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 ملخٌص 
تساندها وحداٌت (يدفع املدنيون يف اليمن ثمن النزاع املستعر بني ميليشيات الحوثي 

التي بسطت سيطرتها عىل ) من الجيش موالية للرئيس السابق عيل عبد الله صالح
والجماعات املسلحة  1أيلول املايض،/ سبتمربالعاصمة ومناطق واسعة من البالد منذ 

تساندها وحدات الجيش املوالية للرئيس الحايل يف املنفى عبد ربه (املناوئة للحوثيني 
    3.وتدعمهما قوات التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية 2)منصور هادي

محافظة،  22ها محافظة من محافظات اليمن البالغ عدد 20وال زال النزاع مستعراً يف 
آالف شخص نصفهم من املدنيني وبينهم مئات األطفال، وأدى إىل  4وتسبب بمقتل نحو 

ولقد أظهر جميع أطراف  2015.4آذار / مارس 25نزوح ما يربو عىل مليون شخص منذ 
النزاع استخفافاً صارخاً بأرواح املدنيني واملبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدويل، 

قتل وجرح مئات املدنيني غري املشاركني يف النزاع، الكثري منهم من األطفال  وأقدموا عىل
غري متناسبة وعشوائية (ثناء ما شنوه من رضبات جوية وهجمات برية أوالنساء، وذلك 

  ). الطابع

                                                      

وتحظى بدعم وحدات معينة من القوات املسلحة واملوالني " اللجان الشعبية"غالباً ما يُشار إىل جماعة الحوثي املسلحة باسم  1
 .للرئيس السابق عيل عبد الله صالح

وتحظى بمساندة بعض " لجان املقاومة الشعبية"أو " املقاومة"ني باسم غالباً ما يُشار إىل الجماعات املسلحة املناوئة للحوثي 2
ب اإلصالح وعنارص من ز ال سيما أعضاء ح(وحدات القوات املسلحة املوالية للرئيس هادي وجماعات أو فصائل أخرى متنوعة 

وتدعمهم يف عدن عنارص ) اإلسالميةتنظيم القاعدة ومن يُزعم أنهم عنارص يف التنظيم الذي يُطلق عىل نفسه اسم الدولة 
 .)الحراك الجنوبي االنفصاليني الذين دأبوا منذ أمد عىل قتال قوات الحكومة املركزية

تشارك البحرين ومرص واألردن والكويت واملغرب وقطر والسودان واإلمارات العربية املتحدة يف قوات  3
ووضعت الصومال أجوائها .  برية يف اليمن التحالف بقياد السعودية التي نفذت رضبات جوية وعمليات

ومياهها اإلقليمية وقواعدها العسكرية تحت ترصف قوات التحالف فيما تعهدت السنغال بإرسال 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة قوات التحالف بمعلومات استخبارية ودعم  تزودجنودها فيما 

 .لوجستي
اص ممن هم بحاجة للحصول عىل اإلغاثة من أعمال العنف ثمة ماليني األشخ: مسؤول إنساني رفيع 4
 ،2015تموز / يوليو 15يف اليمن، " املروع"
)ttp://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51430 ( األمم املتحدة ترصف ؛

 ،2015تموز /يوليو 25تمويالً عاجالً لدعم جهود اإلغاثة يف اليمن التي مزقتها األزمة، 
)E=DIgnaL&86216=DIsweN?xpsa.sweNyalpsiD/segaP/stnevEsweN/NE/rgo.rhcho.www//:ptth
، 2015آب /أغسطس 4مالحظات مؤتمر صحفي عن بوروندي واليمن،  ؛)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=1628
6&LangID=E 



 

 

والجماعات  املسلحة نيالحوثيجماعة من البالد، يدور النزاع بني  5طق الجنوبيةاويف املن
املسلحة املناوئة لها التي تقتتل للسيطرة عىل ثاني وثالث أكرب مدن اليمن، أي عدن وتعز 

عىل التوايل، واملناطق املحيطة بهما، ودأبت األطراف املتحاربة هناك عىل شن هجمات بشكل 
مكن منتظم عىل األحياء السكنية املأهولة واستخدمت يف ذلك أسلحة غري دقيقة التوجيه ال ي
تصويبها نحو أهداف بعينها، ما يحظر بالتايل استخدامها يف املناطق السكنية كونها 

 .  تشويههم تسببت بمقتل العرشات من املدنيني أو

من قلبها ومن داخل هجمات وينشط مقاتلو طريف النزاع داخل األحياء السكنية ويشنون 
 يف تلك املناطق نياملدني جعلما منازلها ومدارسها ومستشفياتها أو عىل مقربة منها، 

بل (ضحايا لهجمات انتقامية رداً عىل مصدر النريان  أصبحوا عرضة للخطر املبارش أو
وباإلضافة إىل األعداد ).  إنهم قد وضعوا املدنيني أحياناً يف مرمى نريان اسلحتهم املعطوبة

ة، فلقد ُقتل أو الكبرية من اإلصابات يف صفوف املدنيني الناجمة عن الهجمات العشوائي
جرح عرشات املدنيني أثناء عودتهم إىل منازلهم عقب انتهاء القتال يف منطقة عدن، وذلك 

 .  جراء انفجار األلغام األرضية التي زرعتها األطراف املتحاربة

كما تسببت قوات التحالف بقيادة السعودية بمقتل وجرح مدنيني ضمن سياق عمليات 
تلبي معيار التمييز بني األهداف العسكرية واألعيان املدنية قصف جوي غري مرشوعة ال 

 .يف املناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي

وحرصت منظمة العفو الدولية عىل توثيق مئات الحاالت التي شهدت مقتل أو جرح 
ن املدنيني بينهم الكثري من األطفال والنساء أثناء نومهم داخل منازلهم أو متابعتهم لشؤو 

فلقد ُقصف العرشات يف . حياتهم اليومية من قبيل جلب املاء ورشاء الطعام وزيارة األقارب
بل وُقتل .  األماكن التي لجأوا إليها عقب نزوحهم هرباً من النزاع الذي طال منازلهم

يخ البدائية من نوع غراد التي أطلقها ر البعض منهم أو ُجرح بقذائف الهاون والصوا
التي تصل زنة )  MK(املسلحة فيما قىض آخرون نحبهم بقنابل من نوع عنارص الجماعات 
  .وتسقطها طائرات التحالف) رطل 2000حوايل (كغم  900بعضها إىل حوايل 

وفرغت أحياء بكاملها من سكانها بعد أن فروا من منازلهم خوفاً من الهجمات أو ألن غارات 
رمت تلك األحياء من املاء والكهرباء وغري التحالف عىل منشآت البنية التحتية املدنية قد ح

ويف بعض األحياء، جاء مدنيون آخرون نزحوا جراء القتال يف . ذلك من الخدمات األساسية
مناطق أخرى لإلقامة يف املنازل التي تركها سكانها األصليون نظراً لعدم توفر خيارات 

ولم يتمكن آخرون ُكثر من االنتقال لإلقامة يف أماكن أخرى أكثر أماناً  .أفضل لهؤالء النازحني
ومع كثرة تغري الحدود الفاصلة بني جبهات القتال وتداخلها، عانى \. نظراً لضيق ذات اليد

السكان األمّريْن لالبتعاد عن الخطر واألذى وليجدوا أنفسهم عالقني أكثر من مرة وسط 
  . عتقدوا أنهم سوف يعثرون عىل األمان فيهانريان الجانبني يف أماكن ا

كما واجه املرىض والجرحى مصاعب جّمة يف الحصول عىل الرعاية الطبية جراء نقص 
                                                      

 .للداللة عىل املوقع الجغرايف ملدينتي عدن وتعز" طق الجنوبية باليمنااملن"يستخدم التقرير الحايل عبارة  5



 

 

األدوية وإمدادات الوقود أو الرتفاع أسعارها بشكل جنوني أو لصعوبة تأمني ممر آمن لهم 
الجماعات املسلحة عرب نقاط التفتيش الكثرية التي يتمركز بها رجال ينتمون ملختلف 

ولقد عرقلت أطراف النزاع وال تزال تعيق وصول املساعدات اإلنسانية إىل املناطق . املتحاربة
 .الواقعة تحت سيطرة الخصم، األمر الذي تسبب بتدهور الوضع اإلنساني بشكل حاد



 

 

 منهجية البحث
حزيران /يونيوو  أيار/مايوميدانية يف اليمن خالل  ببحوثقامت منظمة العفو الدولية 

لقصف التي تعرضت لواقع عرشات امل، وزار مندوبوها خالل هذه الفرتة 2015تموز /وويولي
كما تسنى ملنظمة العفو الدولية أيضاً  .الجوي والهجمات الربية يف تعز وصنعاء وعدن وصعدة

زيارة املواقع التي تعرضت للرضبات والقصف الجوي بشكل متكرر، وأجرت تحقيقا يف 
كما حرص مندوبو . واملالبسات التي رافقت تلك الهجمات واآلثار الناجمة عنها الظروف

جمات التفاصيل املتعلقة ببقايا الذخائر املستخدمة يف تلك الهمنظمة العفو الدولية عىل توثيق 
وأجرى مندوبو املنظمة مقابالت مع الناجني وافراد . وُعرضت عىل خرباء األسلحة لتحليلها

والشهود والطواقم الطبية وموظفي املنظمات غري الحكومية والناشطني يف  عائالت الضحايا
وأُجريت جميع املقابالت باللغة العربية وتم إعالم من أُجريت املقابالت معهم بالغرض . امليدان

  .من ورائها، وأبدوا موافقتهم عىل إثرها

ذكرهم يف التقرير  وتم حذف أو تغيري أسماء بعض الضحايا وغريهم من األشخاص الذين يرد
 .محتملةالحايل ضماناً لسالمتهم وعدم تعرضهم لعمليات انتقامية 

طريقة  بغية الحصول عىل معلومات بشأنوخاطبت منظمة العفو الدولية وزارة الدفاع السعودية 
، وكي تحيط وراء شن الرضبات الجويةمن ألهداف وآلية صنع القرارات ذات الصلة واملربر ها لاختيار 

 .أُجريت حتى تاريخه قد تحقيقاتنتائج أي بعلماً املنظمة 



 

 

القانون الدولي الذي ينطبق 
 على هذا النزاع

  القانون اإلنساني الدولي

اليمن إحدى الدول األطراف يف عدد من الصكوك واملعاهدات الرئيسية يف القانون اإلنساني  تُعد
وبروتوكولها اإلضايف املتعلق بحماية ضحايا  1949 أي اتفاقيات جنيف األربع لعام –الدويل 

 6.)الربوتوكول الثاني(النزاعات املسلحة غري الدولية 

إىل توفري الحماية بشكل  التي تهدفويتضمن القانون اإلنساني الدويل القواعد واملبادئ  
وينطبق . بشكل خاصرئييس لألشخاص الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية، أي املدنيني 

