار سـ ــ ـــة جـــ ـــ ـــاروخ بمزرعــ ـــ ـــقوط صـ ـــ ـــن ســ ــ ـــاتج عـــ ــ ن نــ ــازح ــ للنــــ
ن   ــازح ــ ـــــن النـــ ايا مــ ــ ـــ ــ ـــن ال ـــــدد مــــ ـــقوط عــ ــ ســــ ـــ ــ ب  ـــــ ســ ــا  ــيم ممـــــ ــ ـــ ـــــط ا ــاروخ وســ ــ ـــقوط صـــ ـــ ـــن سـ ــاتج عــــ ــ ـــر نـــ ــ ـــار اخــ ــيم  وانفجــــ ــ ـــ ا

م  ــــدد ــيم وعــــ ــ ــــ ــ ا ـــ ـــــدد  15ـــ ـــعيد وعـــ ــ ـــــد ســـ ــــة احمـــ ــ ــ ــد  ـــ ـــة وتـــ ـــ ــرأة قتيلــ ــ ــ م امــ ــ ـــ ــن بيـــ ــ ــ ية مــ ــ ـــ ــابات  14ـــ ــ ـــ ــوا إلصـ ــ عرضــــ ية  ــ ـــ ـــ
ــ امل ـــ ـــ ــ م ا ـــــعاف ـــ ــم اســ ــ ــ ـــ ـــة وتـ ــ ـــ ـــــدد متفاوتــ ــ ـــدم عـــ ـــ ـــ ــ تـ ـــ ـــ ــ ــــــف ا ـــ ــا أدى القصـ ـــ ـــ ــة كمـــ ـــ ـــ وخــ ي با ــــدا ـــ ــ ـــــفى امليـ ــ شـــ ــ ) 8(س ـــ ـــ ـــ ل ك ـــــ ـــ شــ ــام  ــ ـــ ــ خيـ

ــــــا  ــ ا ــــع محتو ــ جميــ ــا , و ــــ ــة، ومــ ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــــــن قبــ ول مــ ــال ــ ــ ـــــف بــ لـــ ــق امل ــ ــ ــ ــن الفر ــ ـــ ــــــوع مـ ـــة املرفــ ــ ـــر املعاينـــ ـــ ــ ــمنه تقر ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــالل مــ ـــ ــــن خـ ـــ ومـ
ـــاروخ  ـــ ـــه الصـ ــــقط فيــــ ــ ـــذي سـ ـــان الــــ ـــ ـ ــــان امل م، فـــ ـــــ ــتماع إلــ ــ ســـ ــــــم  ــــذين تـ ــيم الـــ ــ ــ ـ ان ا ــ ـــ ــادات ســ ـــ ــ إفــ ـــ ــ ــيم ورد  ــ ـــــن مخـــ ــارة عــ ــ ــو عبـــ ــ ـــ

ـــص  ـــ ـــ ـــالل فحـ ــ ـــ ــــن خــ ــ ـــ ن، مـ ـــــ ـــ ــا تبــ ــ ــ ـــ ة، كمـ ـــــكر ــ ـــــات عســـ ـــ ـــــداف أو ثكنــ ــ ـــ ـــه أي أ ــ ـــ ـــالقرب منــ ـــ ــ ـــه او بــ ـــ ـــ ــــد فيـ ـــ ن ، وال توجـــ ــازح ــ ـــ ــه نـــ ـــ ـــ ــــــكن فيــ ــ ســ
ـــــرقية  ـــ ــمالية الشـ ــ ـــ ــــة الشــ ــ ـــ ـــــن ا ــ ـــو مــ ـــ ـــ ـــاروخ  ـــ ـــالق الصـــ ـــ ـــــدر إطـــ ـــقوطه  ، أن مصــــ ــ ـــاه ســــ ــ ــة واتجــــ ـــ ــــ ـــه  وزاو ـــ ـــاروخ ونوعيتـــ ـــ ـــــظايا الصـــ شــــ

ا  سيطر عل ن والذي  يللمخيم وتحديدا من مزرعة الدن و  .جماعة ا
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يجة   :الن
ــيم  ــ ـــ ـ ــ ا ـــ ـــ ن  ــازح ــ ـــ ـــــوال النـ ــ ــا، وأقـ ـــ ـــ ـــلت عل ـــ ــ حصــ ـــ ـــ ـــة ال ــ دلـــ ــــة، و ــــذه الواقعــــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ـــــالل التحقيقـ ـــــن خـــ مـــ
ــــل  ـــ ـــن قبـــ ـــ ــة مــــ ـــ ـــ ـــل الواقعــ ــ ـــ ــ ي  ــــدا ـــ ول امليـــ ـــــ ـــ ــ ـــر ال ـــ ــ ـ ـــة، وتقر ــ ـــ ـــة املرفقــ ـــ ــ ر الطبيــ ــــــار ــ ــــم، والتقــ ـــ ـــ ايا وذو ــ ـــ ـــ ــ ود وال ـــــ ـــ ن والشــ ــــعف ــ واملســـ

ـــل ــ ــــن قبــ ـــــف مـــ لــ ــــد امل ــ ـــــق الرصـ ــ ـــد  فر ـــ ــــة، تأكـ ــــة املرفقـــ ــ ـــــور الفوتوغرافيـ ـــقوطه، والصــ ـــ ــاه سـ ـــ ــــــاروخ واتجــ ــا الصـ ــ ـــه بقايـــ ـــ ـــــة، ومعاينـ نــ ال
ــــرق  ـــــمال شـــ ن شــ ــــدن ــ مـــــــزارع الـــ ـــ ــ ــزة  ـــ ي املتمركــ ــــو ـــ ــــة ا ـــر جماعـــ ـــ ــ عناصـ ـــ ــ ـــه  ـــ ــــؤولة عنـ ــــة املســـ ـــ ــاك، وأن ا ــ ــ ـ ن ــــول  ة حصـــ ـــــ ــ

وخة ابر  مدينة ا  .مخيم ا
مع  - 28 وف  –واقعة قصف حفل زفاف بمنطقة ا  :  محافظة ا

خ  ــــــار ـــه بتـ ـــ ـــة بأنـ ـــ نـ ـــدى ال ــ ــية لــ ـــ ــــــف القضــ ـــــمنه ملـ ــا تضــ ــ ــــب مـــ ـــة بحســـ ـــ ص الواقعـ ــــــت ــــل 17/7/2018تـ ــ حفـــ ـــ ــ ـــة ع ـــ ــــقطت قذيفـ م ســـ
ــــل  ــ مقتــــ ـــ ـــ ـــا أدى إ ـــ ـــــوف ممـ ـــ ــــة ا ــ ـــزم محافظـ ـــ ــ ــــة ا ــ ــ ــــع مدير مـــ ــــة ا ــ ـــــاف بمنطقــ م  5زفــ ـــــ اص بيـــ ـــــ ــ ــتة  4ا ــ ــابة ســــ ـــ ــــــال ، واصـــ أطفـ

ن  .آخر
 :أسماء القت

 العمر سم م
 سنوات9 حمزه حم ناصر 1
 سنة 14 وداد حم ناصر 2
د عبدهللا التام 3  سنة 19 اجر ف
 سنوات 5 إشراق حسن ع فاضل 4
ي صا مص 5  سنة 15 ا
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ر  :أسماء ا
 العمر سم م
 سنة 12 دمحم حم ناصر صا 1
 12 ندى صا مص 2
 40 امنية ي ع الفقيه 3
حمدي 4   سنوات 4 صا دمحم 
 سنة29 صا الدعوس غنية 5
ي 6 ا  سنة 59 ايلة دمحم ا

 

ــ  ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ايا ، ومــ ــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ــ إفـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة و مـ ـــ ـــان الواقعـ ــ ــ ــ م ـــ ــ ول ا ــال ــ ــ ــــف بـ لـــ ــق امل ــ ــ ـ ــــــر الفر ـ ــ تقر ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ــــب مــ حســـ و
م ـــــ ــــة ومـــ ــ نــ ـــل ال ـــ ــــــن قبــ م مــ ــ ـــ ــتماع إلـــ ــ ــ ســ ــــــم  ـــذين تــ ـــ ود الــ ـــــ ادات الشـــ ــ ـــ ــاعة) ص.ن.م(و) ص.ع.ف(و ) ف.ع.ح: (شـــ ـــ ــ الســـ ـــ ـــ ـــه  ـــ  فانــ

ــــــوم  ــاء يـــ ــ ـــ ـــــن مسـ ــــف مــــ ـــ ـــة والنصـ ـــ امســ ـــة 17/7/2018ا ـــ ـــ ــــع بمدير ـــ مـ ــــة ا ــ ــ منطقـــ ـــ ـــ ــام   ـــ ــــان يقــــ ـــ ـ ــــذي  ــ ــاف الـــ ــ ـــ ــل الزفـ ــ ـــ ــــــرض حفــ عــ م 
ــــرع  ـــ ـ ــدما  ــ ـــ ـــــل وعنـ فـــ ــان ا ــ ـــ ـ ــن م ــ ـــ ـــال مـ ـــ طفــ ــــــاء و ســ ـــــروج ال ــاء خـــ ـــ ــــك أثنـــ ـــ ــــا وذلـ ــ اتيوشــ ـــوع  ــ ــــــارو نـــ ـــذوف صــ ــ ــــف بمقـــ ـــ ــزم للقصـ ــ ــــ ا

ــــــان وم ــ ــ امل ـــ ـــ ــاثرة  ــ ــ ـــالء متنــ ــ شـــ ـــــث و ثـــ ـــدوا ا ـــ ــــــف وجــ ـــان القصــ ـــ ــ ــ م ـــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ــاء ال ــ ـــ ــــدماء ، أبنـ ـــ ن بالـ ـــــ ـــال ملطخـــ ـــ طفــ ــــــاء و ســ ـــر ال ـــ نظــ
ــــل  ية الطفــ ــ ـــ ـ ـــدى ال ايا عـــ ــ ـــ ـ ـــن ال ــو مـــ ــ ـــم ينجــ ــاه ولـــ ــ يــ ــارق ا ــ ــد فــ ـــ م قـ ــ ــــان اغلــــ ــ شــــــفى و  ــ املس ـــ ـ ايا ا ــ ـــ ـ ــــعاف ال ــم اســ ــ ــد تــ ـــ وقـ
ــــظايا  ـــ ـــ ـــــص شــ ـــ ــ ــــــالل فحــ ـــ ــــــن خـــ ـــ ية ومـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه ال ــ ـــ ت حالتــــ ـــــ ـــ ــ ــ ان تحســ ـــ ـــ ــ ــ ـــفى ا ـــ ـــ شـــ ــ املس ـــ ـــ ــ ــ ــــالج  ـــ ــ ــع للعـــ ـــ ـــ ــ ـــذي خضــ ـــ ـــ ــــــر الـــ ـــ ــ ناصـــ ـــ ـــ ــ ــ دمحم حم

ـــــ ــاه ســــ ـــ ـــ ـــة واتجـ ـــ ـــ ـــه  وزاو ـــ ــاروخ ونوعيتـــ ـــ ــ الصــــ ـــ ـــ ـ ــاقية وال ـــ ـــ ـــال السـ ــ ـــاه جبــــ ــ ـــ ــن اتجـ ــ ــ ــو مـــ ــ ـــ ــ ـــاروخ  ـــ ـــالق الصـــ ـــ ــدر إطـــ ــ ـــ ن أن مصــ ـــــ ـــ قوطه  ، تبـ
د عن  وف بما يز زم عاصمة محافظ ا ة ا ي  20تبعد عن  مدير و ا جماعة ا سيطر عل  .لم  بقصف وال 

يجة   :الن
ادات  ــ ـــ ـــائق وشـــ ـــ ـــور ووثــ ــ ــــن صـــ ــ ــية مــ ـــ ــ ـــــف القضـ ــــواه ملـــ ــ ــا احتــ ـــ ــ ـــة، ومـ ـــ ــــذه الواقعــ ــ ــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ مـ
ــــول  ـــ ة حصــ ـــــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ن ل ـــــ ـــ ود، تبـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ايا وشـ ــ ـــ ـــ ـ ــوال ذوي ال ــ ــ ــ اقـــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـــ ـــ ــ ر معاينـ ــــــار ــ ــــزول وتقـ ـــ ـــر نــ ـــ ــ ـــاة ومحاضـ ـــ ــ وفـ

ي  ــــو ــــ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ــــ ــــــن  ـــــؤولة عــ ـــة املســـ ـــ ــ ــاك ، و ان ا ــ ـــ ـــة ن ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ـــة  ـــ ائنــ ــاقية ال ـــ ــال الســـ ـــ ــ جبـــ ـــ ــ ــزة  ـــ املتمركـــ
وف زم محافظة ا   . ا
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الن  - 29 ة  وم ع قر ة قعطبة -واقعة ال  :   مدير
ــامللف،  ـــ ـــة بــ ـــ ر املرفقـ ــــــار ــائق والتقـ ــ ـــه الوثـــ ـــ تـ ـــا تث ـــ ــــــب مـ حسـ ــــة و نـــ ـــدى ال ــ ــية لــ ـــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـ ــ ــا تضــ ــ ــــب مـــ ــ ـــة بحسـ ــ ص الواقعــ ــــــت تـ

خ  ــــــار ــــــيًال بتــ ــة لــ ـــ ـــاعة الثامنـــ ــ ـــام الســـ ــ ــ تمـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــة 2018\6\17بانــ ـــ ــ ي قر ــــو ــــ ــــة ا ــ ــر جماعــ ــ ـــــن عناصــــ ة مـــ ــ ـــ ــــه مســـ ــ ــــــت مجموعــ اجمــ م 
ـــدة  ــ ـــ ـــاعة الواحــ ـــ ـــ ــ السـ ـــ ـــ ــ ـــوم ح ــ ـــ ــ ــتمر ال ــ ـــ ـــــات واســـ ـــ ـــة والقناصــ ــ ـــ ــــــات الثقيلــ ـــ ــــة والرشاشـ ـــ ــ ة الثقيلـ ــ ـــ ـــ س باألســ ـــر ــ ـــ ـــة مــ ـــ ـــ ـ ـــالن مدير ـــ ـــ ـ

ن اص، واصابة سبعة اخر م  عد منتصف الليل، مما ادى ا مقتل ستة ا ايا  ساء واطفال وال م   : بي
  :لقتاسماء ا

 العمر سم م
ي 1  عام 65 سيده مص دمحم ال
ي 2  عام 17 سعيد دمحم مسعد ال
 عام 26 ناصر مث ع عبدهللا منصر  3
ي 4  عام 26 يوسف مسعد سعيد ال
ر 5  عام 33 توفيق احمد عبدهللا مط
 عام 32 عادل مسعد مص منصر 6

ر   :اسماء ا
 صابةنوع  العمر سم م
ر 1  اصابة بالراس عام 26 دمحم احمد ع مط
ه سالم البع 2  اصابة بالصدر عام 31 ع عبدر
س 3 ن دمحم سعيد و  شظايا  اليد اليم عام 26 مع
ر 4  شظايا  القدم اليم عام 36 رشيد احمد ع مسعد مط
ي 5  شظية بيده اليم عام 21 ايل نا سعيد دمحم ال
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ي 6  شظية بيده اليم عام 29 عبدهللا مسعد سعيد ال
ر 7 ن عام 24 دمحم نا صا عبدهللا مط  عدة شظايا  القدم

ـــة  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــــن قبــ م مــ ــ ـــ ــتماع الـــ ــ ــ ســ ــــــم  ـــــذين تــ ود الـــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ــ ـــ ــــم ومـ ـــ ـ ايا وذو ــ ـــ ـــ ــادات ال ـــ ــ ــ افـ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــــب مــ حســـ و
م ـــــ ـــ ــ ــ ) ت.ص.م.ن(و ) ت.م.ع.ج: (ومـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــه و ـــ ـــ ــ خ فانـ ــــــار ــ ـــ ــ تــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاء  ـــ ـــ ــ ــــة مســـ ــ ـــ ـــ ـــاعة الثامنـ ـــ ـــ ـــ ــــــن 2018\6\17السـ ـــ ـــ ــر مـ ـــ ــ ـــ ـــــت عناصـــ ــ ـــ اجمـــ م، 

ة  ــ ـــ ـــ ــــــالع باألسـ ــــة الضـــ ــ س محافظـــ ـــر ــ ـــ ــــة مـ ــ ـــ ــ مدير ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ائنـــ ــــالن ال ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ي قر ـــا ــ ـــ ـ ـــم الغر ـــ ــ اشـ ـــــدعو  ـــ ــــادة املـ ـــ ي بقيــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ جماعـــ
ــتم  ــ ـــ ـــان يـ ـــ ــ ـــــل، و ــــف الليـــ ـــ ـــد منتصـ ـــ عــ ـــدة  ــ ــاعة الواحـــ ـــ ــ الســـ ـــ ـــ ــــة ح ــ ــ ــ القر ـــ ـــ ــــوم ع ـــ ـ ــتمر ال ــ ـــ ـــات واسـ ـــ ــات والقناصــ ــ ــ ــة والرشاشــ ـــ الثقيلـــ

ـــــف  ـــ ــــــوم قصــ ـــ ــــــت تقـ ـــ انـ ي  ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــر جماعـ ــ ـــ ــ ـــا عناصـ ـــ ـــ ، كمـ ــ ـــ ـــ ــ ــوائية ودون تمي ــ ـــ ــــورة عشـــ ـــ ي بصـــ ـــا ــ ـــ ــ املبــ ـــ ـــ ــ ــــــار ع ـــ ــــالق النـ ـــ ــ ــــة واطـ ــ ـــ ـ القر
ـــــف  ـــ ـــة والقصـــ ــ ـــ ـــ ــ القر ـــ ـــ ــ ـ ــــوم ع ـــ ـــ ـ ــــد أدى ال ــ ـــ ن، وفــ ــاب ــ ــ ـــ ــــعاف املصــ ــ ـــ ـــــاولوا اســ ـــ ـــانوا يحـــ ــ ـــ ـــ ــــذي  ــ ـــ ـــا الــ ــ ـــ ـــ ــ  ـــ ـــ ــ ـ ــ ع ـــ ـــ ــ ـ ـــار ح ـــ ــ ـــــإطالق النـــ ـــ ــ بـ

ــ ـــ ــ ــتة ا ــ ـــــل ســـ ــــه مقتــ ــتج عنـــ ـــ ـــا ونــ ــ ــ ــع  ـــ ــ ــ ترو ـــ ــ ن ا ــــــواطن ــازل املـ ــ ــ منـــ ـــ ــ ي ع ــــــوا ــاء العشـ ـــ ســ م  ـــــ ن بيــ ـــر ــ ــــــبعة اخــ ـــابة سـ ـــ اص، واصـ
ــام  ــ ـــ يــ ــ  ـــ ـــ ــرات  ــ ــ ــــدة مــ ــ ـــة عــ ـــ ــ ـــراف القر ـــ ــ اطــ ـــ ـــ ن ع ـــز ــ ـــة املتمركـــ ـــ ماعــ ــر ا ــ ـــ ـــــل عناصـ ـــن قبـــ ـــ ــــة مــ ـــ ـ ــ القر ـــ ـــ ــــوم ع ـــ ـ ــرر ال ــ ـــ ــال وتكـ ــ ـــ واطفـ

ا  ب  نزوح العديد من  س  .الالحقة مما 

يجة  : الن
ــــلت ــ حصــــ ـــ ـــ ـــة ال ــ دلــ ــــة و ــــذه الواقعــــ ــــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ـ ــ اجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـــ ــ ــــن خــ ـــوال  مـــ ــ ــ اقـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ــــالل مــ ــ ـــــن خـ ــا ومـــ ــــ ــ عل

ــ  ـــ ـــ ـــه  ـــ ــــؤولة عنــ ـــة املســــ ــ ـــ ــاك ، وان ا ـــ ـــ ن ـــوع  ــ ة وقـــ ــ ـــ ـــ ــــدى  ــ ــــد لــ ــ ــــة، تأكــ ــ ـــة املرفقــ ـــ ر الطبيــ ــــــار ايا والتقــ ــ ـــ ـــ ــادات ال ـــ ود وافـــ ـــــ الشــ
ي املتمركزة  جبل ناصه بقيادة املدعو  و ي/ عناصر جماعة ا ا  .شام الغر

يامي  - 30 ة ا عز  –واقعة قصف قر  : محافظة 
ـــاعة  ـــ ــــــام الســــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ــــه و ـــ ـــة، بأنـــ ـــ نــــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لــ ــ ـــ ــــــف القضـــ ــمنه ملــــ ــ ـــ ــا تضـــ ــ ــ ـــ ــــب مـ ـــ ـــــة، بحســـ ـــ ص الواقعــ ــــــت خ ) 11:00(تــــ ــــــار ــ ــباحا بتــ ــ ـــ صـــ

ــافر 22/1/2018 ـــ ـــ ــــة املعــ ــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ــامي الواقعـ ـــ ــ يـــ ــــة ا ــ ـــ ـ ــــت قر ـــ عرضـــ ــــورايخ  –م،  ــ ـــ ــــه صـ ــ ـــ عـ ــــدد أر ــ ـــ عـ ـــــف  ـــ ــــز للقصــ ــ ـــ عـ ـــة  ـــ ـــ محافظـ
م امرأة و اصابة )  4( مما ادى ا مقتل  اص بي م )  21( ا  اطفال ) 9(مرأة و) 11(ص بي

 :أسماء القت

 العمـــر ســـم م
 سنة 35 اروى احمد ع غالب 1
 سنة 55 ع عبده شمسان فارع القاس 2
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ادي 3 بار الع  سنة 16 ق عبداللطيف عبدا
 سنة 60 فازعة دمحم مقبل الباقري  4

 
ر    :أسماء ا

 العمر سم  م
اب عبدالرقيب 1 ان عبدالو  سنة 15 ج
بار 2  سنة 13 عدي عبداللطيف عبدا
 سنة 20 رملة عبدالعليم عبده سيف 3
 سنة 20 وعفيفة فارع نا 4
 سنة 28 ورود عبدالعظيم 5
بار 6  سنة 45 عتيقة عبدا
 سنة 25 رشا ع عبدالرقيب 7
 سنة 16 رفيده احمد عبدالرقيب 8
 سنة 28 شوه عبدالقوي عبدالرقيب 9

 سنة 20 دمحم ع الكب حليمة 10
د ع عبدهللا 11  سنة 13 شداد ز
بار 12  سنة 8 جابر عبداللطيف عبدا
 سنة 20 حليمة عادل حمود 13
بار 14 لثوم دمحم عبدا  سنة 23 ام 
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 سنة 25 فاطمة دمحم احمد شمسان 15
 سنة 60 عبده ثابت ال 16
 سنوات 12 احمد عبدهللا ع عالله 17
ند عبدهللا عالله 18  سنة 10 م
 سنة 11 اشرف نجيب عبده نا 19
 سنة 25 روضة احمد غالب 20
 سنة 17 فاطمة دمحم ع نا 21

  

ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــة ومــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــــف مـــ لـــ ي امل ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــق ال ـــ ـ ــر فر ــ ـــ ــمنه تقر ــ ــا تضـــ ــ ــ ايا، ومـ ــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ــ إفـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـ حســـ و
م ـــــ ـــ ــ ـــة ومــ ــ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ـــ ـــــن قبـ ــ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــ ــتماع إلــ ـــ ـــ ـــ سـ ــــــم  ـــ ـــــذي تـــ ــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ادات الشــ ــ ـــ ـــ ــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ) م ع ع ا(و, )ع ع ا(، و)ع ع س م(، و.)ع ع ا: (ــ

ـــاعة  ـــ ــــــوا الســ ــــد حــ ـــ ن وعنـ ـــــ ثنـــ ــــــوم  ــباحا يــ ــ ــ ــ صــ ـــ ـــ ـــه  ـــ خ ) 11:00(فإنــ ــــــار ـــوع 22/1/2018بتــ ــ ـــن نـــ ـــ ــــه مــ ـــ ــد انـ ــ ـــ عتقـ ـــاروخ  ـــ ـــــقط صــ ــ م، سـ
ـــــف  ــران عفيــ ــ ـــــل عمـــ ــابة الطفــ ــ ــ إصـــ ـــ ــ ـــا أدى ا ـــ ـــة ممـ ـــ ـ ة القر ــ ـــ ــ ــــــوار مق ــــــامي بجـ يـ ــــة ا ــ ـ ــ قر ـــ ــ ـــا ع ـــ ــــــك ) 15(اتيوشـ ــر ذلـ ـــ ــ اثــ ـــ ــ ــنة وع ـــ ســ

ـــعافة ثــــــم  ـــة اســـ اولـــ ـــاك و نـــ ــ  ـــ ـ ــــة ا ـــــم نقلــ ـــذي تـ ـــاب الـــ دة املصـــ ـــا ــ ن  ملشـ ـــــ ــــده ياسـ ل عبــ ـــــ ـ ــــواطن م ـــــوار املــ ـــة بجـ ـــ ـــا القر ــ ـ ــــع ا تجمــ
ـــوار و ــ ـــا جـ ــ ـ ـــه  ــع فيـــ ـــ ــــذي يتجمـ ــــــان الــ ــن امل ــ ــالقرب مــ ـــ ــــقط بـ ـــــر وســ ــف صــــــاروخ اخـ ـــ ـــــماع صـ ــــم سـ ـــاعة تــ ـــف ســـ ــ ــل مــــــن نصـ ــ ــد اقــ ــ عــ

عــــــد حــــــوا   ــ  ـــ ـ ن وع ــــده ياســــــ ل عبــ ــــــ ــــل  10م ن قتيــ رض بــــــ ــ  ـــ ـ ايا ع ــ ـــ ـ ـــن ال ــ مـــ ـــ ـ ــــدد كب ـــقوط  عــ ــ ســـ ـــ ـ ـــا أدى ا م ممـــ امتــــــار مــــــ
ح ـــر ــ ــ , وجــ ـــ ــ ـــن املوا ـــ ــ مـ ـــ ــ ــــدد كب ــ ــل عـ ــ ــ مقتـــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ــــــوا, اضــ ــــــك بحـ ــ ذلـ ـــ ــ ـــم ت ـــ ــــــن  ثـ ـــد عـ ــ ــــث يبعــ ــــــاروخ ثالـــ ــــقوط صـ ــائق ســـ ــ ــ ـــر دقـ ـــ عشـ

ي بحــــــوا  ـــا ــ ـــاروخ الثـ ــ ـــقوط الصـ ــان ســـ ــ ــ ــزارع  500م ــ ــد املــ ــ ــ احــ ـــ ـ ــــقط  ــه ســ ـــد النــــ ـــه احـــ ــ ـــب فيـ ــــل ولــــــم يصـــ قــ ــ  ـــ ـ ــ ع ـــ ـ ــــد ذلــــــك , م عــ و
ـــة  ـــ ــــ ــ بقر ـــ ـــ ـ ــد التق ــ ـــ ــ ـــة املع ـــ ــ ـــام بوابـ ـــ ــ ــر امـ ــ ـــ ـــع انفجــ ـــ ـــ ــاروخ را ـــ ـــ ـــقوط صـ ـــ ــ ب سـ ـــــ ـــ سـ ــــــار  ــمع دوي انفجـــ ــ ــ ــا ســـ ــ ـــ ــائق ايضــ ـــ ــ ــر دقــ ـــ ـــ ــــــوا عشـ بحـــ

ـــل ــ ـــام داخــــ ــ ـــــان يقــــ ــــ ـــث  ـــ ــامي حيـــ ــ ــ يـــ ـــة  ا ـــ اصـــ ـــــن ا ــ مــ ــــــوات  ــــرض لقـــ ـــ ــد عــ ــ ـــ ــ ــــزي (املع ــ ــــن املركـــ ـــ ــع ) مــ ـــ ـــ ـ ــاروخ الرا ــ ــ ــــقوط الصـــ ـــ ـــل ســ ــ قبــــ
ــــــن  ـــ م مـ ــيع ــ ـــ ــ ــ وجمـ ـــ ـــ ــ ر ــ وا ـــ ـــ ــ ــن القت ــ ـــ ــر مـــ ــ ـــ ــ ــــدد اخـ ـــ ـــــقوط عـــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ خ ـــاروخ  ـــ ـــ ــــف بالصـ ــ ـــ ب القصـ ـــــ ـــ ســ ـــــل و ـــ قــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــاعه ع ــ ـــ ســ

ن ـــــدني ـــ ــــــوا , املــ ـــ ول حـ ـــاروخ  ـــ ـــ ـــقوط الصـ ـــ ـــ ــع سـ ــ ـــ ـــــن موقـــ ـــ ــع عــ ـــ ـــ ــ ــاروخ الرا ــ ــ ـــ ـــــقط الصـ ـــ ــــث ســ ـــ ــ حيـــ ـــ ـــ ــ ــد التق ــ ـــ ـــ ـــد املع ـــ ــ بعــ ــ) 1500(و ـــ ـــ ــ  م
ي  ـــا ــ ـــ ــاروخ الثـ ـــ ـــ ـــــقوط الصـ ــ ــع ســ ــ ـــ ـــن موقــ ــ ـــ ــ) 1000(وعـ ـــ ـــ ـ خ , م ــوار ــ ـــ ــــذه الصــ ـــ ــ ــع  ـــ ـــ ــــة ان جميـ ـــ ـــص واملعاينــ ـــ ــ ــــالل الفحـ ـــ ـــــن خــ ـــ ن مـ ـــــ ـــ ــــد تبـ ـــ وقــ

ي ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــا جماعـ ـــ ـ ــيطر عل ــ ســـ ــ  ـــ ــ ـــامي ال ـــ يـ ــــة ا ــ ـ ـــرق قر ــ ــــدير شــ ــــة خـــ ــ ـــة دمنـ ــ ــاه منطقــ ـــ ـــــن اتجــ ــــة مــ ــ , قادمـــ ـــ ــ دفة  ـــــ ـــة املســ ـــ ـ والقر
ي كب يبعد قرابة  ا با 50عبارة عن تجمع س ش   ككيلو عن مناطق 
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يجة   :الن
ـــا ورد  ـــ ـــالل مـ ــ ــــــن خــ خ ، ومـ ــوار ــ ـــقوط الصـــ ـــ ـــان سـ ـــ ـ ــن م ــ ـــا  مـــ ـــ ـ ـــم جمع ــ ــ تــ ـــ ــ ـــة ال ــ دلــ ــــة، و نـــ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــــــن خـــ مـ
ــــظايا  ــــة لشــــ ـــر املعاينـــ ـــ ـ ـــــك تقر ــ ذلــ ـــ ـــ ــا  ــــ ـــامللف ، بمـ ـــ ــــة بـ ــ ر املرفقـ ــــــار ـــــمنته التقــ ــا تضــ ــ ايا، ومـــ ــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ود وافــــ ـــــ ــــــوال الشــ ــ أقـ ـــ ــ

ــ ـــ ـــ ـــذوفات، تبــ ـــ ــ ـــقوط املقــ ـــ ــ ــاه ســ ـــ ــ ــــذوفات، واتجـــ ـــ ــ املقـــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــــؤولة عنـ ـــ ـــة املســـ ـــ ــ ــ ن ان ا ـــــ ـــ ــا تبــ ــ ــ ـــ ــاك ، كمـ ــ ـــ ــ ـ ن ـــوع  ــ ـــ ـــــوت وقــ ـــ ـــة ثبــ ـــ ـــ نـ ن ل
ــــر  ــا عناصــ ــــ ــز ف ــ ــ يتمركــ ــــ ـــافر مــــــن الشــــــرق وال ـــة املعـــ ـــ ــ تحــــــد مدير ــــ ــدير وال ــ ــــة خــ ــــة دمنــ ــ منطقــ ــــ ســــــيطر ع ــ  ــــ ي ال ــــو ــ ــــة ا جماعــ

ماعة    ا
عز –واقعة قصف  شعب الدبا  - 31  : محافظة 

ـــــدى ـــ ـــة لــ ـــ ــ ــــــف الواقعــ ــــــمنه ملــــ ـــا تضــــ ـــ ـــ ــــب مـ ـــ ـــة، بحســـ ـــ ــ ص الواقعــ ــــــت ـــة  تــــ ـــ ـــ ر املرفقـ ــــــار ــ ــائق والتقــ ـــ ــ ــ الوثـــ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ـــا جــ ـــ ــــــب مــــ حســــ ــــة، و ـــ نـــ ال
ـــاعة  ـــ ــام الســ ـــ ــ تمـــ ـــ ـــ ــــه و ـــ ــامللف بأنـ ـــ خ ) 5:45(بـــ ــــــار ــاء بتــ ـــ ـــة 30/6/2019مســـ ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ـــة  ـــ ــــدبا الواقعــ ـــ ـــعب الـ ـــ ــارة شــ ـــ داف حـــ ـــــ ــــــم اســـ ، تــ

ــالة  ـــ ــــل  –صــ ــا مقتــــ ــ ــــ ــتج ع ــ ــ ـــاون نــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــز بقذيفــ ـــ عــ ـــة  ـــ م)  5( محافظــ ـــــ اص بيـــ ـــــ ـــ ــابة ) 1(ا ـــ ـــــل و اصـــ م )  7( طفـــ ــ ـــ ــن بيـــ ــ ــ اص مــ ـــــ ـــ ا
  :اطفال ) 4(رأة وم) 1(

  :القت

 العمـــر ســـم م
 سنة 8 احمد دمحم صا 1
 سنة40 دمحم احمد صا 2
 سنة60 ناصر عبدهللا صا 3
 سنة60 حمود دمحم ع 4
  27  وجدي دمحم مج  5
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ر   :ا
  

  

  
  
  
  
  
  
  

ــاء  ـــ ــا جـ ــ ـــة ومــ نـــ ـــل ال ـــــف مــــــن قبـــ لـ ي امل ــــدا ول امليــ ـــــ ـ ـــق ال ـــ ــر فر ــ ــ ــمنه تقر ــ ــا تضــ ــ ايا، ومــ ــ ـــ ـ ــادات ذوي ال ــ ــ إفــ ـــ ـ ـــا ورد  ــــب مـــ حســ و
ود  ـــــ ـــ ادات الشـ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ مـ ــ ـــ ـــ ـــة ومـ ـــ ــ نـ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ م مــــ ــ ـــ ـــ ــتماع إلـ ــ ـــ ســ ــــــم  ــذين تـــ ــ ـــ ــــــوم )س.ع. و(، و)ج ع. ي: (الــ ــاء يــــ ـــ ـــ ــ مسـ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ، فإنـــ

ـــاعة  ـــ ـــد الســـ ـــ خ ) 5:45(حـــ ــــــار ــ ـــاه 00/6/2019بتـ ـــ ــ ـــــن اتجـ ــ ــ مــ ـــ ـــ ـ را ل ا ـــــ ـــ ـ ــام م ـــ ــ ــدبا امــ ـــ ـــ ــــعب الـ ــ ــــــارة شـــ ــ ــ حـ ـــ ـــ ـ ـــة ع ـــ ــ ـــقطت قذيفـ ـــ م، ســـ
ـــــمال  ـــر"الشـــ ــ ـــ ر ـــا " ا ــ ــــد دمحم صــــ ـــ ــــل احمـ ـــ ــ مقتــ ـــ ـــ ن ادت ا ـــــوثي ــــ ــــه ا ــ ــــــيطر عليــ ـــــنوات)8(املســـ ــ ـــادمحم, سـ ــ ــد صـــ ــ ـــ ــــــنة)40( احمــ , ســـ

ـــا ــ ـــ ـــ ــــدهللا صــ ـــ ــ ـــ ـــر عبـ ـــ ـــ ــ ــــــنة)60(ناصــ ـــ ــ ــ, ســ ـــ ـــ ــ ـــ ــــود دمحم ع ــ ـــ ـــ ـــا)60(حمـ ــ ـــ ـــ ــــد صــ ـــ ـــ ــ ــدالو احمـ ــ ـــ ــ ـــ ــــــرح عبـ ـــ ـــ ــنة، وجـ ـــ ــ ـــ ـــــنوات)10(ســـ ــ ـــ ــــــان , ســـ ـــ ـــ ـ بر
ـــــدهللا ـــ ـــ ــ ـــ ــــدالعليم عبـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــنة)12(عبـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــعيد, ســ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــر ســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــد ناصـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــنة)13(مجا ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ دمحم, ســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد ع ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــنة)12(احمــ ـــ ــ ـــ ـــ ــزاع ,  ســ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــاح  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ كفـ

  .سنة)40(خالد عوض ع, سنة)40(صالح الدين دمحم ع, سنة)32(قاسم

يجة  :الن
ر  ــــــار ــ ايا، والتقــ ــ ـــ ـــ ــ ود وذوي ال ـــــ ـــ ــــــوال الشــ ــ ــا، وأقــ ــ ــ ــــ ـــلت عل ـــ ــ ــ حصــ ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ دلــ ــــة، و ـــ ــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ـــ ــ ـــــن خـ ــ مـــ
ـــة  ـــ ـــ ــد ا ــ ـــ ـــم تحديــ ـــ ـــا تـــ ـــ ــة، كمـــ ـــ ـــ ة الواقعـ ــ ـــ ـــ ـ ـــــوت  ــ ــــد ثبــ ـــ ــــذوفات، تأكــ ـــ ـــقوط املقــ ـــ ــاه ســـ ــ ـــ ـــذوفات، واتجــ ــ ـــ ــا املقـ ـــ ـــ ــة بقايـ ـــ ـــ ـــة، ومعاينـ ـــ املرفقـــ

ــال ــ ــ ـــة صـــ ـــ ـــ ــر بمدير ـــ ـــ ـ ر ــــة ا ــ ــ منطقـــ ـــ ـــ ـ خ  ــوار ــ ـــ ــــالق الصــ ـــ ـــــدر اطــ ـــ ـــة مصـ ـــ ـــ ــان ا ــ ـــ ـــا فــ ــ ـــ التـ ي و ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــــــا جماعـــ ــ ـ ــز ف ــ ـــ ــ تتمركــ ـــ ـــ ـ ة ال
ي و اك  جماعة ا ن   .املسؤولة عن 

  

  العمر  سم  م
  سنة 10  عبدالو احمد صا  1
ان عبدالعليم عبدهللا  2   سنة 12  بر
د ناصر سعيد  3   سنة 13  مجا
  سنة 12  احمد ع دمحم  4
زاع قاسم  5   سنة 32  كفاح 
  سنة 40  صالح الدين دمحم ع  6
  سنة 40  خالد عوض ع  7
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ن   - 32 ة القرضي عز –واقعة قصف قر   :محافظة 
ــــامللف  ـــة بــ ــ ر املرفقـ ــــائق والتقــــــار ــ الوثــ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جـ ــ ـــــب مــ حسـ ــــة، و نــ ـــدى ال ــ ــــة لـ ـــــمنه ملــــــف الواقعــ ـــا تضـ ــــب مـــ ــــة بحســ ص الواقعــ تــــــت

ـــاعة  ـــ ـــ ــ ـــام السـ ـــ ــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ــ ــــه و ـــ ـــ خ  )6:00(بأنــ ــــــار ــ ـــ ــباحا بتـ ــ ــ ـــ ن 4/6/2018صـــ ــــــي ـــ ــ ــــة القرضـ ــ ـــ ـــ داف قر ـــــ ـــ ــ ــــــم اســ ـــ ـــر تـــ ـــ ــ ـــ ــــد الفطـ ـــ ـــ ـــام عيــ ـــ ــ ـــ م، اول ايـ
عز بمقذوف أدى ا مقتل طفلة واصابة  ة املسراخ محافظة  ن) 6(بمدير   .اطفال آخر

  :أسماء القت
  العمر  سم  م
ة عفيف عبدهللا  1  سنة 5 فوز

ر   :أسماء ا
  العمر  سم  م
  سنة 6  عبدهللا عفيف عبدهللا  1
  سنة 8  جوده احمد عبدالرحمن  2
  سنة 7  نائف احمد عبدالرحمن  3
ا عبدالرحمن  4   سنة 5  مراد زكر
مه عبدالرحمن عبدالغ  5  سنة 11  كر
ا عبدالرحمن  6 ام زكر   سنة 10  ار

ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ـــة ومــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــــف مـــ لـــ ي امل ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــق ال ـــ ـ ــر فر ــ ـــ ــمنه تقر ــ ــا تضـــ ــ ــ ايا، ومـ ــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ــ إفـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـ حســـ و
م ـــــ ـــ ـــة ومــ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ــ ـــ م مـ ــ ـــ ـــ ــتماع إلــ ــ ـــ ــ سـ ــــــم  ـــ ـــذين تـ ـــ ــ ود الــ ـــــ ـــ ادات الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــام ) ش. ع. م(، )م ع. ع(، و)ح،ع: (ــ ــ ـــ ــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ فإنـ

ـــاعة  ـــ ـــ ــــق ) 6:00(السـ ـــ ــ ــاء املوافـ ـــ ــ ـــوم الثالثـــ ـــ ــ ــباح يــ ـــ ـــ ـــــن صــ ـــ ــائف 4/6/2018مــ ــ ـــ ــ ــــوده ونـ ـــ ــــدهللا وجـــ ـــ ــة وعبـــ ـــ ـــ ــ ــال فوز ــ ــ ـــ طفـ ــــان  ــ ـــ ـ ــدما  ــ ـــ ــ م، عنـ
ــــــماع  ــــم سـ ن تـــ ــــــي ـــة القرضـ ـــ ـ ــ قر ـــ ــ ة  ــ ـــ ــ ــ املق ـــ ــ م ا ــــــول ــــد وصـ ـــد وعنـــ ـــ ـــام العيـ ــ ــ اول ايــ ـــ ــ ــــل  ـــ ـــارة  ـــ ـ ن لز ـــــ بــ ـــام ذا ــ ــ ــــة وار مـــ ــــــراد وكر ومـ
ــ  ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ـــــظايا متفرقـــ ــ شــ ــابقا  ـــ ــ ن ســ ور ـــــذ ـــ ايا املـ ــ ـــ ـــ ـ ــابة ال ــ ـــ ـــــل وإصــ ـــ ب بمقتـ ـــــ ـــ سـ ة  ــ ـــ ـــ ـ ــ املق ـــ ـــ ـ ــــــوي  ــ ــار قـ ــ ـــ ــــدث انفجــ ـــ ــــده حــ ـــ عــ ــف و ـــ ـــ صـ

ــاد ــ ـــ ـــة اجسـ ـــ ــــــكري قرابــ ـــع عســ ــ ــــرب موقــــ ــ ـــــن أقــ ــ ـــة عـ ـــ ـــــذه املنطقــ ــــ ـــد  ـــ ـــث تبعــ ـــ ـــــداف ) 5(م حيــ ــــ ـــة أي ا ــ ـــ ــ القر ـــ ـــ ـــد  ـــ ات وال يوجـــ ـــوم ـــ كيلــ
ن من مناطق الصراع ن ونازح ة مدني سكن القر ة و   .عسكر
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يجة   :الن
ر  ــــــار ــ ايا والتقـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ود وذوي ال ـــــ ـــ ــ ــوال الشـ ــ ــ ـــ ــا وأقــ ــــ ـــ ــ ـــلت عل ـــ ــ ــ حصـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة ال ــ ـــ دلـــ ــــة، و ـــ ــ نــ ـــا ال ـــ ــ ـــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ـ ــات ال ـــ ــ ـــ ــــالل التحقيقـ ـــ ـــ ــــن خـ ــ ـــ مــ