قط وتُعد قواعده ملزمًة لجميع أطراف النزاع سواء نون يف أوضاع النزاعات املسلحة فهذا القا
وتقتيض إحدى القواعد  .دوالً أم جماعات مسلحة غري منضوية تحت لواء الدول كانت

عىل التمييز "األساسية يف القانون اإلنساني الدويل وجوب حرص جميع األطراف عىل الدوام 
" حرص توجيه الهجمات ضد املقاتلني فقط"وخصوصاً عىل صعيد " دنيني واملقاتلنيبني امل

األعيان "كما تقتيض قاعدة مشابهة التمييز بني   7".عدم جواز توجيهها نحو املدنيني"و
، وتشكل هاتان القاعدتان جزءا ال يتجزأ من أحد املبادئ "األهداف العسكرية"و" املدنية

   .األساسية، أال وهو مبدأ التمييز

ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو املدنيني الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية بشكل مبارش أو ضد 
حظر شن "وعليه، فتقتيض إحدى تبعات القاعدة املتعلقة بالتمييز   8.يان املدنية إحدى جرائم الحرباألع

هدف بحكم طبيعتها رضب توتُعرف الهجمات العشوائية عىل أنها الهجمات التي تس 9".الهجمات العشوائية
                                                      

واملتعلق بحماية  1949ب آ/ أغسطس 12الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف  6
 1977حزيران / يونيو 8، )الربوتوكول الثاني(املسلحة غري الدولية ) املنازعات(ضحايا النزاعات 

c76d/b636e00393756214124a79b28d4d08c7/fsn.lhi/lhi/cilppa/rgo.crci.www//:sptth
54052b50e125641c01c1ffc71b93   

نزاعاً دولياً كونه جاء  داخل اليمن ال يجعل من النزاع فيهإن ضلوع قوات من دوٍل أخرى يف النزاع 
 .  أو بموافقتها من الحكومة اليمنيةبطلب 

انظر كذلك الربوتوكول اإلضايف األول .  1دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة  7
 ).2(12، والربوتوكول الثاني، املادة 48املادة  ،1949جنيف األربع لعام  تفاقياتباامللحق 

انظر كذلك نظام روما .  5958-595و 593و 591من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر، الصفحات  156قاعدة ال 8
والنقاش الخاص بهذه املواد يف ) 12و4و2و1/ز/2(8و) 2و 1/ب/2(8األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية، املواد 

 .27. اسة اللجنة الدويل للصليب األحمر، صدر 
 ).4(51؛ الربوتوكول األول، املادة 11دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  9



 

 

و هدف عسكري بعينه أو ألنه أهداف عسكرية ومدنية أو أعيان مدنية دون تمييز إما ألن الهجوم ليس موجهاً نح
وفق ما ورد يستخدم طريقة أو وسيلة قتال ال يمكن توجيهها إىل هدف عسكري محدد أو ألنه ال يمكن تحديد آثاره 

 10.القانون اإلنساني الدويليف 

كما يتم التأكيد بشكل إضايف عىل أهمية حماية السكان املدنيني واألعيان املدنية مع اشرتاط القانون 
حيث تنص قواعد القانون اإلنساني الدويل . أطراف النزاع احتياطات عند شن الهجوم اتخاذ الدويل عىل

يُتوخى الحرص الدائم يف إدارة العمليات العسكرية عىل تفادي إصابة السكان املدنيني "العريف عىل أن 
تجنب إيقاع خسائر يف ل "جميع االحتياطات املمكنة"وتتُخذ " واألشخاص املدنيني واألعيان املدنية

أرواح املدنيني أو إصابتهم أو اإلرضار باألعيان املدنية بصورة عارضة، وتقليلها عىل أي حال إىل الحد 
كما يتعني عىل أطراف النزاع انتقاء أساليب ووسائل القتال التي تساعد عىل تفادي وقوع  11.األدنى

ويجب أن يفعل كل  12.املدنية بصورة عارضة خسائر يف أرواح املدنيني أو إصابات أو ارضار لألعيان
طرف يف النزاع كل ما يمكن عمله للتحقق من أن األهداف هي أهداف عسكرية وتقييم مدى تناسب 

نحو الهدف الخطأ أو أنه سوف  ةالهجوم مع امليزة املرجوة منه ووقف الهجمات إذا اتضح أنها موجه
ون ذلك، يوجه كل طرف إنذارا مسبقاً وجدياً يف وما لم تحل الظروف د 13.يكون هجوماً غري متناسب

 14.حالة الهجمات التي قد تمس السكان املدنيني

جميع االحتياطات املمكنة عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم عندما تتواجد األهداف اتخاذ كل طرف وعىل 
.  األسلحة واألساليب القتاليةويستبعد هذا الرشط استخدام أنواع محددة من .  العسكرية داخل املناطق السكنية

من قبيل استخدام األسلحة  – نحو هدف عسكري معني التي ال يمكن توجيهها وسائل القتال استعمال عليهو 
الهجوم غري  يجعلمن شأنه أن  -  االنفجارية غري الدقيقة عىل أهداف تقع ضمن مناطق مدنية ذات كثافة سكانية

 كما تتضمن مخالفة أحكام القانون اإلنساني الدويل.  بالتايل ضمن دائرة الهجمات املحظورة ويندرجمتناسب 
 ً انتقاء أساليب هجومية ال تتيح تقليص حجم املخاطر املحدقة باملدنيني من قبيل الهجوم عىل أهداف يف أوقات  أيضا

 .بأعداد كبرية يغلب عىل الظن تواجد املدنيني فيها

تي تنفذها قوات الحكومة والجماعات املسلحة مع علمها أنها سوف توقع خسائر مفرطة كما إن الهجمات ال
بصورة عارضة يف أرواح املدنيني أو إصابات بينهم أو دمار ملمتلكاتهم تشكل انتهاكاً صارخاً للحظر املفروض عىل 

ية التي ال يتواجد فيها كما يدخل ضمن فئة جرائم الحرب قصف املناطق السكن .الهجمات العشوائية وجريمة حرب
 .مقاتلون أو جنود أو أهداف عسكرية كونها تُعد بمثابة هجمات مبارشة عىل املدنيني

وأطراف الحرب ملزمة باتخاذ احتياطات من أجل حماية املدنيني واألعيان املدنية الواقعة تحت 
                                                      

 ).أ/4(51؛ الربوتوكول األول، املادة 12دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  10
القانون اإلنساني الدويل العريف؛ انظر كذلك الربوتوكول الثاني،  بشأنمن دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر  15القاعدة  11

 ). 1(13املادة 
 .17القاعدة  12
 .17و 16القاعدتان  13
 .20القاعدة  14



 

 

املتعلقة  وكما هي الحال بشأن القواعد .سيطرتهم من آثار وتبعات هجوم الطرف املعادي
عندما يندلع القتال  بأخذ االحتياطات اثناء الهجوم، فتكتيس هذه القواعد أهمية من نوع خاص

ويتعني عىل كل طرف يف النزاع أن يتفادى قدر  .يف املناطق التي تضم أعداداً كبرية من املدنيني
 .ربة منهااإلمكان وضع األهداف العسكرية داخل املناطق ذات الكثافة السكانية أو عىل مق

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان

الحقوق املدنية والسياسية يشمله من ينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بما 
يف أوقات السلم ويف أوقات النزاعات املسلحة أيضاً،  ،واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ويؤسس هذا القانون .  ويُعد ملزماً لجميع الدول وقواتها املسلحة وغري ذلك من وكالئها
لحقوق ضحايا االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان يف اإلنصاف وجرب الرضر بما يف ذلك 

ليمن هو من الدول األطراف يف عدد وا. تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وتوفري التعويضات
من املعاهدات الدولية الرئيسية من قبيل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

وعليه . املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل ونظريه
تنص عليها هذه املعاهدات  فاليمن ُملزم من الناحية القانونية بما يرتتب عليه من واجبات
ولقد أكدت محكمة العدل . والصكوك الدولية وبما يرد يف القانون اإلنساني الدويل العريف

ئة املنشأة لإلرشاف عىل يبصفتها اله(العليا ولجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان 
وتفسري مواده تطبيق الدول األطراف للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

عىل أن القانون الدويل لحقوق اإلنسان ينطبق يف أوقات النزاع املسلح والسلم عىل ) وأحكامه
 .حد سواء

  القانون الجنائي الدولي 

ارتكاب بعض أشكال انتهاك املتعلقة بقواعد تحديد املسؤولية الجنائية الفردية القانون الجنائي الدويل  يريس
أحكام القانون اإلنساني الدويل واالنتهاكات الخطرية والجسيمة لحقوق اإلنسان من قبيل جرائم الحرب والجرائم 

 . ضد اإلنسانية واإلبادة العرقية وكذلك التعذيب وعمليات اإلعدام خارج إطار القضاء واالختفاء القرسي

أم عسكريني عىل خلفية مسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب بعض أشكال انتهاك ويجوز مالحقة األفراد مدنيني كانوا 
وينص القانون الدويل عىل وجوب التحقيق مع مرتكبي الجرائم التي . حقوق اإلنسان القانون اإلنساني الدويل

   15.نسانيعاقب عليها ومالحقتهم جنائياً، وهو ما ينسحب عىل مرتكبي االنتهاكات الخطرية والجسيمة لحقوق اإل 

ووفق مبدأ الوالية القضائية العاملية، ثمة واجب يقتيض من جميع الدول التحقيق يف الجرائم املرتكبة بما يخالف 
ستخدامها يف املحاكمة ويشمل ذلك جرائم اإلبادة تصلح ال أحكام القانون الدويل ومالحقة مرتكبيها عقب جمع أدلة 

                                                      

للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساني دراسة اللجنة الدولية (يتضمن القانون الدويل واجب مالحقة مرتكبي جرائم الحرب  15
انظر كذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة ).  158و 157الدويل العريف، القاعدتان 

كة اململ"التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتقرير منظمة العفو الدولية 
 EUR :رقم الوثيقة" (اختصاص قضائي عاملي وغياب الحصانة من الجرائم ضد اإلنسانية: قضية بينوشيه: املتحدة

  .1999كانون الثاني / يناير)  45/01/99



 

 

وتُعد  16.الحرب والتعذيب واإلعدام خارج إطار القضاء واالختفاء القرسيالعرقية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
 خلفية جرائم الحرب من املخالفات الخطرية ألحكام القانون اإلنساني الدويل وتجيز مالحقة مرتكبيها عىل

 ً   .مسؤوليتهم الجنائية الفردية فيها أيضا

                                                      

جمهورية الكونغو ( 2000نيسان / أبريل 11انظر عىل سبيل املثال مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة العدل الدولية يف  16
، حيث أيد غالبية أعضاء هيئة املحكمة حق جميع 3. ، ص2000قرارات محكمة العدل الدولية، ) طية ضد بلجيكاالديمقرا

واجب الدول يف سن : الوالية القضائية العاملية"منظمة العفو الدولية .  الدول يف ممارسة مبدأ الوالية القضائية العاملية
  .2001أيلول / سبتمرب)  IOR 53/003/2001 :رقم الوثيقة" (وتنفيذها ذات الصلة الترشيعات



 

 

: أحكام القانون الدوليمخالفة 
مقتل مئات المدنيين في 

 الجوية التي تنفذها ضرباتال
 قوات التحالف

تسببت آالف الرضبات الجوية التي نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية بمقتل ، 2015آذار / مارس 25منذ 
وأدت الرضبات الجوية الثمان التي حققت منظمة العفو الدولية يف تفاصيلها . مئات املدنيني يف مختلف أنحاء اليمن

 طق الجنوبيةااملنآخرين معظمهم من األطفال والنساء يف  101مدنياً وجرح  141 إىل مقتل يف التقرير الحايل
 . اليمنب

حققت منظمة  ولكن، جنوب اليمنواقعة يف يل يقترص عىل املنطقة الجغرافية الوصحيٌح أن نطاق التقرير الحا
العفو الدولية أيضاً يف تفاصيل سقوط قتىل جراء رضبات التحالف غري املرشوعة عىل مناطق أخرى من البالد، 

وتحديداً داخل العاصمة صنعاء وما حولها ومدينة صعدة يف الشمال، كونهما من أكثر املناطق التي تكرر 
 17.استهدافها بهذه الرضبات

و الدولية فيه من رضبات قوات التحالف التي تسببت بمقتل مدنيني وإصابتهم واتضح أن ما حققت منظمة العف
ال  .غري متناسبة عىل نحو متكرر هجمات عشوائية أو وتدمري ممتلكاتهم ومرافق البنية التحتية الخاصة بهم كانت

نحو املدنيني خلصت منظمة العفو الدولية إىل أن بعض الرضبات قد كانت موجهة بشكل مبارش عىل ما يظهر و بل 
ومن املعروف أن القانون اإلنساني الدويل يحظر تعمد شن الهجمات عىل املدنيني واألعيان املدنية، . أو األعيان املدنية

األهداف العسكرية أو تلك التي تلحق /تلنيااألعيان املدنية واملق/الهجمات التي ال تميز بني املدنينيكما ويحظر 
ترقى إىل مصاف  هذه الهجمات. ال تتناسب وحجم امليزة العسكرية املتوخاة والتي ملدنيةاألعيان ا/أرضاراً باملدنيني
 .  جرائم الحرب

 اعتباراً منولعل النمط املتبع يف الهجمات التي ما انفكت منذ بدء حملة القصف الجوي التي تشنها قوات التحالف 
يني وغياب التحقيقات يف مثل هذه الحوادث تتسبب بوقوع خسائر يف األرواح بني املدن 2015آذار / مارس 25

استخفاف واضح بأرواح املدنيني واملبادئ األساسية الواردة يف  هيثريان بواعث قلق خطرية بشأن ما يظهر أن
الحكومة ال بل من قبل القائمني عىل التخطيط لهذه الرضبات وتنفيذها  قبلمن  ليس فقط القانون اإلنساني الدويل

                                                      

يظهر تحليل تفاصيل الرضبات الجوية واألسلحة املستخدمة قيام : اليمن"انظر عىل سبيل املثال، تقرير املنظمة املعنون  17
" السعودية بقتل عرشات املدنينيالقوات التي تقودها 

)-saudi-shows-analysis-airstrike-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/yemen
civilians/-of-scores-killed-arabia .(  



 

 

 . بطلب منها السعوديةى التي تترصف قوات التحالف بقيادة اليمنية يف املنف

الحاالت المتعلقة بضربات جوية أدت إلى وقوع خسائر في األرواح بين 
  المدنيين

 تموز / يوليو 24 –المخا  الحرارية، السكني للعاملين بالمحطةالمجمع 

يف ميناء املخا،  وعائالتهم املحطة الحرارية عمالأقدمت قوات التحالف عىل قصف املدينة السكنية املخصصة إلقامة 
 50مدنياً وجرح  63تموز، ما أدى إىل مقتل / يوليو 24جنوب غرب البالد يف حوايل الساعة العارشة من مساء يوم 

 18.آخرين

فيه ويف خمس مستشفيات  وازار مندوبو منظمة العفو الدولية املوقع بعد ثالثة أيام من وقوع الرضبة الجوية وأجر 
. شخصاً من السكان والعاملني يف املحطة 21مقابالت مع ) ايل الغربيعىل الساحل الشم(املخا والحديدة  موزعة عىل

فلقد تناثرت .  من مشاهد يوم القيامة" هووصفت إحدى املقيمات يف املدينة السكنية وتُدعى أمل صربي املوقف بأن
وحسب ما افاد به سكان املجمع وعمال املحطة، فلقد ". ا ألسنة اللهب والرمادالرؤوس املقطوعة تلفهالجثث و 

ومخزن معدات ) الكافترييا(بست رضبات عىل التوايل واستهدف عدد منها املطعم  عىل األقل ُقصفت املدينة السكنية
 700قع عىل بعد وأفاد شهود العيان أنه قد سبق استهداف املدينة السكنية رضب مجمع سكني صغري ي. الصيانة

ً  املحطة الحرارية يُخصصمرت إىل الشمال من موقع   . إليواء عمال املحطة أيضا

غراض ام املدينة السكنية ومجمعاتها أل ولم يعثر مندوبو منظمة العفو الدولية يف املوقع عىل ما يثبت استخد
يتواجد أحد  ملفية مقابالت معهم، ووفق ما أفاد به العرشات من السكان الذين أجرت منظمة العفو الدول .عسكرية

من مقاتيل الحوثي داخل املجمعات السكنية التي كانت تؤوي إضافة إىل ساكنيها عدداً من العائالت النازحة من 
ويُذكر أن أقرب هدف عسكري يف املنطقة هو القاعدة الجوية التي تبعد . النزاع يف تعز وعدن واملناطق املحيطة بهما

ومن غري الواضح إذا ما كانت هذه القاعدة مستهدفة أيضاً .  دينة السكنيةمرت إىل الجنوب الرشقي من امل 800حوايل 
 .أم ال

ً  55(والتقت منظمة العفو الدولية بقائد محمد عبد القادر الصربي  الذي يعمل فنياً يف املحطة الحرارية وفقد ) عاما
 عرش البالغة من العمر حفيدته دمولوأخرب مندوبي املنظمة أنهم كانوا يحتفلون ب.  معظم أفراد أرسته يف الهجوم

 : وأضاف قائالً . لحظة تعرض املنزل للقصف أيام

كنت أُهم بدخول  وبينما.  الجريانباقي أفراد العائلة و  حفيدتي آالء رفقة مولدكنا جميعاً يف املنزل نحتفل ب"
كان األمر أشبه بالزلزال حني يرضب، وأصابت  ؛أركان املنزل جميع املنزل ُخلع الباب من مكانه واهتزت

ثم سادت فرتة من الهدوء فانتهزت . القنبلة األوىل مخزن معدات الصيانة فيما أصابت الثانية مبنى الكافترييا
الفرصة إلنقاذ أفراد أرستي ولكن رسعان ما عاجلتنا القنبلة الثالثة وانقطع التيار الكهربائي وحاولت أن 

                                                      

رارية مندوبي وأخرب مدير املحطة الح.  الصحي القطاعقتيالً من سلطات  63بأسماء  لقت منظمة العفو الدولية قائمةت 18
ً  65منظمة العفو الدولية أن عدد القتىل قد بلغ  اسماً  65بقائمة تضم " هيومان رايتس ووتش"وزود املدير منظمة .  شخصا

ورصح مكتب املفوض السامي لحقوق .  أنهما قد ُقتال وال زاال تحت األنقاضبينهم اسما شخصني يف عداد املفقودين يعتقد 
ً  73اإلنسان أن عدد القتىل يف هذه الرضبة قد بلغ    . شخصا



 

 

وكنت أرصخ منادياً عىل بناتي وكان بوسعي سماع . ثور عىل مصباح وأبحث عن أفراد أرستيأدخل املنزل للع
ولم تنج من .  وشاهدت زوجتي وبناتي غارقات يف دمائهن.  آخرين يرصخون باحثني عن أفراد عائالتهم

ً  16(إال ابنتاي لينا  الحادثة ً  20(وسمر ) عاما لحظة حصول نحو الشاطئ  الهروبكونهما تمكنتا من ) عاما
 ." ولكن ُقتلت ثالث من بناتي وزوجتي وزوج ابنتي وحفيدتي آالء.  الرضبات

تفاصيل هذه املحنة  عاماً، 24، البالغ من العمر عبد الجبار ثابت ه عالءخر من سكان املنطقة واسمآ شخصورسد 
 : عىل مسامع مندوبي منظمة العفو الدولية قائالً 

ثم .  كانت شوارع املدينة السكنية تغص بالرجال واألطفال الذين يلعبون البلياردو أمام مبنى الكافترييا"
مرت من  700الواقعة عىل بعد (ملحت ملعان ضوء باهر يف السماء أعقبه انفجار يف أحد املجمعات السكنية 

املدينة ثم وبعد ميض دقيقتني أصابت  وساد الخوف والحذر أرجاء .لهبأكم هز مجمعنا الذي )املدينة السكنية
حينها من سماع صوت  تأوىل القنابل مكان سكننا حيث كانت تستهدف مخزن معدات الصيانة، وتمكن

بعد دقيقتني كي أساعد النساء واألطفال يف  أرضاً من شدة االنفجار ونهضتُ  الطائرة تحوم يف األعىل ثم وقعتُ 
 ً وبعد ميض أربع دقائق، سقطت القنبلة الثانية عىل الكافترييا عىل   .الوصول نحو الشاطئ كونه أكثر أمانا

... وتسببت الرضبة الثانية بسقوط معظم القتىل.  مرتاً فقط من مكان سقوط القنبلة األوىل 20بعد حوايل 
ً  20دت حوايل هوشا املتناثرةرست وسط برك الدماء واألشالء  نيوأذكر أن ثم تال ذلك وقوع .  جثة تقريبا

لت أرى مشاهد ز فال . استوعب ما جرى ذلك اليوم حتى اآلن ولم. أثناء محاولة الناس الفراربعة انفجارات ار 
 ".جثث القتىل والجرحى وال زلت أسمع األصوات تعلو بالرصاخ عىل الدوام

محطة التابعة للعقب نزوحه جراء النزاع، توجه رضا محمد قائد وأطفاله الستة لإلقامة يف املدينة السكنية و
أحد أقاربه الذي يعمل مهندساً يف املحطة واسمه عبده ناجي البُعداني مندوبي منظمة  وأخرب .باملخا الحرارية