ـــة املرف ـــ ـــ ـ ــد ا ــ ـــ ـــــم تحديـــ ـــ ــا تــ ـــ ـــ ـــة، كمــ ــ ـــ ة الواقعــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــوت  ــ ـــد ثبـــ ـــ ـــ ـــــذوفات، تأكـ ـــ ـــقوط املقــ ـــ ــ ــاه ســ ـــ ــ ـــذوفات واتجـــ ــ ـــ ــا املقــ ـــ ــ ـــة بقايـــ ـــ ـــ ــة ومعاينـ ـــ ـــ قــ
ي و ا جماعة ا تمركز ف سيطر و ة خدير ال    .مصدر إطالق املقذوفات من اتجاه مدير

ن - 33 سات   : محافظة عدن  -واقعة قصف  ال
ــــدى  ــمنه ملــــــف القضــــــية لــ ــ ــا تضــ ــ ــًا ملــ ــ ـــة وفقــ ص الواقعـــ خ تــــــت ـــن تــــــار ـــــاء مـــ ــــف مسـ ـــة والنصــ ــ ــــاعة الثامنـ ــ حــــــوا الســ ـــ ـ ــــه و ـــة انــ نـــ ال

ل 10/6/2015 ـــــ ـــ ــــوش م ــ ــــب حــ ن بجانــــ ور ـــــذ ايا املـــ ــ ـــ ـــ ـــان ال ـــ ــ ــا  ــــ ــاء مــ ــ ــ ـــة / م واثنــ ـــ م قذيفــ ــان ــ ــ ـــقطت بجــ ــ ـــا ســـ ــ ـــــت دمحم صـــ ـــده ثابـــ ـــ عبــ
ــــــم  ـــ ــــــوا   ا ـــفى الـــ ــ شــــ ــ مس ـــ ــــ ـــم ا ـــ ـــ ـــــم نقل ــ ــــة وتــ ـــ ــابات بالغــ ـــ ايا بإصــــ ــ ـــ ــــ ـــن ال ـــ ـــدد مـــ ـــ ب عـــ ـــــ ي  واصــــ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــــــا جماعـــ ـــ ـــــاون أطلق ــــ

صاباتت   .وفوا من جراء تلك 
ايا  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــادة ذوي ال ـــ ـــ ـــ ــ ــ إفـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــب مــ ـــ ـــ ـــ ــ حســــ ــــم) أ.ع.ص.أ(و ) ص.م.ث.ص(و ) م.م.ع.ش(و ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ود و ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــذا شـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ : وكــ

ــــوش ) ص.ق.ع.خ(و ) س.ع.س.أ( ــ ــــب حــ ــ ن بجانـ ور ـــــذ ايا املــ ــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ـ ــا  ــــ ــــــاء مـ ــه واثنـ ـــ ــــة بانــ نـــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ م مـــ ــــــماع ــــم سـ ــذين تـــ ــ اللـــ
ل  ـــــ ـــ ــ ن / م ــات ــ ــ ســــ ـــة ال ــ ـــ ــ منطقــ ـــ ـــ ــ ـــت  ـــ ـــده ثابــــ ـــ ــ ـــــعد مد -عبــ ــ ــة دار ســـ ـــ ـــ ــ خ  –ير ــــــار ــ ــــدن بتــ ـــ ــــة عـــ ــ ــــــالقرب 2015\6\10محافظــــ ـــ ـــــقطت بـ ـــ م ســ

ــ  ـــ ـــ ــ ـــة أدت ا ـــ ـــ ـــابات بليغـ ـــ ـــ ن بإصـ ور ـــــذ ـــ ايا املــ ــ ـــ ـــ ــ ا ال ــــظايا ــ ـــ ــــــابات شـ ـــ ـــا اصـ ــ ـــ ي وصــ ــــو ـــ ـــ ـــــوات ا ـــ ــا قــ ــ ـــ ـــ ـــــاون أطلق ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ م قذيفـ ـــــ ـــ مــ
م   .وفا

  :أسماء القت
  العمر  سم  م
  سنة 23  عبده ثابت دمحم صا  1
  سنة 15  صالح احمد صا عبدهللا النقيب  2
  سنة 49  سليمان احمد اسماعيل بوتان  3

يجة   :الن
ر  ــــــار ــ ـــه التقــ ــ ـــ ـــا احتوتــ ــ ـــ ود ومــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ايا وشــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ــة ومـ ـــ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ـــ ـــــن خـــ ـــ مــ

ي  و اك  جماعة ا ن ذا  ة املسؤولة عن  نة ان ا ندات املرفقة خلصت ال   .الطبية واملس
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ع  - 34 صن  ة ا داف بقر   :  محافظة البيضاء –واقعة اس
ادات  ــ ـــ ايا و شــ ــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ــ إفـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــــب مـــــ حسـ ــــة و نـــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــف القضـــ ـــمنه ملـــ ـــا تضــــ ـــ ــــب مـ ـــة بحســـ ـــ ص الواقعـ تـــــــت

ــــم ــ ـــ ــــة و ـــ نــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبـ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــتماع الـ ــ ـــ ســ ــــــم  ــــذين تـــ ــ ود الـــ ـــــ ـــ ـــة ) ح.أ.ع.أ(و ) أ.ع.أ.م(و ) ع.ج.ع.ف: (الشـ ـــ ـــاعة الثامنـــ ــ ـــ ــ السـ ـــ ـــ ـ ــــه و ـــ بانــ
خ   ــــــار ــ ــباحًا بتـ ــ ــ ــابق2016\8\2صـــ ــ ـــ س الســ ــــــرئ ــ ي والـ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ماعـــ ـــة  ـــ عـــ ــــوات تا ــ ــــت قــــ ـــ داف / م، قامــ ـــــ ـــ ـــا باســ ــ ـــ ــــدهللا صـ ـــ ــ عبــ ـــ ـــ ــ ع

ــر  م ـــ ـــ ــــة الزا ــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ع ــــــن  صــ ــــة ا ــ ــ ــ قر ـــ ـــ ــابر  ـــ ــد العـــ ــ ــــل / حيــــ ـــ ــــــك مقتـ ـــــن ذلــ ــتج عـــ ــ ـــ ـــاون، نـ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــفه بقذيفــ ــ ــــــك بقصـــ ــاء وذلــ ـــ البيضـــ
ــا وا ــ ـــ ــ مــ ل ــام م ـــ ــ ــة امـــ ـــ ـــ ـــقطت القذيفــ ــ ـــ ـــدما ســـ ـــ ــ ــاء عنــ ــ ـــ ــ سـ ـــن ال ـــ ـــ ن مــ ت ــــدن ـــ ن مـــ يت ــ ـــ ـــ ـــاــ ــ ـــ مــ ن  يت ــ ـــ ـــ ــ ي / ل ـــا ــ ـــ ميقـــ ــــدهللا ا ـــ ـــــب عبـــ ــ ــــ ز

ـــت  ـــ ــ توفيــ ـــ ـــ ــــــرى وال خــ ية  ــ ـــ ـــ ــــعاف ال ـــــم إســــ ــا تـــ ـــ نمـــ ــــــرة ب ـــاة مباشــ ـــ يــ ــ ا ـــ ـــ و ية  ــ ـــ ـــ ـــت ال ــ ــــد فارقـــ ــ ــــل وقــ ـــدهللا جعبــــ ـــ ــة عبــ ـــ وفاطمـــ
ا شظايا  انحاء متفرقة من جسم صابة    .الحقًا جراء 

  :اسماء القت
  العمر  سم  م
  سنة 44  فاطمة عبدهللا جعبل ع  1
ب  2 ي ز ميقا   سنة 23  عبدهللا احمد ا

يجة   : الن
ـــوال  ود واقـــ ــوال الشــــــ ــ ــــالل اقــ ــــن خــ ــا مــ ــ ــ ـــلت عل ــ حصـــ ــــ ـــة ال دلـــ ــــة و ــــذه الواقعــ ــ ــ  ـــ ـ ـــة  نـــ ـــا ال ـــ ــ اجر ـــ ـ ــات ال ــــالل التحقيقــــ ــــن خــ مــ
ــــذا  ـــ ـ ــــــن  ـــــؤولة عــ ــ ــة املسـ ـــ ـــ ـــة، وان ا ــ ـــــول الواقعـــ ــ ة حصـ ـــــ ـــ ن  ــ ـــ ـــة، تبـــ ــ ـــــور املرفقـــ وراق والصـــ ـــمنته  ـــ ــا تضــ ــــ ــغ، ومــ ـــ ية واملبلـــ ــ ـــ ـــ ال

اك  ر من ة الزا ي والعناصر املتواجدة  مدير و   .البيضاء/  جماعة ا
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ي املساند للشرعية - ان التحالف العر ة ا ط سو ع امل  :الوقا
  

حمدي  واقعة -1 ان التحالف   داف ط  : محافظة عدن  –اس
خ  ــــــار ــ ــــه بتـ ـــ ــ أنــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ص الواقعـــ ــــــت ــــــن 30/3/2015تـــ ــــة مـــ ـــ ن املقاومــ ـــــ ـــ ـــا بـ ـــ ــارك مـــ ــ ـــ ــاء املعــ ــ ـــ ــــــوات م، وأثنــ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ ـــة وميلشــ ـــ ــ ـ ج

ات  ـــر ــ ــدة ضـ ــ ـــه عــ ــالف بتوجيـــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـ ـــام ط ــر، قـــ ــ ـــور مكســ ــــدي بخـــ حمــ ــ  ـــ ـ ــــدائرة ب ــارك الــ ــ ـــالل املعــ ــــة أخــــــرى، وخـــ ــ ـــا مــــــن ج ــ صـ
ش ـــر ــ ــــة العـــ ــ جولــــ ـــ ـــ ـــدن وح ـــ ـــار عــ ــ ــ مطـــ ـــ ـــ ـــدة  ــ ـــا املتواجـــ ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـ ــيات ا ــ شــــ ـــة ملل ــ عـــ ــــع التا ــ ـــن املواقــ ـــ ـــدد مــ ـــ ــــة لعــ ــ ــ ــ . جو ـــ ـــ و

ـــاعة  ـــ ـــقط) 8(الســ ـــ ـــوم ســ ـــ ــــــس اليــ ــاء نفــ ـــ ــ ــــن مسـ ـــ ة  مـ ــ ـــ ن صــــ ـــــ ــــــرابط بـــ ــ الــ ـــ ـــ ـــــط الرئ ــ ـ ــ ا ـــ ـــ ــاب ع ـــ وشـــ ـــارة ال ــ ـــــن عمـــ ــ ركــــ ـــ ـــ ـــاروخ  ـــ صــ
ان يتجمع عادة شباب ال وأدى لسقوط   .قت) 10(ومثلث املطار، حيث 

ــــــم  ـــ ــ ود و ـــــ ـــ ــ م والشـ ـــا ــ ـــ ـــ ايا وأقر ــ ـــ ـــ ــ ـ ــوال ذوي ال ــ ــ ـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــ ـ ــــة إ ــ ـــ نــ ن ل ع ـــا ــ ـــ ن التـــ ـــــ ـــ ــ ققـ ــتمع ا ـــ ـــ ــ ) س.م.ع.ن(و) ا.ع.م(و) أ.ق . س( اسـ
ـــه )ع.م(و) ا .م(و)  م.ا(و) ن.ح.ا(و ـــ ـــ ـــ ــ ـــع فيــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــذي تجّمـ ــ ـــ ـــ ــع الـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــف املوقــ ـــ ـــ ــ ــ تقصـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــائرة، و ـــ ــ ـــ ـــ دوا الطـ ـــا ــ ـــ ـــ ـــ م  شـ ـــأ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــادوا بـ ـــ ـــ ــ ــــذين أفـ ـــ ـــ ـــ ، والــ

ــك  ــ ـــ ــــع ســـ ـــ ــ ــو موقـ ــ ـــ ــ ـ ان  ــ ـــ ـــ ــ ــــف الط ــ ـــ ـــه قصـ ـــ ـــ ــم فيـ ــ ــ ـــ ــــذي تـ ـــ ـــع الـــ ـــ ــ م أن املوقــ ـــــوال ـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــ ــــدوا  ـــ ــ ــباب، وأكـ ــ ــ ـــ ــال الشـ ــ ـــ ــ ــــه أي أعمـ ــ ـــ ــــد فيـ ـــ ــ وال توجـ
ه    .عسكر

   : ةجينلا
ــا  ـــــ ــالف، إال إ ــ ـــوات التحـــ ــ قــــ ـــ ـ ــة  إ ـــ ـــول الواقعــ ـــاح  حــــ يضــــ ــــب اس ـــة طلـــ ــ نــ ــــه ا ـــن توجيـــ ـــالرغم مــــ ــــل قـــــــوات بـــ ـــم تتلقـــــــى أي رد مـــــــن قبـــ لــــ

ــــــك  ــــــي وذلـــ ــ ـ ـــالف العر ــ ـــ ـــوات التحـ ــ ـــ ــ قـ ـــ ـــ ـ ــــة إ ــ ــــذه الواقعـــ ـــ ــ ـــؤولية  ـــ ــــــناد مســـ ـــة إســـ ـــ نـــ ـــن ال ـــ ــــــتد مـــ ــا اســـ ــ ـــ ــو مــ ــ ـــ ــ ن، و ــ  ـــ ـــ ـ ـــالف ح ــ التحــــ
م عـــــــن  ـــر ــ ـ ك تقر ـــــ ــــوادث املشــ ــ ــيم ا ــ ــــق تقيـــ ــ ــي أو فر ــ ـــ ـــالف العر ــ ـــــن التحـ ـــــرد مــ ــ يـ ـــ ــ ــات ح ــ ـــة والتحقيقــ دلــــ ـــمنته  ــا تضـــ ــــب مـــــ بحســ

ذه الواقعة وفقا لآللية  سات  قمال نة والفر ن ال ا ب   . ال تم اعتماد
ل فكري دمحم ع عاصم  -2 عز  - واقعة قصف م  : محافظة 

ــــق  ـــ ـــة املوافـ ـــ معــ ـــــوم ا ــاء يــــ ــــ ـــــن مســ عة مـــ ـــا ــ ـــاعة الســــ ـــ ــ الســ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــة أنـــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ــ 25/3/2016تــ ـــ ــــ ان ع ــ ـــ ـــ ــــــاروخ ط ـــقط صــ ـــ م ســـ
ل  ن) 10(، وأدى إ مقتل )ع.م.ف(م ون من دور ل امل اص وتدم امل  . أ

ود و ـــــ ـــ ـــــادة الشــ ـــ ــــب إفــ ـــ ــــان )ع.ج.ع(و ) س.ع.ع(، )م.ع.ج(، )م.م.ر:( حســـ ــ ـــ ـ ــع  ـــ ـــ ــ ــ ر ـــ ـــ ــ عة إ ـــا ــ ـــ ـــاعة الســ ـــ ـــ ــــة السـ ـــ معـــ ـــــوم ا ـــ ــ يــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ، فإنـ
ـــة  ـــ ــــوق منطقــ ـــاعة فــــ ـــ ــــع ســ ــــ ــــدة ر ــتمر ملــــ ــ ان اســــ ــ ـــ ـــ ـــق للط ـــ ــاك تحليــ ــ ــــــوا"نــــ ــــالد الــ ــ ــعه بــ ــ شــــ ـــة تب ـــ ــ ـــاروخ " قر ـــ ـــــق صــ ا أطلـــ ـــــد عـــ ـــــز، و بتعـــ

ه بال ـــدم ــ تـــ ـــ ـ ـــا أدى إ ية، ممـــ ــ ـــ ـ ل ال ـــــ ـ ــ م ـــ ـ ــــقط ع ــائرة ســ ــ ـــن الطــ ـــــف مـــ ـــه القصـ ـــــذي تــــــم فيـــ ــان الـ ـــ ـ ــــه، وأن امل ــــل مــــــن فيــ امــــــل وقتــ
ة ن أو معدات عسكر باك، وال يوجد فيه أي تمركز ألي مس س منطقه اش  .ل
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   : ةجينلا
ــــؤولة عــــــن  ـــة املســ ـــ ان، وأن ا ــ ـــ ـ ــــف ط ــاتج عــــــن قصــ ـــ ــاك نـ ـــ ـ ــاء باالن ــ دعــ ــة أن  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـــت  ــ قامـــ ـــ ـ ـــق ال ــــالل التحقيـــ ن مــــــن خــ تبــــــ

ا ــ ـــ ـــ ـ ــــون الط ـــ ـــ ـــي  ــ ـــ ـ ـــالف العر ــ ـــ ـــــوات التحـ ـــ ــ قـ ـــ ـــ ـ ــــــك  ان ذلـــ ــ ـــ ـــ ــ ــو ط ــ ـــ ــ داف  ـــــ ـــ سـ ــــل  ـــ ــــة محــ ــ ـــواء املنطقـــ ـــ ــ أجــــ ـــ ـــ ـ ــــــيطر ع ــــد املســـ ـــ ن الوحيــ
ـــالف ـــة . التحـــ نــــ ـــل ال ــم يصـــ ــ ـــه لــ ـــة إال أنـــ ـــــن الواقعـــ ــــــي لإلفــــــادة عـ ـــالف العر ــ ـــــادة التحـ ـــع قيــ ـــة مـــ نـــ ـــل ال ــــب مــــــن قبـــ ـــم التخاطــ ــد تـــ ـــ وقـ

ن ــ  ـــ ـــ ــــة ا. رد ح ــ ــا لآلليـــ ــ ـــ ــــة وفقـ ـــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ ـــات  ــ ســـ ـــن مال ـــ ك عـــ ـــــ ــــوادث املشــــ ـــ ــ ــيم ا ــ ــ ـــــق تقيــ ــــ ـــــن فر ــ ـــــرد مــ ــ ــا يـ ــ ـــ ـــار مــ ـــ انتظـــ ــــــم و ــ تـــ ـــ ــــ ل
ق نة والفر ن ال ا ب  . اعتماد

رور -3  :  محافظة  – واقعة قصف منطقة ط
ـــا  ــ ـــ ــــــوات صـ ي وقـــ ــــو ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ ــــة وميلشــ ــ ـــ ـــــن ج ــ ــــعبية مــ ـــ ـــة الشــ ـــ ن املقاومـــ ـــــ ـــ ــا بـ ــــ ــــــارك مـــ ــتداد املعـــ ــ ـــ ــاء اشــ ـــ ـــ ــه وأثنـ ـــ ـــ ـــة بأنـ ـــ ص الواقعـــ ــــــت تـــ

ز ا ــــدالعز ــ ـــــن عبـــ ــر بــــ ــ ـــ ــة عمــ ـــ ــ مدرســــ ـــ ــــ ــــة إ ــ وطـــ ــــة ا ــ ـــــن مدينـــ ـــ ــــة مـ ــ ــر النازحـــ ـــ ســــ ــــــن  ـــدد مـــ ــ ـــأ عــــ ـــ ـــ  ، ــ ـــ ــــ ـــة  ـــ ــــــم بمحافظـــ ــة باســـ ـــ ملعروفــــ
ــــرور" ــــ ـــة " ط ـــ ــ ــ مدير ـــ ن"ـــ ـــــ خ " تـــ ــــــار تــ ــــــا 9/7/2015و ــــة ممــ ــ ـــــف املدرســ ــالف بقصـــ ـــ ــــوات التحـــ ــ ـــة لقــ ـــ عــ ــائرات التا ــ ــد الطــــ ـــ ــــت أحـــ م، قامــــ

ب  سقوط  ح) 22(س ن قتيل وجر  .ص ب
ود  ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــب مـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ حســـ ، )ع.ت.س(، و)ع.ن.ص(، و)س.ع.ف(، و)م.ص.م(، و)ع.ص.م.ع(، و)س.س.أ(و

ود ـــــ ـــ ــــن شـــ ــ ـــ م مــ ــيع ــ ـــ ــ خ  وجمــ ــــــار ــ ـــه بتـــ ـــ ــ ، أنـــ ــ ـــ ـــ ـــ ر ا ا ايا ــ ـــ ـــ ـــ ــــة و ـــ ان 9/7/2015الواقعــــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة لط ـــ ــ عـــ ــــــارات التا ـــ ــد الطيــ ــ ـــ ـــــت أحــــ ـــ م، قامـــ
ــــة أ ــ ــ املدرســ ـــ ـــ ــــــن  ــــم يكــ ـــ ــه لـ ـــ ــة، وأنـــ ـــ ــ املدرســـ ـــ ـــ ــ مب ـــ ـــ ــع  ـــ ـــاروخ وقـــ ـــ ـــالق صــ ـــ ـــــق إطــ ــ ـ ـــن طر ـــ ـــة عــ ـــ ـــــف املدرســ ــالف بقصـــ ــ ــا أي التحــــ ـــ ـــ و بجان

ة،    . ثكنة عسكر

   : ةجينلا
ـــــذي  ــة الـ ـــ نـ ع ل ـــا ــ ـــــكري التـ ــ العسـ ـــ ـ ب ــر ا ــ ــ ــ تقر ـــ ـ ـــا ورد  ــــب مـــ ـــد  بحســ ــــذي أكـــ ــة والــ ـــ ـــاروخ املتبقيـ ــ ـــــظايا الصـ ــ شـ ـــ ـ ــاالطالع ع ــ ـــام بــ قـــ

ـــدة  ــ ــــوة الوحيـــ ـــ ــ القـ ـــ ـــ ــالف  ــ ـــ ـــوات التحـ ــ ـــــث أن قـــ ــــــكري، وحيـــ ان العســ ــ ـــ ـــ ـــــل الط ـــن قبـــ ـــ ــا مــ ــ ـــ ـ ــــــم إطالق ــ تــ ـــ ـــ خ ال ــوار ــ ـــ ــــــوع الصـ ـــــن نــ ـــه مـــ ـــ أنــ
ـــد  ـــ ــــــالف فقـــ ـــــوات التحــ ــل قـــ ــ ـــ ــــن قبـ ـــ ــــة أي رد مـ ــ نــ ــتالم ال ــ ــ ــــدم اســ ـــ ــرا لعـ ـــ ة، ونظـــ ــ ـــ ـــ ـــك الف ـــ ــــالل تلــ ـــ ـــة خـ ـــ ـــــواء اليمنيــ جـــ ــ  ـــ ـــ ــيطرة ع ــ ـــ املسـ

ــــــي أو رأت ال ـــ ـــالف العر ــ ـــ ـــــن التحـ ــ ــرد مــ ــ ـــ ــ يــ ـــ ـــ ـ ــــــي ح ـــ ـــالف العر ــ ـــ ـــــوات التحـ ـــ ع لقـ ـــا ــ ـــ ان التـ ــ ـــ ـــ ـ ــ الط ـــ ـــ ـ ــــة إ ــ ــئولية الواقعـــ ـــ ـــ ــناد مسـ ـــ ـــ ـــة إسـ ـــ ــ نـ
ق نة والفر ن ال ا ب ذه الواقعة وفقا لآللية ال تم اعتماد سات  م عن مال ك تقر وادث املش ق تقييم ا   . فر
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ليلة وا -4  :  محافظة اب   -قعة قصف  ا
ـــة  ـــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ خ تــ ــــــار ــ ـــه بتـــ ــ ـــ ــ أنـــ ـــ ـــ ــ ـــــف 12/4/2015ـ ـــ ــالف يقصـــ ــ ــ ـــ ان التحــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــان ط ـــ ــ ـ ـــرا،  ـــ ــ ــــة عصـــ ـــ ــ عــ ــــــاعة الرا ــ ــــــوا الســـ ـــ ــ حــ ـــ ـــ ــ ـ م و

ـــة  ـــ ــ مدينـ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ـــة ال ــ ــالة املغلقــ ـــ ة "اب"الصــ ـــــكر ـــه عســ ــ ـــا كثكنــ ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــيات ا ــ شـــ ـــــل مل ــــــن قبــ ا مـ ــتخدام ــ ـــم اســـ ـــ ــ تـ ـــ ــ ، وال
ــ ا ـــ ـــ ـ ــــده البع ـــ ية دمحم عبــ ــ ـــ ـــ ـ ل ال ــ ـــ ـــ ـ ــ م ـــ ـــ ـ خ ع ــوار ــ ـــ ــــدة صــ ـــ ــــقط عــ ـــ ـــف ســ ــ ـــ ــاء القصـ ــ ــ ة، وأثنـــ ــ ـــ ـــ ـــزن لألسـ ــ ـــ ــالة ومخـ ـــ ـــ ـــن الصـ ـــ ــ ــــب مـ ـــ ــ لقر

ية مما أدى إ مقتل  ل ال يار م  ).1(وإصابة ) 9(املغلقة، ونتج عن ذلك ا
ود ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــــب شــ ـــ حســـ ــــق )أ.ع.س(و ) ع.ج.أ.أ: (و ـــ ــــد املوافـــ ــ ـــ حـ ــــــوم  ـــ ــ يـ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ان 12/4/2015، أنـ ــ ـــ ـــ ــ ـــــق ط ـــ ود تحليــ ـــــ ـــ ـــــمع الشــ ــ م ســـ

ـــة  ـــ ـــ ـــــواء محافظــ ـــ ــ أجـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــي  ــ ـــ ـــ ـــالف العر ــ ـــ ـــــف ": اب"التحـــ ـــ ان يقصـــ ــــالط ــ ـــ ــــــوا بــ ـــ ــــــك فوجئــ ـــ ــد ذلــ ــ ـــ ـــ عـ ــالة و ـــ ـــ دفت الصـــ ـــــ ـــ ــ ــ اسـ ـــ ـــ ــ ـ و ن  ــــــرت ــ مـــ
ــ  ـــ ـــ ــ ــ ـــد ع ـــ ــ ـــ ية عبـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ل ال ــ ـــ ـــ ــ ــ دفت م ـــــ ـــ ــ ـــة اســ ــ ـــ ـــ ، والثانيـ ـــا ــ ـــ ـــ ـــوات صـ ـــ ـــ ــ ي وقـ ــــو ـــ ـــ ــ ــيات ا ــ ـــ ـــ شــ ــا مل ــ ـــ ـــ ــ ــــد ف ـــ ـــ ـــة املتواجــ ـــ ــ ـــ ــية املغلقـ ــ ــ ـــ اضـــ الر

ـــعاف  ـــ ـــــم إســــ ـــ ــاكنيه، وتــ ــ ــ ـــــوق ســــ ـــ ل فــ ـــــ ـــ ــ ــــدم امل ـــ ـــ ــــقوط و ـــ دوا ســـ ـــا ــ ـــ ، وشــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــراج )أ.ع.ع.ح(البع ــــم إخــــ ــ ر، وتــــ ــــالظ ــ ــاب بــــ ــ ـــ ـــان مصـــ ـــ ــــ ، و
ــة نقــــــاض مـــــن العائلــــ ـــت  ــــن تحــ ـــان مــ ــ . فتاتــ ـــ ــــمو ـ ــرة و ــ ســ ـــة  ــــث بقيــ ـــال جثــ شــ ــــم ان ي تــ ـــا ـــوم الثــ ـــد : اليـــ ــزام، عبـــ ــ ـــــ دمحم حــ عبــــــده ع

ـــد  ـــ ـــد عبــ ــ ــ احمـــ ـــ ـــ ـــليم ي ـــ ـــزام، ســ ــ ـــده دمحم حـــ ــ ـــار عبـــ ـــ ــ ، افت ــ ـــ ـــ ــــده البع ـــ ـــــزة دمحم عبـ ــ ـــب دمحم، حمـ ـــ ـــــده علــ ـــم عبـــ ـــ ــ ، ر ــ ـــ ـــ ـــــده ع ـــرحمن عبـــ ــ الـــ
ــد ـــ ــ احمــ ـــ ــ ــان ي ــ ـــــ دمحم وأفنـــ ــ ـــــده ع ــ عبــ ـــ ــ ـــــد هللا، عن ــ عبــ ـــ ــ ــــوك دمحم ع ـــه . هللا، ملـــ ـــ يئـ ــ  ـــ ــ ـــم إ ـــ ـ ـــــم نقل ـــد تــ ـــ ــــورة وقـ ــ ــــــام الثـ ــــفى العـ شـــ مس

خ . اب – ــــــار ــ ـــ ــــان بتــ ــ ـــ ـــ ـ ـــث  ـــ ـــ ـــ ثـ ـــــول ا ــ ـــ ـــفى أن دخـــ ـــ ـــ ــ شــ ت املس ـــــ ـــ ــ ـــ ــــد أو ــ ـــ ـــ ـــاة 13/4/2015وقـ ـــ ــ ـــ خ الوفــ ــــــار ــ ـــ ـــــع 12/4/2015م وتــ ـــ ـــ م بتوقيــ
شفى الثورة  حصاء والتخطيط بمس تص ومدير  ب ا   .اب –الطب

  : ةجينلا
ــــــف ا ـــن قصــــ ـــ ــ ــاتج عــ ــ ــ ـــاك نــــ ــ ـــ ــ ــاء باالن ــ ـــ دعـــ ن أن  ـــــ ـــ ـــة تبــ ـــ نــــ ـــا ال ـــ ــ ــ ـــت  ـــ ـــ ــ قامـ ـــ ـــ ــ ـــق ال ـــ ـــراءات التحقيــــ ـــ ـــــالل إجــــ ــ ــــــن خـــ ب مــــ ـــــ ـــ ســ ان،  ــ ـــ ـــ ــ لط

ــالة  ـــ ـــا للصـــ ــ ـــــوات صـــ ي وقــــ ــــو ـــ ـ ــيات ا ــ ـــ شـ ـــــتخدام ميل ــــة اســـ ــ يجــ ــــة ن ــ ــية املغلقـــ ــ ــ اضــ ــالة الر ـــ ــ ـــالف للصـ ــ داف التحـــ ـــــ ــع  -اســـ ـــ ــ تقــــ ـــ ـــ ال
ن  ـــــدني ــازل املــ ــ ــ ـــــب منـ ة -بجانــ ـــــكر ـــة عســ ــ ـــادة، . كثكنــ ــ ــة لإلفــ ـــ ــــذه الواقعــ ـــ ــــول  ــــــي حـــ ـ ـــالف العر ــ ـــــوات التحــ ــادة قــ ــ ــ ــة قيـ ـــ ــــم مخاطبــ ــد تـــ ــ وقـــ

ـــا ــ انتظــــ ــــه، و ـــ خــ ــ تار ـــ ــــ ــــك ح ـــ ـــــول ذلــ ــرد حــــ ــ ـــ ــــلنا الــ ـــ ـــم يصــ ـــ ـــذه ولـــ ــ ـــ ـ ـــات  ــ ســــ ـــن مال ـــ ك عـــ ـــــ ــــوادث املشــــ ـــ ــ ــيم ا ــ ــ ــــق تقيـــ ـــ ــ ـــــن فر ــ ـــــرد مــ ــ ــا يــ ــــ ر مـــ
ق نة والفر ن ال ا ب  .الواقعة وفقا لآللية ال تم اعتماد

 :أمانة العاصمة  -واقعة صالة العزاء -5
ت  ـــــ ــــوم الســـ ـــ ــ يـ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــة أنــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ــ 8/10/2016وتــ ـــ ــــ ــــدا  ـــ ن، وتحديـ ـــــ مســـ ــارع ا ــ ــ ـــوس شــ ـــ ـــت بــ ـــ ــ ــــة ب ــ ــ منطقــ ـــ ـــ ــنعاء  ــ ـــ ــ صــ ـــ ـــ م 

ى " ـــــ ــ ـــالة الك ـــ ـــــواء  ،"الصـ ـــد اللــ ـــ ــــــاة والـ ــ وفـ ـــ ــ ــزاء  ــ ــ ــــــب العـ ــديم واجـ ــ ــبة تقـــ ــ ــ مناسـ ـــان/ و ـــ شـ ــ الرو ـــ ــ ـــــالل ع ـــاعة . جــ ـــ ــــــوا السـ ــ حـ ـــ ــ ) 3(و
ن مما أدى إ سقوط  حا) 525(قتيال و) 140(عصرا، تم قصف صالة العزاء بصاروخ  .جر
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

د   ـــا ــ ـــ ـــــم الشـــ ـــ ـــ ــــة و ـــ ـــ ود الواقعـ ـــــ ـــ ادة شـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــب شـ ـــ ـــ حســ ـــــكر)ح.م.أ.س(و ــ ـــ ـــــادة العسـ ـــ ــــد القـــ ـــ ــ ــا ألحــ ـــ ـــ ـــان مرافقـــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــــــاد بأنــ ـــ ـــذين ، أفــ ــ ـــ ن الـــ
ء،  ــ ـــ ـــ ا  ــد ـــ عـــ ـــــعر  شـــ ــــــم  ـــار، ولــ ــ نفجـــ ـــــوت  ــ ــــــمع صـ ــم ســ ــ ــ ــــــائرة، ثــ ــــوت طــ ــ ــمع صــ ــ ـــ ــه سـ ـــ ــــزاء، وأنـــ ــ ــبة العــ ـــ ــــة بمناســـ ـــ ــ القاعـ ـــ ـــ ــــدوا  ـــ تواجـ

ـــاثرة ـــث متنــــ ــــق وجثــــ ـــ ــ دخـــــــان وحر ـــ ــ ــــاق ع د . وأفــ ـــا ــ ــاد الشـ ــ ــم أفـــ ـــ ـــه ســـــــمع )ح.ع.م(كــ ــالة، أنــــ ــ ــاورة للصـــ ـــ ــارة مجــ ـــ ــارس لعمــ ــ ــــل حـــ عمـــ ، و
ــارة،  ــ ــاج العمــ ـــ ــاثر زجـ ــ ــــــان، وتنــ ـــه امل ــ ــ لـ ـــ ـ ــار قــــــوي ا ـــ ـــة صــــــوت انفجـ د القاعـــ ـــا ــ ــــدث، فشـ ـــا حــ ى مـــ ــــــ ـــرج ل ــالة(وخـــ ــ ق، ثــــــم ) الصــ ــــــ تح

ي ـــا ــ ـــ ــــــار الثـ نفجـــ ــــــك  ــد ذلـــ ــ ـــ عــ د  ـــا ــ ـــ ــــق وشـ ــ ــائرة تحلـــ ــ ــ ــــوت طـــ ـــ ـــــمع صــ ــ د . ســ ـــا ــ ـــ ــاد الشـ ــ ـــ ــا أفــ ــ ـــ ـــة )م.ج(فيمــ ـــ امعـــ ـــالب ا ــ ـــ ــد طـ ـــ ــ ــو أحــ ــ ــ ـــ ، و
ـــاعة  ـــ ـــة الســ ـــ امعــ ـــــن ا ــ ـــــرج مـ ــ ـــه خـ ـــ ــالة، أنــ ــ ـــ ــاورة للصـ ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــــــمع ) 3:10(اللبنانيــ ـــم ســ ـــ ــــــار، ثــ ــــــاروخ وانفجــ ــــــوت صــ ــــــمع صــ ـــرا، وســ ـــ عصــ

ــــــائره وانف ــــــوت طــــ ــ يصــ ـــا ــ ـــ ــار ثــ ــ ــ ــع . جــــ ـــ ـــ ــ د الرا ـــا ــ ـــ ــــــاد الشــ ــد أفــــ ــ ـــ ـــقوط )أ.ع(وقـــ ـــ ــ ــاء ســ ــ ــ ـــه أثنــــ ـــ ـــة، بأنــــ ــ ـــ ــ و ـــــوات ا ـــ ــ القــ ـــ ـــ ــ ــــدا  ـــ ــــل عقيـــ ـــ عمـــ ، و
ـــه  ـــ ـــا بنفســ ــ ـــذ ناجيـــ ـــ ــد النوافـ ـــ ــــــن أحـــ ــو مــ ــ ـــ ــــز  ــ ـــاج، وقفــ ـــ ـــت الزجــ ــ ـــــذ، وتحطمــ ـــت النوافـــ ـــ ، وتفتحــ ــ ـــ ــ ايا قت ــ ـــ ـــ ــــقط  ول ســــ ـــاروخ  ـــ الصـ

 .قبل حصول الغارة الثانية
ـــة  ــــول الواقعــــ صـــ ــ  ـــ ــ و ـــة  ـــ ظـ ـــذ ال ــ ـــة منــ ــ نــ ـــارعت ال ـــد ســــ ــــــان وقــــ ـ ـــة امل ــ ول ومعاينــ ـــــ ــ ــمة لل ــ ـــة العاصـــ ـــ ــ أمانـ ـــ ــ ا  ــد ـــ ليـــــــف راصــ بت

ــــوفات  ـــ ــــــتالم كشــ ــ  الســـ ـــ ـــ ـ ر ــ وا ـــ ـــ ـ ــتقبلت القت ــ ـــ ــ اســ ـــ ـــ ـ ـــفيات ال ــ ـــ شـ ــ املس ـــ ـــ ـ ـــال إ ـــ ــ نتقـ ـــذلك  ــ ـــ ود، وكـ ـــــ ـــ ايا والشـ ــ ـــ ـــ ـ ــتماع لل ــ ـــ ســ و
ــــــوق  ــ ـــ قــ ـــامية  ــ ـــ ـــ ــية الســ ــ ـــ ـــ ــ ـــة للمفوضـ ـــ ــ ـــ نــ ـــة ال ــ ـــ ـــ ـــــك مخاطبــ ــ ـــ ــــال ذلـــ ــ ـــ ـــ ــا، تـ ــــ ـــ ـــ ـ م ـــابات و ـــ ـــ ـــ صـ ــــــواع  ــ ـــ ة أنــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ايا، مو ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــمية بال ـــ ــ ـــ رســ

ــ ـــ ــان مكتـــ ـــ ــيمن(ب ســـ ــ ـــ ـــــزول ) الـ يل نـــ ــ ـــ ســـ ـــرات، و ـــ ــال املتفجــ ـــ ــ ــ مجـ ـــ ـــ ن  ــ ـــ اء متخصصـــ ــ ـــ ـــ ا بخ ــد ـــ ــة، ومـــ ـــ نـــ ــع ال ــ ـــ ــاون مـ ــ ـــ ــــب التعـ ـــ بطلـ
ــة،  ـــ ادثـــ ــة با ـــ ـــات املتعلقـــ ـــ ـــة املعلومــ ـــ افــ ــا ب ـــ ـــ ــي ملوافا ــ ــــ ـــالف العر ــ ــــة التحــ ــ ــ مخاطبــ ـــ ـــ ــافة إ ـــ ي، إضـــ ــــدا ــق امليــــ ــ ـــة للتحقيــــ ـــ نــ ــاء ال ــ أعضـــ

ــمة  ــ ــ العاصـــ ـــ ــ ـــا  ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــيات ا ــ شـــ ــــادة مل ــع قيـــ ـــ ـــــب مــ ـــم التخاطــ ـــ ــا تـ ــنعا"كمـــــ ــ ـــة " صـــ ـــ نـ ـــدي ال ــ ـــع راصــ ـــ ــاون مـ ـــ ـــــب التعــ لطلــ
ن م ح  نة لم تحصل ع ردود من قبل ا، إال أن ال يل إجراءات التحقيق ف س  . و

ــــــن  ــد مـــ ـــ ــ ــــــادات العديــ ــ إفـــ ـــ ـــ ـ ــتماع إ ــ ـــ ســ ــــــم  ــــــا، وتـــ ـــ ــ واج ـــ ـــ ـ ات ال ــــعو ـــ ـــــرغم الصــ ـــ ــــة بـ ــ ــ الواقعـــ ـــ ـــ ـ ـــالتحقيق  ـــ ـــة بـــ ـــ ــ نـ ـــتمرت ال ــ ـــ ــــد اسـ ــ وقـــ
ـــا ــ ـــ ــ البيــ ـــ ـــ ــ ــــالع ع ـــ ــ طـ ــــــم  ـــ ــا تـ ــــ ــ ايا، كمــ ــ ـــ ـــ ــ ود وال ـــــ ـــ ــالف الشــ ــ ـــ ــ ـــوات التحـ ـــ ـــ ع لقـ ـــا ــ ـــ ـــــوادث التــ ــ ـــ ــيم ا ــ ــ ـــ ـــــق تقيـ ـــ ــ ــل فر ــ ـــ ــــن قبـــ ـــ ــادر مـــ ــ ــ ـــ ن الصـ

خ  ــــــار ــ ن بتـ ـــرف ـــ ن الطـــ ـــــ ـــ ــــد بـ ــ ــاع املنعقــــ ـــ ـــ جتمـ ــ  ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نــــ ــ ال ـــ ـــ ـ ــلم إ ــ ـــ ــــــي، واملســ ـــ ــ أن 15/1/2017العر ـــ ـــ ــ ــــنص ع ــ ـــــمن الـــ ـــ ـــذي تضـ ـــ م، والــــ
ور  م ــ ا ـــ ـــ ـــة  ـــ ــ و ــات ا ــ ــ ـــه العمليــ ـــ ـــز توجيــ ـــ ــ مركــ ـــ ـــ ــات إ ــ ــ ـــدمت معلومــ ـــ ـــة قــ ـــ ـــة اليمنيــ ـــ ـــان العامــ ـــ ــ ر ـــة  ـــ يئــ ـــة  ـــ ــــة لرئاســ ــ عــ ــة تا ـــ ـــ ـــة ج ـــ ــ

ـــة  ـــ ـــة  -اليمنيـ ـــ ـــا مغلوطـ ـــ ـ ــا أ ــ ن الحقـــ ـــــ ــا  -تبــ ــــ ـ ــرار م ــ ــ إصـ ــنعاء، و ــ ــ ـــــة صـ ـــدد بمدينــ ــ ــع محــ ــ ــ موقـــ ـــ ــ ة  ــ ـــ ــــة مســ ــــــادات حوثيـــ ــود قيـ ــ ــــن وجـــ عـــ
ـــة  ـــ ـــ ــ ور م ــة با ـــ ـــ ـــ و ــات ا ــ ــ ـــ ــز العمليــ ـــ ــ ـــ ــــــام مركـ ـــ ــــروعا، قــ ـــ ــ ا مشــ ـــــكر ــ ـــ ــــدفا عسـ ـــ ـــ ـ ـــاره  ـــ ـــ ـــــوري باعتبــ ـــ ل فـــ ـــــ ـــ ــ شـ ــع  ـــ ـــ داف املوقـــ ـــــ ـــ ــ ــ اسـ ـــ ـــ ــ ـ ع

ــ تو  ـــ ـــ ـــول ع ـــ صــ ـــدون ا ــ داف بــ ـــــ ســـ ـــة  ـــ ـــذ عمليــ ــ نفيــ ــماح ب ــ ــ ـــة بالســ ـــ ــالف اليمنيـ ــ ـــوات التحــــ ـــ ــادة قــ ــ ــ قيـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــة املعنيــ ـــ ـ ـــــن ا ـــه مـــ ـــ جيـ
ــــود  ـــ ـــدم وجـ ـــ ــــــن عــ ــد مــ ــ ـــ ــالف، والتأكـ ـــ ــــوات التحـــ ـــ ــادة قـ ــ ـــ ــــن قيـ ــ ــــدة مــ ـــ ــــة املعتمـ ـــ ـ از ح ــراءات  ــ ــ جــ ــاع  ـــ ـــــن دون اتبـــ ــــــرعية، ومـــ ــــدعم الشــ ـــ لـ
ـــد  ـــ ــــة أحــ ـــة اليمنيــــ ــ ــ ور م ــ ا ـــ ـــ ـــة  ـــ ـ و ــات ا ــ ــ ـــه العمليــ ـــ ـــز توجيــ ـــ ـــه مركـ ـــ داف، ووجــ ـــــ ســ ــــورة  ــ ــــة محظــ ــ ــــع املدنيــ ـــــمن املواقـــ ـــع ضـــ ـــ املوقـ