 : العفو الدولية بما ييل

ً .  رفقة ارسته من عدن فراراً من القتال فيهابجاء رضا إىل هنا " يف اليوم  وكان يخطط للعودة إىل عدن مجددا
.  وكان يجلس لحظة وقوع االنفجار إىل جانب النافذة يف منزل شقيقته).  الحوثي منهادحر قوات عقب (التايل 

 ".ظهره ولفظ انفاسه عىل الفور إحدى الشظايا وحضن زوجته وأطفالهما كي يحميهم فاخرتقت

 تموز / يوليو 9 –لحج محافظة ، طهرور

أفراد من عائلة فراع بينهم  10تموز، قتلت قوات التحالف / يوليو 9يف حوال الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 
آخرين عقب قيامها بقصف مدرسة مصعب بن عمر يف قرية  10أربعة أطفال وخمس نساء وتسببت بجرح 

يُذكر أن و .  النزاع جراءها شمال عدن يف محافظة لحج التي كانت تؤوي حينها عرشة عائالت نزح أفراد طهرور
مواطنون يمنيون من أصول وهم  –" املهمشني"كانت تقيم يف املدرسة تنتمي إىل فئة العائالت النازحة التي 

ً يشكلون إحدى أفقر الرشائح السكانية وأكثرها أفريقية    .يف اليمن ضعفا

ً  20(ونعمة ) سنة 19(وشادية ) سنة 21(يف القصف وهن يرسى  التي فقدت ثالثة بنات سالمة  تقال، )شهرا
 : ملنظمة العفو الدولية

فال مكان آخر ). طهرورمرت واحد إىل الغرب من التي تقع عىل بعد كيلو (يف حوتا  جئنا هنا فراراً من الحرب"
 ً وكيف كان يل أن أتخيل أننا سوف نُقتل هنا؟  ُقتلت بناتي ويا ليتني مت .  لنا نلجأ إليه، فنحن ال نملك شيئا



 

 

 ".آخر يف الحياة يشءفلم يبق يل .  نمعه

ويعمل مهدي صالح محمد سائقاً يف الجيش يف الحديدة، ولكنه لم يتوجه للعمل منذ اندالع النزاع بعد أن توقف 
ورغبة منه يف دعم راتبه القليل الذي يتقاضاه، يقوم بتوصيل الحاجيات عىل . قائده عن التوجه إىل العمل هو اآلخر

 /يوليو 9وأخرب مهدي مندوبي منظمة العفو الدولية أنه كان بصدد قضاء بعض الحوائج يوم  . دراجته النارية
ءها أطفالها السبعة اُصيبت اتموز لحظة قصف قوات التحالف ملنزله، ما أدى إىل مقتل زوجته نعمة تاركة وار 

 : وقال مهدي.  بجراح خطرية) أعوام 5(إحداهم وتُدعى رحمة 

وفررنا من منازلنا دون أن نحمل شيئاً .  وال عالقة لنا بالحوثيني. عالقة لنا بأي يشءنحن أناس فقراء وال "
وفقدت زوجتي .  معنا وعندما حاولنا العودة إليها لجلب بعض املالبس لم يسمح لنا الحوثيون باملغادرة

بنتها وأصبح فماذا عساي أخربهم؟  كما ُقتلت شقيقة زوجتي وا. واصبح أطفايل السبعة يتامى األم االن
 ً  ".كان الله يف عوننا.  أطفالهما يتامى أيضا

املنطقة كانت قبل أربعة  ضمنوأخرب الجريان مندوبي منظمة العفو الدولية أن آخر مرة شاهدوا فيها الحوثيني 
عتادوا ن الحوثيني اإوقالوا .  أيام من وقوع الرضبة، وذلك عندما مر اثنان منهما بجانب املدرسة دون أن يتوقفا بها

قبل الرضبة املكوث يف املدرسة وأحد املباني القريبة يف مكان آخر من القرية ال يبعد أكثر من كيلومرت واحد عن 
قوات التحالف أبداً، وقال الجريان أن الجماعات املسلحة  قبلولكن لم يتم استهداف ذلك املوقع من   .املدرسة

لهجوم عىل مدرسة مصعب بن عمر الذي تسبب بمقتل أفراد من املوالية للحوثي وصالح توقفوا عن التجمع عقب ا
وكل ما . كريةولم تعثر منظمة العفو الدولية عىل أدلة تشري إىل أن املدرسة قد استُخدمت ألغراض عس.  عائلة فراع

و عبارة عن ركام املدرسة وما تبقى من مقتنيات العائالت النازحة التي أوت إليها من هكان يمكن مشاهدته 
أمريكية الصنع املصممة ) Mark 80(طانيات وأواني الطهي ومالبس أطفال وزعنفة إحدى القنابل من سلسلة ب

كقنابل لالستخدامات العامة والتي تشبه تلك التي عثرنا عليها يف الكثري من املواقع األخرى التي طالتها رضبات 
  .قوات التحالف

 تموز / يوليو 7 –، محافظة لحج لوهطا  

تموز، أدت إحدى رضبات طائرات التحالف التي وقعت بعد صالة / يوليو 7يومني من ذلك التاريخ، أي يف وقبل 
.  بمحافظ لحج إىل الشمال من عدن طوهالابة عدد آخر يف أحد مساجد قرية مصلياً وإص 11العرص بقليل إىل مقتل 

ً  29(وتعرض العامل وئام أحمد صالح   موقال وئا.  شظايا يف سائر أنحاء جسدهلكرس يف ساقه وإصابات بال) عاما
 :  ملندوبي منظمة العفو الدولية

يف الساعة الثانية أو الثالثة من فجر ذلك اليوم، سقطت إحدى القنابل عىل املسجد دون أن تنفجر حيث "
وال وتوجه جميع سكان الحي إللقاء نظرة عليها . فناء املسجداخرتقت السقف والجدار الخارجي واستقرت يف 

ولربما كان من املفرتض بها أن تصيب أحد .  زالت يف مكانها باملناسبة كون الجميع خائف من مجرد ملسها
لم يتوجهوا إىل املسجد أبداً حيث اقترصت الصالة ) الحوثيون(فهم . املنازل الذي اعتاد الحوثيون اإلقامة فيه

د أو أي من األماكن القريبة منه فاعتقد الناس ولم تقع رضبات أخرى عىل املسج.  فيه عىل أهايل القرية فقط
املسجد يف صباح  فعاد الناس للصالة يف وأن الخطر قد تالىش) برضب املسجد(أن السعوديني أدركوا خطأهم 



 

 

 19.وتوجهت إىل املسجد وقت العرص وكنت أنوي املكوث فيه إىل ما قبل اإلفطار بقليل. اليوم التايل كاملعتاد
كان ذلك بعد صالة العرص بقليل اي حوايل .  املسجد يف هذه املرة فجرتة ثانية ولكنها وبعد برهة وقعت رضب

وعم املكان غبار .  الساعة الرابعة عرصاً بعد أن غادر بعض املصلني فيما مكثت وأنا والبعض اآلخر داخله
الجدران وكرس ساقي  فلقد انهار أحد. كثيف لم أعد معه قادراً عىل رؤية يشء وانتابني شعور بالرعب واأللم
وظللت ممدداً هناك إىل أن جاء السكان .  وكنت أنزف جراء الجروح القطعية التي عمت سائر أنحاء جسدي

 ".إلنقاذنا وأزالوا األنقاض من فوقي وحملوني إىل الخارج

الثمانني  سيد وابن عمهما ياسني عبد الله سيد وشيخ مسن يف اوُقتل يف تلك الرضبة الشقيقان محمد وفاضل يحي
 قالتو .  أبو بكر عيل، أحد الالجئني الصوماليني الذي اعتاد وفق السكان أن يميض ُجل وقته يف املسجد، من عمره

 : ملندوبي منظمة العفو الدولية كمال يف تلك الرضبة التي قتل شقيقهاجيتا عيدروس 

من صباح كل يوم وكان يقيض وقته فيه بقراءة القرآن طوال  العارشةاعتاد شقيقي التوجه إىل املسجد يف "
من التوجه  نانظراً لعدم تمكنوأيضاُ اآلن . رمضان اليوم حتى ما بعد صالة العرص جرياً عىل عادة الناس يف

وقصفت الطائرة املسجد بعد صالة العرص بقليل، أي يف الوقت الذي اعتاد شقيقي . عمل بسبب الحربالإىل 
املنزل بجوار املسجد حيث اعتاد الحوثيون اإلقامة  استهدفتويقول الناس أن الطائرة . فيه  املنزلالعودة إىل

 ".فيه، ولكنها أخطأت هدفها

 : كما ُجرح أحد سكان املنطقة، واسمه عبد الله عامر أحمد جراء الرضبة؛ وقال ملنظمة العفو الدولية

ثم سمعت . اهدت الجميع وقد سبقوني إىل الصالةعرصاً وش 3:30كنت أهم بدخول املسجد يف الساعة "
ويف غضون ثواٍن معدودة، سقط باب املسجد عىل يميني ! قنبلة: فرصخت قائالً . صوت صفري قنبلة تهوي

ً  يف وتسبب بكرس ثالثة من ضلوعي وألحق إصابة بأذني اليمنى وكرسٍ   ".يدي اليمنى أيضا

املسجد يف  سقطت داخلاملسجد، عثر مندوبو منظمة العفو الدولية عىل قنبلة غري منفجرة  وعىل مقربة من ركام
مزودة  من صنع الواليات املتحدة،) MK 83(وكانت القنبلة، وهي من طراز .  ذلك اليوم حوقت سابق من صبا

إذا ما كانت هذه  ومن غري الواضح. بصاعق تأخري التفجري ويظهر أنه قد اُصيب بعطل ما حال دون انفجارها
. القنبلة أو نظريتها املستخدمة يف الهجوم عىل املدرسة أعاله قد ُزودتا بأجهزة إضافية لضبط دقة تصويبها أم ال

ال يجوز استخدامها يف املناطق اآلهلة كما عشوائية الطابع الألسلحة استخدام اويحظر القانون اإلنساني الدويل 
  .بالسكان

ات املسلحة املوالية للحوثي وصالح اعأي املواقع القريبة التابعة للجم ،قد أخطآ هدفيهماويظهر أن كال الهجومني 
املسجد كانا يغصان و  ملدرسةفاأو أنه قد جرى تصويبهما باتجاه أعيان مدنية من باب الخطأ ألسباب غري معروفة، 

عنارصها أو مخربيها املنترشين يف  باملدنيني غري الضالعني يف النزاع، ولربما جرى تزويد قوات التحالف من خالل
اتخاذ  عنوبرصف النظر عن األسباب، فقد تقاعست قوات التحالف بشكل واضح . امليدان باإلحداثيات الخاطئة

من ) 2(57كما تقتيض املادة " لتجنيب السكان املدنيني واألعيان املدنية أرضار الرضبة"االحتياطات الرضورية 
والتي تنص عىل ما  1949آب / أغسطس 12مللحق باتفاقيات جنيف األربع املعقودة يف ا األولالربوتوكول اإلضايف 

 :من يُخطط للهجوم أو يتخذ القرار بشأنهييل بشأن 

                                                      

  .اثناء شهر رمضان املبارك يف وقت اإلفطار وقعت الرضبة 19



 

 

أن يبذل ما يف طاقته عملياً للتحقق من أن األهداف املقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيني أو أعياناً   :أوال "
ً "(و..." مدنية  ميع االحتياطات املستطاعة عند تخري وسائل وأساليب الهجوم من أجل أن يتخذ ج) ثانيا

تجنب إحداث خسائر يف أرواح املدنيني، أو إلحاق اإلصابة بهم أو األرضار باألعيان املدنية، وذلك بصفة 
 20".عرضية، وعىل أي األحوال حرص ذلك يف أضيق نطاق

 تموز / يوليو 6 –فيوش، محافظة لج ال

، قصف قوات التحالف سوقاً للماشية يف فيوش طوهالمن قصف املسجد يف واحد تموز وقبل يوم / يوليو 6يف 
واتضح الحقاً أن هذه الرضبة قد حصدت أكرب عدد من األرواح يف مناسبة واحدة حيث .  بمحافظة لحج شمال عدن

ً عام 52(آدم حسان عمر قال و .  شخصاً وُجرح العرشات 40ُقتل فيها نحو   أصيب يف الرضبة طفالً  11وهو أب ل )ا
  : ملنظمة العفو الدولية

واعتدت العمل . ه بهنتيتي الثالث بسعر أفضل من الذي اشرت قصدت سوق املاشية لعيل أفلح يف بيع عنزا|"
ومن . ولكن لم أتوجه إىل هناك منذ أن اندلعت الحرب) بعدن(اإلنشاءات يف حي كريرت  بلوككعامل مياومة يف 

أبيعه فرصت أحاول رشاء املاعز و .  ناهيك عن عدم توفر عمل فيها أصالً  ،هناك هذه األيامإىل الوصول  الصعب
أنهم لعدم اعتقادي بلم أعر األمر اهتماماً  معت صوت هدير الطائرة فوقنا ولكنوس. املال لعيل أكسب بعض

. لفرتة قبل أن يقع االنفجار وظلت الطائرة تحوم وتحلق فوق املكان.  قصف السوقيقدمون عىل سوف 
وأذكر أنني شعرت بريح قوية تدفعني وتنقلني من مكاني قبل أن أشعر بألم شديد كما لو أن جسدي ُقطع 

  ."وال أعلم من الذي جلبني إىل هنا).  يف املستشفى(ثم فقدت الوعي واستيقظت ألجد نفيس هنا .  إىل نصفني

 ً فوا عىل عالجه أنهم وقال األطباء الذين أرش .  بأعضائه الداخلية وشقت إحدى الشظايا بطن آدم وألحقت تلفا
  .سم من أمعائه وطحاله 15صال ما يقرب من اضُطروا الستئ

منظمة العفو الدولية أنهم لم يشهدوا أي نشاط ملندوبي وذكر سكان املنطقة ورواد سوق الخضار املجاورة   
هنا أناس يبيعون املاعز : "وقال أحد الباعة يف السوق.  الرضبةأو تجمعات غري معتادة يف السوق وقت وقوع 

ليبيع عاديون جداً بل والبعض منهم نال منه البؤس بحيث جاء عىل مضض  أناس وهم.  وبعض البقروالغنم 
وقال فرد آخر من سكان ". ى والقدرة عىل إطعام أطفالهر الدخل األخمصادر باقي  ماشيته بعد أن فقد

ولو سقطت .  جر أي قتال هنا ولم يكن هناك تواجد للحوثيني، بل بعض تعساء الحظ فقطلم ي: "املنطقة
." القنبلة عىل بعد أمتار أخرى لكنت قد لقيت حتفي والنضممت لقافلة أولئك القتىل، ولكن هذه مشيئة الله

تلطت فيها لقد كانت مذبحة اخ" :قائالً  ووصف شخص آخر من سكان املنطقة الدماء التي أعقبت االنفجار
لقد كان مشهداً مؤملاً ويصعب عىل املرء أن يفهم سبب ما يجري وكيفية التعامل .  أشالء البرش مع املاشية

  ".معه
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ويخىش أنه  للقصف، السوق تعرضعداد املفقودين منذ  ولكن قال فرد آخر من سكان املنطقة أن ابن عمه ال زال يف
ً : "قد ُقتل هناك، وأضاف قائالً  ً ثم توجه إىل السوق ولكنه لم ي 21قرابة الساعة بعد السحور ظل مستيقظا . عد ابدا

 ما ُدفن من أو لربما ُقتل وُدفن مع جملة) أي عائلته(لعله يرقد مصاباً يف أحد املستشفيات وال يمكنه االتصال بنا و 
ُ ". الجثث مجهولة الهوية سفوا نسفاً جراء وأخرب األقارب والشهود منظمة العفو الدولية أن بعض الضحايا قد ن

. الجثث مجهولة الهوية أو الرفات التي لم يطالب بها أحدأصحاب االنفجار وال تتوفر أنظمة مالئمة للتعرف عىل 
عدداً كبرياً من املدنيني الجرحى عىل  استقبلواوقال أحد العاملني يف املستشفى ملندوبي منظمة العفو الدولية أنهم 

 . إثر تلك الرضبة الجوية

جار وخففت عىل األرجح من اتساع دائرة انتشار الشظايا يف ملية للسوق بامتصاص أثر االنفت األرضية الر لوتكف
ولم يُعثر عىل بقايا من القنبلة التي اسقطتها طائرات التحالف ولكن بالحكم عىل قطر الحفرة التي .  املنطقة

فيمكن القول أنها قنبلة تزن ما بني  )اربعة أمتارقطرها حوايل و متار أإىل حوايل ثالثة  عمقها يصل(خلفتها وعمقها 
. وهي مشابهة للقنبلة التي استُخدمت يف الكثري من الهجمات) كغم وأكثر 450إىل  200من (والف رطل  500
يارة مندوبي منظمة العفو الدولية املوقع أرجاء املكان لحظة ز مبعثرة يف ال زالت املاشية النافقة جيف بقايا  وكانت
 . عة أيام من الرضبةبعد بض

 منهم كانوا من ريمعظم ضحايا الهجوم أو عائالتهم نظراً ألن الكثالتواصل مع ولم يتسنَّ ملنظمة العفو الدولية 
كما لم تتمكن املنظمة من القطع . سكان مناطق أخرى وتصادف وجودهم يف السوق قادمني من جهات أخرى

 ولكن تشري املعلومات التي حصلت عليها. ة وقت وقوع الرضبةبوجود عنارص من جماعة الحوثي يف سوق املاشي
من مصادر متعددة بما يف ذلك السكان والشهود إىل عدم وجود قتال أو نشاط عسكري وقت وقوع  املنظمة

 . الرضبة، وأن معظم الضحايا كانوا من املدنيني األبرياء غري املعنيني بالنزاع

يُلزم جميع  كونهالذي يُعد حجر الزاوية يف أركان القانون اإلنساني الدويل  وشكل الهجوم انتهاكاً ملبدأ التمييز
ويعرف ، 22... "بالتمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية"أطراف النزاع 

العسكري، سواء بطبيعتها أو األعيان التي تسهم إسهاماً فعاالً يف العمل "األهداف العسكرية عىل أنها  القانون
موقعها أو غايتها أو استخدامها، والتي يحقق تدمريها تماماً أو جزئياً، أو االستيالء عليها أو تعطيلها يف األحوال 

بشكل واسع جداً يقود إىل " ميزة عسكرية"وال يجوز هنا تفسري عبارة ". السائدة يف حينه ميزة عسكرية مؤكدة
23.هذه القاعدة حكم تعطيل

  

فال يجوز اعتبار ذلك مسوغاً لشن الهجوم عىل سوق املاشية  ،يف املوقع قد تواجدواوحتى إذا كان بعض املقاتلني 
 .عشوائيبل وأيضاً  وغري متناسبالذي لم يكن فقط لحتمية تسببه بخسائر يف األرواح بني املدنيني، و 
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   2015حزيران / يونيو 16، )محافظة تعز( تعز مدينة حي المجلية،

إثر رضبة جوية استهدفت منزلهم بحي  األربعةعاماً حتفها رفقة أطفالها  48لقيت جميلة البالغة من العمر 
مرتا  600وتحدثت ابنتها ليىل هايل التي تقيم عىل بعد . حزيران/ يونيو 16من صباح يوم  3:45املجلية يف الساعة 

وأمل ) 23(وسماح ) 10(فقدت شقيقاتها الثالث سهى من منزل ذويها مع منظمة العفو الدولية؛ وقالت ليىل التي 
 ): سنة 25(وشقيقها هاني ) 14(

ان جراء استمرار القتال شهر ) الجانب الرشقي من مدينة تعز(مىض عىل إقامة العائلة بأكملها يف حي حيبان "
غادر معظم سكان ويف واقع الحال، فلقد ). يف الجانب الجنوبي من تعز(يف املجلية ) بني الجماعات املسلحة(

وأصابت قنبلة يف . الحي منازلهم ولم يعودوا إليها إال قبل أسبوع من الرضبة استعداداً لدخول شهر رمضان
فُهرع أفراد عائلتنا خوفاً عىل سالمتهم إىل . مرتا من منزلنا 30تلك الليلة مدرسة األروى الواقعة عىل بعد 

لدتي وشقيقاتي يضعن عباءاتهن وانهمك شقيقي هاني وبينما كانت وا.  مغادرة املنزل عقب االنفجار
وقذفت شدة االنفجار بشقيقاتي ووالدتي وحملتهن . بإحكام إغالق باب املنزل اصابت إحدى القنابل املنزل
ساعة، فيما كان  12ولم يتم انتشال جثة هاني إال بعد . مسافة خمسة أمتار، ما تسبب بمقتلهن عىل الفور

ً  60(والدي فيصل   ".الناجي الوحيد) عاما

. ويف تلك الليلة، استهدفت ثالث رضبات جوية حي املجلية للمرة األوىل وبفاصل دقائق معدودة بني كل رضبة
وأصابت . أن جماعات الحوثي وصالح تستخدمها كمركز للحجزاألوىل مدرسة األروى التي ُزعم القنبلة واصابت 
 13حينه يف ثالثة يف فناء منزل عائلة األهدل الذي كان قبوه يؤوي ة منزل عائلة هايل فيما سقطت اليالثان القنبلة

ولكن لم  .بعد أن نزلوا إليه عقب سماعهم دوي االنفجارين السابقني) نساء وثالث رجال 10(من أقارب العائلة 
ر تنفجر القنبلة التي استقرت عىل بعد أمتار قليلة من باب منزل عائلة األهدل، وهو ما حد من حجم الدما