ــائرات ا ــ ة الطـــ ــ ـــ ـــوات املســ ـــ ـــــادة القـ ــــل قيــ ــــــن قبـــ ــادر مـ ــ ــان الصـــ ـــ ــ البيــ ـــ ــ ـــة ع ـــ نـ ـــت ال ــ ــا اطلعــ ــ ـــة، كمـــ ـــ مـ ــــذ امل ــ ـــة لتنفيـ ــــــودة باملنطقــــ ملوجـ
ــ  ـــ ـــ ـــق ال ـــ ــائق التحقيــ ــ ـــ ــ وثـ ـــ ـــ ـــت ع ـــ ـــة اطلعــ ـــ ـــــان اليمنيــ ــ ـ ر ـــة  ـــ ـــة رئاســ ـــ يئــ ـــــدفاع و ــ أن وزارة الـــ ـــ ـــ ــــنص ع ــ ــــــمن الــ ــــذي تضــ ـــ ــــة، والـ ـــ اليمنيـ

ــ ـــ ـــ ــ ـــد الـ ــ ـــ ـــ ـــــديره ل ـــ ـــــن تقـــ ـــ ـــــرب عـــ ــ ـــ ك، وأعـ ـــــ ـــ ــ ـــــوادث املشـ ـــ ــ ـ ــيم ا ــ ــ ـــ ــــــق تقيــ ـــ ــ ــا فر ــ ـــ ـــ ـ ــ أعل ـــ ـــ ــ ـ ــــدون ع ـــ ــ ؤكــ ـــــق، و ـــ ــــــاء التحقيـــ ـــ ـــة أعضــ ـــ ـــ ذي بذلــ
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ـــة  ـــ ــــدفاع ورئاسـ ــ ا وزارة الـ ــتجر ــ ــ ســـ ـــ ــ ـــة ال ــ ــات الداخليــ ــ ــ ـــال التحقيقـ ـــ ــــن إكمـ ـــــادث، وعـــ ــ ــات ا ــ ــ سـ ـــن مال ـــ ـــــف عـ ــ الكشــ ـــ ــ م ع ـــــ حرصــ
ـــات  ــ ـــ ســ ـــول مال ـــ ــاح حــــ ـــ ـــ يضــ س ـــت  ـــ ـــة، وطلبــــ ـــ ــ ـــان اليمنيــ ــ ـــ ــ ر ـــة  ـــ يئــــ ـــة  ـــ ـــع رئاســــ ـــ ــــل مــــ ـــ ـــة بالتواصـــ ـــ نــــ ـــت ال ــ ـــ ـــا قامــ ـــ ـــان، كمــــ ــ ـــ ــ ر ـــة  ـــ يئـــ

ــذ ـــ ــــالل املــ ـــة، وذلـــــــك مـــــــن خـــ ــ خ الواقعــ ــــة بتـــــــار ـــة 18/10/2016كرة املؤرخـــ ـــ يئـ ـــة  ـــــل رئاســــ ــــن قبــ ة مـــ ـــفا ـــا شــــ ـــ ـ ــرد عل ــ ــم الـــ ـــ ـــذي تــ م، والــــ
ـــاة  ـــ ــ تم موافــ ــ ـــ ـــ ـــه ســ ـــ ـــ ــاء منـ ـــ ـــ ــ ن ـــرد  ـــ ـــ مجـ ـــــان، و ـــ ــ ر ـــة  ـــ ـــ يئـ ـــة  ـــ ـــ ـــدفاع ورئاسـ ـــ ـــ ــة وزارة الـ ـــ ـــ ــ ــ تجر ـــ ـــ ــ ــــق داخ ـــ ـــــاك تحقيـــ ــ نـــ ــــــأن  ـــ ـــان، بـ ـــ ـــ ـ ر

خ  ــــــار تــ ــات، و ــ ـــ ــــة التحقيقـ ـــ يجـ ـــة بن ـــ نــ ــــف13/2/2017ال ـــ لـ ـــة امل ــ نـــ ـــق ال ـــ ــ ن فر ـــــ ــاع بـــ ــ ـــ جتمـ ــــــم  ـــة  م تــ ـــ ـــق بالواقعــ ـــ ول للتحقيــ ــال ــ ــ بــ
ــ  ــــ م مـــــؤرخ  ــبل ـــه مـــــن قـــ ــ محضــــــر تـــــم توقيعــ ـــ ـــة ع نــ ــــادوا ال ــــذين أفـ ـــــان، والـ ر ـــة  يئـــ ـــة  ــ رئاســ ـــ ن  ــ ــأرب واملعنيـــ ــ ــــة مـ ــ محافظـ ـــ إ

ـــة 13/2/2017 ـــ ـــــل رئاســـ ـــ ــــن قبـ ـــ ــــة مــ ــ نـــ ـــــف  ـــ ليـ ـــم ت ـــ ــــــنعاء، تـــ ــ صـــ ـــ ـــ ـ ى  ــ ـــ ـــ ـ ـــالة الك ـــ داف الصـــ ـــــ ـــ ـــة اسـ ـــ ــ ـــول واقعـ ــ ـــ ـــرد حصـ ـــ مجـــ ــــه و ـــ م بأنــ
ــا، وأن ال ــ ـــ ـــ ـ ــق ف ــ ـــ ـــ ــــة للتحقيـ ـــ ــ ــ ور م ــ ا ـــ ـــ ــ ـ ن  ــ ـــ ـــ ــ ـــع املعنيـ ـــ ـــ ـــع جميــ ـــ ـــ ــداخ مــ ــ ـــ ـــ ــق الـ ــ ـــ ـــ ــإجراء التحقيـ ـــ ـــ ــ ــــــت بـ ـــ ـــالتحقيق قامــ ـــ ــ ــــة بـــ ــ ـــ لفــ ـــة امل ــ ـــ نـــ

م  ــال ــ ــــم إحـــ ــية، وتـــ ــ ــــة القضـــ ــ ذمـــ ـــ ــ ــــم ع ـــ به  ــ ـــ ـــــن املشــ ـــدد مــ ـــــف عــــ ـــــك توقيــ ـــن ذلــ ــ ـــــان، ونـــــــتج عــ ــ ر ـــة  ــــة رئاســــ يئـــ ة و ــ ـــ ـــوات املســ القــــ
تصة للنظر  القضية والتحقيق ف ة ا افة الوثائق إ القضاء العسكري باعتباره ا  .امع 

     : ةجينلا
ـــة  ـــ عـــ ان التا ــ ـــ ـــ ـ ـــوات الط ـــ ــ قـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــذه الواقعـــ ــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ـ ب  ـــــ ســــ ن أن امل ـــــ ـــ ــــة تبـ ــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـ ـــت  ـــ ــ قامـــ ـــ ــــ ـــق ال ـــ ــــــراءات التحقيـــ ــــــالل إجـــ ـــــن خـــ مــــ
ــــل  ـــ ــ ـــع محـ ـــ ـــ ــــن املوقـ ـــ ــــداثيات عـــ ـــ ــالف باإلحـــ ــ ـــ ان التحـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــدت ط ـــ ــ ــ أمـ ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ ـــــان اليمنيــ ـــ ــ ر ـــة  ـــ ـــ يئـ ـــــدفاع و ـــ ــــي ووزارة الــ ـــ ــ ـ ـــالف العر ــ ـــ للتحــ

 .القصف
ــا   ــــ ــ ك، إال أ ـــــ ـــوادث املشـــ ـــ ــ ــيم ا ــ ــ ــــق تقيــ ــ ــ ـــذا فر ـــ ـــدفاع وكــ ـــ ـــــان ووزارة الــ ـــ ر ـــة  ـــ يئــ ــا  ــــ ــ ـــت  ـــ ــ قامــ ـــ ـــ ـــاإلجراءات ال ـــ ــة بــ ـــ نـــ ـــب ال ــ وترحـــ

ــ  ـــ ـــ ـ ــــداثيات إ ـــ حــ ــع  ـــ ـــ ــ رفـ ـــ ـــ ـ ب  ـــــ ـــ سـ ن بال ـــــ ـــ مـ ـــة امل ــ ـــ ــية، وإحالـ ــ ــ ــ القضـــ ـــ ـــ ـ ــــــم  ـــ به  ــ ـــ ـــ ـــع املشـ ـــ ــات  مـــ ــ ــ ــتكمال التحقيقـــ ــ ـــ ـــرورة اســ ـــ ــ ــــــرى ضـ ــ تـ
ايا، و  ــ ـــ ــ ض ال ــــو عـــ ــ  ـــ ــ ــــــادرة إ ــــــرورة املبـ ـــع ضـ ــ ــــة مــ ــ اكمـ ــا ا ــــ ـــة، كمـ ـــ ــة اليمنيـ ـــ ومــ ــالف وا ـــ ـــوات التحــ ـــ ــــل قـ ــ ــــن قبـ ــ مـــ ـــ ــ ر ـــالج ا ــ عــ

ـــذه  ــ ـــ ــــل  ـــ ـــرار مثـ ــ ــــع تكـــ ــ ــــة ملنــ ــ ــراءات الالزمــ ــ ــ جــ ــاذ  ـــ ي، واتخـــ ـــا ــ ســـ ــــدو  ـــ ـــانون الـ ــ ـــد القـــ ـــ ام بقواعــ ــ ـــ ـــ ل ــــرورة  ــ ــ ضــ ـــ ـــ ـــة ع ـــ نــ ـــد ال ــ تؤكـــ
ع املؤسفة  .الوقا

ان التحالف -6 ا من قبل ط داف وادث باس ق تقييم ا ع أخرى أقر فر  : وقا
ـــوادث   ـــ ـــ ــيم ا ــ ــ ك لتقيــ ـــــ ــــق املشـــ ـــ ــ ــــل الفر ــ ــــن قبــ ـــ ــــة مـ ــ نـــ ــ ال ـــ ـــ ـــلمة إ ـــ ــات املســ ــ ـــ ـــــب البيانـ حســــ ــــه و ـــ ــ أنـ ـــ ـــ ــا إ ــ ـــ ــا أيضــ ــ ـــ نـ ـــارة  ـــ شــ ـــدر  ـــ تجــ

خ  ــــــار ن بتـ ـــرف ـــ ن الطــ ـــــ ـــد بــ ـــ ــاع املنعقـ ـــ جتمــ ــ  ـــ ــ ــالف  ــ ـــــادة التحـــ ع لقيــ ـــا ــ ـــد 15/1/2017التــ ـــ ــا يفيــ ـــ ــات مــ ــ ـــــك البيانـــ ــــــمنت تلــ ـــد تضـ ـــ م، فقـ
ــــــاك نــ ــ أن  ـــ ـــ ـــوادث إ ـــ ــ ــيم ا ــ ــ ك لتقيــ ـــــ ــــق املشـــ ــــ ــــل الفر ــ ــالف ) 8( توصــ ــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ـــــل ط ـــن قبـــ ـــ ا مــ داف ـــــ ــــــم اســـ ـــل تــ ـــ قــ ــ  ـــ ـــ ع ع ـــا ــ وقـــ

ــــمل ــ ـــ شـ ع  ـــا ــ ـــ ــــذه الوقــ ـــ ـــ ــأ و ـــ ـــ طــ ـــــق ا ــ ـــ ـــن طر ـــ ــ ـــــف : عــ ـــ ـــة قصــ ــ ـــ ـــعدة، وواقعــ ـــ ـــ ــــة صـ ـــ ــ ــ بمحافظـ ـــ ـــ ــ ــــعاره الط ـــ ــــق شـــ ــ ـــ ــــف مرفـ ـــ ـــــاء بقصـــ ـــ دعــ
ـــة  ـــ عبئـــ ــــــنع  داف مصـــ ـــــ ـــة اســــ ـــ ـــــعدة، وواقعـــ ـــة صـــ ـــ ــ بمدينـــ ـــ ــــ ــــــارع الرئ ــــــف الشـــ ـــة قصـــ ـــ ـــة، وواقعــ ــ ــــ ـــة  ـــ س بمحافظـــ ـــــ ـــــفى عــــ ــ شـ مس

ـــــة،  ــ ـــة  ـــ ــام بمحافظـ ـــ ــــــاه الشــ ـــة ميـ ـــ يجـ ــبأ ن ـــ ــــة ســ ــرر جامعـــ ــ ــ ــنعاء، وتضـ ــ ـــة صـــ ـــ ــــعدان محافظـ ــ ـــت سـ ـــ ـ ــــة ب ــ ـ ــ قر ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــــــف ب ـــــة قصـ وواقعــ
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ــ  ـــ ــــ ــاة الط ــ ـــ يـ ــز ا ــ ـــ ــنعاء، ومركـ ــ ــ ــ صـــ ـــ ـــ ن  ــبع ــ ـــ ــ السـ ـــ ــــ ن ب ل ــ ـــ ـــ ـــــف م ـــة قصـــ ـــ ـــد، وواقعـــ ـــ ديــ ـــــواب ا ــــس النـــ ـــ ــ مجلــ ـــ ـــ ــ مب ـــ ـــ ـــــف ع ــ القصـ
ــتع ــ ـــ ــ اسـ ـــ ـــ ــارة إ ــ شــــ ـــات  ــ ـــمنت البيانـــ ـــ ــا تضــ ـــ ـــــز، كمـــ عـــ ـــة  ـــ ــا محافظــ ــ ــــ ــك با ــ ــع الســــ ـــ مـــ ــــــف ا ـــة قصــ ـــ ـــــعدة، وواقعــ ـــة صـــ ـــ داد بمحافظــ

ــ  ـــ ـــ ـ ـــمية إ ـــ ــ م الرسـ ـــا ــ ـــ ــــدم بطلبـ ــ ــــالل التقـــ ـــ ـــــن خــ ـــ ن مـ ــــرر ـــ ايا واملتضــ ــ ـــ ـــ ـ ـــــذوي ال ـــ ــبة لـ ــ ـــ ــات املناســ ـــ ــ ضــ ـــديم التعو ــ ـــ ـــالف تقـ ـــ ــ ـــــادة التحـ ـــ قيـ
ــــــن  ـــــدير مـ ــــل تقــ ــ ــات محـ ــ ـــــذه البيانـــ ــ ــ  ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة أن مـ ــ نــ ــ ال ـــ ــ عت ــا  ـــــ ــــن جان ـــاالت، ومـــ ــــ ــــذه ا ـــ ــــل  ـــة بمثـــ ـــ ــ الضـــــــرر املعنيـ ـــ ــ ــــة ج نـــ

ــ  ـــ ـــ ـ ــا  ــــ ــ ـ ــــن جان ــ ــات مـــ ــ ــ ــتكمال التحقيقـــ ــ ـــ ــــرورة اســ ــ ـــــرى ضـــ ـــ ــا، وتـ ــ ــ ـــ ــــــوق قبل ــ ــــة حقـ ـــ ــ حمايــ ـــ ـــ ـ ـــا ع ـــ ـــ ــا م ــ ــ ــــــك حرصـــ ورة، وذلـــ ـــــذ ـــ ع املـ ـــا ــ ـــ الوقـ
ل واقعة سات  ايا وتحديد ظروف ومال   .ال

ن املركزي  -7  :  محافظة البيضاء -واقعة قصف ال
ـــاعة  ـــ ــام الســـ ـــ ــ ــ تمــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــ أنـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ص الواقعـــ ــــــت خ   7:00تـــ ــــــار ــ ـــد بتـ ـــ حـــ ــــــوم  ـــــن يـــ ـــ ــباحا مـ ــ ـــ ن 11/10/2015صــ ـــــ ـــ ــ ــــف ال ـــ ـــــم قصــ ـــ م، تـ

ن) 10(ذلك ا مقتل املركزي بمحافظة البيضاء، وأدى    :واصابة عدد من نزالء ال
  أسماء القت

  العمر  سم  م
    شمسان عبدالو دمحم املقداد  1
    احمد صا دمحم حاصل  2
ن دمحم العبيدي  -3     عبدهللا حس
ه العبيدي  4     مو عبدر
ي  5 ن العزا ه حس     عبدر
ي  6     ياسر ع عبدالن العزا
اعبدالسالم دمحم   7     الو
ي  8 ميقا     صا دمحم عوض ا
ي   9     خالد دمحم ع البح

نيدي  10 كر ا     عبدهللا ابو
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ــــــم  ــــ ــــة، و ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ـــ م مـــ ــ ـــ ـــ ــتماع إلـ ــ ـــ ســـ ــــــم  ــــذين تــــ ـــ ايا الـــ ــ ـــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ود، وإفــ ـــــ ـــ ــوال الشــ ــ ــ ــ أقــــ ـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ـــ ــــد جــ ـــ ، )ع.س. ش(وقــ
ـــاعة )م. س. ص. ح(، و)ا. ح .ع .ص(و ـــ ـــ ــــــوا الســ ـــ ــ حــ ـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ ـــــوت  7:00، بأنـ ــ ـــمعوا صــــ ــ ـــ ن، ســـ ـــــ ـــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ـــ م  ـــــد ـــ ــاء تواجـــ ــ ـــ ــباحا، وأثنـــ ــ ـــ صــــ

ــاب ــ ــ ـــــن عنــ ــــــرة مـــ م مباشــ ــــروج ـــ ــــد خـ ـــ ــــم عنـ ـــ ـ ن، وأ ـــــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ـــل مب ــ ــ داخـــ ـــ ـــ ـــار كب ـــ ـــــدار انفجــ ــ ن، وجـ ـــــ ـــ ــدار ال ــ ـــ ـــــدم جـ ـــ دوا  ـــا ــ م شـــ ر
ـــــ ــ ــــــم (العن ــــــار)6رقـ ــ ــــوش ا ـــ ــــدار ا ــــع جـــ ا مـــ ــ ـــ ــ ُمشـــ ـــ ــ ــدار العن ــ ـــان جـــ ـــ ــ ـــث  ـــ ــــــان . ، حيـ ــ ــن امل ــ ــ ــــروج مـ ــ ـ ــاولوا ا ــ ـــم حــــ ـــ ـ ــادوا أ ـــ وأفــ

ــ  ـــ ـــ ــــــار ع ــــوا النــ ــ ــا أطلقــ ــ ــ ن، كمــ ـــــ ـــ ـــل ال ـــ ن داخــ ــاب ــ ــ ـــعاف املصــ ـــ ــــوا إســ ــ م، ورفضــ ــــو ـــ ي منعـ ــــو ـــ ـ ــيا ا ـــ شـــ ــر مل ــ ـــ ـــن عناصـ ـــ ـــدد مــ ـــ ــن عــ ــ ــ لكــ
ــــــاو  ــ ـــانوا يحـــ ـــ ـــ ــ ـــذين  ــ ـــ ن الـــ ــــــاج ـــ م املســ ـــأ ــ ـــ ــادوا بـــ ــ ـــ ــ ، وأفــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ر ــــعاف ا ـــ ــ ــاولون إســ ـــ ـــ ــ ـــــانوا يحـ ـــ ـــ ــــــف أو  ــ ــــن القصـــ ـــ ـــ ــا مـ ــــ ــ ـــروج، خوفـــ ــ ـــ ـــ لون ا

ن  ــــــ ــ ال ــــ ـــن مب م عـــ ــاد ــ ــد ابتعــ ــ عــ ن، و ــــــ ــــور ال ـــن ســ ــرقية مـــ ــ ــــة الشــ ــ ــ ا ــــ ــــرى  ــــة أخــ ــن  فتحــ ــ ــــــرب مــ ـــن ال ــــك مـــ ــد ذلــ عــــ ــوا  ــ تمكنــ
ــافة  ـــ ـــ ــــــوا مسـ ــ ال 100بحـــ ـــ ـــ ـ ة إ ــــــغ ـــار الصــــ ــ ـــ ـ ـــار و ـــ ـــه الغبـــ ــ ـــ ـــاثر معــ ـــ ــــــر تنـــ ــاروخ آخـــ ـــ ـــ ـــار صــ ـــ ـــمعوا دوي انفجـــ ـــ ــ ــ سـ ـــ ـــ ــ م، م ـــــ ـــ ــــرب مــ ــ قـــ

ـــــف  ـــــبقت القصــ ــ ســ ـــ ــ يـــــــام ال ـــالل  ـــــم خــــ ــ ــادوا أ ـــ ــا أفــ ــ ن، كمـــ ـــــ ـ ــــوق ال ـــــن فـــ ب مــ ـــــ ــ ـــائرة تق ـــــمعوا صـــــــوت طــــ ـــــك ســ ــــع ذلــ امن مـــ ــال ــ ــ و
ـــض  ـــ عـ ـــل أن  ـــ ن، وقيـ ـــــ ــ ــ ال ـــ ــ ـــة  ـــ ي لإلقامـ ـــأ ــ ـــا تــ ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــيا ا ـــ شــ ــــة مليل عـــ ة تا ــ ـــ ـــاميع مســ ـــ ــــود مجـ ــــــون وجـــ ــــانوا يالحظـ ـــ

ـــة  ـــ ـــــودر بمحافظــ ــــة لـــ ـــ ـ ـــــن مدير ـــوا مـــ ـــ ــ ر ــــــن  ــم ممــ ــ ــ ــ ــاميع  ــ ـــ ـ ــــذه ا ـــ ـــالل ـ ـــ ـــم خــ ـــ ــ ــادوا أ ـــ ــ ــا أفـ ـــ ــ ــاء، كمـ ــ ــ ـــة البيضــ ـــ افظــ ـــة  ـــ اذيــ ن ا ـــــ أبـــ
ل يومي ش ن  ة محملة باألفراد تدخل وتخرج إ حوش ال طقم العسكر عض  دون  شا انوا  ة     . تلك الف

ــــــة يجـــ   :  الن
ـــوال  ــ ود، وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ ــــذه الواقعــ ــ ـ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ ـــه مــ ـــ ـــا احتوتـ ــ ، ومــ ــ ـــ ــ ر ا

ــيم  ــ ـــ ــ ك لتقيـــ ـــــ ـــ ــ ـــــق املشــ ـــ ــ ــ ـــــمنه رد الفر ــ ـــ ــا تتضــ ـــ ــ ـــ ـــالرغم ممــ ــ ـــ ـــ ـ ــية، و ـــ ـــ ــ ــــف القضــ ـــ ـــ ـــة بملــ ــ ـــ ـــ ـــــررات املرفقـ ـــ ـــ ـ ـــائق وا ـــ ـــ ـــة والوثـــ ـــ ـــ ر الطبيـــ ــــــار ــ التقــــ
ـــة  ـــ نـــ ـــإن ال ـــ ــــة، فـــ ـــ ــــذه الواقعــ ــ ـــ ــ  ـــ ـــ ـ ــــفه  ــ ــــم قصـــ ـــ ـــــذي تــ ـــ ــــدف الـ ـــ ــ ـــــروعية ال ــ ـــأن مشــ ــ ـــ شـ ـــي  ــ ـــ ـ ـــالف العر ــ ـــ ـــــوات التحـ ـــ ع لقـ ـــا ــ ـــ ـــــوادث التـ ـــ ـ ا

ـــا ــ ــع بــ ـــ ـــم تقتنــ ـــ ــــــية لـ ـــــف القضـ ــ ملــ ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ــباب املب ـــ ــ ولألســ ـــ ــ ـــــؤولة  ــات املســ ــ ـــ ــــــرى أن ا ــا تـ ــ ـــ ــا جعل ـــ ـــرد ممــ ـــ ـــذا الـ ـــ ـ ــ  ـــ ــ ــواردة  ــ رات الـــ مل
ـــديم  ــ ـــ ـــ ـــة بتقــ ـــ ــ ـــ لفــ ـــة امل ــ ـــ ـــ ومــ ــــة ل ــ ـــ ـــ عـ ة التا ــ ـــ ـــ ــ ـــــوات املســـ ـــ ــ ــ القـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــافة إ ـــ ـــ ـــ ـــــيمن، باإلضــ ـــ ــ ــ الـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــرعية  ـــ ـــ ـــــدعم الشـ ـــ ـــ ــي لــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــالف العر ــ ـــ ـــ التحــ

ــ ـــ ـــ ــ ـ ة ال ــ ـــ ـــ ــ ــا املسـ ـــ ـــ ـــ ـــــذ مجاميع ــ ـــ ــــت تتخـ ــ ـــ انــ ــ  ـــ ـــ ــ ـ ـــا ال ــ ـــ ـــــوات صـــ ـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ـ ــيا ا ـــ ـــ شـــ ــية، وميل ــ ــ ـــ رضــ ـــــتخباراتية  ـــ ســـ ـــات  ــ ـــ ن املعلومـــ
ة   .كثكنة عسكر

  :  محافظة -سوق الفيوش  قصفواقعة  -8
ص الواقعة     : م

ـــة  ـــ ــ منطقـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ـــة  ـــ ـــدثت واقعـــ ـــ ــ ـــوش(حـ ــ ـــ ــام ) الفيـ ــ ـــ ـــط العــ ـــ ــ ـ ـــام ا ــ ـــ ــات أمـ ــ ــ روقـــ ــــة ا ــ ــــــف محطـــ ـــــرقية خلـــ ــ ـــة الشــ ـــ ـــ ــــدن (ا ـــ _ عــ
ــ ـــ ـــ خ ) ــ ــــــار ــ ــ 6/7/2015بتـــ ـــ ـــ ـــ م  ـــأ ــ ـــ ــــدوا بــ ـــ ــ ــــذين أكــ ــ ـــ ايا الــ ــ ـــ ـــ ــ ود وذوي دم ال ـــــ ـــ ــــــان الشـــ ــ ــ لســـ ـــ ـــ ــ ــاء ع ــ ـــ ــا جــــ ــ ـــ ــــــب مــــ ـــ حسـ ـــاعة م و ـــ ـــ الســ

ــــق  ـــ ن املوافـ ـــــ ثنـــ ــــــوم  ـــن يــ ـــ ــباحا مــ ــ ـــ ــــون صـ ـــ عـ ــــة وأر ـــ ـــــة وخمسـ امســـ ـــــع 6/7/2015ا ـــذي يتجمـــ ـــ ــ والــ ـــ ـــ ـــوش للموا ـــ ـــــوق الفيــ ــ ســـ ـــ ـــ م و
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ــ ـــ ــ ـــة  ــــرى محافظـــ ـــع قـــ ــ جميــــ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ــع املوا ــ ـــــطاء لبيـــ ســ ـــــاس ال ــه النــ ـــ ــابة . فيـ ـــ ب بإصــ ـــــ ســ ن و ــاروخ ــ ـــقط صـــ ــ ـــث ســ ص،  85حيــــ ـــــ ــ
م  ر  48بلغ عدد القت م ن ب  صابات ما ب واسقتيل، وتنوعت   يدي وفقدان ا   .جل و

ود   :أقوال الش
د  ـــا ــ ــوال الشــ ــ ــ أقـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــــد جــ ــع  45)م، ع، ص(وقـــ ـــ ـــــوش لبيــ ـــوق الفيــ ـــ ـــا سـ ــــ ـــع خلف ـــ ــــذي يقـ ول والـــ ـــــ ــ ـــة الب ــــب محطــــ ـــــكن بجانـــ ســ ــا  عامـــــ

ـــة  ـــ ـــة جماعــ ــ ـــة واقعـــ ـــ ــــذه املنطقــ ـــ ـ ــــــأن  ، بــ ــ ـــ ـــ ي(املوا ــــو ـــ ـ ـــو ) ا ــ ـــ ــــة، و ـــ طـ ــــــف ا ـــة خلــ ـــ ول ونقطــ ـــــ ـــ ـــة الب ـــ ـــــل محطــ ـــة قبـــ ـــ م نقطــ ـــــد ولـــ
ـــا ــ ـــقط صــ ـــ ـــــوق، وسـ ــ الســ ـــ ــ ــــل  ن عمـــ ـــــ ـــا بــ ــ ــا مــ ـــ بــ ، وتقر ــ ـــ ــ ــ وجر ـــ ــ دت قت ـــا ــ ا شــ ـــــد عــ ـــوق و ـــ ـــــل السـ ن داخــ ــ ،  40روخ ـــ ــ ــيال أو أك ــ ــ قتـ

ــــل  ـــ ــ ونقـــ ـــ ـــ ــ ر ــــعاف ا ـــ ـــم إســـ ـــ ــ ف وتــ ـــر ــ ـــ ـــــاظم دمحم شــ ـــ ــم نـ ــ ـــ ـــ ـــــت أرجل ــ ـــــذين قطعـــ ـــ ن الــ ـــــ ـــ ــــــن بــ ــــان مـــ ــ ــــ ـــاثرة و ـــ ـــــدي متنــــ ـــ ــــل وأيــ ـــ دنا أرجـــ ـــا ــ ـــ وشـ
شفيات   .القت للمس

د    ـــا ــ ـــ ــــر ) ن، ف ، م(الشـــ ــ ـــ ـــل 50العمــ ــ ـــ ــــة جالجـــ ــ ـــ ـــــكن منطقــ ـــ ســـ ـــام و ـــ ـــ ــه. عــ ـــ ـــ ــ أقوالـــ ـــ ـــ ـــ ــاد  ـــ ـــ ــ : أفـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــوق املوا ــ ـــ ــــرت ســ ــ ـــ م 6/7/2015حضــ
ــ  ـــ ــ ـــت رج ــ ــابة وقطعــ ــ ــ ــــت إلصـ عرضـــ ـــالف و ـــ ـــائرة التحـ ـــ ــــــن طـ ــــــاروخ مـ ـــقط صـ ـــ ــأة سـ ـــ ــا وفجــ ــ ــ ـ ـــرض بيع ـــ ــ لغـ ـــ ــ ــة موا ـــ ــــرت مجموعــ وأحضـــ

ماعة  ن  ت ن عسكر سرى، وأفاد بأنه توجد نقطت ي (ال و ب ذل) صا _ ا س   .ك تم قصف السوق و
د   ـــا ــ ــــوش )  ص، ع، ع، س(الشــ ــ ــــــكن الفيـ ــــر _ سـ ــ ان حضـ ــ ـــ ــ ـــــل الط ــــن قبــ ــــوش مـــ ــــوق الفيـــ ــــرب ســـ ـــــم ضـــ ــــدما تــ ــــه عنـــ ــــاد بأنـــ ــ ، أفـــ ـــ ــ

ــدما أراد  ــ ــو وعنــ ــ ــــقيقه متــ د شــ ـــا ــ ، وشـ ــ ـــ ـ ــ وجر ـــ ـ ـــود قت ــم بوجـــ ــ ـــدما علــ ــالم عنـــ ــ ــ ســ ـــ ـ ـــر ع س عمـــ ـــــ ــــه أنـ ــــعاف أخيــ ـــوق إلســ ــ الســـ ـــ ـ إ
شال جثة شقيقه أطلقت عناصر من جماعة  ي(ان و سر) صا_ ا ب بفخذه  م وأص   15.النار عل

د  ـــا ــ ــــر ) ع، س، س(الشــ ــ ــــة العمـ لـــ ان ا ــ ـــ ـــــن ســ ـــا 48مــ ــ خ . عامــ ــــــار ــ تـ ـــ ــ ـــه  ـــ ــه بأنـ ـــ ــ أقوالــ ـــ ــ ــاد  ـــ ــــوش 6/7/2015أفــ ــ ـــة الفيـ ـــ ــ منطقـ ـــ ــ م  
ــافة  ـــ ـــ ــد بمسـ ــ ـــ ــ تبعــ ـــ ـــ ـ ة ال ـــــكر ــ ــة العســ ـــ ـــ ــ النقطـ ـــ ـــ ـ ــــدون  ـــ ـــة املتواجــ ــ ـــ وثـ ــــة ا ــ ـــام مجموعـــ ـــ ، قـــ ــ ـــ ـــ ـ ــــوق املوا ــ ــ  200ســـ ـــ ـــ ـ ـــال إ ـــ ــ ــ باالنتقـ ـــ ـــ ـ م

ـــا ــ ــــــوش وقـــ ـــــوق الفيــ ــ ســـ ـــ ـــ ــا  ــــ اتيوشــ ــــالق ال ــ ــــع إطــ ــ ــ موقــ ـــ ـــ ن إ ــاروخ ــ ـــ ان صـ ــ ـــ ـــ ـــــق الط ا اطلـــ ـــــد عـــ ـــوق و ـــ ــ الســ ـــ ـــ ــا إ ــ ـــ اتيوشـ ــــــإطالق  موا بــ
ر ن قتيال وكث من ا ع ن أر ا ما ب ي ب  ، وذ   .سوق املوا

ــــــور   ــاة وصــ ـــ ــ ادات الوفـ ــ ـــ ــ وشـــ ـــ ـــ ــــث القت ـــ ايا وجثـ ــ ـــ ـــ ــــور ال ــ ـــــن صــ ــ ـــدد مـ ـــ ـــة عــ ـــ ـــة الوطنيــ ـــ نــ ــ ال ـــ ـــ ايا إ ــ ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــ ود وأ ـــــ ـــــدم الشـــ وقـــ
ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدم ال ـــ ـــ ــ ــــــن التــ ـــ ـــ ــــع مـ ـــ ــ ـــ ــ قطـ ـــ ـــ ــ ـــ ــافة إ ـــ ـــ ـــ ــائق، باإلضــ ـــ ـــ ـــ ــــك الوثــ ـــ ـــ ــــل تلـــ ـــ ــ ـــ ـ ــــة ب ــ ـــ ـــ نـ ــتفظ ال ــ ـــ ـــ ـــة، تحـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــال التجار ـــ ـــ ـــ ـ ا ـــوق و ـــ ــ ـــ ـــت بالســ ــ ـــ ـــ قــ  

ا ن إجراء الفحص عل ب ومازال ح  ا ل ن الذين اسقطا  سوق الفيوش والذي تم إرسال   .الصاروخ
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يجة    : الن
ن الوطن  ـــــوان ــا القــ ــ ــ ــرد ل ــ ــ تفــ ـــ ــ ــيمة ال ــ ســ ــــات ا ــ ا ن ـــة مـــــــن  ــــذه الواقعـــ ــ ـــد  ـــــوص عـــ ـــــن النصــ ــــد مـ ـــة عديــ ــ عات الدوليــ ـــر ــ شـ ــة وال ـــ يـ

ـــا ــ ــ ـــة عل تبــــ ـــائج امل ــ ـــاعة النتــ ــ شــ ــــك ل ــــة وذلـــ ـــة . العقابيـــ ـــ مـ ر ــــذه ا ـــ ــ  ـــ ــ ــــق  ـــق والتحقيـــ ــ ـــــد وتوثيــ ــ رصــ ـــ ــ ـــدة  ــ ــ ــــة جا نـــ ـــت ال ــ ـــــد عملــ وقــ
ود  ـــــ ـــــادات الشــ ــــب إفــ ا بحســـ ي ــ ـــ ــ ــ راح  ـــ ــ ــة وال ـــ نــ ــاء ال ــ ــــل أعضـــ ــــــن قبـــ ــنعاء مـ ــ ــ ــيال و  48الشـ ـــ ن  37قتــ ـــــدني ـــــن املــ ـــم مــ ــ ــ ل ــا  ــــ حـ جر

ــاء ــ ـــ ــع. بر ــ ــــداث  ومــــ حــــ ـــات  ــ ـــ دفة، ومجر ـــــ ـــة املســـ ـــ ــع الواقعــ ــ ــ وموقـــ ـــ ـــ ر ــ وا ـــ ـــ ـــدد القت ــ ــ عـــ ـــ ـــ ــوا ع ــ ــ ــــد اتفقـ ــ ود قــ ـــــ ـــة الشـــ ـــ أن غالبيــ
ــ أن  ـــ ــ ــــبعض إ ــار الـــ ـــ ـــد أشــ ـــ ود، فقـ ـــــ ــــض الشــ عـــ ـــوال  ــ ـــب أقــ ـــ ــــــت بحسـ ـــار اختلفـ ـــ نفجـ ــباب  ــ ــ ــــــات أسـ ــة، إال أن روايـ ـــ ــــوع الواقعــ ــــد وقـــ ــ عـ

ون ، أشـــــــار ـــــ شـ ــــون و يعــ ن ي ــا املــــــواطن ــ نمــ ـــوق ب ــ ــ الســ ـــ ـ ــــم ع ـــد تــ ان قـــ ــ ـــ ـ ــــف الط ــــرب  قصــ ــــذين ضـــ ن الــ ــاروخ ــ ــ أن الصــ ـــ ـ ـــــرون إ آخـ
ـــة  ـــ ـــــل جماعـ ــــــن قبــ ــا مـ ــــ اتيوشـ خ  ــوار ــ ـــالق صـــ ــ ة وإطــ ـــــكر ــــات العســ ـــ ب التحر ـــــ ســ ــــان  ــ ـ ـــة  ـــ ادثـ با با ــ ـــ ســ ــ و ـــ ــ ــــوق املوا ــ ي(سـ ــــو ـــ _ ا

ـــا ــ ـــون ) صــ ــ ــ ــا ت ـــ مــ ان فر ــ ـــ ــ ـــــل الط ــــــن قبــ ــــــو أي مـ ـ ـــــن ا ــاءا مــ ــ ن جـــ ــاروخ ــ ـــد أن الصـــ ـــ ــ تأكيـ ـــ ــ م ع ـــدر ـــ ـــــدم قـ عــ ــــرون  ــاد آخـــ ــ ــا أفـــ ـــ نمــ ب
خ قاد خ صوار وذه الصوار س ا   .مة من مواقع إطالق  ال ول

ــــرورة  ــ ـــ ــــــرى ضـ ـــ ــ تـ ـــ ـــ ــ ر ـــــن ا ــ ايا مـــ ــ ـــ ـــ ــ ود وال ـــــ ـــ ــا للشــ ــ ـــ ـــ ـــــن مقابل ـــ ــــة مــ ـــ ــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ ــــت ل ـــ ــ خلصـــ ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــات واملعطيـــ ــ ـــ يـ ي ــــذه ا ـــ ـــ وإزاء 
ــ  ـــ ـــ ــ ن ال ــاروخ ــ ـــ ــا الصـــ ـــ ـــ ــات بقايــ ــ ـــ ــو عينـــ ــ ـــ ـــن نـــ ـــ ــــد مــــ ــ ــتم التأكــــ ــ ـــ ن ليـــ ـــــ ـــ ة الفنيــ ــ ـــ ـــ ــ ر ا ــــــار ــ ـــائج تقــ ـــ ـــار نتــــ ـــ ــات وانتظــــ ــ ـــ ــتكمال  التحقيقـــ ــ ـــ اســـ

ـــل ال ــم مــــــن قبـــ ـــ ـ ـــلت ل ـــراف، أرســـ طـــ ــــع ردود  ــــــاك ، مــ ن ــــذا  ــ ن عــــــن  ــــؤول ــد املســ ــ ــ تحديــ ـــ ـ ـــة  نـــ ــتفيد ال ـــ ــ سـ ـــ ـ ــة وال ـــ ـــة الوطنيـ نـــ
ــراد  ــ ــ ـــ فـ ــات و ــ ـــ ـــ ــا ا ــ ـــ ـــ ـــــاء عل ـــ تحدد بالبنــ ـــــ ـــ ــ ســ ـــ ـــ ــ ـــة ال ــ ـــ افــ ـــائج  ـــ ــ ي النتــ ـــا ــ ـــ ــ ـــا ال ـــ ــ ــ ر ــ تقر ـــ ـــ ــ ـــتقدم  ـــ ــ ــــة ســ ــ ـــ نـ ــــــك فال ـــ ــ ذلـ ـــ ـــ ــ ـــا ع ـــ ـــ وعطفـ

ايا زة العدلية إلنصاف ال ي يقدموا لألج اك  ن ذا    .16املرتكبة ل
س الغزا -9 ل رو  :  محافظة عدن –واقعة قصف م

خ  ــــــار ــ ــاء بتــ ــــ ــ ــــوم الثالثــ ـــ ــباح يـــ ــ ـــ ــ صـــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ــ أنــــ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ص الواقعــــ ــــــت ــــورة 9/2/2016تــــ ــ ـــ ـــة املنصـ ــ ـــ ــ منطقــ ـــ ـــ ــ ـــازل  ـــ ــ ــــد املنــ ـــ ــــف أحـــ ـــ ــم قصـــ ــ ـــ م، تـــ
ـــقوط  ـــ ــ ل وســ ـــــ ـــ ــ ــار امل ـــ ــ يـــ ــ ا ـــ ـــ ــ ـــا أدى إ ـــ ــ ـــو أرض، ممــ ــ ـــ ـــاروخ جــ ـــ ــ  4بصـــ ـــ ـــ ــ ــ ال ـــ ـــ ــ ـــس الغزا ـــ ــــ ــرة رو ــ ـــ ـــراد أســـ ــ ـــ ـــــن أفــ ـــ ــــة مــ ـــ ــابة طفلـــ ــ ـــ ــ وإصــ ـــ ـــ ــ قت

ل    .سكن امل
ـــد  ـــ ـــ م وقـــ ـــــ ـــ ــ ود، ومــ ـــــ ـــ ــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ ايا وشــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــوال ذوي ال ــ ــ ـــ ــ أقـــ ـــ ـــ ــ ــ ان )ص.م.ص.س(، و)س.ف.س.ب(ورد  ــ ـــ ـــ ــ ــ دوا الط ـــا ــ ـــ ـــ م شـ ـــأ ــ ـــ ـــ ، بـ

ـــاعة  ـــ ـــ ــــــوا السـ ـــار حــــ ــ ـــ ــــة، وانفجــ ـــ ــ ـ ـــاءة قو ــ ـــ دوا إضــ ـــا ــ ـــ ــأة شــ ــ ـــ و، وفجـــ ـــا ــ ـــ ــــق بــ ــ ــار،  3:30يحلــــ ــ ـــ نفجـــ ــــذا  ـــ ـــ م ل ــــــماع ــ ـــد ســ ــ ـــ عــ ــباحا، و ــ ـــ صـــ
ـــــه، ـــ ـــان وقوعـ ـــ ـــ ــ م ـــ ـــ ـ ــــوا إ ــ ـــ ــ م  توج ـــ ـــ ـ ـــس الغزا ـــ ـــ ل رو ـــــ ـــ ـ ــ م ـــ ـــ ـ ــــر  ــ ــــد انفجـــ ـــ ــاروخا قــ ــ ـــ ـــدوا صــ ـــ ــ ــــــا فوجـ ــ ـــــل، كمـ ــ امــ ه بال ـــدم ـــ ــ تـــ ـــ ـــ ـ ـــا أدى إ ـــ ــ مـ

ـــة  ـــ ــرة إال طفلـ ــ ــ سـ ــــــن  ــــوا مـ ــ ـــــم تنجـ ل، ولــ ـــــ ــ ــــام امل ـــ ــ ر ـــ ــ ــاثرة  ــ ــ ــ متنـ ـــ ــ ـــس الغزا ـــ ـ ــرة رو ــ ــــــن أســـ اص مـ ـــــ ــ ــــة أ ــ عـ ـــــث أر ـــالء جثــ ــ ـــاينوا أشــ ـــ عـ
شفى ا إ املس ا بليغة تم إسعاف حة وإصاب   .انت جر
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ــه  ـــ ــــة، أنـ ــان الواقعــ ــ ــ ــ م ـــ ـ ول إ ــال ــ ـــة بــ ــ نـ ـــل ال ـــن قبـــ ــــف مـــ لــ ــة، امل ـــ ــــق املعاينـ ــ ــد فر ــ ــا  وأكــ ــــ ـــم العثــــــور عل ــ تـــ ـــ ـ ــــظايا ال ــــالل الشــ مــــــن خــ
ــــــوات  ع لقــ ـــا ــ ان التـــ ــ ـــ ـــ ـــــل الط ــــــن قبـــ ــــه مــ ـــ ـــم إطالقـ ـــ ـــــو أرض تــ ـــاروخ جـــ ـــ ـــه صــ ـــ ب بــ ـــــ ســـ ــــــار  نفجــ ن أن  ـــــ ــة، تبـــ ـــ ـــــل الواقعـــ ــ ل محـ ـــــ ـــ ــ امل ـــ ـــ
ـــو  ــ ـــ دف  ـــــ ـــع املســـ ـــ ــــة أن املوقــ ــ نــ ن ل ـــــ ــــا تبـــ ــ ة، كمــ ــ ـــ ـــ ـــــذه الف ـــ ـــالل  ـــ ــــة خــ ــ ـــــواء اليمنيــ جـــ ــ  ـــ ـــ ــيطرة ع ــ ـــ ــا املسـ ــــ ــ و ــــي،  ـــ ـ ـــالف العر ــ التحـــ

ل ملواطن يق هم داف عسكر   . ع   سك ال توجد فيه أي ثكنات أو أ

ــــــة يجـــ   :  الن
ـــوال  ــ ـــ ود، وأقــ ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــة وشــ ـــ ـــ ــــــر املعاينــ ـــ ـ ــ تقر ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ــة، ومـ ـــ ـــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ ـ ــ  ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ـــ ــ ــــن خـ ـــ مـــ

ـــــت ــ ــد ث ــ ــية، فقـــ ـــ ــــف القضــ ــــة بملـــ ــ ــــــررات املرفقـ ـ ـــائق وا ـــ ـــة، والوثـ ــ ر الطبيــ ــــــار ـــه التقـ ـــ ـــا احتوتـ ـــ ، ومـ ــ ـــ ــ ر ـــة  ا ـــ ـ ـــة ان ا ـــ نـ ـــدى ال ــ لــ
ــــل  ـــن قبـــ ــرد مــــ ــ ـــــى الـــ ــــة لـــــــم تتلقــ نـــ ـــم أن ال ـــ ــــع العلـ ــ الـــــــيمن، مـــ ـــ ــ ــــدعم الشـــــــرعية  ــي لـــ ــ ـــ ـــالف العر ــ ع للتحــ ـــا ــ ان التــ ــ ـــ ــ ــ الط ـــ ــ ـــــؤولة  املســ

ذه الواقعة/قيادة قوات التحالف شأن  ا  ستفسار املقدم إل وادث عن  ك لتقييم ا ق املش   .الفر
ة مشعبه  - 10 ل  قر ان التحالف م  :  محافظة البيضاء  –واقعة قصف ط

ص ــــــت ـــ خ  تـ ــــــار ــ ـــه بتـــ ـــ ــ ــ أنــ ـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــ ــ 30/8/2016الواقعـ ـــ ـــ ـــ ــع  ـــ ـــ ـــذي يقــ ـــ ـــ ـــروي الــ ـــ ـــ ـ ــــدهللا ا ـــ ـــــر دمحم عبـــ ـــ ـــــواطن ياســـ ـــ ل املــ ـــــ ـــ ـــ ـــــف م ـــ ـــــم قصــ ــ م تـــ
ــــل  ـــ ــ مقتــ ـــ ــــ ـــا أدى إ ـــ ــــــو أرض، ممـــ ـــاروخ جـــ ـــ ــــــاء بصـــ ــة البيضـــ ـــ اس بمحافظــــ ـــــ ــــ ــــة مك ــ ــــــوا مدينـــ ـــــرة ) 10(ضـــ ـــ سـ ــراد  ــ ــ ــن أفـــ ــ ـــ اص مــ ـــــ ــــ أ

ل، وإصابة ال ن  امل ساء وأطفال) 3(ساكن م  ن بي   . آخر
  :  أسماء القت

  العمر  سم  م
روي  1     ياسر دمحم عبدهللا ا
روي  2     شيماء عبدهللا ا
روي  3     اجر دمحم عبدهللا ا
ه  4 ه احمد الزر ي عبدر     اما
ري   5     م  عبدهللا دمحم الش
ري   6     افراح ع دمحم الش
روي  7     ديل ياسر دمحم ا
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روي  8 يل دمحم ا     رنا ن
ن عبدهللا قاسم  9     سر

روي  10 ار دمحم عبدهللا ا     از
  

ن   :  أسماء املصاب
  العمر  سم  م
روي  1     عبدهللا مصطفى دمحم ا
روي  2 م دمحم عبدهللا ا     ر
روي  3     دمحم ياسر دمحم ا

  

ود وذوي  ـــــ ـــ ــ ــوال الشــ ــ ـــ ـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــ ــ ـــد ورد  ـــ ـــ م وقـــ ـــــ ـــ ــ ـــة ومــ ــ ـــ نــــ ـــل ال ـــ ــ ـــ ــــن قبـ ـــ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــتماع إلــ ــ ـــ سـ ــــــم  ـــ ـــــذين تـــ ــ ـــ ايا الــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ، )م.ص.ع(، و)ا.م.ا(ال
ــــــن ) ا.ع.م(.و ـــ ن مــ ـــــ ـــ ــ ــام مسـ ـــ ـــ ــ ـــــد أن قـ ـــ عـــ ــــروي  ـــ ــ ــ ــــدهللا ا ـــ ـــ ـــر دمحم عبـ ـــ ـــ ـــــواطن ياســ ـــ ل املـــ ـــــ ـــ ــ ـ ـــــف م ـــ ــام بقصـــ ــ ـــ ــ ـــالف قــ ـــ ــ ان التحـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــأن ط ــ ـــ بـــ

ــ ـــ ـــعبة، وقـ ـــة مشــــ ـــ ــ قر ـــ ـ ـــــــرب إ ي  ــو ــ ـــــادي حــ م قيـ ـــــ ـــــن بيــ ل مـ ـــــ ـ ــــوار امل ــاء بجـــ ـــ ـــا باالحتمـ ــ ــــوات صـ ي وقـــ ــــو ــ ــــة ا ــتخدام جماعــ ــ ام باســـ
ان التحالف يتعقبه ان ط عدما  ل الذي تم قصفه    .أحد املنازل لالختباء فيه، ووضع سيارته بجانب امل

يـجة   :  الن
ــالف  ــ ـــ ــ ـــوات التحـ ـــ ـــ ع لقـ ـــا ــ ـــ ـــــوادث التــ ــ ـــ ــيم ا ــ ــ ـــ ك لتقيـ ـــــ ـــ ــــق املشــ ـــ ـــ ــــل الفر ــ ـــ ــــن قبـ ـــ ـــة مـــ ـــ ــ ــذه الواقعــ ــ ـــ ـــ ــــــأن  ـــ شـ ــيح  ــ ـــ ــ ــــة توضـ ــ ـــ نـ ــــــتلمت ال ـــ اسـ

ـــــه ــــذي ورد فيـ ــالف : والــ ــ ـــــوات التحــ ــــس ا -أن قـ ــ نفــ ـــ ـــــيط  -ليــــــوم ـ ــ محـ ـــ ـ ـــة  ـــا املقاومـــ ــ ــناد جــــــوي لصـ ــ ـــام إســ ـــ ـــع م ــ ـ ــذ أر ـــ نفيـ ــــت ب قامــ
ـــت  ـــ انــ ــا  ــــ ــ ة، وجميع ـــــكر ــ ة عسـ ــ ـــ ـــ ا م داف ـــــ ــــق اســـ ـــ ــــــروعة يحقـ ة مشــ ـــــكر ــ ـــداف عسـ ـــ ــ ــا أ ــ ـــ ـ ـــداف جميع ـــ ــ ــــة أ ــ عــ اس ألر ـــــ ـــ ــــة مك ــ ــ مدير

ــافة  ـــ ـــ اس مســ ـــــ ـــ ــ ــــة مك ــ ـــ ـــــن مدينـ ـــ ـــد عــ ـــ ــ ــــان يبعــ ــ ـــ ـ ــــدف  ـــ ــ ـ ــــرب  ـــ اس، وأقـــ ـــــ ـــ ــ ــــة مك ــ ـــ ـ ــــــي ملدير ـــ ـ ــاق العمرا ـــ ـــ ــــارج النطــ ــ ـــ ــ  2خـ ـــ ـــ ــ ، و ــ ـــ ـــ ــ ــــــو م ــ كيلــ
ــــــافة ــاء  مسـ ـــ ـــــف أي أحيــ ــا بقصــ ــ ـــ ــــــر قيام ــالف تنكـ ـــ ــــوات التحــ ــــإن قـــ ــ ــــك فـ ــ ــــــوء ذلـ ــ ضـ ـــ ــ ــــة، وع ــان املدنيـــ ــ ــ ـــــرار باألعيـ ضــ ـــب  ـــ ـــه لتجنـ ــ آمنــ

اس ة مك   .سكنية بمدير
ـــه  ـــ تــ ــا أثب ــ ايا، ومــــ ــ ـــ ـــ ــوال ذوي ال ــ ــ ود، وأقـ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـــت  ـــ ــ قامــ ـــ ــ ـــق ال ـــ ـــراءات التحقيــ ــ ــــالل إجـــ ــــن خــــ ومـــ

ــاء ــ ـــ ــا جـ ــ ـــ ــية، ومـ ـــ ــــــف القضـــ ـــة بملــ ــ ر املرفقـــ ــــــار ــة،  التقــ ـــ ــان الواقعـــ ــ ــ ــ ــ م ـــ ـــ ول إ ــال ــ ــ ـــف بــ ــ لـــ ــــد امل ــ ــــل الراصــ ـــ ــــن قبـ ـــ ــــوع مـ ـــ ـــر املرفـ ـــ ــ ــ التقر ـــ ـــ
ـــو أرض تــــــم  ـــاروخ جـــ ـــفه بصـــ دف تــــــم قصـــ ـــــ ل املسـ ــــــ ــــة أن امل نــ ن ل ـــــ ــد تبـ ــ ــية، فقــ ـــ ـــــف القضـ ا ملـ ــ تضــــــم ـــ ـ ــباب ال ـــ سـ ــ  ـــ ـ ــاء ع ــ نــ و



   

-71-  

ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ان ال ــ ـــ ـــ ــــون ط ـــ ـ ــيمن،  ـــ ــ الـــ ـــ ـــ ــــــرعية  ـــدعم الشــ ــ ــــــي لـــ ــ ـــالف العر ــ ــــوات التحـــ ــ ــة لقــ ـــ عـــ ــائرات التا ــ ـــ ـــــدى الطـ ــ ـــن إحـ ـــ ــــة مــ ــ ـــو إطالقــ ــ ـــ ــالف  ــ ـــ تحـ
ــيح  ــ ــــذكرة التوضـــ ــ مـــ ـــ ــ ـــا ورد  ــــــي مــــ ــــه ينفـ ــد ذاتـــ ـــ ــذا بحــ ـــ ــ ة، و ــ ـــ ــ ـــــذه الف ــ ـــالل  ـــة خــــ ـــة اليمنيــــ ــ ــ ور م ـــــواء ا ــ أجــ ـــ ــ ـــد ع ــيطر الوحيــــ ــ املســـ
ــــل  ــــع محـــ ـــــف املوقــ ــــوات التحــــــالف بقصـ ـــام قـــ ــ ـــــدم قيـ ـــأن عـ شـــ ـــوادث  ــــ ــيم ا ــ ك لتقيــ ـــــ ــــــق املشـ ــــل الفر ـــة مــــــن قبـــ نـــ ــ ال ـــ ـ ـــلمة إ املســـ

ـــت  ـــ ـــ ــد ث ــ ـــ ـــة فقــ ــ ــاء عليــــ ــ ـــ نــ اس، و ـــــ ــــ ــــة مك ــ ـــ ــ مدير ـــ ــــ ــــق  ـــ ــع التحقيــ ـــ ـــ ــــة مـ ــ ــــذه الواقعـــ ـــ ــ ــــــن  ــالف عـــ ــ ـــ ان التحــ ــ ـــ ــــ ــــؤولية ط ـــ ــــة مســ ــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ لـ
طر ن ل م املدني ض عر ي السكنية و م باملبا ي وقوات صا الحتما و   .ثبوت مسؤولية ميلشيا ا

ل أسرة طارش دمحم النعي   -11   : محافظة صنعاء  -واقعه قصف م
خ  ــــــار ـــه بتــ ـــ ـــة أنــ ــ ص الواقعـــ ــــــت ــتداد 18/2/2016تــ ــ ـــ ــاء اشـ ــ ــ ــــــوات م، وأثنــ ن قــ ـــــ ـــا بـــ ـــ ــنعاء مــ ــ ـــ ــــة صـ ـــ ــــم محافظـ ــ ــ ـــة  ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ـــات  ــ ـــ املواج

ــــــن  ــ مـــ ـــ ــــ ـــة م ــ ـــ ـــا قر ــ ــــ ــــــزوح أل ــاك نـــ ــ ـــ نـ ــــان  ــ ـــ ــــرى،  ـــ ــــة أخـ ـــ ــ ـــــن ج ــ ـــا مــ ــ ـــــوات صـــ ي وقــــ ــــو ـــ ـ ــيا ا ـــ شــــ ــــــر ميل ـــة وعناصـــ ـــ ــ ـــــن ج ــ ش مــ ـــــ ـــ ا
ــيارة  ــ ـــ ــــف السـ ــــم قصــــ ـــ ـــة، تـ ــ ـــ ــن القر ــ ـــ وح مـ ـــــ ـــ ــ ال ـــ ـــ ــــيف النعي ــ ســــ ـــ ـــ ــــــارش دمحم ع ـــــرة طــ ـــة أســـ ـــ ــــد محاولــ ــ ــارك، وعنــ ـــ ــ ب املعـ ـــــ ســـ م  ــازل ـــ منـــ

ستلقو  انوا  م) 9(ا مما أدى إ تدم السيارة ومقتل ال  سرة وأقار   .من أفراد 
  :  أسماء القت

س  العمر  سم  م   ا
م  1   أن  سنة20  ابراج عامر الد
  طفلة  سنة 12  امل عبدالو النعي  2
م  3   طفلة  سنوات 5  عفراء ع يح الد
م  4   اث  سنة 30  يفاء عامر الد
  طفل  سنوات 7  ع النعي احمد زخيم  5
  طفل  سنة 16  حافظ احمد صا النعي  6
  طفل  سنوات 8  دمحم عبد الو النعي  7
  طفل  سنوات 9  ماجد زخيم طارش النعي  8
س عبدالو النعي  9   طفلة  سنوات 8  بلق
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زة دمحم ع سيف  10   أن  سنة 40  عز
  طفل  سنوات 10  ع صا النعي  11
مع   12   ذكر  سنة 45  يح الد

  ج 

م  ــ ـــ ـــ ـــة، ومـ ـــ ــ نـ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبـ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــتماع إلـ ــ ـــ ســ ــــــم  ــــذين تـــ ــ ايا الـــ ــ ـــ ـــ ـ ود وذوي ال ـــــ ـــ ــــــوال الشـ ــ أقـــ ـــ ـــ ـ ـــد ورد  ـــ . م. ج(، و )ف. ي. م. ن(وقـــ
ي )ف. ي ـــا ــ ـــ ن مبــ ـــــ ـــ ا بــ ــ ـــ ـــ ـــــزت بأســ ــ ـــــم، وتمركـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ــ ـــة م ــ ـــ ــ ــ قر ـــ ـــ ــ ــــرت  ـــ شـــ ـــا ان ــ ـــ ي وصــ ــــو ـــ ـــ ــيات ا ــ ـــ شـــ ــــــاده أن مل ـــ ــا مفـ ــــ ـــ ، مـ

ــ ـــ ـــ ـــ ــــــاء املواج ـــ ـــه أثنـ ــ ـــ ـــة، وأنــ ــ ـــ ــ ــــــازل، القر ـــ ــــــن املنــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ــ ـــدم الكث ـــ ـــ ــم تـ ـــ ــ ـــا تــــ ــ ـــ ـــوات صــ ـــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـــ ــيا ا ـــ ـــ شـــ ــــوط ومل ــ ـــ ش الـ ـــــ ـــ ــ ن ا ــ ـــ ـــ ات بــ
ــ  ـــ ـــ ـ ــــــارش دمحم ع ــرة طـــ ــ ـــ ــــؤالء أســ ــ ـــ ــــــن  ــــة، ومـــ ـــ ـــن املنطقــ ـــ ـــا مـــ ــ ـــ ـ ــــــن  ــ مـــ ـــ ـــ ـ ــــروب الكث ـــ ــ ن، و ـــــدني ـــ ايا املـ ــ ـــ ـــ ـ ـــن ال ـــ ــ مـــ ـــ ـــ ـ ـــقوط الكث ــ ـــ وسـ

ــيارة للق ــ ـــ ـــ م الســ ــــعود ـــ ـــ ــــــرار وصــ ـــ م الفـــ ــــــاول ــ ـــ ـــــاء محـ ـــ ـــ ــــــوا أثنـ ـــ ــ عرضـ ـــذين  ــ ـــ ـــ ــــه، الـ ـــ ــ ـــ ــ وأوالده وأقار ـــ ـــ ــ ــ ــــيف النعي ـــ ــ ــــدى ســـ ــ ـــ ـــن إحـــ ـــ ـــ ــــــف مـــ ـــ ــ صـ
م  ا وعدد انوا عل ب  تمدير السيارة ومقتل وجرح من  س عة لقوات التحالف، مما    .ص 12الطائرات التا

ــــــة يجــ   :الن
ـــه  ـــ ـــا احتوتـ ــ ، ومــ ــ ـــ ــ ر ــــــوال ا ود، وأقـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ ــــذه الواقعــ ــ ـ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ مــ

ــائق ــ ـــ ـــة، والوثــ ـــ ــ ر الطبيـ ــــــار ــ ـــــؤولة  التقـ ــ ــــة املســ ــ ـــ ـــة أن ا ـــ ــ نـ ــــت ل ـــ ــ ــد ث ــ ـــ ـــــات، ، فقــ ـــ ـــن معطيـ ــ ـــ ــية مـ ــ ـــ ــــف القضــ ــ ــــة بملـــ ــ ــــــررات املرفقـــ ـــ وا
ــي ــ ـــ ـــالف العر ــ ــــوات التحــ ــــة لقـــ ــ عـ ان التا ــ ـــ ــ ـــوات الط ـــ ــ قـ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ــــل . عـ ــــــن قبـــ ـــــرد مـ ـــــى الــ ـــم تتلقــ ـــ ـــة لـ ـــ نـ ـــم أن ال ـــ ــع  العلـ ــ ، مـــ

ا /قيادة قوات التحالف ستفسار املقدم إل وادث عن  ك لتقييم ا ق املش ذه الواقعةالفر   .شأن 
ل  - 12 ي  واقعة قصف م با   :  اب حافظةم-دمحم احمد الس

خ  ــــــار ــ ــة بتـــ ـــ ـــ معـــ ـــــوم ا ـــ ــباح يـــ ــ ـــ ــ ــ صــ ـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ ــ أنــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ـــ ي، 28/8/2015تــ با ــ ـــ ـــ ــ ـــد السـ ـــ ــ ـــواطن دمحم أحمـــ ـــ ـــ ل املــ ـــــ ـــ ــ ـ ـــرض م ـــ ـــ عــ م 
ل  ـــــ ــ ـــدم امل ـــ ــ تـ ـــ ــ ـــا أدى إ ـــ ـــاروخ ممـ ـــ ــــــف بصـ ــ القصـ ـــ ــ ـــة آب، إ ــ ــار محافظــ ــ ـــ ــــة الظ ـــ ــي مدير ــ ـــ ــــل ر ه جبـــ ــ ـــ ــ ــ من ـــ ــ ــ  ـــ ــ ـــائن  ـــ ـ ـــل، ال ـــ امـ بال

ص واحد إصابة بليغة) 7(ومقتل  ن فيه وإصابة    .من الساكن
  :  أسماء القت

  العمر  سم  م
ي  1 با   عام15  عبدامللك وليد دمحم الس
ي  2 با   عام 14  عبد الغ منذر دمحم الس
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ي  3 با   عام 25  خالد دمحم احمد الس
ضور   4   عام 60  جميلة دمحم ا
يدمحم احمد عبدالغ   5 با   عام 70  الس
ر  6 ن عدنان دمحم ا ن  حن   عام
سي  7   عام25  حنان دمحم احمد ا

  ج

ن   :  أسماء املصاب
  عام20  سعيد عبده دمحم الدال  1

  

ـــمنته  ـــ ـــ ــا تضـ ــ ـــ ــة، ومـــ ـــ ـــ ــان الواقعــ ــ ـــ ــ ـ ــ م ـــ ـــ ــ ول إ ــال ــ ــ ـــ ن بـ ــ ـــ ـــ لفــ ـــة امل ــ ـــ نــ ـــدي ال ــ ـــ ــــل راصــ ــ ـــ ــــن قبـ ـــ ـــــوع مـــ ـــ ـــر املرفــ ــ ـــ ــ ـــمنه التقر ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــــب مـــ ـــ حســـ و
ـــه  ـــ ـــ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــ ـــ ــــــائق والتقـــ ـــ ــ م الوثـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــة، ومـ ــ ـــ ـــ ود الواقعـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــــوال شـ ـــ ــ ـــ ايا وأقـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــ ــية، ومــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــف القضـ ـــ ـــ ـــ بملـ

ــ.ا(،  و)ق.ا.س.م( ـــ ـــ ــ ـــذر )ع.ـ ـــ ـــ ــــدالغ ومنـ ـــ ـــــد وعبـــ ـــ ــــــاءه خالــ ـــ ــة، وأبنـ ـــ ـــ ـــه جميلــ ـــ ــ ـــه وزوجتــ ــ ـــ ــــــكن فيــ ـــ سـ ــــذي  ــ ـــ ي الـ با ــ ـــ ـــ ل دمحم الســ ـــــ ـــ ــ ــــــإن م ــ ، فــ
ه واملســــــبح ــ ـــ ـ ـــراح واملن فـــ ــالة  ـــ ـــوار صـ ـــي  بجـــ ــ ـ ــــل ر ـــة جبــ ــ قمـــ ـــ ـ ــ أع ـــ ـ ــع  ـــ ــــذي يقـ ــــدامللك ووليــــــد، والــ ــــل وعبــ ـــن قبــ عــــــرض للقصــــــف مـــ  ،

ب  ـــــ سـ ــا  ــرة، كمــــ ــ ســ ــراد  ــ ـــل أفــ ــ ه ومقتـ ـــدم ــ تـــ ـــ ـ ـــا أدى إ ــيمن ممـــ ــ الــــ ـــ ـ ــــدعم الشــــــرعية  ــي لــ ـــ ـ ـــالف العر ــ ـــوات التحـ ع لقـــ ـــا ــ ان التـ ــ ـــ ـ الط
ـــــطح  ــــــوق ســــ ــا فــ ـــ انتـــ ــــــان  ــي اللتـــ ــــ ســ ــان ا ــ ـــ ، وحنـ ــ ـــ ــــ را ن ا ـــــ ن، حنـــ يت ــ ـــ ـــ ـــل ال ـــ ــ مقتـــ ـــ ـــ ل  ــ ـــ ـــ ــ امل ـــ ــــ ــــقط ع ـــ ـــذي سـ ـــ ــــاروخ الــ ــ الصــ

دف، وأ ـــــ ل املســـ ـــــ ـــ ــاور للم ـــ ــ ـ ــا ا ــ ـــ مـ ل ــــــن م ـــالقرب مــ ـــ م بــ ـــام ـــ ــــون أغنــ ـــ ــــانوا يرعـ ـــ ـ ـــذين  ــ ــاة الـــ ــ ــ ـــد الرعــ ــ ـــا أحـــ ــ ــــــف أيضـــ ــ القصــ ـــ ـــ ب  ـــــ صـــ
ـــــكري أو  ــ ــــدف عســ ـــ ـ ــا أي  ـــ ـــ ــن ف ــ ـــ ــم يكـ ـــ ــ ا لــ داف ـــــ ـــم اســـ ـــ ــ تــ ـــ ـــ ـــة ال ــ ــ  أن املنطقــــ ـــ ـــ ـــر ع ـــ ــ ــ التقر ـــ ـــ ـــد  ـــ ــــــم التأكيـــ ـــا تــ ـــ ـــة، كمــ ـــ ــان الواقعــ ــ ـــ ـ م

ة   .ثكنات عسكر

يجة   :الن
ــ  ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــة، ومــ ــ ـــ ــذه الواقعــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ـــ ــ أجر ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــــ ـــ ـــــن خـــ ـــ ايا مــ ــ ـــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ ود، وإفـ ـــــ ـــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ شــ

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــة أن ا ـــ ــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ـــ ــــت لـ ــ ـــ ـــ ــد ث ــ ـــ ـــ ــية، فقــ ــ ـــ ــ ــــــف القضـــ ــ ـــ ـــة بملـ ـــ ــ ـــ ــــررات املرفقـ ــ ـــ ـــ ـــائق وا ـــ ـــ ر والوثـــ ــــــار ــ ـــ ـــه التقـ ـــ ــ ـــ ـــا احتوتـ ــ ـــ ـــ م، ومـ ا ــ ـــ ـــ ــ ــ وج
ــــادر  ــع املصــــ ــ ــــــراكة مـــ ـــــيمن، بالشـ ــ الــ ـــ ــ ــــــرعية  ــــدعم الشـ ــ ــــــي لـ ـ ـــالف العر ــ ـــة  للتحـــ ـــ عـ ــائرات التا ــ ــ الطـــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ــــــؤولة عـ املسـ

ـــو  ـــ ـــ ــ ـــة للقــــ ــ ـــ ـــ عــــ ــية التا ـــ ــ ـــ ـــ ــــــوات رضــ ـــ ـــ ــ ــــــادة قـ ـــ ـــ ـــل قيـــ ـــ ـــ ـــ ـــن قبـــ ـــ ـــ ـــ ــرد مـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــــى الـــ ـــ ـــ ـــ ــم تتلقـ ــ ــ ـــ ـــ ــة لـــ ـــ ـــ ـــ ــ نــ ـــم أن ال ـــ ـــ ــ ــع  العلــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــة، مــ ـــ ـــ ـــ ــ وميــ ة ا ــ ـــ ـــ ــ ـــ ات املســ
ذه الواقعة/التحالف شأن  ا  ستفسار املقدم إل وادث عن  ك لتقييم ا ق املش   .الفر
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عم  - 13 ائل سعيد ا موعة  عة  عز  –واقعة قصف مب الشركة اليمنية لتحلية املياه التا   : محافظة 
ص ا ــــــت ـــ خ تــ ــــــار ــ ــه بتـــ ـــ ـــ ــ أنـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــ ـــة 3/11/2016لواقعــ ـــ ـــ موعــ ـــة  ـــ ـــ عــ ــاه التا ــ ـــ ــ ــــة امليــ ــ ـــ ــــركة تحليــ ـــ ـــ ـــة لشـ ــ ـــ دارة القديمـــ ــ  ـــ ـــ ــ ـ ــــرض مب ــ ـــ عــ م 

ــــل  ــ ومقتـــ ـــ ــ ــــدم املب ـــ ــ  ـــ ــ ـــا أدى إ ـــــف صـــــــارو ممـــ ـــز لقصــ عــــ ـــة  ــا محافظــــ ــ ـــ ــــة ا ــ مدينــ ـــ ــ عـــــــم  ــــل ســـــــعيد أ ائـــ ات  ـــر ــ ــابة ) 2(شـ ـــ وإصــ
ن  الشركة) 15( ن من العامل   .آخر

ايا   :  أسماء ال
نة  العمر  سم  م ية  امل   حالة ال
د عثمان  1 اض توفيق مجا   متو  مقاول محطة التحلية  عام 34  ر
  متو  مقاول محطة التحلية  عام 36  عبده دمحم يح  2
  إصابة بليغة  عامل محطة التحلية  عام 35  سامي احمد دمحم صا  3
 إصابة بليغة  عامل محطة التحلية  عام 30  دمحم يح دمحم املساوي   4
وش  5  إصابة بليغة  عامل محطة التحلية  عام 31  مروان ع صا ع ح
قي  6 ر العر يل طا دان ن   إصابة متوسطة  عامل محطة التحلية  عام 31  و
ي   7 ن متوسطة  عامل محطة التحلية  عام 39  مفيد عبدالرحمن ع الشم   شبكة الع
ن  8 له احمد عبدالرب الدخ ن متوسطة  عامل محطة التحلية  عام 34  عبد   شبكة الع
ن متوسطة  عامل محطة التحلية  عام 32  رفيق عبدهللا حسن فاضل  9   شبكة الع

ب  10   عامل محطة التحلية  عام 35  مختار احمد دمحم جر
  شظايا بالراس

ذن املتوسطة   وطبلة 

  عامل محطة التحلية  عام 33  معاذ يح دمحم عوض  11
  شظايا بالراس وطبلة

  ذن متوسطة
  شظايا بالراس وطبلة  عامل محطة التحلية  عام 25  إسالم احمد سالم افندي  12
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  ذن متوسطة

  عامل محطة التحلية  عام 60  منور عبدالواحد يوسف  13
  شظايا بالراس وطبلة

  ذن متوسطة

  عامل محطة التحلية  عام 32  سالم احمد عبده شاذ  14
  شظايا بالراس وطبلة

  ذن متوسطة

  عامل محطة التحلية  عام 34  صا السيدطارق دمحم   15
  شظايا بالراس وطبلة

  ذن متوسطة

  عامل محطة التحلية  عام 28  شاف عبدالرحمن عبدالو  16
  شظايا بالراس وطبلة

  ذن متوسطة

  عامل محطة التحلية  عام 39  شوان دمحم عبدهللا  17
  شظايا بالراس وطبلة

  ذن متوسطة
  

ــ  ـــ ـ ول إ ــال ــ لــــــف بــ ـــة امل ــ نـ ـــق ال ـــ ــل فر ــ ــــن قبــ م مــ ــ أقــــــوال ــــ ــتماع إ ــ ســ ــذين تــــــم  ــ ــ الــ ــــ ر ود وإفــــــادات ا ادة الشــــــ ــ ــ شــــ ــــ ـــد ورد  وقـــ
م  ـــــ ـــ ــ ـــ ــة ومــ ـــ ـــ ـــ ــ ــان الواقعــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــاعة )ع. م. ف. ع(و )س. ع. ح. ه(، )ح. ع. ج. ت(م ـــ ـــ ــ ـــ ــــــوا السـ ـــ ــ ـــ ــ حـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــ ــــــوم  9:30،  بأنـ ـــ ــ ـــ ــــــباح  يـ ـــ ــ ـــ ـــن صـ ــ ـــ ـــ ـــ مـ

ــق   ــ ـــ س املوافـ ـــــ مـــ ا3/11/2016ا ــ ـــ ـــ ـــق للط ـــ ــاك تحليـــ ــ ـــ نـ ــــان  ــ ـــ ــ م  ـــ ــــ ـــاروخ ع ــ ـــــقط صـــ ـــك ســــ ــ ـــــاء ذلـــ ــا، وأثنــــ ــ ــ ــ ــــة ا ــ ـــــواء مدينـــ ــ أجـــ ـــ ــــ ن 
ــــل  ـــ ــ مقتـ ـــ ـــ ب  ـــــ ســـ ن، و ــــوظف ـــ ــ للمـ ـــ ـــدوام الرســـ ــ ـــت الـــ ــ ــ وقـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ دارة القديمــ ــ  ـــ ـــ ــابة مب ــ ــ ــ إصــ ـــ ـــ ــاه أدى إ ـــ ــة امليـــ ـــ ـــركة تحليـــ ــ ــ شـــ ـــ ـــ مب

ــــــرح  ـــ ن وجـ ــــوظف ـــ ــن املـــ ــ ـــ ن مـــ ـــــ ـــ ــــدكتور ) 15(اثنــ ـــ ــــــادة الـــ ـــ ــ عيـ ـــ ـــ ــ ـــا  ــ ـــ ــ ــــل  ـــ ــ ــــن قبـ ـــ م مـــ ـــــعاف ـــ ــــــم اســ ـــ ن تـ ـــر ــ ـــ ــ )ج.أ(آخــ ـــ ـــ ــ ـــم إ ـــ ــ ــ ـــــم نقل ــ ــــــم تـــ ــ ، ثــ
ــ ـــ شـــ ـــفى مس ـــ شــ ـــد، ومس ـــ ديــ ـــــل ا مـــ ــــل  22فى  ـــ ـــــن مسـ ـــة مـــ ـــ ــا مجموعــ ــ ـــ ـ ــز ف ــ ة يتمركــــ ـــــكر ـــة عســـ ـــ ــــد ثكنــ ــ ــادوا بتواجــ ـــ ــا أفـــ ـــ ــــايو، كمـــ ــ مــ

خ  ــوار ــ ـــ ـــالق صـــ ـــ ـــة إطــــ ـــ ــ منصــــ ـــ ـــ ــ ــافة إ ـــ ـــ ـــــركة، إضـ ـــ ــــب الشــ ـــ ة بجانـــ ـــــكر ــ ــات العســـ ـــ ــ ليـــ ــــــن  ـــدد مـــ ـــ ــ ،  وعــ ـــا ــ ـــ ــــوات صــ ــ ي وقــــ ــــو ـــ ـــ ــيا ا ـــ ـــ ميلشـ
ا  جوار املب   . اتيوشا تم نص
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يجة   :الن
ــ  ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــــ ـــ ـــــن خـــ ـــ ايا مــ ــ ـــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ ود، وإفـ ـــــ ـــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــة، ومــ ــ ـــ ــذه الواقعــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ـــ أجر

ــاك  ــ نــــ ــة أن  ـــ نــ ـــدى ال ــ ــــت لــ ـــ ــد ث ــ ــية، فقـــ ـــ ــــــف القضـــ ـــة بملـ ـــ ــــررات املرفقـ ــ ـ ـــائق وا ـــ ـــة والوثـ ــ ر الطبيـــ ــــــار ـــه التقـ ـــ ـــا احتوتـ ـــ م، ومـ ا ــ ـــ ــ وج
ــــــوا ع لقـ ـــا ــ ان التــ ــ ـــ ــ ـــا  الط ـــ ـ ــزء م ــ ــ ــل جـ ــ اع  يتحمـــ ــ ـــ ــ ــــراف ال ــ ــــــاتق أطـ ــ عـ ـــ ــ ــع ع ـــ كة تقــ ـــــ ـــؤولية مشــ ـــ ــ مسـ ـــ ــ ــــــرعية  ـــم الشـ ـــ ــــــالف دعـ ت  تحـ

ــــــا  ــ ـ ــــل ف ـــ عمــ ـــة  ـــ ــأة مدنيـــ ــ ـــ شــ ا مل ــف ـــ ـــ ـــن قصـ ـــ ــــــر عـــ ــــؤول املباشـــ ــ ــ املســـ ـــ ـــ ـ ــا  ــــ ــ ـ و ــــك ل ـــ ـــة، وذلــ ــ ـــ ـ ـــــن ج ــ ــ مــ ـــ ـــ ـ ش اليم ـــــ ـــ ـ ـــــوات ا ـــ ــيمن  وقـ ــ ـــ الــ
ــــل  ـــ ــا تتحمـ ــــ م كمــ ـــــ ــــد مـــ ـــ ـــابة العديـ ــ ـــــل وإصـــ ــــه مقتـــ ـــ ــــب عليـ ــ ــا ترتــ ــ ــ ــو مــ ــ ـــ ـ ، و ــ ـــ ـــدوام الرســـ ــ ــاء الـــ ــ ــ ن أثنــ ـــــدني ن املـــ ــــوظف ـــ ـــــن املـ ـــــرات مـــ العشـــ

ـــــؤولية ـــا املســـ ــ ــــوات صـــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـ ــيا ا ـــ ــ  ميلشـــ ـــ ـــ ا  ــب ــــ ســ ــــة و ـــ ــئات املدنيـ ــ ـــ شـ ــــوار امل ـــ ــــــالتمركز جـ ــــا بــ ــ ــ ـــــوت قيام ــــك لثبـــ ـــ ـــة وذلـ ــ نائيـــ ا
ــــــوات  ـــــادة قـــ ـــ ــــل قيـ ـــ ـــن قبــ ـــ ــرد مـــ ــ ـــ ـــــى الــ ـــ ــم تتلقـ ــ ــ ــــة لـــ ــ نـــ ـــم أن ال ـــ ــع  العلـــ ــ ـــ ــر، مــ ــ ـــ طــ ــا ل ـــ ــ ــ ن ف ــــــامل ض العـــ ـــر ــ ـــ عـ ي و ـــا ــ ـــ ـــذه املبـ ـــ ــ ـ داف  ـــــ ـــ اسـ

ذه الواقعة/التحالف شأن  ا  ستفسار املقدم إل وادث عن  ك لتقييم ا ق املش   .الفر
س  - 14 سي   :عز محافظة -واقعة قصف عرس أسرة دمحم ع ال

ـــاعة  ـــ ــــــوا الســ ــ حــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــ أنــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ص الواقعــ ــــــت خ  10:00تــ ــــــار ــباحا بتــ ــ ــ ـــرة دمحم 9/2015/ 23صــ ــ ــــرس ألســـ ـــ ن عـ ـــــ ــــــف خيمتـــ ــم قصــ ــ ـــ م، تـ
ــــل  ـــ ــ ــا مقتـ ــ ـــ ــ ـ ــتج ع ــ ــ ـــ ــــة نـ ــ ـــ ـ ــارة جو ــ ـــ ــ غـ ــــز  ــ ـــ عـ ـــة  ـــ ـــ ـــــاب بمحافظـ ــ ــة ذو بـــ ـــ ــ ـــ ــــة مدير ـــ ــ ـ ـــة وا ـــ ــ ــ ــ قر ـــ ـــ ــ س  ـــــ ـــ ســ ـــعيد ال ـــ ـــ ــ سـ ـــ ـــ ــ ص، ) 25(ع ـــــ ـــ ــ

ن ) 5(وإصابة  نآخر يمت انوا متواجدين  حفل الزواج داخل ا   . ممن 
  :أسماء القت

  العمر  سم  م
ن عبدهللا عمره  1 اض ام   سنة 22  ر
ي   2   سنة 15  ع عبدهللا عس
ش  3   سنة 55  داؤود سعيد درو
    عفاف عوض ع سعيد  4
    صا عوض ع سعيد  5
  سنة 12  عبدهللا دمحم ع  6
سة ع سعيد   7   سنة 25  حكخم



   

-77-  

ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

  سنة 35  فطيمة ع سعيد حك  8
س  9 سي ة ع سعيد    سنة 30  ام

ن سعيد  10   سنة 9  احمد حس
ن سعيد  11 ية حس   سنة 11  س
ن سعيد  12 يم حس   سنة 7  ابرا
ن سعيد  13   سنة 5  نزري حس
ن سعيد  14   سنة ونصف  سعيده حس
سه ع سعيد حك  15   سنة 20  ان
  سنة 3  سعيد حك  16
  سنة 25  عبدهللا ع غيبوق   17
  سنة 25  دولة دمحم ع غيبوق   18
  سنة 12  محسن عطروش ع سعيد  19
يوب ع سعيد  20   سنة 11  سعيد م
  سنة 16  فاطمة سالم دمحم خ  21
  سنة 16  حميده احمد سعيد عواض  22
  سنة 20  فاطمة ع يح احمد ع  23
اث العمر بن منصور   24   سنة 15  م
ن عبدهللا عوض  25   سنة 13  تودد ام
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ر   :أسماء ا
  العمر  سم  م
    دمحم ع عوض عبده عواض  1
  سنة 40  جميلة صا عواض  2
ن عواض  3 د عبدهللا ام   سنة 12  ش
ي  4   سنة 40  عليا ع سعيد م
  سنة 25  ماجدة دمحم ع سعيد  5

  

م   ــ ـــ ـــ ــ ـــة ومــ ــ ـــ ـــ نـ ـــل ال ـــ ــ ـــ ــــن قبـ ـــ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــ ــتماع إلــ ــ ــ ـــ ســـ ــــــم  ـــ ــــذين تـــ ـــ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ــ ــ ر ايا وا ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة وذوي ال ـــ ــ ـــ ود الواقعـ ـــــ ـــ ــ ــوال شــ ــ ــ ـــ ــ أقـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــد ورد  ـــ ـــ وقـــ
ــ(، و)ب.س.ع.م( ـــ ـــ ــ ـــاعة )ب.س.ع.م(، و)م.س.ـ ـــ ـــ ــــــوا الســ ـــ ــ حــ ـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ ــــــوم  10:00، أنــ ـــ ــباح يــ ـــ ــ ــــن صــــ ـــ ــ ــــاركة 23/9/2015مـ ــ ـــ ــــــاء مشــ ـــ م، وأثنــ

ـــن أب ـــ ــو مــ ــ ـــ ـ س، و ـــــ ســـ ـــعيد ال ـــ ــ ســ ـــ ـــ ـــرس دمحم ع ـــ ــ عــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــ ـــة وا ـــ ــ ـــا قر ــ ـــ ـــــن أ ــ ـــــدد مـ ـــو عـــ ــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ــــق  ـــ ــاك تحليـ ــ ـــ نـ ــــان  ــ ــ ــة،  ـــ ـــ ــاء القر ــ ــ نــ
ــــــن  ــــم يكــ ـــ ــ لـ ـــ ـــ ــ ال ـــ ـــ و ـــة  ـــ يمــ دف ا ـــــ ما اســـ ـــــد ن أحـــ ــاروخ ــ ـــ ــــــإطالق صـ ــــــائرة بــ ــــــت الطــ ــم  قامــ ـــ ـــالف، ثـــ ـــ ــــوات التحــ ـــ ـــة لقـ ــ عـــ ـــائرة تا ـــ لطــ
ــــل  ـــ ــ مقتـ ـــ ـــ ـــا أدى إ ـــ ــة ممــ ـــ ــــة الثانيـــ ــ يمــ ي ا ـــا ــ ــــــاروخ الثـــ دف الصــ ـــــ ـــا اســـ ـــ ــــذالك، فيمــ ـــ ــة لـ ـــ يجـــ ــتال ن ــ ـــ ن قـ ـــــ صـــ ــــــوى  ــا ســ ــــ ــ ــــد ف ـــ يتواجـ