 .لو ُقدر لها أن تنفجر فيما واإلصابات يف صفوف املدنيني

 حزيران / يونيو 30 –مدينة تعز 

حزيران استهدفتا منزل فهمي قائد النجدان، تاجر /يونيو 30شنت قوات التحالف رضبتني عىل مدينة تعز بتاريخ 
ً  35(عاماً، وتسببتا بمقتله رفقة زوجته خلود  39العقارات البالغ من العمر  وابنتيهما رناد وَمَلك اللتان ) عاما

يف الجوار داخل  من الهجوم كونهما كانا يلعبان ولداهماونجا . تبلغان من العمر سنتني وخمس سنوات عىل التوايل
 .منزل أحد األقارب

 : وقال شقيق فهمي ملندوبي منظمة العفو الدولية

دقيقة بينهما، وذلك يف حوايل الساعة الواحدة أو الواحدة والربع  20تعرض املنزل للقصف مرتني بفاصل "
لنجاة ويقول البعض أن السعوديني تحدثوا لوسائل لنيه وُدمر املنزل بما لم يرتك فرصة لقاط. بعد الظهر

ولكن جميع تلك .  حوثياً قد ُقتلوا داخل املنزل 30اإلعالم عن وجود مخبأ للسالح يف املنزل فيما قال آخرون أن 
وبإمكان من يرغب بإزالة األنقاض أن يتحقق من عدم . فلقد قتلوا أباً وأما وابنتيهما.  الروايات غري صحيحة

  ." والله وحده يعلم ملاذا قاموا بقصف هذا املنزل وندعو الله أن يقتص منهم. ود أسلحة أو حوثيني فيهوج

 ملا يُوجد وانهار املنزل الضخم وقوي البنيان عىل بعضه جراء القصف ومن غري املمكن أن يتسنى إجراء تقييم كامل
ً يُستخدم  ولكن ال تتوفر أدلة واضحة تفيد بأن املنزل كان األنقاضتحت  كما لم . للسالح أو إليواء املقاتلني مخزنا



 

 

 .يتم العثور عىل بقايا أسلحة بني األنقاض ما يلقي بظالل من الشك عىل مربرات الرضبة ومدى مرشوعيتها

 أيار / مايو 26 –قرية دار صابر، تعز 

سيد، بينهم ستة أطفال، وُجرح آخرون بينهم طفالن عقب قيام قوات التحالف بقصف ُقتل ثمانية أفراد من عائلة 
  .أيار/ مايو 26تعز يف الخامسة من صباح  مشارف مدينةمنزلهم بقرية دار صابر عىل 

 : فيها ملنظمة العفو الدولية مكثواوقال عيل قائد الحكم، أحد سكان القرية والجريان الذين 

ثم وقع انفجار وشعرنا . ة من صباح ذلك اليومامسالطائرة تحلق فوق املنطقة يف الخ تفاجأنا بسماع صوت"
بضغط هائل ففتحنا النوافذ وتوجهت مع ابنتي إىل املطبخ نلهج بالحمد قبل أن نرى انفجاراً ثانياً مهوالً ال 

. ة مصدر االنفجارفعله هو محاولة معرف بيدنافلقد انهارت القرية عىل رؤوسنا وكل ما كان . يمكن تصوره
كان . أنقذونا، أنقذونا ليتضح أن منزل خالد سيد قد تعرض للقصف: ولكن سمعنا أحدهم يرصخ فجأة قائالً 

حيث كانت القرية تغص بالنازحني الذين فروا من النزاع يف  سكان القرية يشعرون باألمان قبل هذه الحادثة
 ."لرضبةالجميع املغادرة عقب وقوع هذه ا قرر ولكن. املدينة

ومن غري الواضح إذا ما كان منزل خالد سيد هو الهدف املقصود بهذه الرضبة مع أنه وفق ما افاد به الجريان ال 
تجمعه صالت بالحوثيني ولم يكن متواجداً يف املنزل وقت الرضبة عىل النقيض من عدد من أفراد أرسته ال سيما 

رضبات قوات  بني الرضبات عىل قرية دار صابر وغريها منوثمة عامل مشرتك . الذين كانوا بداخله أطفاله
وكانت تلك هي .  صالحالحوثي و  لقوات، أال وهو قربها الجغرايف من معسكرات تابعة التحالف عىل أماكن أخرى

ً  80الرضبة األوىل والوحيدة التي تستهدف قرية دار صابر املكونة من  ويبعد منزل خالد حوايل  .منزالً متالصقا
لجان املقاومة الشعبية  قبل مرتا عن متنزه زايد الذي تعرض للقصف غري مرة وسبق استخدامه من 200و أ 150

ويظهر أن الهدف املحتمل للرضبة كان املعسكر القريب . املناوئة للحوثيني والذين استولوا عليه بعد فرتة قصرية
ولكن تقاعست قوات التحالف عن اتخاذ االحتياطات ) الذي يقع يف الجبل القريب عىل بعد بضع مئات من األمتار(

 .يف هذه املنطقة  صفوف املدنينيالرضورية لتقليص حجم اإلصابات يف

 نيسان / أبريل 14 –قرية األكمة، تعز 

نيسان، أدت إحدى رضبات التحالف إىل مقتل عرشة مدنيني / أبريل 14بعد منتصف ليل  12:30يف حوايل الساعة 
ة سكنية وأصابت الرضبة الجوية منطق.  شخصاً آخراً يف قرية األكمة 14بينهم سبعة أطفال وامرأتان، وجرح 
). الكرتون(والورق املقوى ) الزينكو(ساكن من الصفيح ميف " املهمشني"داخل القرية يقيم فيها أفراد من فئة 

كم من مدينة تعز وتربض بني منشأتني تحت سيطرة القوات املوالية للحوثيني  20عىل بعد حوايل  األكمةوتقع قرية 
رشق القرية من  مرتا وكيلومرت واحد 500 حوايل اللتان تبعدانمايو تحديداً، و  22كتيبة هما من منشآت وصالح، و 
  : ووصفت وضحى من سكان القرية ملنظمة العفو الدولية الرضبة وما نجم عنها من آثار قائلةً .  وغربها

وجاءت جارتي إىل منزيل ألنها سمعت . ليالً  12ا عند الساعة كانت الطائرة تحلق فوقنكنت داخل املنزل و "
لتكون (الطائرة أيضاً وأخربتني بأن أنهض وارتدي عباءتي، فقلت لها أنني أنام بعباءتي عىل الدوام صوت 

ثم سمعت دوي االنفجار واعتقدت أن املنزل سوف ينهار فوق ). عىل أهبة االستعداد للفرار دون سابق إنذار
ولقد حذرونا من . املوت وظللت أنطق الشهادتني وانتظرت قدوم. رأيس إذ كنت وحيدة يف املنزل حينها

ثم ساد الهدوء بعدها وتوجهت إىل الخارج ... الخروج من املنازل عند سقوط صاروخ كي نتفادى شظاياه



 

 

بدت الرائحة املنبعثة وكأنها ناجمة عن حرق إطارات السيارات ولم أعد قادرة عىل فهم ما . ألرى ما حصل
ً . يجري حنا جميعاً من النازحني اآلن، وال نعود إىل منازلنا إال وها نحن قد أصب... ففقدت الوعي وسقطت أرضا

 ."خوفاً من الرضبات الجوية عىل عجل دون أن ننام فيه

ووفق املعلومات التي حصلت منظمة العفو الدولية عليها، لم يشهد محيط املنزل تواجد مقاتلني أو أهداف عسكرية 
  . ايو بضع مئات من األمتارم 22بينما تبعد أقرب منشأة عسكرية وهي معسكر كتيبة 



 

 

 يتسم بشنالقتال البري الذي 
الهجمات العشوائية والتصرفات 

 المتهورة  
تسبب القتال الدائر بني الجماعات املسلحة للحوثي وصالح ولجان املقاومة الشعبية املناوئة لها يف عدن وتعز 

  .للسيطرة عىل هاتني املدينتني بمقتل وإصابة السكان املدنيني وتعريضهم للخطر يف سياق تناحرهما

وقامت الجماعات املسلحة املوالية للحوثيني وصالح بالهجوم عىل تعز وعدن واستولت عىل أجزاء منهما أواخر 
. لجان املقاومة الشعبية املناوئة لها قبل، ما استدعى مقاومة رشسة من 2015نيسان / آذار وأوائل أبريل/ مارس

، تمكنت لجان املقاومة الشعبية تساندها قوات برية من اإلمارات 2015 تموز/ وليوويف النصف الثاني من شهر ي
وال زال القتال بني الطرفني . من دحر الجماعات املسلحة املوالية للحوثي وصالح من مدينة عدن 24العربية املتحدة

يف مناطق تقع إىل الشمال من عدن يف لحج ) آب/ أوائل أغسطس(مستمراً حتى وقت طباعة التقرير الحايل 
  . اعىل أحياء مختلفة منه السيطرة مقاتلو الجانبني يتقاسموالضالع ومدينة تعز التي 

ة العفو الدولية عىل هجوماً حرصت منظم 30يف ) معظمهم من النساء واألطفال(آخرون  99مدنياً وُجرح  68وُقتل 
 .بمدينتي عدن وتعز التحقيق يف تفاصيلها

وسجلت الهجمات التي شنها الجانبان تقاعسهما عن التمييز بني املقاتلني والسكان املدنيني ويظهر أنها موجهة 
بشكل متكرر نحو األحياء ال ليشء سوى ألنها واقعة تحت سيطرة الجانب اآلخر بحكم الواقع أو لتمركز مقاتيل 

واستخدم الطرفان . نحو أعيان عسكرية معينةالخصم فيها أو تواجدهم فيها دون أن يتم توجيه تلك الهجمات 
الصواريخ من طراز غراد وقذائف الهاون  قاذفاتأسلحة وذخائر للقتال الربي تفتقر للدقة يف التصويب من قبيل 

تتسبب بمقتل وإصابة كل من يتواجد عىل بعد ، ومعروٌف أنها التي ال يمكن ضمان توجيهها نحو أهداف محددة
خسائر يف  موقعةيف املناطق السكنية وتُستخدم هذه األسلحة بشكل يومي . ع انفجار قذائفهاعرشات األمتار من موق

وتشكل مثل هذه الهجمات مخالفًة للنصوص واألحكام األساسية .  صفوف املدنيني بما يظهر استخفافاً بأرواحهم
 25.العسكرية واألعيان املدنية الواردة يف القانون اإلنساني الدويل مع تقاعس الطرفني عن التمييز بني األهداف

وشاهد مندوبو منظمة العفو الدولية مقاتلني من الجانبني ينشطون يف األحياء السكنية املكتظة يف عدن وتعز ال 
وأخرب السكان املنظمة عن حوادث شهدت قيام املقاتلني بشن هجمات . سيما يف املدارس واملستشفيات ومحيطيهما

لخطر شن هجمات انتقامية  من تواجد املدنيني يف الجوار، األمر الذي جعلهم عرضة من داخل األحياء عىل الرغم
                                                      

لم يتم أبداً اإلعالن رسمياً عن مشاركة قوات برية من دول التحالف يف القتال الدائر يف اليمن ولكن جرى تأكيد األمر يف  24
  .جنودها يف اليمنعندما أوردت وسائل اإلعالم اإلماراتية مقتل ثالثة من  2015تموز / يوليو

 https://www.icrc.org/customary-:ال سيما مبدأ التمييز تحديداً؛ انظر عىل سبيل املثال الرابط التايل25 
ihl/eng/docs/v2_rul_rule1  .  