ــابة  23 ـــ ص وإصـــ ـــــ ن  5ـــ ـــر ــ ـــــف آخـــ لـــ ول امل ـــــ ـــ ـــق ال ـــ ــ ـــة فر ـــ ود ومعاينــ ـــــ ــادة الشـــ ــ ــ ــــالل إفــ ــ ــــن خــ ــ ـــه ومــ ــ ــا أنـــ ــــ ــال، كمــ ــ ــ ـــــاء وأطفــ ســـ م  ـــــ بيـــ
ــا  ــــ ــــد ف ة، وال يتواجــ ـــــكر ــات عسـ ــ ـــا أي ثكنــ ـــ ــن ف ــ ا لــــــم يكــ داف ـــــ ـــــم اسـ ــ تـ ـــ ـ ـــة ال ــ ن أن املنطقـ ـــــ ــــة، تبـ ــــــان الواقعــ ــة مل ـــ نـ ـــل ال مــــــن قبـــ

ــــــم جم ـــ ــ تـ ـــ ـــ ــ ــــف،  ال ـــ ــ القصـــ ـــ ـــ ــ ما  ــتخدام ــ ـــ ــ ـــــم اسـ ـــ ــذين تــ ــ ـــ ن الـــ ــاروخ ــ ـــ ــا الصـــ ـــ ــ ن، وأن بقايـــ ـــــ ـــ ـــة أي مســ ـــ ـــ نـ ـــق ال ـــ ـــ ـ ــل فر ــ ـــ ــــــن قبـــ ــ ــا مــ ـــ ــ ـــ ع
ــــــوات  ـــة لقــ ــ عـــ ــائرات التا ــ ـــــدى الطــــ ــل إحـــ ــ ــــــن قبـــ ــا مــ ــ مــــ ــــــم اطالق ــو أرض تــ ــ خ جــــ ــوار ــ ــا صـــ ــ ــــ ن أ ــاروخ ــ ـــد أن الصــــ ـــ ول، تؤكــ ــال ــ ــ ــــف بــ لـــ امل

ة ذه الف ة اليمنية   ور م   .تحالف دعم الشرعية  اليمن باعتباره املسيطر الوحيد ع أجواء ا

يجة   :الن
ــا  ــــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ ـــه مــ ـــ ـــا احتوتـ ــ ، ومــ ــ ـــ ــ ر ــــــوال ا ود، وأقـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة، ومـ ــ ــــذه الواقعــ ــ ـ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ال

ــــق  ـــ ــ ــ ــل فر ــ ـــ ــــــن قبـــ ـــ ــــوع مـ ــ ـــ ـــة املرفـ ـــ ـــ ــر املعاينـ ــ ـــ ــــ ــمنه تقر ــ ـــ ــا تضـــ ــ ــ ـــ ــــــية، ومـ ـــ ــــف القضـ ـــ ــــة بملـــ ــ ـــ ـــــررات املرفقــ ـــ ــ ـــائق وا ـــ ـــ ــة والوثـ ـــ ـــ ر الطبيــ ــــــار ــ التقــ
ــ ـــ ـــة املسـ ـــ ـــة أن ا نـــ ـــدى ال ــــــت لـــ ــد ث ــ ـــة، فقــ نـــ ـــل ال ـــة مــــــن قبـــ ــ الواقعـــ ـــ ـ ـــالتحقيق  لــــــف بـــ ول امل ــــــ ــ ال ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ؤولة عــــــن 

ـــالف ـــوات التحـــ ــ ــادة قـ ــ ــــل قيــ ــــن قبــ ــرد مــ ــ ــى الــ ـــ ــــة لــــــم تتلقـ نــ ـــم أن ال ــــع العلـــ ــــــي، مــ ـــالف العر ــ ـــوات التحـ ــــة لقـــ عــ ــائرات التا ــ ــــق /الطــ ــ الفر
ذه الواقعة شأن  ا  ستفسار املقدم إل وادث عن  ك لتقييم ا   .املش
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ان التحالف  - 15   : محافظة صنعاء  –ل معصارة دمحم معصار مواقعة قصف ط
ـــة  ـــ ـــ ر املرفقـ ــــــار ــ ــائق والتقــ ــ ـــ ــــــمنته الوثـــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــــب مــــ ـــ حسـ ــــة، و ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لــ ــ ـــ ــــــف القضـــ ـــ ـــمنه ملـ ـــ ــ ـــا تضــ ـــ ـــ ــــب مـ ـــ ــة بحســـ ـــ ـــ ص الواقعــ ــــــت تــــ

ــــــوم  ــباح يــ ــ ـــ ــ صـ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــامللف، بأنــ ــ ـــ ـــة 25/8/2017بـ ـــ ــنعاء لثالثــ ــ ـــ ـــــمة صـ ــ ــــة العاصـ ــ ــــان بأمانــ ــ ــــــج عطــ ـــة فــ ـــ ـــائر بمنطقــ ـــ ضــ ــ ا ـــ ـــ ـــّرض  ــ عـــ م، 
ـــــف  ـــ ــ قصـ ـــ ـــ ـ ت  ــــــب ســـ ـــدة  ــ ـــ ـــالف، واحـ ــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ـ ــا ط ـــ ـــ ـ ــام  ــ ـــ ــارات قــ ــ ـــ ــــل دور غــ ـــ ــ ــن،  ــ ــ ـــ ـــن دور ــ ـــ ــــــون مـ ـــ ــار امل ـــ ــ ــارة دمحم معصــ ـــ ـــ ل معصـ ـــــ ـــ ـ م

ـــاورة  ــــ ــازل ا ــ ـــــدد مـــــــن املنــ ــرر عـ ــ ــــل، وتضــ امـــ ل بال ـــــ ـ ـــدم امل ــ تـــ ـــ ــ ـــا أدى إ ن، ممـــ ـــــدني ان املـ ــ ـــ ـــة بالســ ــ ولـ ــــقق مأ ــع شــ ــ ـــ ـــــن أر ــــون مـ ــ يت
ــة ـــ ــرار مختلفـــ ــ ـــــدد . بأضـــ ـــقوط عـــ ــ ـــــك ســـ ـــــن ذلـــ ــتج عـــ ــ م ) 16(ونــــ ـــــ ــيًال، مــ ــ ـــال و) 6(قتــــ ـــ ــابة ) 3(أطفــ ـــ ــة إصـــ ـــ ـــــن الواقعـــ ــتج عـــ ــ ــا نــــ ــ ــــــاء، كمــــ ســ

م ) 11( م) 3(أطفال و) 4(صا م ايا    :ساء وال
 :أسماء القت

 مالحظات العمر سم م

سرة سنة 35 دمحم منصور سعد الر 1 ل أفراد أسرته . رب  وقد وقتل 
 عدى طفلة واحدة

  سنوات 7 آالء دمحم منصور سعد الر 2
  سنوات 6 آية دمحم منصور سعد الر 3
س دمحم  4   سنوات 5 منصور سعد الربرد
  سنوات 3 رغد دمحم منصور سعد الر 5
  سنوات 4 عمار دمحم منصور سعد الر 6
  سنوات 5 نائف احمد عبدهللا مث 7
  سنة 17 شروق احمد عبدهللا مث 8
ي 9 مدا   سنة 20 باسم صادق عبيد ال

اب السام 10 ا عبدالو   سنة 25 م
  سنة 29 الردمحم سعد  11
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دي 12   سنة 20 وداد عبدهللا م
  سنة 27 دمحم ع القدي 13
افظ فرح 14 سية سنة 33 وائل عبدا ي ا  سودا
سية سنة 30 محمود الفلسطي  15  فلسطي ا

  
ر  :أسماء ا

 مالحظات العمر سم م
ل  سنة 30 معصارة دمحم معصار 1  مالكة امل

م باسم  2 يإ مدا قي  سنوات 7 صادق ال ه  القصف و قتل أبو
 وحيدا

نة دمحم منصور الر 3 قيت  سنوات 7 بث ا و قتل جميع أفراد أسر
 وحيدة

  سنة 35 احمد عبدهللا مث 4
  سنوات 5 حطية احمد مث 5
  سنوات 4 سارة احمد مث 6
  سنة 20 مصطفى عبدالقوي العدي 7
  سنة 17 عبده العديامه الرحمن ع  8
  سنوات 10 وداد ع عبده العدي 9

  سنة 25 احمد لطف العاص 10
ة احمد ناصر 11 سية سنة 27 حور ية ا  فلسطي
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ـــــدد  ـــة عـــ ـــ ـــة، ومقابلــ ــ ــان الواقعـــ ــ ــــ ــ م ـــ ـــ ــــة إ ــ نـ ـــق ال ـــ ــ ي لفر ــــدا ول امليــــ ـــــ ـــ ـــــالل ال ــــــن خـــ ــــة مــ ــ الواقعـــ ـــ ـــ ــــق  ــــة التحقيــــ نــــ ــــرت ال ــ ــد باشــ ــ وقـــ
ــــذا  ـــ ـــ ــ ايا، وكـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــن ال ـــ ـــ ــ ممــــ ـــــ ـــ ــ ـــ ن، ومــ ــــعف ــ ـــ ـــ ود واملســـ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــــن الشــ ـــ ــ ـــ ـــدد مــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــتماع إ ــ ـــ ـــ ــ ) م.م.ع.ف(و) ع.ق.م(و) ن.م.أ(و) م.ع.م: (ســـ

ــكنه )ح.ع.م(و ــ ــ ـــ ـــ ســـ ــــذي  ــ ـــ ـــ ــ ـــار الـ ـــ ــ ـــ ـــ ــارة دمحم معصـ ــ ـــ ـــ ــ ية معصـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ل ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــاب م ــ ـــ ـــ ــــــالف أصـ ـــ ـــ ــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــع أن ط ــ ـــ ـــ ميـــ ــد ا ــ ـــ ـــ ـــ ـــث أكــ ـــ ـــ ــ ـــ ، حيـ
ـــارات،  ــ ـــــثالث غــــ ـــــان بـــ ــ ــ ــ  ـــ ــــ ــ ال ـــ ـــ ـــــف ع ــ ـــــز، وأن القصــ عــــ ــــــن  ــــــرب مـــ ــ ـــــن ا ــ ــــة مــ ــ ــرة نازحـــ ــ ـــ م أسـ ـــــ ن مــــ ـــــدني ن مــــ ــتأجر ــ ـــ ــ مسـ ـــ ــــ ت  ــــــب ســـ

ــــــم  ـــه تـــ ـــ ــــــام، وأنـــ ـــــدة أيـــ ــ ـــــتمرت عــ ــ ــــــث اســ ثـــ ـــال ا ـــ ــ شـ ـــة ان ــ ـــ ـــرى، وأن عمليـ ــ ـــ خـ ـــازل  ـــ ــ ــن املنـ ــ ـــ ـــدد مــ ــ ـــ عـ ـــرار  ـــ ــ ضـ ــــــاق  ـــ ن، وإ ل ــ ـــ ـــ ـ ـــدم م ـــ تـــ
ــال  ــ شـــ م ) 16(ان ـــــ ــــة، مــ ــال و ) 6(جثـــ ــ ــ ـــعاف ) 3(أطفـ ـــ ـــــم إسـ ـــا تــ ـــ ــــــاء، كمـ ـــارة ) 11(سـ ـــ ية معصـ ــ ـــ ــ ل ال ــ ـــ ــ ـــاحبة امل ــ م صــ ـــــ ــابا، مــ ــ ــ مصـ

ــــــار  ـــا 40(دمحم معصـــ ــ ـــ ـــا ال)عامـ ـــ ـــ ــ عمود ـــ ـــ ـ بت  ــ ـــ ـــ ــ أصـ ـــ ـــ ـ ــــق ، وال ـــ ــــم توثيــ ـــ ـــد تــ ــ ـــ ـــــف، وقـ ـــ ــ القصـ ـــ ـــ ـ ــا  ــــ ـــ ـــــن أوالد ـــ ن مـ ـــــ ـــ ــــدت اثنـ ـــ ـــــري، وفقــ ـــ فقـ
ــــــث،  ـــ ثـ ـــال ا ـــ ــ شــ ـــة ان ــ ـــ ــــديو لعمليــ ـــ ــاطع الفيـــ ــ ـــ ـــة ومقـــ ـــ ـــ ــور الفوتوغرافيـ ــ ـــ ـــــن الصـــ ـــ ـــدد مــ ـــ ــ ــاط عــ ــ ـــ ـــم التقـــ ـــ ــ ود، وتــ ـــــ ـــ ــــــادات الشــ ــ ـــــوال وإفــ ــ قـــ
ــــــية،  ـــ ــــــف القضـــ ـــ ـــا بملــ ـــ ــ ــــ ـــررة وإرفاق ــ ـــ ــــرى املتضـــ ــ ـــ خـــ ـــازل  ـــ ــ ــاال وللمنـــ ـــ ــ ـــ ــة إجمــ ـــ ـــ ــــــان الواقعـــ ـــ ـــ ـــور مل ـــ ـــ ن، وصــ ــاب ــ ــ ـــ ـــعاف املصـــ ـــ ــ ــات إســـ ـــ ـــ ولعمليـــ

خرى  إضافة إ ر  ا من الوثائق والتقار ادات الوفاة، وغ ر الطبية وش ر املعاينة وعدد من التقار  .تقر

يجة  : الن
ــــــان  ــ البيـــ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جــــ ــ ـــ ــة، ومــ ـــ ــــة مختلفــــ ــ ـــن أدلـــ ـــ ا مـــ ــد ـــ ـــ ـــــوفر لـ ــ ــا تــ ــ ـــ ــة، ومــ ـــ ــــذه الواقعــــ ـــ ــ ــ  ـــ ــــ ـــة  ـــ نـــ ـــه ال ــ ــــذي أجرتــــ ـــ ــق الــ ــ ـــ ــــالل التحقيــ ــ ــــــن خـــ مـــ

ــا ورد ـــ ـــ ــــرعية، ومــ ـــ ــ ــتعادة الشـ ـــ ـــ ـــــي الســ ـــ ــ ـــالف العر ــ ـــ ــــوات التحــ ــ ـــ ــن قـ ــ ــ ـــ ــادر عـ ــ ــ ـــ ـــــركن الصـ ــ ـــواء الـــ ـــ ـــ ــ اللـ ـــ ـــ ـــه الرســ ـــ ـــ ــــــان ناطقـ ـــ ــ لسـ ـــ ـــ ــ ـــي / ع ـــ ـــ ـ تر
ـــة  ـــ ـــ ـــ معـ ـــــوم ا ـــ ـــ ــا ليــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــــع عمليا ــ ـــ ـــ ــــــي تراجـ ـــ ــ ــ ـــالف العر ــ ـــ ـــ ـــــوات التحــ ـــ ـــ ـــــمونه أن قــ ـــ ـــ ــــا مضــ ــ ـــ ـــ ــــالم بمـ ـــ ـــ عـــ ـــائل  ــ ـــ ـــ ــــرح لوســ ــ ـــ ـــ ـــذي صـ ــ ـــ ـــ ي، والــ ــال ــ ــ ـــ ـــ املـ

ــــــام25/8/2017 ــــــرأي العــ ــ الــ ـــ ـــ ـــق ع ـــ ـــائج التحقيــ ـــ ـــرض نتــ ـــ تم عــ ــ ـــ ــال، وســـ ـــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ـــة  ـــ ــ الواقعــ ـــ ـــ ــًا  ــ ــ ــيفتحون تحقيقــ ـــ ـــم ســـ ـــ ــ ــ . م، وأ ـــ ـــ و
ــــــأن الو  ـــ شــ ــــق  ـــ ــ ح الحــ ـــر ــ ـــ ــــــكري تصــ ـــ ــــدف عســ ـــ ــ ــ ــــان  ــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــــط لــ ـــ طــــ ــــدف ا ـــ ــــ ـــالف أن ال ـــ ــ ـــــوات التحـــ ـــ ـــم قـــ ـــ ـــ ــــدث باســ ــ ـــ ــــرح املتحــ ــ ـــ ــة صــ ـــ ـــ اقعـــ

ـــاطق  ـــ ــــمن منــ ـــ ـــــة ضـ ماعـــ ـــــل ا ــ ــــن قبـ ـــ ــتحداثه مـ ــ ـــــم اســــ ــز تـــ ـــ ــــذا املركـــ ــ ــ ي، وأن  ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ماعــ ــا  ــــ عــ ــــــادة تا ــزا للقيــ ــ ـــ ـــــل مركـ ــ ــــــروع يمثـ مشــ
ـــــ ــ ــ  ـــ ــ ــــــراءات، وات جـ ـــة  ـــ افـ ـــة  ـــ ـــــم مراجعـ ــه تــ ـــ ة، وأنــ ـــر ــ شــ ــــدروع  ــ ن كـ ـــــدني ـــــاذ املــ ـــــدف اتخــ ــ ــكنية  ــ ــاء الســـ ــ ــــود حيـــ ا إال أن وجـــ

ـــارض  ــــــادث العـــ ــــة ا ـــت بإحالــ ــ ــالف قامـ ــ ـــــادة التحــ ــذا فــــــإن قيـ ـــ ـ ــــود، ول ــ املقصــ ـــ ـ ــ غ ـــ ـ ــادث العر ــ ــ ــ وقــــــوع ا ـــ ـ ب  ـــــ سـ ــ  ـــ ـ ــأ تق ـــ خطـ
ا  - ــف ـــ ـــ ـــد وصــ ـــ ــ ــ حــ ـــ ـــ ـ ــ  -ع ـــ ـــ ــ ـــــددا ع ـــ ــــة، مشــ ـــ ــ الواقعـــ ـــ ـــ ــ ــــق  ـــ ـــراءات التحقيــ ـــ ــتكمال إجــــ ــ ـــ ـــوادث الســـ ـــ ــــ ــيم ا ــ ــ ك لتقيــــ ـــــ ـــ ـــق املشـ ــ ـــ ــ ــ الفر ـــ ـــ ــ إ

ــد ـــ ـــ ــانون الــ ـــ ـــ ــــــادئ القــ ــ ــــــق مبــ ـــ ــــــام بتطبيـ ـــ ــــــالف التـ ـــ ام التحـ ــ ـــ ـــ ــ ــــــن ال ـــ ــا عـ ــ ـــ ـــ ن، ومعر ـــــدني ـــ ـــة املــ ـــ ـــ ــــة بحمايـ ــ ـــ ـــا املتعلقـ ــ ـــ ي، وخصوصــ ـــا ــ ـــ ســ و 
ايا ه لل  .عاز

ـــارة  ـــ شــ ـــت  ـــ ـــذي تمـ ـــ ــ الــ ـــ ــ ــأ التق ـــ طـــ ــــة ا ــ يـ ن ما ـــــ ـــالف يبـــ ـــ ـــوات التحـ ـــ ــادة قــ ــ ــــــن قيـــ ــيح مــ ـــ ـــى أي رد أو توضــ ـــ ــــــم تتلقــ ـــة لـ ـــ نــ ـــم أن ال ـــ ورغـ
ــئولية  ـــ ــــة ان املســــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ـــ ــ أجر ـــ ــــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــن خــ ـــ ن مـ ـــــ بــــ ــــه ي ــ ن انـــ ـــان،  ـــ ــ البيـــ ـــ ــــ ـــه  ـــ ـــة إليــ ـــ وميـــ ـــــوات ا ــ القــــ ـــ ــــ ــع ع ـــ ــ تقــ

د من التفاصيل الستكمال التحقيقات نة من قيادة التحالف مز تظر ال ي، وت   .وقوات التحالف العر
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ان التحالف  -16  ي مواقعة قصف ط خمحافظة –ل عبد القوي صا ا  : عز بتار
ــمن ــ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــــب مــ ـــ حســ ــــة، و ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ـــ ــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـــ ـــ ــ ـــا تضـ ـــ ــــــب مـــ ـــــة، بحســـ ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــة تـــ ـــ ر املرفقـــ ــــــار ــ ــائق والتقـ ـــ ـــ ته الوثـ

ـــاعة  ـــ ــــــوا الســـ ــ حـــ ـــ ــــ ـــه  ـــ ــامللف، بأنـــ ــ ـــ خ ) 5:45(بــ ــــــار ــــــباحا بتـــ ـــــف 11/5/2015صـــ ـــ ــ القصـ ـــ ــــ ــر إ ــ ـــ ـــة املظفــ ــ ــــ ـــــد بمدير ـــ ــ الـ ـــ ــــ ـــــرض  عــــ م 
ــ  ـــ ــ ي ع ـــا ــ ي، والثــ ـــــ ــ ـــــوي ا ــد القــ ــ ل عبـــ ـــــ ــ ــ م ـــ ــ ا ع ــــدا ـــــقط إحـــ ــي، ســ ــ ـــ ـــالف العر ــ ــــة للتحــ ــ عـ ــائرات التا ــ ـــا الطـــ ــ ــ خ أطلق ــوار ــ ع صـــ بـــــــأر

د السّنة، ن جوار م ل م ) 14(مما أدى إ مقتل  م ن) 5(ساء، وإصابة ) 4(أطفال، و) 6(صًا، بي  .آخر
  :أسماء القت 

 العمر سم م
 سنة 45 رقية دمحم سعيد قائد 1
 سنة 29 صدام عبدالقوي صا سيف 2
 سنة 12 احمد عبدالقوي صا سيف 3
ن عبدهللا عبدالقوي صا سيف 4 ت  س
ا عبدالقوي  5  سنة 25 صا سيفمار
 سنة 26 أمل عبده سعيد قائد 6
 سنوات 6 عبدالقوي صدام عبدالقوي صا 7
 سنوات 4 مالك صدام عبدالقوي صا 8
م دمحم سعيد عبيد 9  سنوات 6 أ

 سنوات 4 ند دمحم سعيد عبيد 10
 سنوات 3 ن د 11
يم الطيار 12 ن ع إبرا ة أم  سنة 32 أم
ان  13  سنة 12 عبدالواسع الشرعرا
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ليل الشرع 14  سنة 45 احمد يح عبدا
 

ر   :اسماء ا
 العمر سم م
ي  1 ن عبدالقوي ا  سنة 25 ياس
ي  2 ان عبدالقوي ا  سنة 30 أسم
ب دمحم شمسان الد 3  سنوات 6 ز
 سنة 35 دى الد 4
يوب سيف 5 ان عبدالرحمن م  سنة 30 شو

 

ـــد  ـــ ـــــدد وقـ ـــة عــ ـــ ـــة، ومقابلـ ــ ـــان الواقعــ ــ ــ ــ م ـــ ــ ــــة إ ــ نـ ــاء ال ــ ي ألعضـــ ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــــالل ال ــــــن خــ ــــة مـ ــ ــ الواقعـ ـــ ــ ــــق  ــة التحقيـــ ـــ نــ ــــرت ال باشـــ
م ـــــ ـــ ــ ن ومـــ ــــعف ــ ـــ ـــ ود واملسـ ـــــ ـــ ــ ــن الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــدد مـ ـــ ـــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ــ ـــ ــتماع إ ــ ـــ ـــ ــ سـ ــــف، و ــ ـــ ـــ ــوا للقصـ ـــ ــ ـــ عرضـــ ـــذين  ــ ـــ ـــ ايا الــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن ال ـــ ـــ ــ ، )ح.م.ع(، و)ي.أ.ع: (مــ

ـــاعة )ز.م.أ.ع(، و)ص.ع.ي(، و)أ.غ.م.ع(، و)أ.ع.أ.ع(، و)ع.س.م(، و)ع.أ.ج.ر(و ـــ ـــ ــ ــــــوا الســــ ـــ ــ ــ حــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــا أنــ ــ ـــ ــ ـــ ـــدوا جميعـــ ـــ ـــ ـــ ـــذين أكـــ ــ ـــ ـــ ، والـــ
خ ) 5:45( ــــــار ــ ــباحا بتـ ــ ــ ـــون 11/5/2015صـــ ــ ـــ ـ ـــذي يت ـــ ، والـــ ـــــد ـــ ـــة وادي الـ ــ ـــ ـــــد بمنطقـ ـــ ــ الـ ـــ ــــ ـــي  ــ ـــ ـ ـــالف العر ــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ـ ــاب ط ــ ـــ م، أصــ

ــارع ) 10(مـــــــن  ـــ ـــــن الشــ ــ عــ ـــ ــ ـــد ال ــ بعــ ـــري، و ـــ ل شـــــــبه دائـ ـــــ شــ ــا  ــــ ـ ـــوزع عل ــة، وتتــــ ـــ ــــة مرتفعــ ــــوق تلـــ ــــع فـــ ا تقـــ ــ ـــ عضــ ـــــع  ــــة مــ ــ ــازل متقابلـ ـــ منــ
ــ قرا ـــ ــ ـــة الرئ ـــ ــ ) 500(بـ ـــ ـــ ـــة ال ــ وميــ ــــرور ا ــ ، وإدارة املـ ــ ـــ ــ ــد التق ــ ـــ ـــق املع ـــ ي ومرافـ ـــا ــ ـــه مبــ ــ ــــد فيــ ـــذي تتواجـــ ـــ ــارع الـ ــ ــــو الشـــ ـــ ًا، و ــ ـــ ــ م

ـــا ــ ـــوات صــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ــــل ا ــا مســـ ــ ـــ ــــد ف ــــان يتواجـــ ــ م . ـ ــ ـــ ــد مــ ــ ــــــت، إال أن العديـــ ــــــك الوقـ ــ ذلـ ـــ ــ ن  ــائم ـــ ان نــ ــ ـــ ـــم الســ ــ ــــان معظــ ــ ـ ـــد  ـــ وقـ
ــ ـــ ، وأعقــ ــ ـــ ــ ــ ال ـــ ــ ـــــقوطه ع ـــــل ســ ـــاروخ قبــ ــ ــــــوت الصــ ان، وصـ ــ ـــ ــ ــــــوت الط ــــــمعوا صـ ـــانسـ ـــ ـ ـــــى امل ـــل غطــ ـــ ائـ ــــــار  ــــك انفجـ ـــاعد  ب ذلـــ ـــ وتصـ

ــــان  ــ ــــر  ــاروخ آخــ ـــ ــــقوط صـ ـــــك ســ ــ ذلـ ـــ ـ ـــم ت ـــدخان، ثـــ ــ ـــاروخ الـ ـــــقط الصـــ ـــد سـ ــ ن، وقـ ـــــ ــــدة دقيقتـ ول مــ ـــاروخ  ن الصـــ ـــــ ـ ــــه و نــ ـــرق ب الفـــ
ــــــن  ــــل مـ ـــ ــــل  ــــام، ومقتـــ ـــ ــ ر ـــ ــ ــــه إ ــ لـ ــا وتحو ــ ــ ه تمامـ ـــدم ـــ ــ تـ ـــ ــ ـــا أدى إ ـــ ــ ممـ ـــ ــ ـــط ال ـــ ــــذي يتوسـ ي الـــ ـــــ ــ ـــــوي ا ــــد القــ ل عبـــ ـــــ ــ ــ م ـــ ــ ول ع

ــــدد ــرة، وعـــ ــ ســـ ـــه مـــــــن  ـــــدد )10(م فيــــ ــي لعــ ــ ـــ ـــدم جز ــــل ) 9(، وتــــ ــــرى، ومقتـــ ــازل أخـــ ــ ــ ــازل ) 4(منـ ــ ان تلـــــــك املنـــ ــ ـــ ـــن ســ ـــذت . مــــ ــ ــد أخــ ــ وقـــ
ان  ــ ـــ ـــ ـ ــل ا ـــ ــ ــــن قبــ ـــ ــــــاض مــ نقـــ ـــت  ـــ ــــن تحـــ ــ ــــث مـــ ـــ ثــ ـــال ا ـــ ــ شـ ـــة ان ــ ــــــام) 6(عمليــــ ـــون . أيـــ ــ ـــ ـــوا يتوقعـ ـــ ونـــ ـــم ي ـــ ــــم لـــ ــ ـــ ــ أ ـــ ــــ ان ال ــ ـــ ـــ ــاد سـ ــ ـــ وأفــ

ــــــن  ــــد عـــ ــ ـــ ــا يز ـــ ـــ ي بمـ ــــو ـــ ــ ــــل ا ـــ ـــــز مســ ـــ ــــــان تمركـ ـــ ــن م ــ ـــ ـــد عــ ـــ ـــه يبعـــ ـــ ـــــد ألنـــ ـــ ــ الـ ـــ ـــ ـ ـــــف  ـــ ًا، وأ) 500(قصـ ــ ـــ ـــ ـ ــــــم م ــ تـــ ـــ ـــ ـ ـــث ال ــ ـــ ثـ ــــب ا ـــ غلــ
انت مجرد أشالء ممزقة ا  شال  .ان
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ــة،  ـــ ـــ نـ ع ل ـــا ــ ـــ ة التـ ــ ـــ ـــ سـ ــ  ـــ ـــ ـ ـــــف، وخب ــ لــ ي امل ــــدا ـــ ـــد امليــ ـــ ـــــق الرصـــ ـــ ـ ـــة، وفر ــ ـــ نـ ــاء ال ــ ـــ ــــل أعضــ ــ ــــــن قبـــ ــــة مـــ ــ ول واملعاينـــ ـــــ ـــ ـ ــــم ال ـــ ـــد تــ ـــ وقـــ
ــا  ــــ ود، كمـ ـــــ ــــــادات الشــ ــــــوال وإفـ ـــــق أقـ ــــــرار وتوثيــ ضـ ــــق  ــافات، وتوثيـــ ــ ــــــاس املســـ ـــاروخ، وقيـ ـــ ـــه الصـ ـــ ـــــقط فيـ ـــــذي ســ ــــــان الــ ـ ـــة امل ــ ومعاينــ

ــــــم  ـــ ن، تـ ــاب ــ ــ ـــ ــــعاف املصــ ـــ ــ ــــــات إســ ـــ ـــــث ولعمليــ ـــ ثـــ ـــال ا ـــ ــ شــ ـــة ان ــ ـــ ــــديو لعمليـــ ـــ ــاطع الفيــــ ــ ــ ـــ ـــة ومقــ ـــ ـــ ــور الفوتوغرافيــ ــ ـــ ـــــن الصـــ ـــ ـــدد مـــ ـــ ــ ــاق عـــ ــ ـــ ــ إرفــ
ـــــدد  ــ ـــة وعــ ـــ ــر املعاينــ ــ ـــ ـ ــ تقر ـــ ـــ ــافة إ ـــ ــية، إضـــ ـــ ــــف القضــــ ـــ ــا بملـ ــ ـــ ـ ـــررة، وإرفاق ــ ــــــرى املتضـــ خــ ـــازل  ـــ ــاال وللمنـــ ــ ـــ ـــة إجمـ ـــ ــان الواقعــ ـــ ـــ ـــور مل ـــ وصــ

ـــا ــ ــائق والتقــ ـــ ــن الوثــ ــ ــا مـــ ــ ـــ ــاة، وغ ــ ادات الوفـــ ــ ـــ ـــــة، وشــ ر الطبيــ ــــــار ـــن التقـ ــ ان مــ ــ ـــ ــ ــا أن ط ـــ ــ ــــدت جميع ــ أكـــ ـــ ــ ــــــرى، وال خـ ـــة  ـــ دلـ ر و ر
ــ  ـــ ــــ ــو أرض  ــ ــ ـــاروخ جــ ـــ ـــفه بصـــ ـــ ـــــم قصــ ــ ــــذي تـ ـــ ي، والــ ـــــ ـــ ـــــوي ا ــــد القـــ ـــ ل عبــ ـــــ ـــ ــدا م ـــ ، وتحديـــ ــ ـــ ــــ ــــف ال ـــ ــــــام بقصـ ــــــن قــ ــــــو مـــ ــ ــالف  ــ ـــ التحـ

ـــاعة  ـــدم ) 5:45(الســـ ــ تــــ ـــ ـ ـــا أدى إ ــنة، مــــ ــ ــامع الســ ــ ـــوار جــ ــ ل جــ ـــــ ـ ــ م ـــ ـ ن ع ـــــ ـــد حــــــوا دقيقتــ عــــ ــــر  ـــه صــــــاروخ آخــ ــباحا، تبعــــ ــ ) 10(صــ
ا ام، وأدى إ مقتل  منازل، واحد م ليا، حيث حوله الصاروخ إ ر ه  ن)  5( صا وإصابة ) 14(تم تدم   .آخر

يجة  :الن
ــاء  ـــ ــــــوال أبنـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــتماع إ ــ ـــ سـ ــا، و ـــ ـــ ـــلت عل ـــ ــ حصــ ـــ ـــ ـــة ال ــ دلـــ ــــة، و ـــ ـــــذه الواقعـ ــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ـــــن خـ ــ مـ

ــة،  ـــ ـــ ر املرفقـ ــــــار ــ ايا، والتقـ ــ ـــ ـــ ـ ود، وال ـــــ ـــ ن، والشـ ــــعف ــ ، واملســـ ــ ـــ ـــ ـ ــــــن ال ــــــوع مـــ ــــة املرفـــ ــ ـــــل الواقعـــ ـــ ـ ي  ــــدا ـــ ول امليــ ـــــ ـــ ـ ـــر ال ـــ ــ ـ ـــا تقر ــ ـــ ـ وم
ــك  ــ ــ الســــ ـــ ـــ ن ال ـــــ ــــــافة بـــ ــــاس املســ ـــــذوف، وقيــــ ــا املقـــ ـــ ـــة بقايـــ ـــ ـــة، ومعاينــ ــ نـــ ـــل ال ـــ ــــن قبــ ـــف مــــ ــ لـــ ــــد امل ــ ـــــق الرصــ ـــ ــل فر ــ ـــت  -قبــــ ـــ ــ ـــــذي ث الـــ

ـــه  ـــ ـــ ة فيـ ـــــكر ــ ـــه عســـ ـــ ـــ ــــود أي ثكنـ ـــ ـــدم وجـــ ــ ـــ ــرات  -عــ ــ ــ ـــ ـــا بمقـ ــ ـــ ـــــوات صــ ــ ي وقـــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــا جماعـ ـــ ـــ ــ ــز ف ــ ـــ ــ ـــت تتمركـ ـــ ـــ انـ ــ  ـــ ـــ ــ ــع ال ــ ـــ ن املواقـــ ـــــ ـــ ــ و
ـــا ــ ـــ ــــــوا املؤسســـ ـــ ـــد حــ ـــ ـــ ــ تبعــ ـــ ـــ ــ ـ ، وال ــ ـــ ـــ ــ ـ ــــــارع الرئ ـــ ـــة بالشــ ـــ ـــ وميــ ــــــوا ) 500(ت ا ـــ ول وحــ ـــاروخ  ـــ ـــ ــــقوط الصــ ــ ـــ ــان ســ ــ ـــ ــ ــ ــن م ــ ـــ ــ ًا عــ ــ ـــ ـــ ــ ـ م

ــ ) 300( ـــ ــ ـــة  ـــ ــ الواقعـ ـــ ــ بة  ــ ـــ ســ ـــة امل ــ ــ ـــة أن ا ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــد لــ ـــ ــد تأكـ ـــ ـــه فقــ ـــ ـــــاء عليـ نــ ي، و ـــا ــ ــاروخ الثــ ــ ــ ـــقوط الصـ ـــ ـــان سـ ـــ ـ ــن م ــ ًا عـــ ــ ـــ ــ م
ــي ــ ـــ ـــ ــ ـــالف العر ــ ـــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة وط ـــ ـــ وميـــ ـــــوات ا ـــ ـــ ـــا. القـ ــ ـــ ـــ ــار رد قيـ ــ ــ ـــ ــة بانتظـــ ـــ ـــ ـــ نـ ــــذا وال ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ نـــ ــارات ال ــ ـــ ــ ــ استفســـ ـــ ـــ ــ ــ ــــــالف ع ـــ ــ دة التحـ

صوص   .ا
داف -17 ل  واقعة اس ة الفرعة عزلة ضاعن  م ه  -املق قر  : محافظة 

ـــة  ـــ ر املرفقــ ــــــار ــــــائق والتقــ ــــه الوثــ ــ ــ إليــ ـــ شـــ ــا  ــــ ــــب مــ ــ حســ ــــة، و ـــ نـ ـــدى ال ــ ــية لـــ ـــ ــ ـــــف القضـ ــمنه ملـــ ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــب مــ ـــ ـــــة، بحسـ ص الواقعـــ ــــــت تــ
ـــاعة  ـــ ــ السـ ـــ ــ ـــه  ـــ ــامللف، بأنـ ـــ ت ) 1:30(بــ ـــــ ـــــوم الســ ــــــر يــ ـ خ ظ ــــــار ــ(م 2/9/2017بتـ ـــ ضــ ـــد  ـــ ــام عيـ ــ ــ ي أيـ ـــا ــ ــــــواطن )ثــ ل املــ ـــــ ــ ـــرض م ـــ عـ  ،

ــالف  ــ ـــ ان التحـــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــاروخ ط ــــف بصـــ ـــ ــــة لقصـــ ــ ـــ ـــة  ـــ ة بمحافظـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــة و ـــ ــ ــاعن مدير ـــ ـــ ــــة ضـ ـــ ــــة عزلـــ ـــ ـــة الفرعــ ـــ ــ ـ ــ قر ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ـ ــ املق ـــ ـــ ـ دمحم ي
ن وطفل وإصابة  ي أدى إ مقتل امرأت م ) 13(العر ن من بي ن) 10(آخر   .أطفال وامرأت
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 :أسماء القت
 مالحظات العمر  سم م
 أم الطفل القتيل سنة 45 تقوى صا ناصر املق 1
ادي املق 2 ر 6 مجروح وليد   - أش
 - سنة 30 صفية احمد مرشد املق 3

  

ر  :أسماء ا
 صابة العمر سم م
ادي املق 1  إصابة  الرأس سنوات 6 زاع وليد 
ادي املق 2   الرأس واليدإصابة  سنوات 5 ع وليد 
ن سنة 35 ع ع مبخوث املق 3  كسر بالقدم
ذن سنة 50 ع صا املق 4  إصابة  الرأس و
 إصابة  القدم سنة 12 حم صادق دمحم املق 5
 إصابة  الضلع سنوات 8 عدي واثق دمحم املق 6
 إصابة  الرأس سنوات 10 دمحم بكيل ع يح املق 7
 كسر  اليد سنوات 4 فؤاد بكيل ع يح املق 8
ار واثق دمحم املق 9  إصابة  اليد سنوات 6 أف

يب دمحم ع املق 10  إصابة  الرأس سنوات 9 م
ند صا ع املق 11  كسر  اليد سنة 11 م
 شظايا بالرأس والقدم سنة 20 رمزي صادق ع املق  12
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 كسر  اليد سنوات 9 املق ع محمود ع  13
م ناصر ع املق 14 يا وخوف سنة 75 مر ست بت بحالة   أص

 

ــ  ـــ ــ ــازل ال ـــ اب املنــ ــ ـــ ــ ايا أ ــ ـــ ــ ـــن ال ـــــدد مــــ ــة عـ ـــ ي، ومقابلــ ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــــالل ال ــــن خــ ـــة مـــ ــ الواقعـــ ـــ ــ ــــق  ـــة التحقيـــ نــــ ــــرت ال ــد باشـــ ـــ وقـ
م ـــــ ن، ومـــ ــــعف ــ ود واملســ ـــــ ــن الشـــ ــ ـــ ـــــدد مـ ــ عـــ ـــ ـــ ــتماع إ ــ ـــ سـ ــــذا  ـــ ــــف، وكـ ــ ــــــت للقصــ ــ )ع.م.ح(و) ع.ع.م(: عرضــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــدوا أنــ ـــ ـــذين أكــ ـــ ، والــ

ـــاعة  ـــ ـــ خ ) 1:30(الســـ ــــــار ــ ت بتــــ ـــــ ـــ ــ ـــوم الســ ـــ ـــ ـــر يـــ ــ ـــ ــــ ـــــن ظ ـــ ــ 2/9/2017مــــ ـــ ـــ ــ ــ ، ودمحم ي ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ املق ـــ ـــ ــ ــ ــ ي ـــ ـــ ــ ــ ـــن ع ـــ ـــ ــل مـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــازل  ـــ ــ ـــــت منــــ ـــ عرضــــ م 
ـــــد ـــة بالعيــ ــ نئــ ــــرض ال ـــة لغـــ ــاء القبيلــــ ــ ــد أبنــ ـــ ــاء توافــ ـــ ن أثنــ ــاروخ ــ ـــقوط صـــ ــراء ســــ ــ ـــــن جـــ ــ للقصـــــــف مــ ـــ ـ ـــارب . املق ــ ود، وأقــ ـــــ ــد الشــ ــ وأكـــ

ـــو  ــ ـــ ـــ ـــــماع صـ ــ ـــ ن ســ ــــعف ــ ـــ ايا واملســـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــذي ال ــ ـــ ــاروخ، والـــ ـــ ـــ ـــ ـــقوط أول صـ ــ ـــ ـــ ــرة سـ ــ ـــ ـــ ــــاله مباشــ ــ ـــ ـــــنخفض، تـــ ــ ـــ ل مــ ـــــ ـــ ــ شــ ان  ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــق الط ـــ ــ ت تحليــ
ـــد  ـــ عــ ايا، و ــ ـــ ـــ ــازل ال ـــ ـــر منــ ـــ ل مباشــ ـــــ شـــ دف  ـــــ ــــل ) 3(اســ ـــه مقتــــ ـــ ــتج عنـ ــ ــ ــــــر نــ ــاروخ آخــ ــ ــــقط صــــ ــــــائق ســـ ــابة ) 3(دقــ ـــ اص، وإصـــ ـــــ ـــ أ

ـــدم ) 14( ـــ ــــذلك تـــ ـــ ــا، وكـ ـــ مــــ ا ن بمحتو ل ــ ـــ ــــ ـــدم امل ـــ ن، وتـــ ـــر ــ ـــدم) 3(آخـــ ـــ ــــامًال، وتـــ ـــ ــ ًا  ـــدم ـــ ن تـــ ــــــرت ـــة لألســ ـــ ــيارات مملوكـــ ــ ـــ ـــــزان ســ  خــــ
ــــل  ــ ومقتـــ ـــ ـــ ــاه أر ــ م ) 50(ميـــ ـــــ ــــقة أغلـــ ــ ـــــوت املتالصـ ـــــن البيـــ ــــة مــ ـــــن مجموعــــ ــارة عــ ــ ــ ـــة عبــ ـــ ـ ود أن القر ـــــ ـــــاد الشـــ ــا أفــ ــ ـــام، كمــــ ـــ غنـ ــــــن  مــ

 ، ـــا ــ ـــــوات صـــ ي وقـــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ـــع جماعــ ــ بـــ ــــع ت ــ ة أو مواقــ ـــــكر ــ ـــه عسـ ـــ ـــا أي ثكنــ ـــ مــ ــالقرب م ـــ ــد بـــ ـــ ــ ، وال يوجـ ــ ـــ ـــ ــــــرة املق ــ أســ ـــ ـــ ــــــون إ تمــ ي
ما ال ي ل داف م ن الذين تم اس يت ا أي رابطكما أن ال م  ط ي وال ير و  .تمون إ ا

يجة  : الن
م،  ــــــار ايا وأقــ ــ ـــ ــ ـــــوال ال ي، وأقـــ ــــدا ـــــدين امليـــ ـــق الراصــ ـــ ــ ــر فر ــ ـــ ـــــالل تقر ــــــن خــ ـــة، ومــ ـــ نـ ـــه ال ــ ـــت بـــ ـــ ــــذي قامـ ــق الـــ ــ ــــالل التحقيــــ ـــــن خـــ مــ
ـــور  ـــ ايا، وصـ ــ ـــ ــ ـــاة لل ـــ ادات الوفـ ــ ـــ ر وشــ ـــذا تقـــــــار ـــ ـــــذلك، وكـ ـــــدة لــ ــــــاذج املعــ ــ النمـ ـــ ــ م  ـــــوال ـــة أقــ ـــ تـ ن املث ــــعف ـــة، واملســـ ــ ود الواقعــ ـــــ  وشــ

ــ ســــــماء  ـــ ـ ــــنخفض  علــــــو مــ ــــق  ــــو يحلــ ــ ان و ــ ـــ ـ ـــا صــــــوت الط ــ ـ ـــــمع معظــــــم  ــــــرا، وسـ ــــدثت ظ ـــة حــ ــــــون الواقعـــ ـــة، ول ــ ـــان الواقعـ ـــ م
ـــة  ـــ ـــ وميـ ـــــوات ا ـــ ـــؤولية القــ ـــ ــ ــــة مســ ــ نــــ ـــدى ال ــ ـــ ـــد لــ ـــ ـــ ــــه يتأكـ ــ ـــ ـــــاء عليـ ـــ نــ ــــه و ـــ ــــــان، فإنـــ ــ ــ ــ امل ـــ ـــ ــ خ ع ــوار ــ ـــ ـــــف بالصـــ ـــ ـــه قصــ ـــ ـــ ـــــة، وأعقبـ ـــ ــ القر

ذه الواقعة ي عن  ان التحالف العر نة بانتظار رد قيا. وط ا حول الواقعةوال   .دة التحالف ع استفسارا
دواقعة  -18 ل رشاد دمحم نا امل  :أمانة العاصمة  –يقصف م

ـــة  ـــ ر املرفقــ ــــــار ــــــائق والتقــ ــــة الوثــ ــ ــ إليــ ـــ شـــ ــا  ــــ ــــب مــ ــ حســ ــــة، و ـــ نـ ـــدى ال ــ ــية لـــ ـــ ــ ـــــف القضـ ــمنه ملـــ ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــب مــ ـــ ـــــة، بحسـ ص الواقعـــ ــــــت تــ
ـــاعة  ـــ ــ الســــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ــامللف، بأنــــ ـــ ـــ خ ) 12:30(بــ ــــــار ــ ــاء بتــ ــــ ــ ـــــ9/6/2017مســ ـــ ــ ـــرض م ـــ عــــ ـــــف م،  ـــ ـــدي للقصــ ـــ ــــ ـــا امل ــ ـــ ــــاد دمحم نــ ـــ ـــواطن رشـــ ـــ ل املــــ

ان التحالف مما أدى إ مقتل  اص وإصابة ) 4(بصاروخ لط ن) 2(أ   . آخر
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ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

 :أسماء القت
  العمر  سم العدد

دي 1 ان رشاد دمحم امل  سنة 13 ج
دي  2  سنة 12 علياء رشاد دمحم امل
دي 3  سنوات 3 احمد رشاد دمحم امل
ن الدبيدولة دمحم  4  سنة 67 حس

  
ر  :أسماء ا

  العمر  سم  العدد
دي 1  سنة 39 رشاد دمحم امل
دي 2  سنة 35 وردة ع احمد امل

 

ـــن ذوي  ـــ ـــــدد مـــ ـــة عــــ ــ ــاك، ومقابلــــ ــ ـــ ــ ن ــــــان  ـــ ــ م ـــ ــــ ـــــدانيا إ ــ ول ميــ ــال ــ ــ ـــت بـــ ـــ ـــث قامـــ ـــ ـــــة، حيـــ ــ الواقعــــ ـــ ــــ ــــق  ـــ ــــة التحقيــ ـــ نــ ــــرت ال ــ ــــد باشـــ ــ وقـــ
ــــم ــ ـــ ــ ود و ـــــ ـــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ـــ ــتماع إ ــ ـــ ســـ ايا و ــ ـــ ـــ ــ ـــاعة )ع.م.ا( ، و)م .ق .س (، و)ر .ا.ع: ( ال ـــ ـــ ــــــوا الســ ـــ ــ حـ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــــدوا أنــ ـــ ـــذين أكـــ ــ ـــ ، الــ

خ ) 12:30( ــــــار ــ ـــل بتـــ ـــ ـــ ــــــف الليــ ـــ ــــد منتصــ ـــ ـــة 9/6/2017عــــ ـــ ـــ ــــــارات الناتجــ ـــ نفجــ ان، ودوي  ــ ـــ ـــ ـــ ـــــق الط ـــ ــ ــــوات تحليـ ـــ ــماع أصــــ ــ ـــ ــ ـــــد ســ ـــ عـــ م، و
ــــــواطن  ل املــ ـــــ ـــ ــ م ـــ ـــ ــــــالف ع ان التحــ ــ ـــ ـــ ــــــاروخ لط ـــــقط صــ ، ســـ ــ ـــ ـــ ـــن ال ـــ ـــــب مــ ــ ـ ــنعاء القر ــ ـــ ــــوب صـ ــ ــواد جنــ ــ ـــ ـــــكر السـ ــ ـــــف معسـ ــ ـــن قصـ ـــ عــ

ــاد  ـــ ن، رشـ ـــــ مسـ ــــة ا ــ منطقــ ـــ ـ ــــدلس  نــ ـــة  ـــرب جامعـــ ـــارة القــــــوري غـــ ــ ــ حـ ـــ ـ ــع  ـــ ــــذي يقـ ن، والــ ـــقت ــــن شـــ ـــــون مــ ـ ــــدي، وامل ــ ـــا امل ــ دمحم نـ
ــــــا  ـــه، كمــ ـــ لــ ـــق مل ـــ ـــه املالصـ ـــ ــدة زوجتــ ــ ل والـــ ـــــ ـــ ، وم ــــــع ــــه الشــ ــ لـ ـــــدم م ـــ ــــه، و ــــدة زوجتـــ ـــه ووالــــ ـــ ــــن أطفالــ ـــة مـــ ـــ ــــل ثالثــ ــ ــ مقتـ ـــ ـــ ـــا أدى إ ـــ ممـ

ــــة ا ــ ــور الفوتوغرافيــ ــ ـــ ــامللف والصـ ـــ ــ ـــة بـ ـــ ر املرفقــ ــــــار ــــك التقــ ـــ ـــــدت ذلـ ــةأكـــ ـــ ــان الواقعـــ ــ ــ ــ ــن م ــ ـــ ــــة مـ ــ ، . ملرفوعــ ــ ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــ ــــــادات أ ــا إلفــ ــ ـــ ووفقـ
ــــدف  ـــ ــ ــــرب  ـــ ة، وأن أقــ ـــــكر ــ ـــة عســ ـــ ــــه أي ثكنـــ ـــ ـــد فيــ ــ ـــ ـــــرب، وال توجـ ـــ ـ ـــــأطراف ا ـــ ـــة بـ ـــ ــــم عالقـــ ـــ ــ س ل ـــــ ـــ ــــون لـ ـــ ــــــكنه مواطنــ ســـ ــ  ـــ ـــ ـ ـــإن ال ـــ فـــ

ان سقوط الصاروخ و معسكر السواد الذي يبعد حوا كيلوم عن م   .عسكري 
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يجة  :الن
ـــدمار،  ــ ــار الـــ ـــ ــــة آلثــ ــــور املوثقـــ ــ ي، والصـ ــــدا ـــد امليـــ ـــ ـــق الرصــ ــ ــ ــر فر ــ ـــ ـــــالل تقر ــــــن خــ ـــة، ومـ ــ نــ ـــه ال ــ ـــت بـــ ـــ ــــذي قامـ ــق الـــ ــ ـــــالل التحقيـــ ــــن خــ ــ مـ
ـــدة  ــ ـــ ـــــوذج املعـــ ــ ــ النمـــ ـــ ـــ ــ م  ـــادا ــ ـــ ـــــق إفــ ــ ، وتوثيـــ ــ ـــ ـــ ــ ان ال ــ ـــ ـــ ـــــن ســ ـــ ـــدد مــ ـــ ـــ م وعـ ــــــار ــ ايا وأقــ ــ ـــ ـــ ــ ن، وال ــــعف ــ ـــ ود، واملسـ ـــــ ـــ ــتماع للشــ ــ ـــ ســـ و

ـــة ال ــ دلــ ــ  ـــ ــ ــ ع ـــ ــ ــة املب ـــ ــ الواقعــ ـــ ــ ــــق  ــــالل التحقيـــ ـــــن خـــ ـــــذلك، ومــ ــــدى لــ ــ ن لـ ــ ـــ ــية، تبــ ــ ــ ـــــف القضـ ــة بملــ ـــ ــاة املرفقــ ـــ ر الوفــ ــــــار ــابقة وتقـ ــ ســـ
ــــدي  ــ ـ ـــا امل ــ ــــــاد دمحم نــ ية رشـ ــ ـــ ــ ل ال ــ ـــ ــ ـــــف م ـــة قصــ ــ ــــن واقعــ ــي عـــ ـــ ــ ـــالف العر ــ ان التحــ ــ ـــ ــ ـــة وط وميــــ ـــــوات ا ـــؤولية القــ ـــة مســــ نــــ ال

ــد ـــ ـــ ــ واحــ ـــ ـــ ــ ــــــو م ــ ــافة كيلــ ـــ ـــ ـــواد مســ ــ ـــ ــكر الســ ــ ـــ ــــــن معســـ ـــ ــــد عـ ــ ـــ ــك يبعـ ــ ـــ ــ ســـ ـــ ـــ ــ ــــع ب ــ ـــ ــ . الواقـ ـــ ـــ ــ ــــــالف ع ـــ ــــــادة التحـ ــ ــــــار رد قيــ ـــ ـــة بانتظـ ــ ـــ نــ وال
  . ا حول الواقعةاستفسارا

ق الرجاع طور الباحة  -19 ن ع طر ان التحالف لسيارت   : محافظة   –واقعة قصف ط
ــ  ـــ ـــ ـــه  ـــ ــامللف، بأنــ ــ ـــ ـــة بـ ـــ ــائق املرفقــ ــ ـــ ر والوثـ ــــــار ــا للتقــ ـــ ــــة، ووفقـــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ــ ــــــف القضــ ـــــمنه ملــ ــا تضـــ ــ ـــ ـــــب مـ ــ ـــة، بحسـ ــ ص الواقعـــ ــــــت تــ

ـــاعة  ـــ خ ) 4:00(الســ ــــــار ـــرًا بتــ ـــ ـــــ16/6/2015عصــ ـــ ــ طر ـــ ـــ ن  ــيارت ــ ـــ ــــف سـ ـــ ـــــم قصـ ــ ــو أرض م، تـ ــ ــ ن جــ ــاروخ ــ ـــ ــــة بصـ ــ ـــور الباحــ ــ ــاع طـــ ــ ــ ق الرجــ
م) 11(صًا، وإصابة ) 15(قتل مما أدى إ م ايا  ن وال   :آخر

  :أسماء القت
  سم الرقم

 دمحم احمد سالم حيدره 1
عمان 2  مجدي عبدالقادر 
ن ثابت 3  ع حس
ائل 4  وضاح احمد 
 منصور ع دمحم سالم 5
اج 6  حاتم احمد ع ا
 رحاب احمد دمحم سالم 7
اج 8  دمحم احمد ع ا
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 دمحم ع حسن 9
 عماد احمد سالم 10
 حسن عوض عبدالرب 11
 رامي دمحم صا مقش 12
يل احمد بن احمد 13  ن
ب احمد بن احمد 14  حب
 فايز عبدالقوي العت 15

ر   : أسماء ا
 نظ دمحم صا سعيد 1
س صا سعيد 2 ان أن  ج
ميد احمد سعيد 3  نظ عبدا
 رفعت عبده دمحم مكرد 4
 شيماء أديب عبدالنور  5
ائل 6  مروان احمد 
 رامي خالد عبده حسن 7
فيفي 8  عبدالرحمن ع ا
فيفي 9  شمسان ع احمد ا

 من احمد ثابت مقبل 10
 رشا رامي خالد 11
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ــا  ــــ ــ ــة، ومــ ـــ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ ـــت  ـــ ــ قامـــ ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقيـــ ـــ ــــــن خـــ ــادة ومـــ ــ ـــ ــ إفـــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــية، ومــــ ــ ـــ ــــــف القضــ ـــة بملــــ ـــ ر املرفقــــ ــــــار ــ ـــمنته التقــ ــ ـــ تضـ
م ـــــ ـــ ــة ومـ ـــ ـــ نـ م ال ــ ـــ ـــ ـــــتمعت إلـ ـــ ـــذين اسـ ــ ـــ ود الـ ـــــ ـــ ــوال الشـ ــ ــ ــ أقـــ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــــ ــم، ومـــ ــ ـــ ــ ايا وذو ــ ـــ ـــ ـ ــ )ق.أ.م.ع(، و)س.أ.ع.أ: (ال ـــ ـــ ـ ــــه و ـــ ، بأنــ

خ  ــــــار ــ ـــرًا بتـــ ـــ ــ ــــة عصـــ ــ ـــ عــ ــــــاعة الرا ــ ــــــام الســـ ـــ ـــــدد 16/6/2015تمــ ــ ـــ ــــــتقلون عـ ـــ ســ ـــا  ــ ـــ ـــ ــــــن  ـــ ـــة مــ ـــ ـــ ــــان مجموعــ ــ ـــ ــ ا ) 4(م  ــــدا ـــ ــ ــيارات إحــ ــ ــ ـــ ســ
ـــــح ــ ــــــن  م مـ ــ قـــــــرا ـــ ــ ـــدون إ ــ ــام، عائــ ــ ــ ـــــط العـ ــ ــ ا ـــ ــ ـــة  ـــ ـــور الباحـ ــ ــــة طــ ـــ ــاع مدير ــ ــ ـــــق الرجـ ــ ــ طر ـــ ــ ـــــــم  ــــاب و ــ ـ ـــل الر ـــ ــــة لنقـ ــاء . افلـــ ـــ وأثنــ

ــــذي  ــ ـــار الــ ـــ ـــا لالنفجــ ــ ـــ دة  ـــا ــ ــــد مشـــ ـــ ــــذيري، وعنـ ـــ ـــه تحـ ـــ أنــ ــــــق،  ــ ــوار الطر ــ ـــ ــ جـ ـــ ـــ ـــو أرض إ ـــ ــاروخ جــ ــ ـــ ــــــف صـ ــاجئوا بقصــ ــ ــ م تفــ ــ ـــ ســـ
ــ ـــ ـــ ــار، توقفــ ــ ـــ نفجـــ ـــدة  ــ ـــ ــــن حــ ـــ ــيارات مـــ ــ ـــ ــــض الســـ ــ عــــ ــاج  ــ ـــ ــــــم زجـــ ـــاروخ، وتحطــــ ـــ ــ ـــه الصــ ـــ ــ ا خلفــ ـــــد ـــ عــ ــا، و ـــ ـــ ــ ا ــ م ـــ ـــ ــ ــيارات  ـــ ـــ ـــع الســ ـــ ت جميــــ

ــــدين زوال  ــ ـــ ـــــق معتقــ ـــ ــ ـ ــ الطر ـــ ـــ ــ ـ ــ  ـــ ـــ ــ ـــالتحرك والسـ ــ ـــ ـــة بـــ ـــ ــ افلـــ ــــــائق ا ـــ ــــــيارات، وســ ـــ ــــدى الســ ـــ ـــ ــــــائق إحـ ـــ ـــام ســ ـــ ـــ ـــاعة قــ ـــ ــ ــــــف ســـ ـــ ــــــوا نصــ ـــ بحــ
ــــد،  ــ ــــن جديـــ ـــ ــائرات مــ ــ ـــ ــــدى الطــ ـــ ــــودة إحــ ـــ عــ ــأوا  ــ ـــ م، تفاجــ ــــرك ـــ ــــــن تحــ ــيطة مـــ ــ ــ ســـ ـــائق  ــ ـــد دقــــ ـــ عـــ ـــم، و ـــ ـــ ان، إال ا ــ ـــ ــــ ــــــادرة الط ــر ومغـــ ـــ طـــ ا

ــة مب ـــ ـــ ــ افلــ ــيارة وا ــ ـــ ـــ ــــــف الســ ـــ ــا بقصـــ ــــ ـــ ـــ م وقيام ـــا ــ ـــ ـــ ـ ــ م ـــ ـــ ــ ــ ن  ــ ـــ ـــ ــ ن واقفــ ـــر ــ ـــ خــــ ن  ــيارت ــ ـــ ــ ــــاب الســـ ـــ ــ ـــ ـــان ر ـــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ن، فيمــــ ــاروخ ــ ـــ ـــ ــرة بصــ ــ ـــ ــ اشـــ
ــــل  ـــ ـــة ومقتــ ــ ـــ افلـ ــيارة وا ــ ـــ ـــدم الســ ـــ ــــــف تـــ ــة القصـــ ـــ ـــ يجـ ــــت ن ـــ انــ ان، و ــ ـــ ـــ ـ ـــــل الط ـــ ــــن قبـ ــ ن مـــ ــيارت ــ ـــ ــ الســ ـــ ـــ ـ ـــــف ع ــ دون القصــ ـــا ــ ـــ ) 15(شـ

ن) 11(صا وإصابة   .آخر

يجة   :الن
ر  ــــــار ــاة، والتقــ ــ ـــ ر وفـ ــــــار ـــة وتقــ ــ ـــن أدلـــ ـــ ــية مــ ــ ـــ ـــــف القضـ ــ ـــواه ملـ ــ ــا احتـــ ـــ ــ ـــة، ومـ ـــ ــ الواقعــ ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ مـ
ـــذين  ــ ود الـــ ـــــ ــــــن الشـــ ــــدد مــ ـــ ادة عـ ــ ـــ ، وشـــ ــ ـــ ـــ ن وذوي القت ــاب ــ ــ ـــن املصــ ـــ ايا مــ ــ ـــ ـــ ـــــوال ال ــ ــ أقـ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ن، ومــ ــاب ــ ــ ــــة باملصــ ــ اصــ ــــة ا ــ الطبيــ

دوا ا ـــا ــ ـــا، وشـــ ـــ ــ ـــــم تتحر ن لـــ ــ ـــ ن اللتـــ ــيارت ــ ـــ ن السـ ـــــ ــ مـــ ـــ ـــ ـــانوا ع ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــقطوا  ــ ــــذين ســ ـــ ايا الـ ــ ـــ ـــ ــع ال ــ ـــ ـــن أن جميـ ــ ــــت مـــ ـــ ـ ــا ث ـــ ــ ـــــف، ومـ ــ لقصـ
ـــد  ـــ عـــ ـــه  ـــ ـــرور، وأنـــ ـــ ــن املـــ ــ ـــ ا مــ ــــذير ـــ ــا وتحــ ـــ ـــ ـ ــــــرض توقيف غـــ ــــان  ــ ـــ ــيارات  ـــ ـــ ـــام السـ ـــ ول أمـــ ـــــف  ـــ ن، وأن القصـ ـــــدني ـــ ـــــن املـ ـــ ـــم مـ ـــ ـــ ـــة  ـــ الواقعـــ
ــــرورة  ــ ــ ضـــ ـــ ــــ ــا إ ــ ـــ مــ ب ــرار ت ــ ـــ ــــــن دون تكــ ــرة مــ ــ ــ ما مباشـــ ـــــف ــــم قصــــ ـــ داف، وتــ ـــــ ســــ ــــل  ـــ ـــيارتان محـ ــ ـــا الســــ ـــ ـــاعة تحركتـــ ـــ ـــف ســـ ــ ــ نصــــ ـــ ـــ م

ــ ـــ ـــــوف مـــــــرة أخــ ـــــف الوقــ ــــن نصــ ــ مـــ ـــ ــ ــوا أك ــ ول وتوقفـــ ـــه  ـــ يـ ــتجابوا للتن ــ ــــــبق وأن اســـ ــــم سـ ـــ ــا وأ ــ ـــرورة، خصوصـــ ـــذلك ضــــ ــ ـــان لــ ــــ رى إذا 
ي  ــــو ـــ ــــة ا ــ ن جماعـ ـــــ ـــا بــ ــ ــاس مــ ــ ـــة التمـــ ـــ ــــــّدت منطقـ عـ ـــد  ـــ ــــت قـ ــ انـ داف  ـــــ ســ ــــل  ــيارات محـــ ــ ـــم أن الســـ ـــ ــع العلـ ــ م، مـــ ــــــاك ــ أمـ ـــ ــ ـــاعة  ـــ سـ

ــ ـــ ــ ـــان ال ـــ ـ ـــــد، و ديــ ــنع ا ــ ــــــرق مصـــ ــ مفـ ـــ ــ ـــت  ـــ انـ ــ  ـــ ــ ، وال ــــوط ــ ش الـ ـــــ ــ ـــة وا ـــ ـــوات املقاومـ ـــ ــ وقـ ـــ ــ م، أي  ــــــرا ـــاه قـ ـــ ــــدون باتجـ ايا عائـــ
ــــدعم  ـــ ن لـــ ــادم ـــ ــ ن القــ ـــاتل ـــ ــ ــن املقـ ــ ـــ م مــ ــــــار ــ ـــة اعتبـ ـــ ــ انيــ ة بإم ــ ـــ ـــ ـــه أي شـ ـــ ــي معـــ ـــ ـــ تفـ ــا ي ـــ ــ ــة، ممــ ـــ ـــ ــ ــاه ا ــ ــ ــ اتجـــ ـــ ـــ ـ س  ـــــ ـــ ـــر ولـ ـــ ــ خـ ـــاه  ـــ ــ تجـ

ــابقا ـــ ــيحه سـ ــ ـــم توضــ ــا تـــ ـــ ــد، كمـ ــ ديــ ــنع ا ــ ــ مصــ ـــ ـ ــيطرة ع ــ ـــه مســ ــ حينـــ ـــ ـ ـــت  انـــ ــ  ـــ ـ ـــا ال ــ ــــوات صـ ي وقــ ــــو ــ ــــة ا ـــد . عناصــــــر جماعــ وقـــ
ــــــار ـــــذكرة استفسـ ـــة مــ ـــ نـ ـــت ال ــ ــ ــــذا  وج ـــ ـــة  ـــ خ كتابـ ــــــار ــ تـ ـــ ــ ــرد ح ــ ــى الـــ ــ ـــم تتلقـــ ـــ ـــا لـ ـــ ـ ــالف إال أ ــ ــ ـــوات التحـ ـــ ــادة قـ ــ ــ قيـــ ـــ ــ ــــة إ ــ ـــن الواقعـ ـــ عـ

ـــر ــ ـــ ــ ــــــوات . التقر ـــ ــــؤولية القــ ــ ـــ ــــــوت مســ ـــ ــــــق، وثبــ ـــ ـــــل التحقيــ ـــ ــــة محـــ ـــ ــ ة الواقعــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ـــت لـــ ـــ ــ ـــ ــد ث ــ ـــ ـــــدم فقــــ ـــ ـــا تقـــ ـــ ــ ــــالل مـــ ـــ ــ ــــن خــ ـــ ومــــ
ــــــاك ــــ ن ــــذا  ـــ ـــ ــــــن  ــي عــــ ـــ ــ ــ ـــالف العر ــ ـــ ان التحــ ــ ـــ ـــ ــ ـــة وط ـــ وميـــ ــ اس. ا ـــ ـــ ــ ــــــالف ع ـــــادة التحـــ ـــ ــار رد قيــ ــ ــ ــــة بانتظــــ ــ نـــ ــــول وال ـــ ا حـــ ــارا ـــ ــ تفســـ

  . الواقعة
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ان -20 ن –التحالف ملنطقة ا وادي قيف  واقعة قصف ط   :  محافظة أب
ـــة  ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــة لــ ـــ الـ ــــــف ا ـــمنه ملـ ـــ ــا تضـ ــ ــــب مـــ ـــة بحســـ ـــ ص الواقعـ ــــــت ــــامللف تـ ــ ــــة بـ ــ ر املرفقـ ــــــار ــائق والتقـ ــ ـــمنته الوثـــ ــ ــا تضــ ــ ــــب مـــ ــ حسـ و

ــــق  ـــ ــ ــاء املوافــ ــ ـــ ــــوم الثالثــــ ـــ ــ يـــ ـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ ــــف16/8/2015بانـ ـــ ــر والنصــــ ــ ـــ ــ ـــة عشـ ـــ ــ اديـــ ـــاعة ا ـــ ـــ ــ وادي  م السـ ـــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ـــت منطقــ ـــ ــ عرضــ ــــــباحا  ـــ صــ
ــــــا  ــ ــ ــ مت ـــ ـــ ــ ـــان ع ـــ ــــ ــيارة  ــ ـــ ول ســـ ـــاروخ  ـــ ــاب الصـــ ــ ـــ ــــو ارض اصـــ ـــ ن جـــ ــاروخ ــ ـــ ـــــف بصـــ ـــ ن لقصــ ـــــ ـــ ـــة ابـ ـــ ـــــر محافظــــ ـــ ــــة خنفــ ــ ــــ ــ مدير ـــ ـــ ــ ـــــف  ـــ قيـ
ـــدم  ــ تـــ ـــ ـ ـــا ادى ا ــ جــــــواره ممـــ ـــ ـ ــيارة ا ـــ ــــع السـ ـــذي تقــ ل الـــ ــــــ ــ امل ـــ ـ ـــاروخ ع ــ ـــا ســــــقط الصـ ــ نمـ ــــة، ب ـــن املنطقــ وح مـــ ــــــ ـــوون ال ن ينـــ مــــــدني

ــ ـــ ل اخـــ ـــــ ـــ ــــــرر م ل وتضــ ـــــ ـــ ــيارة وامل ــ ـــ ـــــدد السـ ــ ـــقوط عـ ـــ ـــــك ســ ــن ذلـــ ــ ـــ ــــــتج عـ ــاور  ونــ ـــ ــ 3(ر مجـــ ـــ ـــ ــــــن ) قت ــر مــ ـــ ـــة عشـــ ــ اديـــ ــ ا ـــ ـــ ـــة  ـــ م طفلــ ـــــ مـــ
ا و م) 6(عمر ايا  ن وال ن وامرأت م طفل   -:جر م

  :أسماء القت
  العمر  سم  م
  عام 21  محسن سعيد سالم احمد  1
ب  2   عام 19  طارق ناصر صا مك
ب  3   عام 11  سارة ناصر صا مك

  
ر   :أسماء ا

  العمر  سم  م
ب  1   عام 28  انتصار سالم صا مك
  عام واحد  شفاء صا سالم حيدره شدة  2
ر 9  ع محسن سالم حيدره شدة  3   اش
  عام 29  محسن سالم حيدره شدة  4
ب  5 سة سالم صا مك   عام 33  ان
ب  6   عام 86  سل سالم دمحم مك
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ـــالل  ـــة مــــــن خـــ ــ الواقعـــ ــــ ــــق  ــــة التحقيــ نــ ــــرت ال ــــد باشــ ــــذا وقــ ايا وكــ ــ ــــ ـــن ال ـــدد مـــ ــة عـــ ـــة ومقابلــــ ــان الواقعـــ ــ ــ ــ م ــــ ي ا ــــدا ول امليــ ــــــ ال
م  ــ ـــ ـــ ــ ن ومــ ــــعف ــ ـــ ود واملســـ ـــــ ـــ ــ ـــــن الشــ ــ ـــ ـــدد مــ ـــ ـــ ــ ــ عـ ـــ ـــ ــ ــ ــتماع ا ــ ـــ ـــ ان ) ج.س.م(و ) ص.ن.ج(و ) ص.ن.ع(ســ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــع ان ط ــ ـــ ميـــ ــد ا ــ ـــ ـــ ــــث اكــ ــ ـــ حيـــ

ــــرة ـــ ـــه اســ ـــ ــــت فيـــ ــ انـــ ــــذي  ــ ــــــت الـــ ــ الوقـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــماء املنطقـــ ـــ ـــ ـــوق سـ ـــ ــ ــق فـ ــ ــ ــــان يحلـــ ـــ ــ ــالف  ــ ـــ ــرة/ التحــ ــ ـــ ـــب واســ ـــ ـــ ــــــر مك ــــعيد / ناصـــ ـــ ـــــن ســ ـــ محسـ
ـــــ ــوا بنقــــ ــ ـــ ــــــم يقومـ ـــك تـــ ــ ــــــاء ذلــــ ـــرب واثنـــ ـــ ـــ ب ا ـــــ ســــ ـــة  ـــ ـــن املنطقـــ ـــ ـــــل مـــ ــ ـــــدف الرحيــ ــ ـ ــيارة  ــ ـــ ـــــوق الســ ــ فــــ ـــ ــــ ل ا ــ ـــ ــــ ــن امل ــ ــ ــاث مـــ ــ ـــ ثــ ـــض  ـــ عـــ ل 

ـــل ــ ــ مقتـ ـــ ـ ـــا ادى ا ــاروخ ممـــ ــ ــا بصــ ــــ ــاث ال ثــــ ــــل  ــتم نقــ ـــ ــــان يـ ــ ــ  ـــ ـ ــيارة ال ــ ـــالم / قصــــــف الســ ــــن ســــــعيد ســـ ــــب ومحســ ــ ـــارق ناصــــــر مك طـــ
ـــالم حيــــــد ــ ـــا سـ ــــفاء صـــ ــــب و شــ ــ ـــا مك ــالم صـــ ــ ـــار ســ ـــن انتصـــ ــًال مـــ ـــرح كــــ ــــب وجـــ ــ ـــارة ناصــــــر مك ـــالم وســـ ــ محســــــن ســـ ـــ ـ ره شــــــدة و ع

ـــدة  ــ عــ ــــــك  ــد ذلـ ـــ عــ ــــــم  ــــب،  ثـ ـــ ــــــالم دمحم مك ــــل سـ ــــب وســـ ــ ـ ـــا مك ــ ــالم صــ ـــ ـــة ســ ـــ سـ ـــــدة وان ـــدره شــ ـــ ــالم حيـ ــ ــ ـــن سـ ـــ ـــــدة و محسـ ـــدره شــ ـــ حيـ
ل  ـــــررم ــ ـــــب وتضــ ــــ ــــــر مك ية ناصـــ ــ ـــ ـــ ل ال ــ ـــ ــــ ـــدم م ـــ ــ تـــ ـــ ــــ ـــا ادى ا ـــ ـــر ممــ ـــ ــــــاروخ آخـــ ــــــان بصـــ ـــ ـــالف امل ـــ ان التحــ ــ ـــ ــــ دف ط ـــــ ـــائق اســــ ـــ دقــ

ــــــر ذا ــ ــ اثـ ـــ ـــ ـ ــــة وع ـــ ــرار بالغــ ـــ ـــ ـــدة باضـ ـــ ـــالم دمحم شـــ ــ ـــ ية سـ ــ ـــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـــ ـ ــــث القت ـــ ــع جثــ ـــ ـــ ــاموا بجمـ ــ ـــ ــــــان وقــ ـــ ــ امل ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــا املنطقـــ ــ ـــ ـ ـــرع أ ـــ ـــ ــــــك  لـــ
ــــــماء  ــ سـ ـــ ــ ــــق  ـــو يحلـــ ــــ ان و ــ ـــ ــ دوا الط ـــا ــ ــــم شــ ـــ ن ا ــــعف ـــة واملســـ ــ ود الواقعــ ـــــ ــا افـــــــاد شــ ـــ ـــــور كمــ ــــفى احــ شـــ ــ مس ـــ ــ ــ ا ـــ ــ ر ــــعاف ا واســـ

ا   داف دف عسكري  املنطقة ال تم اس ناك أي ثكنة او    .املنطقة وانه لم يكن 

يجة   :الن
ـــق ــ ــــالل التحقيــ ــــــن خـــ ـــوال  مـ ــ م واقــ ــــــار ايا واقـ ــ ـــ ــ ـــــوال ال ي واقــ ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــق ال ـــ ـ ــر فر ــ ـــ ـــــالل تقر ـــــن خــ ـــة ومــ ـــ نـ ـــه ال ــ ـــت بــ ـــ ــ قامـ ـــ ــ ال

ـــون  ــ ـــ ــ ايا، ول ــ ـــ ـــ ــ ـــاة لل ـــ ـــ ادات الوفـ ــ ـــ ـــ ـــة وشــ ـــ ــ ر الطبيــ ــــــار ــ ــــذا التقــ ـــ ــة وكـــ ـــ ـــ نــ م ال ــ ـــ ـــ ــتمعت الــ ــ ـــ ــــذي اســـ ـــ ن الـــ ــــعف ــ ـــ ــة واملسـ ـــ ـــ ود الواقعــ ـــــ ـــ شــ
ــــق  ــو يحلـــ ــ ـــ ان و ــ ـــ ــ ــــــوت الط ـــا صـ ــ ــ ــــــم  ــمع معظـ ــ ــ ـــار وسـ ـــ ـ ــــف ال ــ منتصـــ ـــ ــ ـــــدثت  ـــة حــ ـــ ـــة الواقعـ ـــ ــــــماء املنطقـ ــ سـ ـــ ــ ــــنخفض  ــ ــو مـ ــ ــ علـ

ـــذه  ــ ـــ ــ ــــــن  ــي عــــ ـــ ــ ـــ ـــالف العر ــ ـــ ان التحــ ــ ـــ ـــ ــ ــــؤولية ط ـــ ــــة مســـ ــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــــــت لــ ــــ ــــــو ارض ، ث ـــ خ جـ ــوار ــ ـــ ــــــان بالصـــ ــــ ــــف امل ـــ ــــــك  قصـــ ـــب ذلــــ ـــ واعقــــ
ـــة  ـــ نـ ــى ال ـــ ـــم تتلقــ ـــ ـــة ولـ ــ ـــان الواقعــ ــ شــ م  ـــــ ــار الــ ـــ ستفســ ـــه  ـــ ــــــالف وتوجيـ ـــوات التحـ ــ ــادة قــ ــ ـــة قيـــ ــ ــــم مخاطبــ ــــه تـــ ــ ــــم انـ ــع العلـــ ــ ـــة مـــ ـــ الواقعـ

ذا الشأن ح  ا  خه أي رد ع استفسار   .تار
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داف  الصعدي  - 21   : أمانة العاصمة -واقعة اس
ـــة  ـــ ـــ ر املرفقـ ــــــار ــ ــائق والتقــ ـــ ــ ــــــمنته الوثـــ ـــ ــا تضـ ــ ـــ ــــب مـــ ــ ـــ حسـ ــــة و ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لــ ــ ــ ـــ ـــــف القضـ ـــ ـــــمنه ملــ ــ ــا تضـــ ــ ــ ـــ ـــــب مـ ـــ ـــة بحســ ـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــ تـ

ـــاعة  ـــ ـــ ــــــوا السـ ـــ ــ حـ ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ــــة فانـ ـــ ــ نـ ـــل ال ـــ ــ ــــن قبــ ـــ ــــــف مـــ ــ لــ ي امل ــــدا ـــ ــ ول امليـ ـــــ ـــ ــ ـــق ال ـــ ــــ ــر فر ــ ـــ ـــ ا تقر ــــــم ـــ ـــن ضـ ــ ـــ ــامللف ومــ ـــ ــ ــاءا ) 11:00(بـــ ــ ـــ ــ مسـ
خ ــــــار ـــامع ال10/11/2017بتــ ــ ـــــف جـــ ــــــيمن خلـــ ــاب الــ ــ ــ ــ بــ ـــ ـــ ـــائن  ـــ ــ ــــعدي ال ـــ ــ الصـ ـــ ـــ ـــــرض  عـــ ــ م  ـــ ـــ ــــــنعاء ا ـــــمة صــ ــ ـــــط العاصـ داء وســـ ـــــ شـــ

امل وتضرر  21القصف بصاروخ جو أرض نتج عنه إصابة  ل  ش ن  ل  . منازل أخرى  7ص وتدم م
ن   :أسماء املصاب

  العمر  سم  م
سطى  1 ية دمحم قاسم    35  خ
ة صا ي جابر  2   21  فوز
  20  سوسن صا ي جابر  3
وك صا ي جابر  4   18  م
  15  صا ي جابر م  5
  13  حنان صا ي جابر  6
ال صا ي جابر  7   11  فر
  8  ي صا ي جابر  8
  4  دمحم صا ي جابر  9

  45  ع دمحم صا السبا  10
اجري   11 ة احمد ال   38  سم
  21  احمد ع دمحم السبا  12
  21  ائلة ع دمحم السبا  13
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  14  السباعبد هللا ع دمحم   14
يدي  15   عام 50  ليب عبد هللا الز
يدي  16   عام 30  نوال عبد هللا الز
يدي  17 ليب عبد هللا الز   17  مراد 
يدي  18 ليب عبد هللا الز   15  ش 
يدي  19 ليب عبد هللا الز ة    10  من
يدي  20 ليب عبد هللا الز اد    8  ج
يدي  21 ليب عبد هللا الز   6  انور 

  

ـــد  - ـــ ي وقـــ ــــدا ـــ ول امليــ ـــــ ــــ ـــق ال ـــ ـــ ــــالل فر ــ ــــــن خـــ ــــــرة مـــ ا مباشـــ ــــدو ـــ ــ ـــا  ــ ـــــوم التــــ ـــ ــباح اليـ ــ ـــ ــ صــ ـــ ــــ ـــة  ـــ ــ الواقعـــ ـــ ــــ ــــق  ـــ ــــة التحقيــ ـــ نــ ــــرت ال ــ باشـــ
ادة  ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــتماع ا ــ ســـ ايا و ــ ـــ ــ ـــن ال ـــــدد مــــ ـــة عــ ــ ـــة ومقابلــ ــ ــان الواقعــ ــ ـــ ــ م ـــ ــ ول ا ــال ــ ـــام بـــ ـــ ــــذي قـ ــمة والـــ ــ ــة العاصـــ ـــ ـــة بأمانــ نــــ ع ل ـــا ــ التــ

م  ــ ـــ ن ومـــ ــــعف ــ ود واملســ ـــــ ــــــن الشـــ ـــدد مــ ـــ ــــــع احمــــــــ :عــ ــ ــــــدي م ا ح صــــــــدقه و ود يــ ــــــد هللا عمــــــــر الز ــــــوال عبــ ش و نــ ــــذي د قائــــــــد بــــــــ ــ والــ
ـــاعة  ـــ ــــــوا الســ ــ حــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــادوا  أنــ ــ ــ خ  11:00أفــ ــــــار ـــة بتــ ـــ معــ ـــــوم ا ــاء يـــ ــــ ــــن مســ ـــ ــــق 10/11/2017مـ ـــ ـــو يحلـ ــ ـــ ان و ــ ـــ ـــ ــــــوت الط ــمع صــ ــ ـــ م سـ

ـــه  ـــ ــيطر عليــــ ــ ـــ ســ ــــذي  ــ ـــدفاع الـــ ـــ ــ وزارة الـــ ـــ ـــ ـ دف مب ـــــ ـــ ــــــاروخ اسـ ــ ــار صـ ـــ ــ ـــمعوا انفجــ ـــ ـــك ســــ ــ ـــ ــــــن ذلـ ـــائق مـــ ـــ ــــد دقـــ ــ عـــ ــــة و ـــ ــماء املنطقــ ـــ ـــ ــ سـ ـــ ـــ ـ
ي و  ــــو ــ ــــة ا ــــل جماعـــ ــــب ذلـــــــك مســ ــــعدي واعقـــ ــارة الصــ ـــ ــــط حــ ي وســ ـــا ــ ــاروخ الثــ ـــ ـــــقط الصـ ــه ســ ـــ ــــائق قليلــ ــد دقــ ــ عـــ ـــا ، و ــ ــــوات صـ قـــ

ــــــان  ــ ــ امل ـــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ـــا ال ــ ـــ ـــرع ا ـــ ــ ــــــك  ــد ذلــ ـــ ــ عـ ـــازل  ـــ ــــــن املنــ اب مــ ــ ـــ ـــ ـــب وال ــ ـــ ــنة الل ـــ ــ ـــة والسـ ــ دخنـــ ـــاعد  ـــ ــ وتصــ ـــ ـــ ـــار كب ـــ ـــماع دوي انفجــ ــ ســـ
ـــــ دمحم ـــ ـ ــــان ع ــ ــــــرة ردفـــ ـــاوي واســـ ــ ـــ ـ ـــــن ا ــ ــ محســ ـــ ـــ ـ ـــا يح ــ ـــ ــرة صـ ــ ـــ ــــــن اســ ــ مـــ ـــ ـــ ـ ر دوا ا ـــا ــ ـــ ـــاروخ وشـ ـــ ــــقوط الصـــ ــ ــــث ســـ ـــ ــــــبا حيــ  الســـ

ـــل ــ ـــا بفعــ ــ ليـــ ــدما  ــ ـــ ــذان  ــ ــا اللـــ ـــ مـــ ل ــــــاض م ـــت انقـ ــ ـــزال تحــ ـــ م اليــ ـــــ ـــــبعض مــ ــاروخ والــ ـــ ن  الصــ ــــــد مـــــــن املصــــــــاب دوا العديــ ــــــا شـــــــا كمــ
عمليـــــة   ـــــ والـــــدمار الـــــذي حـــــل ببقيـــــة املنـــــازل وقـــــاموا  ـــــل ال ن مـــــن ا ــازل ، املـــــار ايا مـــــن تحـــــت املنـــ ـــــ ـــه نقـــــاذ لل ــا انــ كمـــ

ـــــزول  ــر نــ ـــ ــ ـــة وتقر ـــ ود الواقعـ ـــــ ــادة شــ ــ ــ افـــ ـــ ــ ح ــــــوا و ــــدفاع بحـ ــ ــ وزارة الـ ـــ ــ ـــن مب ــ ــــد عــ ــ ـــاروخ يبعـ ـــ ـــــقوط الصـ ــــــان ســ ـ ــــــان م ـــة فـ ـــ املعاينـ
 .م200

يجة    :الن
ـــوال  ــ م واقــ ــــــار ايا واقـ ــ ـــ ــ ـــــوال ال ي واقــ ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــق ال ـــ ـ ــر فر ــ ـــ ـــــالل تقر ـــــن خــ ـــة ومــ ـــ نـ ـــه ال ــ ـــت بــ ـــ ــ قامـ ـــ ــ ـــق ال ـــ ــــالل التحقيـ ــ ــــن خـ مـــ

ـــة امل ــ ـــ ر الطبيـ ــــــار ــ ـــذا التقـ ـــ ــ ــة وكـ ـــ ـــ نـ م ال ــ ـــ ـــ ــــــتمعت الـ ـــذي اســـ ـــ ن الـــ ــــعف ــ ـــة واملســـ ــ ـــ ود الواقعـ ـــــ ـــ ــية ،شـ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ــة بملــ ـــ ـــ ــــدى  رفقـ ــ ــد لـــ ــ ـــ تأكــ
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ـــه  ـــ ـــوات التحـــــــالف وتوجيـ ـــ ـــادة قـ ــ ـــة قيــ ـــ ـــــم مخاطبـ ـــه تــ ـــ ـــم انـ ــع العلــــ ـــ ـــة مــ ــــذه الواقعــــ ــ ـ ــي عـــــــن  ـــ ــ ـــالف العر ــ ان التحــ ــ ـــ ــ ــــؤولية ط ــــة مســـ نـــ ال
خه  ذا الشأن ح تار ا  نة أي رد ع استفسار شان الواقعة ولم تتلقى ال م    .ستفسار ال