 

 

 . عىل مصدر إطالق النار الجانب املقابل عليهم عند رد

لتفادي وتقليص " جميع االحتياطات املمكنة"ويف سياق العمليات العسكرية، يتعني عىل جميع أطراف النزاع اتخاذ 
وال بد أن ينعكس .  ني أو إصابتهم أو إلحاق الرضر باألعيان املدنية بصورة عارضةأرواح املدنيحجم الخسائر يف 

 ذلك يف أساليب ووسائل القتال املتبعة بما يف ذلك التحقق من هوية األهداف للتأكد من أنها عسكرية وأن الهجمات
ن أمكن لتنبيه السكان عشوائية أو غري متناسبة، ودراسة إمكانية توجيه تحذير مسبق إ هجمات ليستبالتايل 

  26.أو يهدد سالمتهم بقرب شن هجوم وشيك قد يؤثر عليهم

ق الحرضية، فإن تواجد مقاتلني أو مراكز عسكرية داخل ربية التي تدور رحاها داخل املناطويف سياق األعمال الح
الدويل اتخاذ االحتياطات املناطق املدنية ال يعفي الطرف اآلخر من واجبه الذي يقتيض منه بحكم القانون اإلنساني 

كما إن املدنيني يف تلك املناطق . الرضورية لتقليص حجم الخسائر بني املدنيني واألرضار التي تلحق باألعيان املدنية
ويجب أن يُؤخذ بالحسبان تواجدهم بأعداد كبرية عند قيام األطراف ، ال يفقدون حصانتهم من التعرض للهجوم

 .  ات مضادةاملتحاربة بشن هجمات أو هجم

املناطق املدنية ذات الكثافة السكانية يف عدن وتعز وانطالقاً  داخل وإن الهجمات التي يشنها مقاتلو الجانبني من
صابتها ألهدافها بدقة تشكل انتهاكاً ألحكام غري دقيقة التوجيه بما يحول دون ضمان إمنها واستخدام ذخائر 

 . الحرب القانون الدويل وقد ترقى إىل مصاف جرائم

وتُعد الحوادث التي يجري فحص تفاصيلها أدناه برهاناً عىل األنماط التي أصبحت متجذرة عىل نحو متزايد عىل 
 سابيع أواأل القتال مع تكرار تعرض الكثري من املناطق لهذا النوع من الهجمات يف غضون الشهور األخرية من مدار 

 .  التي خلت شهراأل 

لهجمات نظراً ألن لنطاق تلك ا الدقيق أو املوقع يف بعض الحاالت القطع يقيناً باملصدرومن الصعب أو املستحيل 
وال تعتمد عىل رضورة وجود أفق " إلطالق النار بشكل غري مبارش"األسلحة املستخدمة هي عبارة عن أسلحة 

دة عوامل تتضمن ويتأثر منحنى تحليق القذائف وسقوطها بع. برصي مبارش بني نقطة انطالقها ومكان سقوطها
 موقع اإلطالق ونقطة ارتطام املقذوفة باألرض واألحوال نيالرسعة وزاوية السقوط أو اإلطالق والفرق يف االرتفاع ب

.  ومن شأن مدى األسلحة أن يشري إىل مصدرها املحتمل وخصوصاً يف حاالت تكرار الرضبة أو القصف.  الجوية
سقط أو تنفجر عىل مسافات أقرص بكثري من هدفها املنشود بل وت فني ولكن يمكن أن تتعرض الذخائر لخلل

فعىل سبيل املثال، قد تتعرض قذائف الهاون أو الصواريخ غري .  وحتى عىل مقربة شديدة من مكان انطالقها
ىل بعد مئات األمتار فقط من أنه قد تنفجر ع سقوطها دون انفجار أو إىلكم لخلل يؤدي  40- 4املوجهة بمدى 

ر رضب نفس اقها ما يزيد من صعوبة عملية تقييم نقطة إطالقها بدقة ال سيما يف حاالت عدم تكر مكان إطال 
 .  املنطقة

 عدن  االنتهاكات في

لحوثي وصالح من مواقعها يف شمال عدن وجنوبها بمهاجمة األحياء الواقعة تحت سيطرة لجان اتكرر قيام قوات 
                                                      

انظر كذلك .  20و 19و 17و 16و 15انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشان القانون اإلنساني الدويل، القواعد  26
  ). 1(13الربوتوكول الثاني، املادة 



 

 

ومن جانبهم، قام . ملم 122قذائف الهاون وصواريخ غراد من عيار املقاومة الشعبية وسط املدينة باستخدام 
عنارص لجان املقاومة العشبية املناوئة للحوثي وصالح بإطالق قذائف الهاون بشكل متكرر من داخل األحياء التي 

  .حسب اعتقادهم يسيطرون عليها باتجاه املناطق الواقعة تحت سيطرة الخصم

السكانية األكرب مقارنة بغريها، كان أثر القتال الربي بني الجانبني أكرب ما يكون عىل  ولكونها األحياء ذات الكثافة
تؤوي أيضاً عرشات اآلالف من  وألنهااألحياء الواقعة تحت سيطرة لجان املقاومة الشعبية املناوئة للحوثي وصالح 

برضبات  ستهداف هذه املناطقالحوثي وصالح خوفاً من ا ارين من املناطق الواقعة تحت سيطرةفاملدنيني ال
شح املياه والكهرباء والخدمات الصحية فيها وغري ذلك من باإلضافة إىل أسباب أخرى من قبيل التحالف الجوية 

دحر قوات الحوثي  إىل أن تم ، أيتموز/ وظل القتال الربي يف عدن مستمراً حتى نهاية يوليو.  الخدمات الرضورية
 . قتال بني الجانبني مستعراً يف تعز حتى وقت طباعة التقرير الحايلفيما ال يزال ال ،وصالح منها

  )غير الموجهة( الهجمات بالصواريخ
   تموز/ يوليو 1، المنصورة، عدن، 5والبلوك  4وك لالب  

 1يف الساعة السادسة من صباح يوم  املكتظني بالسكان 5والبلوك  4مناطق يف البلوك أصاب وابل من الصواريخ 
). مسة أطفالبينهم خ(شخصاً آخراً  56شخصاً معظمهم من املدنيني وجرح  13، وأدى إىل مقتل تموز/يوليو

العفو الدولية أن الصاروخني األول والثاني قد سقطا بعد منتصف الليل بقليل عىل مقربة من  وأخرب السكان منظمة
يش تابعتني للجان املقاومة الشعبية املناوئة سجن املنصورة املركزي يف امتداد شارع السجن وما بني نقطتي تفت

ً  150لجماعات الحوثي وصالح املسلحة وتبعدان عن بعضهما حوايل  فُقتل عىل إثر ذلك أحد عنارص اللجان .  مرتا
ً  40(ويُدعى عبد أحمد عبديل صبيحي  أثناء تواجده يف نقطة التفتيش التابعة للجان فيما ُجرح عدد آخر من ) عاما

 . رفاقه

حايا أو أُصيبوا أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا اآلخرين، وسقط بني القتىل الفتى أيمن عبد الله ضما ُقتل بعض الك
)17  ً وقالت والدته سهام ملندوبي منظمة العفو . كان يقيم يف الحي الب يف الصف الثالث الثانوي الذيالط) عاما

 : الدولية

فتوجه أيمن للمساعدة . الرضبة األوىل بعد منتصف الليل بقليل نشاهد التلفاز لحظة حدوثكنا يف املنزل "
الشظايا التي اخرتقت جميع جراء  قبل أن يسقط صاروخ آخر عىل الطريق الرئييس ويتعرض إلصابة بليغة

كان أيمن أكرب .  تموز/يوليو 4وظل يف املستشفى ثالثة أيام قبل أن يلفظ أنفاسه بتاريخ . جسده أنحاء
 ."ا أراد أن يمد العون لآلخرينأبنائي ولطامل

وأصاب صاروخ ثالث سطح فندق إنفينيتي القريب فيما سقط الرابع عىل الطابق الرابع من مبنى فندق رويال 
 يُستخدمانويُذكر أن الفندقني . كونكورد متسبباً بجرح ستة أشخاص من عائلة عيل بينهم طفالن وثالث نساء

 .النزاع منإليواء مئات النازحني 

وكانت عائلة عيل قد فرت من منزلها يف منطقة املعال التي وقعت تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب اشتداد القتال 
ً  18(وأُصيب الرضيع حافظ نارص عبد الله .  والرضبات الجوية هناك ً  25(ووالدته أمل ) شهرا بجروح ) عاما

إصابتها بجروح متعددة بفعل الشظايا التي  يف الهجوم، وتحدثت أمل مع منظمة العفو الدولية وقالت عقبخطرية 
 : أصابت وجهها وصدرها وذراعها وساقها



 

 

سمعنا دوي انفجار صاروخني يف مكان قريب فُهرعنا نحو الساللم كونها تقع وسط املبنى بعيداً عن "
م وأُصبت بمعظ. ثم ساد الهدوء فعدنا إىل غرفنا قبل أن يرضب صاروخ آخر املبنى. الجدران الخارجية

واخرتقت إحدى الشظايا رأسه وخرجت من عينه اليرسى .  أحضانيالشظايا وكذلك ابني حافظ الذي كان يف 
 3(كما أُصيب رضيعي اآلخر براء . وفقد عينه وها هو يرقد يف غيبوبة اآلن. متسببًة بتلف داخيل يف األعضاء

 ." ن الحظوزوجي ووالدتي وحماتها بالشظايا ولكن عىل نحو أقل خطورة لحس) اشهر

ً  55(وغادرت أنهار نجيب  بعد قبل أسبوعني من الهجوم رفقة ابنها وابنتها منزلهم الكائن يف حي كريرت ) عاما
، وفروا هناك أصبحت شبه معدومة قد قوات الحوثي عليه ال سيما أن الخدمات األساسية من ماء وكهرباءسيطرة 

أنهار مع منظمة العفو الدولية عن الهجوم الذي تسبب  وتحدثت. 4 بلوكمن القتال مع شقيقها لإلقامة يف ال
 : بإصابتها بالشلل

وشعرت فجأة بيشء يف . تموز سمعت دوي انفجار بينما كنت واقفًة يف املطبخ/ يوليو 1يف منتصف ليلة "
فلقد .  وأصبحت مصابة بالشلل الرباعي، أي مشلولة يف سائر مناطق جسدي فيما دون الرقبة... عنقي