ت السوادي -22 داف ب   : شبوة  محافظة –واقعة اس
ــ  ـــ ـ ــــه و ــامللف فانــ ـــ ـــة بـ ر املرفقـــ ــ الوثــــــائق والتقــــــار ـــ ـ ــا  ورد  ــ ـــة ومــ نـــ ـــدى ال ــ ــــف القضــــــية لـ ـــمنه ملــ ــا تضـــ ــ ـــــب مــ ـــة بحسـ ص الواقعـــ تــــــت

ـــاعة  ـــ خ  4:30الســـ ــــــار ــ ــاءا بتـ ــ ــ ية23/12/2017مســـ ـــــ ـــ ـ ـــول ال ـــ ــد وصـــ ــ ـــ ــــــن / م وعنــ ـــــدد مــــ ـــ ــــه عـ ـــ ـــه ومعــ ـــ ــ لـ ـــــوار م ـــ ــ جـ ـــ ـــ ـ ـــــوادي ا ـــ ــ السـ ـــ ـــ ـ ع
م  ن سيار انوا ع م م ) 14(صارو ادى ا مقتل عرضوا لقصف أوالده الذين    .طفل) 11(صًا من بي

  :أسماء القت
  العمر  سم  م
  سنة 45  ع ع سالم السوادي  1
  سنة 30  عبدالقادر سالم لشول   2
نان  3   سنة 25  دمحم ناصر دمحم ص
  سنوات 4  يوسف ع ع السوداي  4
  سنوات 6  دمحم ع ع السوداي  5
  سنوات 6  السودايزايد احمد ع   6
  سنة 12 سميحة احمد ع السوداي  7
  سنوات 8 احمد دمحم احمد ع السوداي  8
  سنوات 7 ع نايف حسن السوداي  9

  سنوات 10 سمة نايف حسن السوداي  10
 سنة 12 دمحم نايف حسن السوداي  11
 سنة 12 عبدالرحمن صا ع السوداي  12
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  سنوات 4  دب دمحم سالم لشول   13
  سنوات 6  يله دمحم سالم لشول   14

  

ايا   ــ ـــ ــــ ـــــن ذوي ال ـــدد مـــ ــ ـــة عــــ ـــ ــاك ومقابلــ ــ ـــ ــ ن ــــــان  ــ ــ م ـــ ــــ ي ا ــــدا ـــ ول امليـ ـــــ ـــ ـــــالل ال ــــن خــــ ـــ ــــة مـ ــ ــ الواقعـــ ـــ ـــ ــــق  ـــ ــــة التحقيــ ـــ نـ ــــرت ال ــ باشــ
م  ـــــ ـــ ــ ود ومــ ـــــ ـــ ــ ادة الشــ ــ ـــ ـــ ــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ــ ــتماع ا ــ ـــ ـــ ســ ـــاعة ) ح.ي.ص.أ(و ) ح.ص.ي.ص(و ) و.أ.م.م(و ـــ ـــ ــ ــــــوا السـ ـــ ــ ــ حـ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــدوا انـــ ـــ ـــ ـــذين اكـــ ـــ ــ ـــ والـ

خ  4:30 ــــــار ــ ــاءًا بتــ ـــ ــ ية23/12/2017مســـ ـــــ ـــ ــ ـــــودة ال ـــ ــاء عــ ــ ـــ ــ ــ/ م واثنـ ـــ ـــ ــ ــ  ع ـــ ـــ ــ ـــة وادي خ ــ ـــ ــــــائن بمنطقــ ـــ ـ ـــه ال ــ ـــ لــ ــ م ـــ ـــ ــ ـــــوادي ا ـــ ــ الســ ـــ ـــ ــ ع
ــــوت( ــ ـــ ــــــماء ) املـ ــ ــ ســ ـــ ـــ ــ ان  ــ ـــ ـــ ــ ـــــف للط ــ ـــق كثيـــ ـــ ـــ ـــــاك تحليـ ــ نـــ ــــان  ــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــ ــــــن اوالده، وانـ ـــ ــــدد مـ ــ ـــ ــــه عـ ـــ ــبوة ومعـــ ــ ـــ ـــة شـــ ـــ ـــ ــان محافظـ ــ ــ ـــ ـــة بيحـ ـــ ـــ ـ بمدير

ــيارة  ــ ــ الســ ـــ ـ ــــر  ما انفجــ ـــــد ن احـ ــاروخ ــ ــان بصــ ــ ــ داف امل ـــــ ل تــــــم اسـ ــ ــــ ــن امل ــ ل مــ ـــــ ـ ــــوار امل ــ جــ ـــ ـ ية ا ــ ـــ ـ ـــل ال ـــدما وصـــ ـــة  وعنـــ املنطقـــ
ـــر بجـــــــوا خـــ ــــل و ل و مقتــ ـــــ ــ ــزاء امل ـــ ـــم اجــ ـــدم معظـــ اق الســـــــيارة وتــــ ــ ـــ ـ ــيم واح ـــ ــ تحطــ ـــ ــ ـــا أدى ا ل ممـــ ـــــ ــ م ) 14(ر امل ـــــ ـــــن بيــ ـــًا مــ صــــ

ـــو ) 11( ــ ـــ ــا  ــــ ـــــل كمــ امـــ م بال ــ ـــ ـــــم جثـــ ــ ــ تفحـ ـــ ـــ ــار  ــــ نفجــ ب  ـــــ ســـ ـــد  ـــ ـــم قــ ـــ ــ ــــرون ومعظم ــ ـــه وآخــ ــ ية واوالد اخيـــ ــ ـــ ـــ ـــم اوالد ال ــ ـــ ــًال  ـــ ــ طفـ
ـــة  ـــ ــــة املرفوعـــ ــ ـــور الفوتوغرافيـــ ـــ ــامللف والصـــ ـــ ـــ ـــة بـ ـــ ر املرفقـــ ــــــار ــ ــ التقـ ـــ ـــ ـ ن  ــ ـــ ـــ ـــة مبـ ـــ ـــا املنطقـــ ــ ـــ ـ ــــــادات ا ـــا إلفـــ ـــ ـــة ووفقـــ ـــ ـــان الواقعـــ ــ ـــ ـ ــن م ــ ـــ مــ

ـــه  ـــ ــــه اي ثكنــ ـــ ــــد فيـ ـــ ــــــار وال يوجـ بــ ـــاملزارع و ــ ــه بـــ ـــ ــ ارض محاطـــ ـــ ـــ ــع  ـــ قـــ ات و با ــ ـــ شـــ ــاكن  ــ ـــ ــــــن امـ ـــد عــ ـــ عيــ ية  ــ ـــ ـــ ل ال ــ ـــ ـــ ـــع م ــ ــان موقـــ ـــ فـــ
ي او ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــــواء جماعــــ ـــ ات ســ با ــ ـــ ـــ شــ ــ  ـــ ـــ ــ ـــن طر ـــ ــ ـــــد ألي مــ ــ ة او تواجـــ ـــــكر ــ ن  عســـ ــــــيف ـــ ــــوط مضـ ــ ـــ ش الـ ـــــ ـــ ــ ـــة وا ـــ ــ ــر املقاومــ ــ ـــ عناصـــ

عد حصول الواقعة بانه استمر تحل ي ملدة نصف ساعة  ان التحالف العر   .يق ط

يجة   :الن
ــــــان  ـــ ــن م ــ ـــ ـــة مــ ـــ ــ ــور املرفوعـ ــ ـــ ي والصــ ــــدا ـــ ول امليــ ـــــ ـــ ـ ـــق ال ـــ ـــ ــر فر ــ ـــ ــ ــ تقر ـــ ـــ ـ ــاء ع ــ ـــ نــ ــــة و ـــ نــ ـــه ال ــ ـــ ــــت بـ ــ ــ قامـــ ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ــــــن خــ ــ مـ
ــا  ــــ ــ ـــ ـــن مطابق ــ ـــ ــد مــ ـــ ـــ ــات والتأكـــ ــ ـــ ـــــل املعلومـــ ــ ــــة  وتحليــــ ـــ ــ ان املنطقـ ــ ـــ ـــ ـــــن ســ ـــ ـــدد مـــ ـــ ــ ود وعــ ـــــ ـــ ايا والشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــذوي ال ـــ ــــــتماع لـــ ـــ سـ ــــة و ـــ الواقعـــ

ــــن وا ـــ ــي عــ ـــ ـــ ـ ـــالف العر ــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ـ ــــؤولية ط ـــ ـــــد مســ ـــ ــــة تأكيـ ـــ نــ ن ل ـــــ ـــ ــــع  تبـ ـــ يةللواقــ ــ ـــ ـــ ـ ل ال ــ ـــ ـــ ـ ــيارة وم ــ ـــ ــــف ســ ــ ـــة قصـــ ــ ـــ ــ / قعـ ـــ ـــ ـ ــ ع ـــ ـــ ـ ع
م ) 14(السوادي مما أدى ا مقتل  اك من اضرار مادية أخرى ) 11(صًا من بي ن ذا    طفل وما نتج عن 
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ي   -23 وع وآل ص ان التحالف ملنازل آل مر ديدة  - واقعة قصف ط   : محافظة ا
ــــق  ـــ ــ س املوافــ ـــــ ـــ ــ مـ ـــــوم ا ـــ ــ يـــ ـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ ـــة انــ ـــ ــ ص الواقعـــ ــــــت ـــ ــــرق 14/12/2017تــ ـــ ــ ـــا شــ ــ ـــ ــــة القطابـــ ــ ـــ ــ ــ قر ـــ ـــ ـــ ــرا و ــ ـــ ــ ــــة عصــ ــ ـــ امســ ـــاعة ا ـــ ـــ م الســ

ــا  ــــ ــ ـــ ــازل  يقط ــ ــ ـــ ـــه منـ ـــ ــ عــ ــــدد ار ــ ـــ ــــرت عـ ــ ـــ ي دمــ ــ ـــ ـــ ــــــوع و آل صــ ـــ ـ ل آل مر ـــــ ـــ ــ ــ م ـــ ـــ ــ ن ع ــاروخ ــ ـــ ـــــقط صــــ ـــ ــده ســ ــ ـــ ديـــ ــــة ا ــ ـــ ــــه محافظـ ـــ ــ وخـ ا
ن ونتج عن ذلك  سقوط  م  21مدني م أطفال  4طفل  و 13قتيل م   .جر جميع

  :أسماء القت
  العمر  سم  م
يع ثابت   1   سنة 50 ص
وش  2 يوب در سة ع م   سنة 35 ان
ي  3   سنة 13 م ع ثابت ص
ي  4   سنة 16 دمحم ع ثابت ص
ي  5   سنة 11 احمد ع ثابت ص
ي  6   سنوات 7 اكرم ع ثابت ص
وع  7   سنة 60 عبدهللا غالب مر
وع  8   سنة 11 سعيدة عبدهللا غالب مر
  سنة 35 سالم عبدهللا غالب مروع  9

س ع اجمل  10 بة خم   سنة 33 و
  سنوات 5 فتحية سالم عبدهللا غالب  11
  سنوات 6 يام سالم عبدهللا غالب  12
رى سالم عبدهللا غالب  13   سنوات 7 ز
  سنوات 8 احمد سالم عبدهللا غالب  14
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  سنوات 10 سناء سالم عبدهللا غالب  15
ش  16   سنة 30 خدامة نصر كب
  سنوات 7 عبدهللا غالبفرح ع   17
حة ع عبدهللا غالب  18   سنوات 5 فر
  سنوات 4 مو ع عبدهللا غالب  19
  سنة 1 ع بن ع عبدهللا غالب  20
  سنوات 3 عبدهللا سالم عبدهللا  21

  
ر   :أسماء ا

  
  
  
  
  

  

ادة  ــ ـــ ايا وشـــ ــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ إفـ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة ومــ ـــ نـــ ـــل ال ـــ ــــــن قبــ ــــف مــ ـــ لـ ي امل ــــدا ـــ ول امليـ ـــــ ـــ ـــق ال ـــ ــ ــر فر ــ ـــ ـ ــ تقر ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ـــــب مــ حســـ و
م  ـــــ ـــ ــ ـــة ومــ ــ ـــ نــــ ـــل ال ـــ ــ ـــ ــــن قبـ ـــ ـــ م مــ ــ ـــ ـــ ــ ــتماع إلــ ــ ـــ ـــ ســ ــــــم  ـــ ـــــذي تـــ ــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ )) م  –ح  –ع  -م(( و )) أ  –أ  –ح  –ع ((و )) م  -ع -س -ف((الشــ

ــــق  ـــ س املوافـــ ـــــ ـــ مــ ـــــوم ا ـــ ــ يــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ــ 14/12/2017فأنــــ ـــ ـــ ــ ن ع يت ــ ـــ ـــ ــ ــازل ال ـــ ــ ــــت منـــ ــ ـــ عرضـ ــاءا  ــ ـــ ـــة مســـ ـــ امســــ ـــاعة ا ـــ ــــــام الســــ ـــ ــ تمـ ـــ ـــ ــ م و
ــــــماء  ــ ــ ســ ـــ ـــ ــ ان  ــ ـــ ـــ ــ ـــــف للط ــ ـــق كثيـــ ــ ـــ ــــــماع تحليــ ـــ ـــــد سـ ــ عـــ ــو ارض  ــ ــ ـــ ن جـ ــاروخ ــ ـــ ـــــف بصـــ ـــ ــــوع للقصــ ـــ ـــ ــــب مر ـــ ــ ـــــد هللا غالـ ـــ ي وعبــ ــ ـــ ـــ ــــت صــ ــ ـــ ثابـ

ـــانوا  ـــ ــل مــــــن  ــ ــ ــابة  ـــ ــــل وإصـ ـــــن القصــــــف  مقتــ ــــة  ونــــــتج عـ ــــل املنطقــ ــ مقتــ ـــ ـ ـــــف  ب القصـ ـــــ سـ ـــث  ن حيـــ ل ــ ـــ ـ ــــداخل امل ص " 21"بــ ـــــ ـ
ــابة   ـــ ــ ـــه " 4"واصــ ـــ ـــا انـــ ـــ ـــك  كمـــ ــ ـــ ـــان ذلـ ـــ ـــ ـــا  و ـــ مـــ امل ن ب دف ـــــ ـــ ن املسـ ل ــ ـــ ـــ ـ ـــدم امل ـــ ــا تـــ ـــ ــ ــاء كمــ ـــ ـــ سـ ــــــال وال طفـــ ــــــن  ــم مـــ ـــ ـــ ـ اص معظم ـــــ ـــ ـ ا

ــــدف  ــ ـــة او  دف أي ثكنـــ ـــــ ــان املسـ ـــ ـ ــ امل ـــ ـ ــم يكــــــن  ـــ ــــة لـ ــاء املنطقــ ــ ـــــن أبنــ ود مـ ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـ ـــا ورد  ول ومـــ ـــــ ـ ـــق ال ـــ ــر فر ــ ــ ــا لتقر وفقــــ
ن ع ن مدني ا مواطن سكن ف   .سكري  وان املنطقة  منطقة سكنيه 

  العمر  سم  م
  سنوات 7 عبدالرحمن عبدهللا غالب  1
  سنوات 5 شار ع عبدهللا غالب  2
  سنوات 8 سامر عبدهللا غالب  3
ي  4 م ع ثابت ص   سنوات 7 عبدالكر
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يجة    : الن
ـــة  ـــ ــ الواقعـ ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ ادات , مـــ ــ ـــ ـــة وشــ ــ ر معاينــ ــــــار ــــة وتقـ ــ ـــــن أدلـ ــية مــ ــ ــــــف القضـــ ـــواه ملـ ــ ــا احتــ ـــ ومــ

ن  ــاب ــ ــ ـــة باملصـــ ـــ اصـــ ــــة ا ــ ر الطبيـــ ــــــار ــ ــاة والتقـ ـــ ـــ ــ وذوي , الوفـ ـــ ـــ ـ ر ـــــن ا ــ ايا مــ ــ ـــ ـــ ـ ـــــوال ال ــ ــ أقــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ود  ومـــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ وشـ ـــ ـــ ـ القت
ـــة  ـــ ـــ ــماء القر ـــ ــ ــ ســ ـــ ـــ ـ ــــق  ـــ ــو يحلــ ــ ـــ ــ ـــو  ــ ـــ ـ دوه و ـــا ــ ـــ ان وشـ ــ ـــ ـــ ـ ــــــوت الط ـــة صـــ ـــ ـــ ـــا القر ــ ـــ ـ ـــم أ ـــ ــ ـــــمع معظـ ــ ـــارا وســ ـــ ـــ ـــــدثت  ـــ ـــة حـ ـــ ــ ــــون الواقعـ ـــ ــ ول

ايا  ــ ـــ ـــ ـــــقوط ال ــ ــــل سـ ــ ـــان محــ ـــ ــ ــ امل ـــ ـــ خ ع ــوار ــ ـــ ــــــف بالصـ ـــك القصــ ــ ــــب ذلـــ ـــ ـــؤولية , وأعقـ ـــ ــــة مســ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــت لـــ ـــ ــ ــــه ث ــ ــاء عليــ ــ ـــ نـ ــــه و ـــ فانـ
ــــم ــ ــع العلـ ــ ـــة مـــ ـــ ــــذه الواقعـ ـــ ــــــن  ــي عـ ــ ـــ ـــالف العر ــ ان التحــ ــ ـــ ــ م  ط ــ ـــ ــار الــ ـــ ستفســ ـــه  ـــ ــــــالف وتوجيـ ـــوات التحـ ـــ ـــادة قـ ــ ـــة قيــ ــ ــــم مخاطبــ ـــه تـــ ـــ انـ

خه  ذا الشأن ح تار ا  نة أي رد ع استفسار   .شان الواقعة ولم تتلقى ال
ة  - 24 ة ص ن –واقعة قصف قارب صيد   قر  :  محافظة أب

ـــاعة  ـــ ــام الســـ ـــ ــ ــ تمـــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــة بانــــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ــــــية لــ ــــــف القضـــ ــــــمنه ملــــ ــا تضـــ ــــ ــــب مــــ ـــ ـــة بحســ ــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ــــــوم تـــ ــــــباح يــــ ــــن صــــ ــ ـــة مـــ ـــ امســــ ا
ـــالم 2015\8\12 ـــ ــ ــيخ سـ ــ ــ ـــة الشـــ ـــ ة منطقـــ ــ ـــ ـــ ــة صـ ـــ ــــ ـــن  قر ـــ ــالقرب مـــ ـــ ــيد  بــــ ــ ــ ــارب صـــ ــ ــ ــ قـــ ـــ ــــ ن ع ــاروخ ــ ـــ ة صــ ـــــكر ــ ــــائرة عســ ــ ـــت طـــ ـــ  –م أطلقـــ

م  انوا ع متنه و اص  ن،  ونتج عن ذلك تدم القارب ومقتل ثالثة  ا ة زنجبار محافظة أب  :مدير
 : أسماء القت 

 العمر سم م
 سنة 19 عبدهللاعبود صا حميد   1
 سنة36 ش عبدهللا ناصر عبدهللا  2
دي بالليل حمود  3  سنة 17 عبد م

 

ادة  ــ ـــ ايا وشــ ــ ـــ ــ ــادات ذوي ال ــ ــ افـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــة ، ومـ ــ نـ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــ ــــــف مـ لـ ي امل ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــق ال ـــ ـ ــر فر ــ ـــ ــ تقر ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ـــــب مـ حســ و
م ـــــ ـــ ــ ــة ومـــ ـــ ـــ ــ نــ ـــل ال ـــ ــ ـــ ـــــن قبـ ــ ـــ م مـــ ــ ـــ ـــ ــ ــتماع الــ ـــ ـــ ـــ سـ ــــــم  ـــ ــــذي تــــ ـــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ) ص،ع،ن،ع(،) ص،ح،ع،أ(، ) ص،ع،ن،ع(، ) م،ب،ح،ع: (الشــ

ــــــوم  ـــ ــباح يــ ــ ـــ ــ ـــن صــ ــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ امســ ـــاعة ا ـــ ـــ ـــام الســ ــ ـــ ــ تمـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــه  ـــ ـــ ـــــرض 2015\8\12فانــ ـــ ــ عـ ايا م   ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــل ال ـــ ــ ـــان يقـــ ـــ ـــ ــ ــــذي  ــ ـــ ــــــيد  الــ ـــ ــارب الصــ ــ ـــ ـــ قـ
ة  ــ ـــ ــــة صــ ــ ــ ســـــــاحل قر ـــ ـ ـــد  ـــان متواجـــ ــــ ــــذي  ن، والــ ور ـــــذ ــــة زنجبــــــار  -املـ ــ ــائرة / م –مدير ــ ـــل طـــ ـــن قبـــ ن مــــ ــاروخ ــ ن للقصــــــف بصــ ـــــ ابــ

ــا  ــــ ــ ـ ــاء تحليق ــ ـــ ـــة أثنــ ـــ ـــ ــاء القر ــ ــ ــــــن أبنـــ ــ ن مـ ــــــواطن ــ ا املـ د ـــا ــ ـــ ــــة وشـ ــ ـــ ــماء القر ـــ ــ ـــوق ســ ـــ ــق فـــ ــ ـــ ــــــت تحلــ انـــ ــالف  ــ ـــ ــــوات التحــ ـــ ـــة لقــ ــ ـــ عـ ــة تا ـــ ـــ يـ حر
ـــو  ـــ ـــــإطالق الصــ ـــا بـــ ـــ ــ ــــد قيام ـــ ـــه وعنـ ـــ ـــالرغم انــ ـــ ـــــك بــ ــه وذلـــ ـــ ــــان عليـــ ـــ ـ ــــــن  ــل مــ ــ ـــ ـ ــــل  ـــ ــارب وقتـ ـــ ـــدم القـــ ـــ ــ تــ ـــ ـــ ـــا ادى ا ـــ ــــــارب  ممــ ــ القــ ـــ ـــ خ ع ار
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ـــا أن  ــ ــا كمــ ــــ ـ ــ حي ـــ ــ ـــة  ـــ ـ ـــاحل القر ـــ ــ سـ ـــ ــ ــــــكري  ـــدف عسـ ــ ــ ـــاك أي  ـــ نـ ــــــن  ــم يكـ ـــ ود لــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــــــادات وشــ فـ ـــمنته  ـــ ـــا تضـ ـــ ــــب مـ ــ حسـ و
رب م با ة ومن الصيادين الذين ال عالقة ل م من أبناء القر ايا جميع  .  ال

يجة  : الن
ادات  ــ ـــ ـــائق وشـــ ـــ ـــور ووثــ ــ ــــن صـــ ــ ــية مــ ـــ ــ ـــــف القضـ ــــواه ملـــ ــ ــا احتــ ـــ ــ ـــة، ومـ ـــ ــــذه الواقعــ ــ ــ ــ  ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ اجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ مـ
ــــول  ـــ ة حصــ ـــــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ن ل ـــــ ـــ ود، تبـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ايا وشـ ــ ـــ ـــ ـ ــوال ذوي ال ــ ــ ــ اقـــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـــ ـــ ــ ر معاينـ ــــــار ــ ــــزول وتقـ ـــ ـــر نــ ـــ ــ ـــاة ومحاضـ ـــ ــ وفـ

ــالف  ــ ـــ ــ ان التحـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ط ـــ ـــ ــ ــ ــاك  ــ ـــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ـــ ــ ــــــن  ـــ ـــــؤولة عـــ ـــ ــ ــــة املســ ــ ـــ ـــ ــــــاك، و ان ا ـــ ـــ ـــون ن ــ ـــ ـــ ـ ــيمن  ـــ ـــ ـــ ــ الـ ـــ ـــ ــ ــ ــــــرعية  ـــ ـــــدعم الشـــ ــ ـــ ــي لــ ـــ ــ ـــ ــ العر
ـــارب  ــ ــ القــ ـــ ــ خ ع ــوار ــ ـــــق الصـــ ة وتطلــ ــ ـــ ــــة صــ ـــ ــماء قر ــ ـــــوق ســـ ــــــق فــ ــ تحلـ ـــ ــ ن و ا املـــــــواطن د ـــا ــ ــة شــ ـــ يــ ـــائرة حر ـــــم بطــــ ـــد تــ ــ داف قــ ـــــ ســ
ـــة  نـــ ـــت ال ــ ــــد خاطبـ ـــا ، وقــ ـــ ــ حي ـــ ـ ـــة  ــــواء اليمنيـــ جــ ــ  ـــ ـ ــــــو املســــــيطًر ع ــالف  ــ ان  التحــ ــ ـــ ـ ـــار ط اعتبـــ ايا، و ــ ـــ ـ ـــل ال ـــان يقـــ ـــ ــــذي  الــ

ــال ــ ــ ـــــوات التحــ ـــــادة قـــ ــــــن قيـــ ــادرة عـــ ـــ ــــذكرة صـــ ـــ ــــب مـ ــ ـــك بموجــ ـــ ا وذلــ ـــأ ــ شـــ ــارات  ـــ ــ ستفسـ ــ  ـــ ـــ ـــرد ع ـــ م الــ ــ ـــ ــــت مـــ ـــ ـــة وطلبـ ـــ ـــــن الواقعــ ــ ف عـ
ـــة  ـــ نــ ـــل ال ـــ ــــم تحصــ ــر لــــ ــ ـــ ـــة التقر ـــ ــ كتابــ ـــ ـــ ـــه وح ــ ــال إال أنــ ــ تصــــ ـــابط  ـــ ــ ضــ ـــ ــ ــــــالف ع ـــوات التحــ ــ ـــــادة قـــ ــــلمة لقيــ ــ ــــة مســ ـــة الوطنيــــ ـــ نـ ال

ذه الواقعة  .ع أي رد بخصوص 
جدع  - 25 ل نادي     : فظة البيضاء محا  -واقعة قصف م

ـــاعة  ـــ ــد السـ ـــ ــ عنــ ـــ ــ ـــه  ـــ ــة بانـ ـــ نــ ـــدى ال ــ ــية لــ ـــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـ ــ ــا تضــ ـــ ـــا ملــ ـــ ــــة وفقـ ــ ص الواقعـ ــــــت خ  ٩:٢٠تـ ــــــار ــــــاء بتـ  ٢٠١٨/  ٩/  ١٦مسـ
ـــة  ـــ ـــ ــان بمحافظـــ ــ ــ ـــ ــــة ردمـــ ـــ ــ ـــ ــــوران مدير ــ ـــ ــــة حـــ ـــ ــ ـــ ــ قر ـــ ـــ ــ ــ ـــائن  ـــ ــ ـــ ـ ي ال ن ــ ـــ ـــ ــ ــــدع املســ ــ ـــ جـــ ــــدهللا  ـــ ــ ــادي دمحم عبـــ ــ ـــ ــ ية نـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ل ال ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــرض م ـــ ـــ عـــ م 

ل ومقتل وإصابة   م   ص١١البيضاء للقصف مما ادى ا تدم امل ل و ان امل  :من س
 أسماء القت 

 العمر سم م
جدع 1   سنة 30 عبدهللا دمحم عبدهللا 
شة دمحم الو 2  سنة 27 عا
جدع 3  سنوات 3 رحمة عبدهللا دمحم 
جدع 4 ن دمحم عبدهللا دمحم  ت  س
جدع 5  سنة 40 فاطمة دمحم عبدهللا 
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جدع 6 د نادي دمحم عبدهللا   سنوات7 ف
جدع 7   عام مع نادي دمحم عبدهللا 

   

ر  :  اسماء ا
 العمر سم م
جدع 1  سنة 40 نادي دمحم عبدهللا 
جدع 2  سنة 11 دمحم نادي دمحم عبدهللا 
 سنة 22 فاله ضيف هللا دمحم 3
حمدي 4  سنة 25 أشواق ع صا 

 

ول  ــال ــ ــ ـــــف بــ لـــ ـــة امل ــ نـــ ـــق ال ـــ ــ ــر فر ــ ـــ ــد باشـ ــ ــــــن وقــــ ــــدد مــ ــ ـــــادات عــ ــ افـــ ـــ ـــ ــتماع إ ــ ســــ ـــان و ــ ـــ ـــة امل ــ ـــة ومعاينـــ ـــ ــان الواقعــ ـــ ـــ ــ م ـــ ـــ ـــال إ ـــ نتقــ
م  ـــــ ـــ ــ ـــ ود ومــ ـــــ ـــ ــ ـــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــم وشــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ايا وذو ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ) ع م آ( و ) ز م ج ( و ) ر م ع ( و ) ع ن م ( ال ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــ ــــة بأنـ ــ ـــ ـــ نــــ ــــدوا ل ـــ ـــ ـــ ــــذي أكــ ـــ ــ ـــ والــــ

ـــاعة  ـــ ــــق  ٩:٢٠الســ ـــ ــد املوافـ ـــ حـــ ــــــوم  ــاء يــ ــ ـــ ـــن  مسـ ـــ ـــق١٦/٩/٢٠١٨مــ ــ ان يحلـــ ــ ـــ ـــ ــــــوت ط ــــة صــ ــ ــ ـــا القر ــ ـــ ــمع أ ــ ـــ ـــة  م سـ ـــ ــماء املنطقــ ـــ ــ ســـ ـــ ـــ
ـــة  ـــ ــ ــــــراف قر ــ أطــ ـــ ـــ ــع ع ـــ ــ ـــــذي يقـ ــ ــــدع الـ ـــ جـ ــادي  ـــ ية نـــ ــ ـــ ـــ ل ال ــ ـــ ـــ ـــة م ــ ـــ ـــــن ج ــ ــ مـ ـــ ـــ ـــار كب ـــ ــــوت انفجــ ــ ـــــمع صــ ا ســـ ـــــد عـــ ة  ــ ـــ ـــ ــتمر لف ــ ـــ اسـ
ـــة  ـــ ــاء القر ــ ـــرع أبنــ ـــ ــا  ــــة وحينمــــ ــرة أخيــ ــ ــ أســ ـــ ـ ــافة إ ـــ ــــه باإلضـ ـــه وابنائــ ـــــن زوجتيـــ ــــة مـ ونــ ـــة امل ــ ــــو وعائلتـ ــ ـــه  ـــــكن فيـــ سـ ــــذي  ــــوران والــ حــ

ا ــــدمر بال ل مـــ ـــــ ــ ـــــدوا امل ــار وجــ ـــ نفجــ ــــــان  ـ ــ م ـــ ــ ايا إ ــ ـــ ــ ـــث ال ــ ـــــالء وجثــ ـــا واشــ ـــ ــ أيضـ ـــ ــ ـــدمرة  ـــ ية مـ ــ ـــ ــ ــيارة ال ــ ــ ــــــوارة سـ ــ جـ ـــ ــ ــــل وا مـــ
ايا  ــ ـــ ـــ ـ ــدد ال ــ ـــ ــغ عــ ـــ ـــ ـــث بلـ ـــ ـــة حيـــ ـــ م حرجـــ ــال ــ ــ ــــــم حـــ ـــ ــــان معظم ـــ ــ ــ و ـــ ـــ ـ ر ــــعاف ا ـــ ـــث واســ ـــ ثـــ ــراج ا ــ ــ ــــــتم اخـــ ــان فـــ ــ ــ ـــ ــ امل ـــ ـــ ـ ــاثر  ـــ ـــ نـ  ١١ت

م  ـــــ ص مـــ ـــــ ــ و ٧ـــ ـــ ـــ ــــــن  ٤قت ـــالقرب مــ ـــ ــد بــ ــ ـــ ـــــن يوجـ ـــم يكـــ ـــ ن ولــ ـــــدني ـــــن املـــ ــ م مـ ــيع ــ ـــ ـــال وجمـ ـــ طفــ ــــــاء و ســ ـــن ال ـــ ــم مــ ـــ ـــ ــ ومعظم ـــ ـــ جر
ل  ة امل د اي عمليات عسكر ش ة واملنطقة ال  ة كما ان القر دف او ثكنه عسكر  .اي 

يجة   :الن
ــ  ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ود ومـــ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــــم وشــــ ــ ــ ايا وذو ــ ـــ ـــ ـ ــادات ال ـــ ــ ــ افــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـــ ـــ ــــــف الواقعـــ ـــــمنه ملـــ ـــ ـــا تضـ ـــ ــ مـــ ـــ ــــ ــــالع ع ـــ طــ ـــالل  ـــ ــ ــــن خـ ـــ مــ

ـــــور وا ــــه الصـ ــا تحكيــ ـــ ول ومـ ــال ــ ــــف بــ لــ ـــة امل ــ نـ ـــق ال ـــ ــل فر ــ ــــن قبــ ــــوع مــ ــة املرفــ ـــ ــر املعاينـ ــ ــ ة تقر ــ ـــ ـ ـــة  نـــ ن ل ـــــ ــــة ، تبـ ر الطبيــ لتقــــــار
ــاء  ـــ ـــ ـــة البيضــ ـــ ــان بمحافظــــ ــ ــ ــــة ردمــــ ــ ـــ ــــوران مدير ــ ــــة حــــ ــ ــــ ــ قر ـــ ـــ ــ ـــــدع  ـــ جـ ــادي  ـــ ـــ ية نــ ــ ـــ ـــ ــ ل ال ــ ـــ ـــ ــ ـــــف م ـــ ـــل بقصـ ـــ ــ ــاك املتمثــ ــ ـــ ـــ ن ــــول  ـــ حصــ
ـــــواء  ـــ ــ أجـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيطر ع ـــ سـ ــــذي  ــ ـــ ــد الــ ـــ ــ ان الوحيـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاره الط ـــ ــ ـــة باعتبـــ ـــ ــ ــــذه الواقعـــ ـــ ــ ـ ــــــن  ـــ ــــــي عــ ــ ــ ـــالف العر ــ ـــ ان التحـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــؤولية ط ـــ ـــوت مســــ ـــ ـــ وثبـ
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ـــرب و  ــ ـــ ـ ة ا ــ ـــ ـــ ـ ــــالل ف ـــ ــــة خــ ـــ ــــة اليمنيــ ـــ ــ ور م ــــــوات ا ـــــادة قـــ ـــ ــ قيـ ـــ ـــ ـ ــــة إ ــ ـــــن الواقعـــ ــ ــار عــ ـــ ـــ ــــذكرة استفسـ ـــ ــــه مــ ــ ـــة بتوجيـــ ــ ـــ نـ ـــت ال ــ ـــ ـــــد قامـ ــ قــ
ر خ كتابة التقر ذه الواقعة ح تار شان  نة اي رد  ي ولم تتلقى ال  .التحالف العر

ش   - 26 ن  منطقة العر عز –واقعة قصف سيارة تقل مدني  :  محافظة 
ــ ـــ ــــة، بأنــ نـــ ـــدى ال ــ ــية لــ ـــ ــــــف القضــ ـــمنه ملـ ـــ ـــا تضـ ـــ ــــب مـ ــ ـــة بحسـ ـــ ص الواقعـ ــــــت ــــق تـ ـــة املوافـــ ـــ معـ ـــــوم ا ــ يــ ـــ ــ ـــاعة 20/4/2018ه  ـــ م السـ

ـــوع ) 10:30( ــ ــيارته نـــ ــ ـــ سـ ح  ـــــ ـــ ـــة ال ــ ـــن منطقـــ ــ ــا مـــ ــ ـــ ـــوزع قادمـ ـــ ــــة مــ ــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ــد ا ــ ـــ ــــب عائـ ـــ ــــــوظ غالـ ـــان  محفــ ـــ ــ ــــــباحا،  ــــوكس(صــ ــ ــ ) يلــ ـــ ـــ ال
ــيارة  ــ ـــ ـــــت السـ عرضـــ ش  ـــر ــ ــــة العـــ ــ ــ منطقــ ـــ ـــ ــيارة ا ـــ ــــول الســـ ـــ ـــد وصـ ـــ ح وعنــ ـــــ ـــ ـــــوزع وال ـــة مـــ ــ ـــ ن مدير ـــــ ــــاب بـــ ــــ ـــل الر ـــ ــ نقــ ـــ ـــ ــا  ــــ ــ ــــل  عمــــ ــــان  ــ ــ

ب  مقتل للقصف املباشر مم س م) 20(ا  ايا  ن السيارة  وال انوا  ع م اب الذين  م  جميع الر  :ص 
 :أسماء القت

 العمر سم م
 سنة 25 منصور احمد دمحم م 1
ائل احمد 2  سنة 21 تامر 
 سنة 43 عبدهللا ثابت احمد 3
 سنة 32 شكري طالب دمحم 4
 سنة 58 عبدهللا سالم 5
 سنة 35 عبدهللا اشم دمحم 6
 سنة 40 محفوظ طالب دمحم 7
د 8  سنة 70 حسن ع عمر ز
كيب 9  سنة 58 احمد دمحم 

كيب 10  سنة 25 صدام عبده ع 
 سنة 12 نائل ع احمد 11
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 سنة 19 راشد عبدهللا عبده 12
اوي  13  سنة 60 دمحم عبده ا
اوي  14  سنة 40 ع دمحم عبده ا
اوي ثابت سعيد  15  سنة 60 ا
اوي  16  سنة 35 عبدهللا احمد ا
اوي  17  سنة 25 دمحم احمد ا
 سنوات 9 جواد دمحم احمد 18
 سنة 20 سالم احمد عرجاش 19

 

ـــن ذوي  ـــ ــــدد مــ ـــة عـــ ـــ ــــــت مقابلـ ـــة، وتمـ ـــ ـــان الواقعـ ـــ ــ ــ م ـــ ــ ي إ ــــدا ول امليـــ ـــــ ــ ـــــالل ال ــــن خــ ــ ــــــية مـ ــ القضــ ـــ ــ ــــق  ـــة التحقيـــ ــ نــ ــــرت ال ــ ــد باشـ ـــ وقــ
ـــــدد  ــ ـــ ــ عـ ـــ ـــ ــ ـ ــتماع إ ــ ـــ ـــ سـ ايا، و ــ ـــ ـــ ــ ـ م ال ــ ـــ ـــ ــ ن، ومـ ــــعف ــ ـــ ود واملســ ـــــ ـــ ــ ـــــن الشـ ـــ ــ ــ. ع.م. م(، و)س. ح.م(، و)م. م.ا. ع(مـ ـــ ـــ ــ ـــــادوا )ــ ـــ ـــــذي افـــ ـــ ــ ، والـ

ــ  ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ سـ ــــب   ـــ ـــــوظ غالــ ــ ية محفــ ــ ـــ ـــ ـ ــيارة ال ــ ــ ـــه ســـ ـــ ـــت فيـــ ـــ انـــ ــــذي  ــ ــــــت الـــ ــ الوقـــ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــماء املنطقـــ ـــ ـــ ــــوق سـ ــ ـــــق فـــ ـــ ــــان يحلـ ــ ـــ ان   ــ ـــ ـــ ـ أن الط
ــــاب ، ، وأ ــ ة مــــــن الر ــ ـــ ــ ــــة كب ــــــا مجموعــ ــ مت ـــ ـ ش وع ـــر ــ ــــة العـ ــ منطقــ ـــ ــ ـــوزع  ـــــرق مـــ ــــن مفـ ــالقرب مــ ـــ ــق بـ ــ ــ ـــــف الطر ــــم قصــ ثنــــــاء ذلــــــك تــ

ــتمر  ـــ ــــك اســ ــــد ذلـــ ــ عـ ــــــم  ــا ، ثـ ـــ ــ ـــــانوا عل ــ ـــذين  ــ ـــاب الــ ـــ ـ ــع الر ـــ ــــل جميــ ــ مقتـــ ـــ ــ ـــا أدى إ ـــ ــــر ممـ ــ ل مباشـ ـــــ شــ ا  دف ـــــ ــــــاروخ  اســ ــيارة بصـ ـــ الســ
ـــــف  ـــ ــتم القصــ ـــ ـــ ـــن ان يــ ـــ ــ ــا مــ ــــ ـــاعات خوفـــ ـــ ـــــدة ســــ ـــ ــان لعــ ــ ــ ـــ ــن امل ــ ــ اب مــــ ــ ـــ ـــ ــ ق ن  ــــــواطن ــ ــن املـ ــ ــ ــــد مــــ ـــ ــتطع احـــ ــ ـــ ســ ــــــم  ــالتحليق ولــــ ــ ــ ان بــــ ــ ـــ ـــ ـ الط

ان ــ ـــ ـــ ــــــادرة الط ــــن مغــ ــــد مــــ ــ ـــم التأكــ ـــ ــد ان تــ ـــ عـــ ـــــددا ، و ــع  مجـــ ـــ ــ موقـــ ـــ ـــ ـــة   ـــ ايا متفحمــ ــ ـــ ـــ ـــث ال ــ ـــــدوا  جثـــ ـــان ووجـــ ـــ ــ ــ امل ـــ ـــ ـــا ا ــ ـــ ــرع  ــ ــــ
ـــم يكــــــن  ــه لـــ ـــ ود بأنـ ـــــ ــأد الشـ ــ ــا افــ ــ ــا ، كمــ ــا جميعــــ ـــ ـ ـــالء  ودف شـــ ـــــث و ثـ ــــع ا ــاموا بجمــ ــ ـــان فقــ ــ ـ ــــــل م ــ  ـــ ـ ــاثرة  ــ ـــــالء متنــ شـ ــــف و القصــ

ا  داف دف عسكري  املنطقة ال تم اس ن .ناك أي ثكنة أو  ايا من املدني  .وان جميع ال

 :يجةالن
ايا  ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــوال ال ــ ـــ ــ أقـ ـــ ـــ ــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــ ي، ومــ ــــدا ـــ ــ ــــــق امليــ ـــ ــ ــــــر الفر ـــ ــ ـــــالل تقر ــ ـــــن خــــ ـــ ــ ـــة، ومـ ــ ـــ نـــ ـــه ال ــ ـــ ـــــت بـــ ــ ـــذي قامــــ ـــ ـــ ــــــات الــ ـــ ــــالل التحقيقــ ـــ ـــ ــــن خـ ـــ ــ مــ
ايا  ــ ـــ ـــ ــ ــــة بال ــ اصــــ ــاة ا ــ ــ ادات الوفــــ ــ ـــ ـــ ــمنته شــ ــ ـــ ــا تضـــ ــ ـــ ــة، ومـــ ـــ ـــ نــ م ال ــ ـــ ـــ ـــــتمعت إلــ ـــ ـــذين اســ ـــ ــ ـــة الــ ـــ ود الواقعــــ ـــــ ـــ ادة شــ ــ ـــ ـــ م، وشــ ــــــار ــ وأقــ

ــار، و  ــ ــــ ــــف ال ـــ ــ منتصـ ـــ ـــ ـــــدثت  ــــة حـــ ــ ــــث ان الواقعــ ــامللف ، وحيــــ ـــ ــــة بـــ ــ ـــو واملرفقــ ــ ـــ دوه و ـــا ــ ان وشـــ ــ ـــ ـــ ــــــوت الط ـــا صــ ــ ـــ ــــــم  ــــــمع معظــ ســ
ـــل  ـــ ـ ــــل  ا ومقتـــ ـــدم ـــ ــ تـ ـــ ــ ــــــو ارض أدى ا ــيارة بصـــــــاروخ جـ ــ ــــف الســـ ــــك  قصـــ ــــب ذلـــ ـــة، وأعقـــ ـــ ــ ســـــــماء املنطقـ ـــ ــ ــــنخفض  ــــــو مـــ علـ ــــق  يحلـــ

ـــا ــ ـــ ـ ـــــانوا عل ــ ــ ــــــن  ــالف . مـــ ــ ـــ ــــوات التحــ ـــ ـــا قــ ـــ ـــ ـــرد  ـــ ـــرب تنفـــ ـــ ــ ـ ة ا ــ ـــ ـــ ـ ــــالل ف ـــ ـــة خــ ـــ ـــة اليمنيـــ ــ ـــ ـ ور م ـــــواء ا ـــ ــ أجـ ـــ ـــ ـ ــيطرة ع ــ ـــ ـــث أن الســ ـــ ــ وحيـ
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ــــــرعية،  ــ ـــدعم الشــ ـــ ــــــي لــــ ـــ ـــذه العر ــ ـــ ــ ــــــن  ــــؤول عــــ ــ ــــــو املســــ ــ ــ ـــي  ــ ـــ ــ ـــالف العر ــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ــ ــــة أن ط ــ نــــ ـــدى ال ــ ـــ ــــد لــ ــ ـــه يتأكــــ ــ ـــ ــــــاء عليـ ــ نــ ــــه و ـــ ، فإنـــ
ــة ـــ ــــــك . الواقعـــ ا وذلـــ ـــأ ــ شـــ ــــــار  ستفســ ــ  ـــ ــــ ـــرد ع ـــ م الــ ــ ـــ ــــت مـــ ـــ ــة وطلبــ ـــ ـــــن الواقعـــ ــ ــــــالف عـ ــــوات التحـــ ــ ــادة قــ ــ ـــ ـــة قيـ ـــ نـــ ـــت ال ــ ـــد خاطبـــ ـــ وقــ

ــال إال ـــ تصــ ـــابط  ـــ ــ ضـ ـــ ــ ــــــالف ع ـــــوات التحـ ـــــادة قــ ـــلمة لقيــ ـــ ـــة مسـ ـــ ـــة الوطنيـ ـــ نـ ـــن ال ـــ ــــادرة عـ ــــذكرة صـــ ــــب مـــ ــ ـــة بموجـ ـــ ــ كتابـ ـــ ــ ـــه وح ــ  أنــ
ذه الواقعة نة ع أي رد من قبل قوات التحالف بخصوص  ر لم تحصل ال  .التقر

ان التحالف لعمارة - 27 س قاسم دمحم الطيب / واقعة قصف ط  : عدن  محافظة -يو
ــامللف ـــ ـــة بــ ر املرفقــــ ــــــار ــائق والتقـ ـــ ــ الوثــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــ ــ حســـــــب مـ ــــة و نـــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــــمنه ملـــــــف القضـــ ـــا تضـ ــــب مــــ ـــة بحســـ ص الواقعــــ  تـــــــت

خ  ــــــار ــ تـ ـــ ــ ـــه  ــــقط 2015\4\27بانــــ ــ ســـ ـــ ــ ــــة كر ـــ ــأرب بمدير ــ ــارع مـــ ــ ــ ــع شـ ـــ ـــة القطيــ ــ منطقــــ ـــ ــ ــباحُا  ــ ــ ـــــة صـ ــــــاعة الثامنــ ن السـ ـــــ ثنــ م يـــــــوم 
ية ــ ـــ ـــ ـــارة ال ــ ــ عمـــ ـــ ـــ ـــاروخ ع ــ ـــقوط / صـــ ـــ ــارة وســ ـــ ـــدم العمـــ ـــ ــ تــ ـــ ـــ ــا ادى  ا ــــ ــــة ادوار ممــ ـــ ــــن ثالثـ ــ ــــة مــ ــ ونــ ــــــب امل ـــم دمحم الطيــ ـــ س قاســ ــــو ـــ يـ

م) 4( ايا  ن جر وال  :قت  واثن
 :اسماء القت

 العمر  سم  م
س قاسم دمحم الطيب 1  عام 53 يو
اب قاسم دمحم الطيب 2  عام 42 ا
 عام 37 شرى قاسم غالم 3
س قاسم الطيب 4  اعوام 4 قاسم يو

 

ر  :اسماء ا
 العمر سم م
س قاسم دمحم الطيب 1 اب يو  عام 11 ا
س قاسم دمحم الطيب 2 م يو  اعوام 3 مر
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ـــة  ـــ ـــ نـــ ــــرت ال ــ ـــ ــــد باشـــ ـــ ــ ايا وقــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــة ذوي ال ـــ ــ ـــة ومقابلـــ ــ ـــ ــان الواقعــــ ــ ــ ـــ ـــ ــ م ـــ ـــ ــ ــ ي ا ــــدا ـــ ــ ول امليـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــــالل ال ـــ ــ ـــــن خـ ــ ـــ ــــة مــ ــ ـــ ــ الواقعـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــق  ـــ ــ التحقيـــ
م ـــــ ـــ ــ ن ومـــ ــــعف ــ ـــ ود واملســــ ـــــ ـــ ــ ـــــن الشـــ ــ ـــ ــ مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدد كب ــ ـــ ــ عــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــتماع ا ــ ـــ ـــ ســـ ــ(، ) م،ق،غ،ح: (و ـــ ـــ ــ ــــ ــــذي ) ف،م،ع،أ(، ) ر،أ،ب(، ) م،م،ح، ــ ـــ ـــ والـ

ـــت  ـــ ـــ انــ ــ  ـــ ـــ ــ ـ ــــة كر ـــ ــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ــ ـ ـــا ع ــ ـــ ــــوات صـــ ـــ ـــ ي وقـ ــــو ـــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــ ــر جماعــ ــ ــ ـــ ــــــيطرة عناصــ ـــ ـــــد ســ ــ ـــ عـ ــــه و ـــ ـــ ـــادوا بانـ ـــ ـــ ـــذه أفــ ــ ـــ ـــ ــــــن  ـــ ــات مــ ــ ـــ ــ مجموعــ
ــادي  ــ ونــــ ـــ ـ ــر البنــــــك  ـــ ــ مقـ ــــ ــــذا  ــــيض  وكــ ـــالم البــ ــ ــ سـ ــــ ــابق ع ـــ س السـ ل الــــــرئ ــــــ ــ م ـــ ـ ــــة معاشــــــيق و ــ منطفــ ـــ ـ ــزة  ــر متمركــــ ــ العناصــ
ــتمر  ـــ ل مســـ ـــــ شـــ ـــة  ـــ ــ املنطقــ ـــ ـــ ـــــف  ــالف بقصـــ ــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ـــــان ط ـــ ــــة و ـــ ـــن القناصـ ــ ـــدد مـــ ـــ ي عــ ـــا ــ ـــــض املبـــ عـــ ــ  ـــ ـــ ـــد ع ـــ ـــان يوجــ ـــ ــ س و ـــــ التـــ

خ  ــــــار ــ ن بتـــ ـــــ ـــ ــ ثنـ ــــــوم  ـــ ــ يــ ـــ ـــ ــ ـ ــــة و ـــ كثافــــ ـــان 27/4/2015و ــ ـــ ـــ ــــــباحا  م  ـــ ـــة صــ ـــ ـــ ـــاعة الثامنــ ـــ ـــ ــد الســ ــ ـــ ان وعنــــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــــف للط ــ ـــق كثيــــ ـــ ــ ــاك تحليـــ ــ ـــ نــــ
ية ــ ـــ ـــ ــ ـــارة ال ــ ـــ ــ عمــ ـــ ـــ ــ ـــاروخ ع ــ ـــ ــــقوط صــ ــ ـــ سـ ـــا  ــ ـــ ــ ـــا  ــ ـــ ــا / تفــ ــــ ــ ــ يار ــ ا ـــ ـــ ــ ـــا أدى ا ـــ ــ ـــة ادوار ممــ ــ ـــ ــــن ثالثــ ــ ـــ ــــة مـ ــ ـــ ونـ ــــــب امل ـــ ـــم الطيـ ـــ ـــ قاسـ

ـــاب  ــ ـ ـــــقيقه ا ــــب وشـ س الطيــ ــــو ــم يــ ــ ـــه قاســ ـــالم وابنـــ ـــرى قاســــــم غـــ ــ شـ ـــه  ـــــم الطيــــــب وزوجتـــ س قاسـ ــــو ــــك  يــ ـــراء ذلــ ــ ــو جـ ــ ـــــل وتــ امـ بال
ــــم ــ س قاســـ ــــو ـــ ــرع  يــ ــ ـــ ــ ــــــك  ــر ذلـــ ـــ ــ ـــم واثــ ــ ـــ س قاسـ ــــو ـــ م يــ ـــر ــ ـــ ـــه مـ ـــ تـــ ـــب واب ــ ـــــم الطيــــ ــ س قاســ ــــو ـــ ـــاب يــ ـــ ـــ ــــه ا ــ ـــــن اخيـــ ب ابــــ ـــــ ـــ ـــب واصـ ـــ دمحم الطيـــ

شفى ر  ا املس نقاض كما تم اسعاف ا ثث من تحت  شال ا ان القصف وقاموا بان  .ا ا م

يجة  : الن
ـــر ــ ــ ــ تقر ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــ ـــة ومـــ ــــذه الواقعــــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ــــ ــ اجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ايا  مـــــــن خـــ ــ ـــ ــ ــاء ال ــ ـــ ــوال اقر ــ ي واقـــ ــــدا ـــق امليـــ ــــ الفر

ايا  ــ ـــ ـــ ــ ـــاة لل ـــ ادات الوفـــ ــ ـــ ـــ ــــة وشـ ـــ ر الطبيــ ــــــار ــ ـــمنته التقــ ــ ـــ ـــا تضـ ـــ ـــة ومـــ ـــ نـــ م ال ــ ـــ ـــ ـــــتمعت الـ ـــ ــــذي اســ ــ ن الـــ ــــعف ــ ود واملســـ ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ وشـ
ـــة  ـــ ــماء املنطقـــ ـــ ـــ ــ سـ ـــ ـــ ـ ــــنخفض  ــ ـــــو مـــ ـــ علـ ــــق  ـــ ــو يحلــ ــ ـــ ــ ان و ــ ـــ ـــ ـ ــــــوت الط ـــا صـــ ــ ـــ ـ ــــــم  ـــــمع معظـــ ــ ــباحًا وســ ــ ـــ ـــدثت صــ ـــ ــــة حـــ ــ ــــــون الواقعـــ ــ ـ ول

ــ ا ـــ ــ ــــــارو ع ــــف صـ ــــك قصـــ ــ ـــــب ذلـ ـــد واعقــ ـــ ـــة تؤكـ ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ـــت  ـــ ــ قامـ ـــ ــ ــات ال ـــ ـــة التحقيقــ ـــ افـ ـــث ان  ــ ية وحيــ ــ ـــ ــ ــــة لل ــ عـ ــارة التا ـــ لعمــ
ـــة  ـــ ـــ ـــ ور م ـــــواء ا ـــ ــ ــ اجـ ـــ ـــ ــ ـ ــيطرة ع ــ ـــ ـــ ــــث ان الســ ـــ ـــ ان وحيـ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــــف الط ــ ـــ ــــالل قصــ ـــ ــ ــــــن خـــ ـــ ـــم مــ ـــ ـــ داف تــ ـــــ ـــ ــ ســ ـــاك وان  ـــ ـــ ــ ن ـــوع  ــ ـــ ة وقـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ

ــــدى  ــ ــــد لــ ــ ـــه يتأكــ ـــ ــــــاء عليــ نــ ــــه و ـــ ــــــرعية، فانـ ـــــدعم الشــ ــي لـــ ــ ـــ ـ ـــالف العر ــ ــــوات التحـــ ــ ــا قــ ــــ ــ ـــرد  ـــ ــــــرب تنفــ ــ ة ا ــ ـــ ـــ ــــالل ف ـــ ـــة خـ ـــ ـــة اليمنيــ ـــ نـــ ال
ذه الواقعة و املسؤول عن  ان التحالف  اك وان ط ن  .ة وقوع 

ة املقبقب  - 28 عز  - واقعة قصف قر   : محافظة 
ــامللف،  ـــ ـــة بــ ــ ر املرفقــ ــــــار ــائق والتقـ ـــ ــــه الوثــ تـــ ـــا تث ــــب مــــ حســـ ــــة، و نـــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــف القضـــ ـــمنه ملـــ ـــا تضــــ ـــ ــــب مـ ـــة بحســـ ـــ ص الواقعـ تـــــــت

ـــاعة  ـــ ـــام السـ ـــ ــ تمـ ـــ ــ ـــه  خ ) 8:00(بأنــــ ــــــباحًا بتـــــــار ـــب 18/7/2017صـ ـــ ـــة املقبقـ ـــ ـ ــ قر ـــ ــ ـــة  ـــ ــــــره نازحـ ـــه اسـ ــــكن فيــــ ســـ ل  ـــــ ــ ـــــف م ـــــم قصــ م، تــ
عز مما أدى إ مقتل  ا محافظة  ة ا م ) 15(بمدير   .ساء) 3(اطفال و) 8(ص م
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  : أسماء القت
  العمر  سم  م
 سنة 72 ع دمحم دمحم  1
 سنة 18 احمد قائد دمحم  2
 سنة 10 مراد سعيد ع  3
زة قائد   4   سنة 21 دمحمعز
اشم قائد  5  سنة 10 جواد 
اشم قايد  6   سنة 5 منال 
  سنة 45 سعيد ع دمحم  7
  سنة 25 مرت ع سالم  8
  سنة 13 مروان سعيد ع  9

  سنة 48 جليلة عبده دمحم  10
  سنة 9 دمحم سعيد ع  11
  سنة 68 فاطن مقبل ع  12
ة سعيد ع  13   سنة 8 نور
  سنة 15 فتحية سعيد ع  14
  سنة 11 عصام سعيد ع  15

  

ــة،  ـــ نــــ ـــل ال ـــ ــــــن قبـــ م مــ ــ ـــ ــــــتماع إلــــ ســ ــــــم  ـــــذين تـــ ود الــــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ــ شــــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جــــ ــ ـــ ايا، ومــ ــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ إفــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـــ ـــ حسـ و
م ـــــ ـــ ــ، ق، م: (ومـــ ـــ ـــ ــ ـــاعة )م، ع، ا(، و)ا، ا، غ(، و )ــ ـــ ـــ ــــــوا الســ ـــ ــ حــ ـــ ـــ ــ ـ ــــه و ـــ خ ) 8:00(، فإنــــ ــــــار ــ ــــــباحا بتـــ ـــ ــــــماع 2017/ 18/7صــ ـــ ـــم ســ ـــ ــ م، تـــ

ل  ـــــ ــ ــــد م ـــار عنـــ ــ نفجــ ــــــماع  ــــم سـ ان ثـــ ــ ـــ ــ ـــــق الط ـــوت تحليــ ـــ ــــــم / صـ داف اشـ ـــــ ســ ــــــان  ـ ــ م ـــ ــ ن ا ــــعفي ــل املســـ ــ ـــــدما وصـــ ــــد دمحم وعنــ قائـــ



   

-107-  

ع  ن وقا نة  قتل وإصابة املدني ر ال ع تقار ر السا ول إ التقر ر    من التقر
 

ــــرة ـــث ان اســ دافه حيـــ ـــــ ـــــم اسـ ــــذي تـ ل الــ ــ ـــ ـ ــــل امل ــ ــــث ا ــان جثــ ــ ــ ــ امل ـــ ـ ــاك  ــ نــ ـــت  انـــ ل / و ـــــ ـ ــ م ـــ ـ ن  ــازح ــ ـــانوا نــ ـــ ـــه  ـــــم وابنــــــاء عمـــ اشـ
ان ة  امل داف عسكر ناك تواجد ألي ا ار ولم يكن    .واحد مصنوع من 

يجة  :الن
ادة  ــ ـــ ـــ ايا، وشـ ــ ـــ ـــ ـ ــوال ذوي ال ــ ــ ي، وأقـــ ــــدا ـــ ـــق امليــ ـــ ـــ ــــــر الفر ـــ ـــــالل تقر ــ ــــن خــ ــ ـــة، ومـــ ـــ ــ نـ ـــا ال ـــ ــ ـ ـــت  ـــ ـــذي قامـــ ــ ـــ ــات الـ ــ ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ـــــن خـــ ـــ مـ
ــ  ـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــ ـــــدوث الواقعــ ـــ ـــ ايا، و ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــاة لل ـــ ـــ ادات الوفــ ــ ـــ ـــ ــ ــــذا شـ ــ ـــ ـــة، وكــ ــ ـــ نـــ م ال ــ ـــ ـــ ــ ـــــتمعت إلـ ـــ ـــــذين اســـ ـــ ــ ن الـ ــــعف ــ ـــ ـــة واملســ ـــ ــ ود الواقعـــ ـــــ ـــ ــ شـ

ـــــماء ــ ســــ ـــ ــــ ــــق  ـــ ـــو يحلـ ــ ــــ ان و ــ ـــ ــــ ــــــوت الط ـــا لصـــ ــ ـــ ـــض  ـــ عـــ ــــــماع  ــار، وســـ ـــ ــ ــ ــــف ال ـــ ــــــان  منتصـ ـــ ــــــف للم ــــــك قصـــ ــــب ذلـــ ـــ ـــــة، وأعقـ املنطقــــ
ــاك  ــ ـــ ــ ن ـــوع  ــ ة وقـــ ــ ـــ ــــ ـــــوت  ــ ـــد ثبـ ـــ ـــة تؤكـــ ــ نـــ ـــا ال ـــ ـــ ـــت  ـــ ــ قامــ ـــ ــــ ــات ال ـــ ــ ــــة التحقيقـ ــ افـــ ـــث أن  ــ ود وحيـــ ـــــ ــوال الشــــ ــ ـــ ــــده أقـ ـــ ــا أكــ ــ ـــ ــذا مـ ــ ـــ ـ و

ــــف ـــ ـــي , والقصـ ــ ــــ ـــالف العر ــ ــــوات التحـــ ــ ــا قــ ــــ ـــ ـــرد  ـــ ــــــرب تنفــ ــ ة ا ــ ـــ ــــ ــــالل ف ـــ ـــة خـ ـــ ـــة اليمنيــ ـــ ـــ ور م ـــــواء ا ــ أجـــ ـــ ـــ ــيطرة ع ــ ـــ ـــث أن الســ ـــ وحيــ
ــــة ا ــ ــأن ا ــ ــــذلك فــ ـــــدعم الشــــــرعية لــ ــيلـ ــ ــ ـــالف العر ــ ان التحـ ــ ـــ ـ ـــة وط وميـــ ـــــوات ا ــ القـ ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ـــــؤولة عــــــن  ـــة , ملسـ نـــ وال

ذه الواقعة ا قيادة التحالف ل ا من تفاصيل حول التحقيقات ال اجر   .بانتظار ما يرد
ل  - 29   : محافظة عدن  –عبدهللا دمحم بطي واقعة قصف م

ــة بأ ـــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ـــــف القضــ ــ ـــــمنه ملــ ــ ــا تضــ ـــ ــ ـــــب مــ ــ ــــة بحســ ــ ص الواقعـــ ــــــت خ تـــ ــــــار ــ ــ تـ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــــر 25/7/2015نـــ ــ ـــة عشـــ ـــ ــــــاعة الثانيـــ م الســـ
ــــواطن ـــ ل املـ ـــــ ـــ ــ م ـــ ـــ ن ع ــاروخ ــ ة صــــ ـــــكر ــ ــــــائرة عسـ ــــت طــ ـــ ــــل، أطلقـ ــ ــــــف الليــ ـــــد منتصــ ــ / عنـــ ـــ ـــ ــع  ـــ ـــذي يقـــ ـــ ــ الــ ـــ ـــ ـــد بطي ــ ـــــدهللا دمحم أحمـــ عبـــ

ة دار سعد  -منطقة جعوله  م 7محافظة عدن، ونتج عن ذلك مقتل  -مدير اص و   :أ
  :أسماء القت

  

  العمر  سم  م
  سنة 52 دمحم أحمد بطيعبدهللا   1
يم  2   سنة 35 سعود يح أحمد ابرا
  سنوات 10 عبدالرحمن عبدهللا دمحم أحمد  3
  سنة 13 وليد عبدهللا دمحم أحمد  4
ر عبدهللا دمحم أحمد  5 تان ما   س
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  سنة 12 دمحم عبدهللا دمحم أحمد  6
  سنة 18 فاطمه عبدهللا دمحم احمد  7

  

ــــر  ــ ــ تقر ـــ ـ ــاء  ـــ ــا جـ ــ ــــب مــ حســ ود و ـــــ ادة الشـ ــ ـــ ايا وشـ ــ ـــ ـ ــادات ذوي ال ــ ــ إفــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــة، ومـــ نـــ ـــل ال لــــــف مــــــن قبـــ ي امل ــــدا ـــد امليــ الراصـــ
م نة وم م من قبل ال ستماع إل   :الذين تم 

خ ) ع. ع. أ(و ) أ. ح. ع( ــــــار ــ ــ تـ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــــواطن2015/  7/  25فأنـــ ـــ ل املــ ـــــ ـــ ـ ـــرض م ـــ عـــ ــــل  ـــ ــــف الليــ ـــ ــــد منتصــ ـــ ــر عنــ ــ ـــ ـــة عشــ ـــ ــــــاعة الثانيـــ ــ / م السـ
ــ  ـــ ـــ ـــد بطي ــ ــــدهللا دمحم أحمـــ ـــ ــــل عبـ ـــ ــــن قبـ ــ ن مــ ــاروخ ــ ـــ ــــــف بصـ ـــــدن للقصــ ـــة عـــ ــ ــــــعد محافظـــ ــــة دار ســ ــ ــ ــــه مدير ـــ ـــة جعولـ ـــ ــ منطقــ ـــ ـــ ــع  ـــ والواقـــ

ــــــك  ــم مالــ ــ ــ ــ ــدة و ــ ـــ ــــــرة واحـ ــــن أســ ــ اص مــ ـــــ ـــ ــــــبعة أ ـــــل ســ ــ ل وقتـ ـــــ ـــ ـــدم امل ـــ ــ تــ ـــ ـــ ـــا أدى إ ـــ ــــــالف، ممــ ـــوات التحــ ــ ــة لقـــ ـــ عـــ ــة تا ـــ يـــ ـــائرة حر ـــ طــ
ل  ـــــ ـــ ــــذي/ امل ود والــــ ـــــ ــادات الشـــ ـــ ـــمنته إفـــ ــ ــا تضـــ ــــ ـــــب مــ حســـ ــــه، و ـــ ــــة ابنائـ ــ ـــه وخمســ ـــ ــ وزوجتــ ـــ ـــ ـــد بطي ــ ـــــدهللا دمحم أحمـــ ــ م عبـ ـــإ ــ ــادوا بـــ ــ ـــ ن أفـ

ــــواطن ل املــ ــــــ ــن م ــ ـــدا مــ ن جـــ ب ـــر ــ / ــــــانوا قـــ ـــ ـ ــــوا إ رعــ ــــد وقــــــوع القصــــــف  ــــم عنــ ــ ل و ا ــــــ ـــائرة للم ــــف الطـــ ــاء قصــ ــ ــ أثنــ ــــ عبــــــدهللا بطي
يجة القصف م قد توفوا مباشرة ن ايا، إال ا ن إسعاف ال ان الواقعة محاول   .م

يجة   :الن
ــة،  ـــ ـــ ــــذه الواقعـ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ـــــن خــ ـــ ر مـ ــــــار ــ ـــائق وتقـ ـــ ــ ـــــور ووثـ ـــ ـــن صـ ــ ـــ ــية مـ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ــــــواه ملــ ــا احتـــ ـــ ــ ومــ

ـــة  ـــ ـــ ــ ــاك، وأن ا ــ ــ ـــ ــ ن ـــوع  ــ ـــ ة وقـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة  ـــ ـــ نــ ن ل ـــــ ـــ ــ ود، تبـ ـــــ ـــ ــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ايا وشـ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــوال ذوي ال ــ ــ ـــ ــ أقــ ـــ ـــ ــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــ ـــاة ومــ ـــ ـــ ادات وفــ ــ ـــ ـــ ــ وشـ
ـــة  ـــ ـــ نــ ــيمن، وال ــ ـــ ـــ ــ الـ ـــ ـــ ـــ ــــــرعية  ـــ ـــــدعم الشــ ـــ ــي لـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــالف العر ــ ـــ ان التحـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة وط ـــ ـــ وميــ ـــــوات ا ـــ ــ القـــ ـــ ـــ ـــ ــاك  ــ ـــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ــــ ــــــن  ـــ ــــــؤولة عــ ــ املســـ

ا م ذه الواقعةبانتظار ما يرد ا قيادة التحالف ل   .ن تفاصيل حول التحقيقات ال اجر
اع  -30 ن  منطقة نقيل بن  ان التحالف لسيارة تقل مدني   :  محافظة مأرب –واقعة قصف ط

ــــامللف  ــ ــة بــ ـــ ر املرفقـــ ــــــار ــائق والتقــ ــ ــ الوثــــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ـــا جـــ ـــ ــــب مــ حســــ ــــة، و نــــ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ـــــف القضــــ ـــمنه ملـــ ـــ ــا تضــ ــ ـــا ملــــ ــ ـــة وفقـــ ـــ ص الواقعــ ــــــت تــ
ـــه  ـــ ـــ خ بانـ ــــــار ــ ــ تــ ـــ ـــ ــ ـــوع 16/9/2017و ــ ـــ ــــــن نــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ــ ــــراب و ــ ـــ ن غـ ـــــ ـــ ــــدار دمحم حســ ـــ ـــ ـــة لّب ـــ ـــ عـ ــيارة التا ـــ ـــ ــــــت الســ ـــ انـ ـــرًا  ـــ ـــ ـــــة عصـ ـــ ــــــاعة الثالثــ ـــ م السـ

ــــوكس" ــ ــ " يلـــ ـــ ـــ ــ ــيارة ا ـــ ـــ ـــلت السـ ـــ ـــــدما وصــــ ـــ ــــــس وعنـ ــنعاء والعكــــ ــ ـــ ــ صــ ـــ ـــ ـ ــــرواح ا ـــ ـــة صـــ ـــ ـــن منطقـــ ــ ـــ ــــاب مــ ـــ ــ ـــل الر ـــ ــ نقـــ ـــ ـــ ــ ــا  ــــ ــ ـ ــــل  ـــ عمـــ ــ  ـــ ـــ ـ وال
ــ  ـــ ـــ ب  ـــــ ســـ ــا  ــــ ان ممــ ــ ـــ ـــ ـــــل الط ــــــن قبـــ ــر مــ ـــ ـــــف املباشـــ ـــت للقصـــ ـــ عرضــ اع  ــ ـــ ـــ ــــــن  ــــل بــ ــ ــة نقيــ ـــ ــــل منطقـــ ـــ ــع ) 12(مقتـ ـــ ـــم جميـــ ــ ـــ ــًا  ــ ــ صــ

طفال ساء و م عدد من ال انوا ع تلك السيارة بي اب الذين    .الر
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  :أسماء القت
  العمر  سم  م
ن غراب  1   سنة 23 بّدار دمحم بن حس
ن غراب  2   سنة 16 حميد دمحم بن حس
ن غراب  3   سنة 19 صادق دمحم بن حس
ن غراب  4   سنة 25 سارة دمحم بن حس
يده ع دمحم العامري   5   سنة 47 ف
ي  6   سنة 12 عبدالسالم صا ناصر الردما
ي  7 راء صا ناصر الردما   سنة 18 الز
ي  8   سنوات 10 شفياء صا ناصر الردما
  سنة 22 دمحم صا مبخوث الزايدي  9

يثم دمحم الزايدي  10 ر 8 دمحم    أش
  سنة 21 بخيته دمحم صا عري   11
  سنة 22 عشان العامري سارة دمحم   12

  

ـــن ذوي  ـــ ـــدد مــ ــ ـــة عـــ ـــ ـــــت مقابلــ ــ ـــة وتمـ ـــ ــان الواقعــ ــ ـــ ـ ــ م ـــ ـــ ي ا ــــدا ـــ ول امليـ ـــــ ـــ ـــــالل ال ـــــن خـــ ــ ــــــية مـ ــ القضــ ـــ ـــ ــــق  ـــ ــــة التحقيـ ــ نــ ــــرت ال ــ ــــد باشــ ـــ وقـ
م ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ن ومــــ ــــعف ــ ـــ ـــ ـــ ــ ود واملســـ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن الشـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدد مـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ عـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــتماع ا ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ســ ايا و ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ، )خ. ح . ص. ن (و ) د. ع . م . أ (و ) غ. ح . أ . ص : (ال

ــا  ــــ ــاء مــ ــ ـــ ــــه واثنـ ــ ــــادوا بانــ ــ ـــــذين أفــ ــــق والـــ ـــ ـ ـــن طر ـــ ــــرواح عــ ــ ــ صــ ـــ ـــ ــــــنعاء ا ــــن صــ ـــ ن مـ ـــــ ـــ ورة متج ـــــذ ــيارة املـــ ــ ـــ ن السـ ـــــ ــ مـــ ـــ ـــ ايا ع ــ ـــ ـــ ـــان ال ـــ ــ
ل  ــ ـــ ـــ شــ ــائرة  ــ ــ ــــه طــــ ـــ ـــاروخ أطلقتـــ ـــ ـــ ــيارة بصـ ــ ـــ ـــــف الســـ ـــ ــــم قصــ ـــ ــ اع تـ ــ ـــ ـــ ــ ــــــن  ــل بــــ ـــ ــ ـــة نقيـــ ـــ ــ منطقــــ ـــ ـــ ــ م ا ــــــول ـــ ـــد وصـ ـــ ش وعنــــ ــــرام ـــ ــــب القـــ ـــ ـــ حر

م  ايا واشـــــــال ــ ـــ ــ ـــث ال ــ ـــدوا جثــ ــــد وجــــ ــا وقـــ ــ ـــ ـــــانوا عل ــ ـــذين  ــ ــــاب الــ ـــ ــع الر ـــ ـــل جميــ ــ مقتــــ ـــ ــ ـــا أدى ا ــيارة ممــــ ـــ ــ الســ ـــ ــ ـــر ع ــاثرة مباشــــ ــ ــ متنـ
ا وان  داف ــ تــــــم اســــــ ــــ ـــة ال ــ ــ املنطقـ ـــ ـ ــــدف عســــــكري  ــ ـــة او  ـــاك أي ثكنـــ نـــ ـــم يكــــــن  ــــه لـــ ود بانــ ــاد الشــــــ ــ ـــا أفــ ــــف، كمـــ ــع القصــ ــ ــ موقــ ــــ

ن ايا من املدني   .جميع ال
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يجة   :الن
م،  ايا وأقـــــــار ــ ـــ ــ ـــــوال ال ــ أقــ ـــ ــ ـــا ورد  ي، ومــــ ــــدا ــــق امليــ ـــ ـــــــر الفر ـــــالل تقر ــــن خــ ـــة ومـــ نــــ ـــا ال ـــ ـــت  ــ قامــــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ مــــــن خـــ

اد ــ ـــ ـــ ـــة وشــ ـــ ـــ ايا واملرفقـ ــ ـــ ـــ ــ ــــة بال ــ ـــ اصـ ــاة ا ــ ــ ـــ ادات الوفـ ــ ـــ ـــ ــــــمنته شــ ـــ ــا تضـ ــ ـــ ــة، ومـــ ـــ ـــ نــ م ال ــ ـــ ـــ ـــــتمعت إلــ ــ ــــذين اســـ ــ ـــ ــــة الـ ـــ ود الواقعـــ ـــــ ـــ ة شــ
ـــــف  ـــ ــــــك قصـ ــــب ذلـــ ـــ ان، وأعقــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــوت الط ـــا لصـــ ــ ـــ ـ ـــض  ـــ عـــ ــــــمع  ـــار، وســـ ـــ ـــ ــــف ال ـــ ــ منتصــ ـــ ـــ ـ ـــــدثت  ـــ ـــة حـ ـــ ــ ــــث ان الواقعـ ـــ ــامللف، وحيــ ـــ ـــ بـ

ـــا ــ ـــ ـ ـــــانوا عل ــ ـــ ــــــن  ــل مـــ ــ ــ ـــ ــــل  ـــ ا ومقتــ ـــدم ـــ ــ تــــ ـــ ـــ ـ ــاروخ أدى ا ـــ ـــ ــيارة بصـ ــ ـــ ــيطرة ع. الســ ــ ـــ ـــث أن الســ ـــ ــ ـــة وحيـ ـــ ـــة اليمنيــــ ــ ـــ ـ ور م ـــــواء ا ـــ ــ أجـ ـــ ـــ ــ
ـــة  ـــ ــ ـــة أن ا ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــد لـــ ـــ ـــه يتأكـ ـــ ـــــاء عليــ نـــ ــــه و ــــــرعية، فإنـــ ـــدعم الشــ ـــ ــي لــ ـــ ـــ ـــالف العر ــ ـــــوات التحــ ــا قـــ ـــ ـــ ـــرد  ـــ ــــرب تنفـ ــــ ة ا ــ ـــ ـــ ــــالل ف خـــ

ــي ــ ـــ ـ ـــالف العر ــ ان التحـــ ــ ـــ ـــ ـــة وط ـــ وميــ ـــــوات ا ــ القـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ــــذه الواقعــ ـــ ـ ــــــن  ــــؤولة عــ ــيل , املســــ ـــ ــ ــــــن تفاصـ ــا مــ ــ ـــ ـ ــا يرد ـــ ـــار مـــ ــ ـــة بانتظـــ ــ نـــ وال
ا  ذه الواقعةحول التحقيقات ال اجر   .قيادة التحالف ل

ي  -31 ان التحالف العر ن من قبل ط داف مدني ة –واقعة اس   : محافظة 
ـــاعة  ـــ ــام الســـ ـــ ــ ــ تمــ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ــة، أنـــ ـــ ـــ نــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ـــــمنه ملــ ــ ــا تضــ ـــ ــ ــًا ملــ ــ ـــ ـــة وفقــ ـــ ص الواقعـــ ــــــت ــــــوم ) 5:30(تـــ ــن يــــ ــ ـــ ــر مــ ـــ ـــ ــــد العصـ ــ عـــ

خ  ــــــار ت تـ ـــــ ـــة 10/3/2019الســ ـــ ـ ـــالن مدير ـــ ـــة طـ ـــ ـ ــ قر ـــ ــ ـــازل  ـــ ــــد املنـ ــــف احـــ ــــــم قصـــ ــــــن م تـ ــــــا ورد مـ ــــب مـ حســـ ــــة، و ـــ ـــة  ـــ ـــــر محافظـ كشــ
م  ـــــ ـــ ــ ـــة ومـ ـــ ــ ود الواقعـــ ـــــ ـــ ــ ـــه شـ ـــ ــ ــ بـــ ـــ ـــ ــ ـ ــا أد ــــ ــ ايا ومـــ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــ ــام )أ.ع. ع. ف(و ) ع. ق. ص. ع(إفــ ــ ـــ ــ ــ تمــ ـــ ـــ ــ ـ ـــه  ـــ ـــ ــادوا بانــ ــ ــ ـــ ــــذي أفــ ـــ ـــ ، والـ

ــــــم  ـــــك تــ ــد ذلـــ ـــ ــ عـ ـــه  ـــ ـــة وانــ ــ ــماء املنطقـــ ـــ ــ ســـ ـــ ـــ ــــق  ـــ ــ تحلـ ـــ ـــ ــائرات و ـــ دة  الطـــ ـــا ــ ــــــماع و مشـــ ـــم ســ ـــ ــرا تــ ــ ــ ــــف عصــ ـــ ـــة والنصـ ـــ امســ ـــاعة ا ـــ الســ
ــــــرة ب ـــ ع ألســ ـــا ــ ـــ ل التـــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــف امل ـــ ـــ ــــل قصـ ـــ ــ ــ مقتــ ـــ ـــ ــ ـ ـــا أدى إ ـــ ــ ـــاروخ ممـــ ــ ـــ ـــــطة صـــ ـــ ــ ــادي بواسـ ـــ ــ ـــ ـ ـــت ال ــ ـــ ــابة ) 10(ـــ ـــ ـــ ايا وإصـــ ــ ـــ ـــ ــ ن )  12(ـ ـــر ــ ـــ اخـــ

ـــاه  ـــ ــًا باتجــ ــــ ــ ر م  ــــو ـــ ـــــن بيـ ـــا مـــ ــ ـــ ـــض  ـــ عــ ـــروج  ـــ ـــــذعر وخــ ــ ـــارة الـ ــ ــ اثـــ ـــ ـــ ـــــف  ب القصـــ ـــــ ســـ ــا  ــــ ــــــال كمــ طفــ ــــــاء و ســ ـــن ال ـــ م مــ ــيع ــ ـــ وجمـ
ــــرة ـــ ـــة أسـ ـــ ــ ار ـــر ال ـــ ســ ـــــمن  ــ ــــن ضـ ــ ـــــان مــ ـــ ـــــل و بـــ م/ ا داف ـــــ ـــم اســـ ــ ـــذي تـــ ــ ــــدب  والـــ ـــ ــــرة دمحم أحـ ـــ ـــل واسـ ـــ يم الزليــ ــــــرا ــــر  ابــ ــ ــــــاروخ آخــ بصــ

م  ن عدد ايا آخر التا) 6(قتيل و) 11(مما أدى إ سقوط  م  طفال و ساء و م من ال ن جميع   :مصاب
  :أسماء القت

  العمر  سم  م
  سنة 35 سمية ع ع الزليل  1
  سنة 16 نورة خاليد ع الزليل  2
  سنة 11 دمحم خالد ع الزليل  3
  سنة 6 تيماء خالد ع الزليل  4
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  سنة 17 فاطمة احمد دمحم احدب  5
ي احمد دمحم احدب  6   سنة 12 اما
ة دمحم صا احدب  7   سنة 29 سم
  سنة 59 تقوى صا دمحم احدب  8
  سنة 28 م دمحم ع احدب  9

  سنة 17 نور محمود صا احدب  10
ادي  11 إب عبدهللا ال   سنة 50 امل عبدالو
ادي  12   سنة 25 فاطمة دمحم ع ال
ادي  13 ة دمحم ع ال   سنة 18 ام
ادي  14   سنة 30 امة الرحمن ع عبدهللا ال
ادي  15   سنة 50 ايمان يح عبدهللا ال
ادي  16 يم احمد ال   سنة 28 رنا ابرا
ادي  17 يم احمد ال اد ابرا   سنة 13 ج
ادي  18   سنة 12 امنة مصطفى دمحم ال
ادي  19 ر 1 دى نجيب دمحم ال   ش
ادي  20   سنوات 7 مرام نجيب دمحم ال
ادي  21 إب عبدهللا ال   سنة 12 امل عبد الو
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ر   :أسماء ا
  العمر  سم  م
ادي  1 يم أحمد ال ال ابرا تان اب  س
ادي  2  سنة 15 سمية دمحم ع ال
ادي  3  سنة 19 رقية دمحم ع ال
ادي  4  سنة 35 اقبال دمحم ع ال
اديأحمد فؤاد أحمد   5 ن ال ر   ش
ادي  6   سنوات 10 حمزة نجيب دمحم ال
ادي  7 تان عبدالقادر مصطفى دمحم ال  س
ادي  8  سنة 35 عبدالغ أحمد ال
ادي  9  سنة 45 أحمد حسن ال

ادي  10 سن يح عبدهللا ال  سنة 18 ا
ادي  11 يم أحمد حسن ال  سنة 32 ابرا
ادي  12 س ع ال  سنة 12 ديل يو
سأحالم   13  سنة 13 محمود صا عك
 سنة 13 نور خالد ع الزليل  14
س  15  سنة 14 عايدة عمار دمحم عك
 سنة 13 عزالدين ختان احدب  16
 سنة 17 فاطمة يح ع احدب  17
س  18   سنوات 10 عمر عمار دمحم عك
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يجة    :الن
ــــق  ـــ ـــــــر الفر ـــــالل تقر ــــن خــ ـــة ومـــ نــــ ـــا ال ـــ ـــت  ــ قامــــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ م، مــــــن خـــ ايا وأقـــــــار ــ ـــ ــ ـــــوال ال ــ أقــ ـــ ــ ـــا ورد  ي، ومــــ ــــدا امليــ

ـــة  ـــ ـــ اصـ ــاة ا ــ ــ ـــ ادات الوفـ ــ ـــ ـــ ر وشــ ــــــار ــ ــــور والتقــ ــ ـــ ــمنته  الصـ ــ ـــ ــا تضـــ ــــ ـــ ــة، ومـ ـــ ـــ نــ م ال ــ ـــ ـــ ـــــتمعت إلــ ــ ـــــذين اســـ ـــ ـــة الــ ـــ ـــ ود الواقعـ ـــــ ـــ ادة شــ ــ ـــ ـــ وشــ
ــــق  ـــ ــــو يحلـــ ـــ ــ ان و ــ ـــ ـــ ــ ــــــوت الط ـــا صـــ ــ ـــ ــ ــــــم  ـــــمع معظـــ ــ ــار، وســـ ـــ ـــ ـ ــ ال ـــ ـــ ــ ـــــدثت  ـــ ـــة حـ ـــ ـــث ان الواقعــــ ـــ ــامللف ، وحيـــ ـــ ـــ ـــة بــ ـــ ايا واملرفقـــ ــ ـــ ـــ ـ بال

ــــــم ـــ ــ ــ ســ ـــ ـــ ــ ـــ ــــنخفض  ــ ـــ ـــ ــو مـ ــ ـــ ــ ـــ ايا علـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــف لل ــ ـــ ـــ ـــــول القصــ ــ ـــ ــــك حصـــ ــ ـــ ـــ ـــــب ذلـ ـــ ـــ ـــة، وأعقــ ــ ـــ ـــ ـــــواء . اء املنطقــ ـــ ـــ ــ أجــ ـــ ـــ ــ ـــ ــيطرة ع ــ ـــ ـــ ـــــث أن الســـ ـــ ـــ وحيــ
ــــدى  ــد لـــ ـــ ــــه يتأكـ ــاء عليـــ ــ نــ ــــه و ـــــدعم الشــــــرعية، فإنـــ ــــي لـ ـــ ـــالف العر ــ ـــــوات التحـ ــا قــ ــــ ـــرد  ـــرب تنفـــ ــــ ة ا ــ ـــ ـ ــــالل ف ـــة خـــ ــــة اليمنيـــ ــ ور م ا

ــي، ــ ـــ ــ ـــالف العر ــ ـــ ان التحـ ــ ـــ ـــ ـ ـــة وط ـــ وميـــ ـــــوات ا ـــ ــ القـ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــــذه الواقعـــ ــ ـــ ــــــن  ــــؤولة عـــ ـــ ـــة املســ ـــ ـــ ـــة أن ا ـــ ــ نـ ــا  ال ــــ ــ ـــار مـ ـــ ــ ـــة بانتظـ ـــ نـــ وال
ذه الواقعة ا قيادة التحالف ل ا من تفاصيل حول التحقيقات ال اجر   .يرد

 