كنا قد انتقلنا حديثاً إىل منزلنا الجديد . الشظية عنقي تلك الليلة وخرجت من منطقة الفقرة السابعة اخرتقت
ومن سوف يعتني بأرستي اآلن؟  فلقد كنت أرعى شقيقي خالدا البالغ من . حيث اعتقدنا أننا يف أمان هناك

ً  27( عاماً املصاب بإعاقة عقلية وابني أحمد 58العمر  وهو أبكم ومصاب بالصمم، وكذلك ابنتي والء  )عاما
)28  ً  ."باملائة 60بنسبة  عجز يف قدرتها عىل السمعتعاني من  التي )عاما

عند منتصف الليل تقريباً لحظة إصابته أثناء سقوط  4 بلوكيلعب أمام منزله يف ال) سنوات 8(كان إسالم إبراهيم 
يف املستشفى، وصفت والدته طبيعة عىل رسير الشفاء ستلقياً كان م وبينما.  واريخ عىل املنطقةصوابل من ال

 : صاباته ملنظمة العفو الدولية قائلةً إ

كان يف الخارج رفقة اصدقائه يف الحي لحظة وقوع االنفجار، فهم اعتادوا عىل اللعب بعد اإلفطار يف " 
كون للمشكلة مؤقت ويرتدي دعامة للعنق كحل . واخرتقت شظية عنقه وال زالت مستقرة فيها.  رمضان
 ."تحريك الشظية اآلن خوفاً من أن يُصاب بالشلل يخشون األطباء

أيضاً، وكانا يف محيط  4 بلوكيف ال) سنة 22(وبدر هالل ثابت ) سنة 15(سعيد نارص سعيد ويسكن الصديقان 
.  نقطة تفتيش الثانية التابعة للجان املقاومة الشعبية لحظة سقوط صاروخ آخر عىل تلك املنطقة املكتظة بالسكان

وأعىل صدره األيمن وساقه  كما أُصيب يف رأسه.  القدرة عىل النطقفاخرتقت الشظايا حنجرة سعيد وأفقدته 
صابته بعدة أكثر خطورة من صديقه بما يف ذلك إلم يكن بدر قادراً عىل الكالم أيضاً وتعرض إلصابات  .اليمنى

كسور يف الوجه وجروح يف البطن بفعل الشظايا وكرس يف األنف واألسنان ويحتاج إىل استبدال الغرضوف يف 
 . عظمتي الوجنة وكتفه األيرس

ً  6و 5:30ما بني الساعة  5والبلوك  4 البلوكثم استهدفت مجموعة أخرى من الصواريخ  واصاب أحدها .  صباحا
ً  16(منزل عائلة الجنيدي وتسبب بمقتل الرضيع قاسم محمد   قالهوإصابة والده اثناء نومهما وفق ما ) شهرا

 .ملنظمة العفو الدولية اأقاربهم

ن صاروخ أصاب غرفة فارغة يف الطابق الثالث من املبنى املكون من ستة كما سقط عىل مقربة من ذلك املكا
يف األسفل حيث كانت تغط يف النوم  ةنجاة عبد الله أحمد الواقع شقةواخرتقت شظايا الصاروخ سقف . طوابق

) نواتس 7(فلقد أُصيبت ابنتها سامية . سقوط الصاروخ تبعات مأساوية عىل العائلة ليجلب رفقة أطفالها الخمسة



 

 

) سنوات 10(وأما شقيقها عبد الله . سورةكاألخرى م ساقهابإصابات بليغة واُضطروا لبرت ساقها اليمنى وظلت 
 : والدتهم نجاة ملندوبي منظمة العفو الدولية وقالت. فتعرضا إلصابات طفيفة) سنة 14(وشقيقتها نهلة 

ً . اوقع انفجار وفوجئنا بالسقف ينهال فوق رؤوسنا اثنا نومن" لقد قىض . واعتقدت أننا سوف نموت جميعا
طلباً للسالمة، وليس لدينا  هفكيف عساها تعيش اآلن؟  وال مكان آخر لنا نقصد.  الصاروخ عىل ساقّي سامية

 ."أحد يساعدنا

  تموز/ يوليو 7حداد، المنصورة، عدن،  وادي

 7من مساء يوم  10الصواريخ يف حوايل الساعة قامت الجماعات املوالية للحوثي وصالح بإطالق رشقة أخرى من 
الساعات األوىل من صباح اليوم التايل فقتلت سبعة مدنيني بينهم طفالن وامرأتان وجرحت عدداً يف تموز و /يوليو

ويُذكر أن الكثري من املدنيني الذين . آخراً يف حي بيوت الجيش كونه كان يؤوي عائالت ضباط الجيش فيما مىض
  .لنزاع قد اتخذوا من هذا الحي مأوًى لهمنزحوا جراء ا

املساعدات اإلنسانية عىل النازحني واملحتاجني  يقومون بتوزيعوسقط بني ضحايا الهجوم امرأة واربعة رجال كانوا 
ً  45(فلقد قضت شظايا الصواريخ عىل خلود محمد عبد الله الطايس . يف املنطقة تاركة ورائها أطفالها ) عاما

وُجرح يف . الثالثة، وقتلت عمرو أكرم سائق السيارة التي كانت تستقلها خلود لتوزيع الغذاء واملساعدات األخرى
ً  26(ثة من رفاقهما املتطوعني حيث أُصيب أحدهم واسمه محمد خالد سعيد عيل الهجوم ثال  بإصابات ) عاما
 :ومتحدثًة مع مندوبي منظمة العفو الدولية، قالت كفاء شقيقة خلود. وال زال يرقد يف غيبوبة حتى اآلن خطرية

إىل الربيقة بحثاً عن غاز وكنا قد توجهنا يف وقت سابق .  ليالً  12أو  11حصلت الرضبة بحلول الساعة "
وكنا نستقل سيارتني، ثم عدنا من الربيقة إىل املنصورة وتوجهنا .  الطهي لتزويد بعض عائالت النازحني به

إىل فندق ريان الذي يؤوي عائالت النازحني فيما توجهت خلود لجلب الحمالة من أشخاص استعاروها يف حي 
.  ثم كانت تنوي توزيع بعض األغذية يف املنطقة يف هجوم سابقبيوت الجيش لحمل جثث القتىل الذين سقطوا 

كما . ولكن أُصيبت سيارتهم وُقتلت خلود حيث برُتت ذراعها األيرس وأُصيبت بالكثري من اإلصابات األخرى
ولطاملا حرصت خلود . يف نفس السيارة آخران كانا معهم وشابانالسائق عمرو حكم فيما أُصيب حمزة  ُقتل

 العمرمن  يبلغابنها . ثالثة أوالدورائها وتوفيت تاركة . ة اآلخرين وقضت نحبها وهي تقوم بذلكعىل مساعد
 ."عاماً فقط 15 ا تبلغعاماً وابنته 12

صابات خطرية يف محمد خالد سيد عيل الذي تعرض إل ويف أحد مستشفيات املدينة، عثرت منظمة العفو الدولية عىل 
. وال يعرف األطباء حتى الساعة مدى األرضار طويلة األمد التي لحقت به. غيبوبة حتى اآلنالرأس وال زال يرقد يف 

وأخرب عمه منظمة العفو الدولية أن ابن أخيه قد نشط كثرياً منذ اندالع النزاع يف جمع الطعام واملساعدات اإلغاثية 
 .وتوزيعها عىل املترضرين جراء النزاع

تقيم عائلة الهاليل، حيث صواريخ أخرى الطابق العلوي يف إحدى البنايات القريبة  ويف نفس الوقت تقريباً، أصابت
ً  15(فُقتلت فوزية أحمد زين وابنها سلطان خالد صالح الهاليل  فيما ) سنوات 6(وابن أخيها إبراهيم خليل ) عاما

 : العفو الدوليةوقال خالد صالح الهاليل ما ييل ملنظمة . سنوات 10ُجرحت ابنتها البالغة من العمر 

حيث أقمنا شهراً  22 بلوكال إىلوجئنا أوالً . غادرنا منزلنا يف الحوطة بمحافظة لحج قبل شهرين جراء النزاع"
لقد كان األمر مروعاً . ولم أكن متواجداً يف املنزل لحظة سقوط الصاروخ عليه. قبل أن ننتقل إىل وادي حداد



 

 

. حيث ُقتلت زوجتي وابني وحفيدي فيما لحقت بابنتي لينا إصابة يف عينها ولكنها تحسنت اآلن ولله الحمد
 ".لرضبةآخرون يف الحي تلك الليلة جراء ا ُقتلكما 

ً  32(ما جنبالط صالح فاضل العفو الدولية أن رجلني آخرين ه وأخرب جريان الهاليل منظمة ونجيب الصهيب ) عاما
 .قد ُقتال أيضاً يف رضبة أخرى عىل مقربة من مكان إقامة عائلة الهاليل) يف أواخر العرشينات من عمره(

ووصف بقايا الذخرية املنفجرة الذي  األسفلومن خالل معاينة آثار الصاروخ عىل سطح البناية وسقف الشقة يف 
فيمكن القول أن الرضبة ناجمة عن سقوط  ،من املكان التقطوهازود الجريان منظمة العفو الدولية به بعد أن 

 .لعثور عليها يف مواقع أخرىالتي تم ا بقايا الذخائرملم وهي تشبه  122صاروخ غراد من عيار 

حزيران، أصاب أحد الصواريخ يف الساعة الواحدة بعد منتصف /يونيو 24قبل أسبوعني من ذلك التاريخ، أي يف و
الليل شقة عائلة صالح الكائنة يف الطابق العلوي من بناية مكونة من أربعة طوابق وتقع يف حي مدينة اإلنماء، 

وتُظهر اللقطات املصورة عقب . صالح عائلة وتسبب بمقتل أحد املارة واسمه شياع محمد وجرح تسعة أفراد من
قد سقط عىل الجانب الجنوبي للبناية وأنه  27ملم 122سقوط الصاروخ بقليل أن صاروخاً من طراز غراد وعيار 

 حي التواهي الواقع تحت سيطرتهم عىل بعد يفقد أُطلق عىل األرجح من جهة تمركز القوات املوالية للحوثي وصالح 
ً  6أو  5  .   كم جنوبا

 الهجمات باستخدام قذائف الهاون 
 تموز / يوليو 7و 5الغربية، دار سعد، عدن، حي الشرقية و  حي

منطقة دار سعد الواقعة تحت سيطرة لجان املقاومة بقصف الجماعات املسلحة املوالية للحوثي وصالح  قيامتكرر 
تموز /يوليو 19فتكاً بتاريخ  هاالهجمات وأكثر ووقع أحدث تلك . املتمركزين يف شمال وغرب املنطقة الشعبية

بني الجانبني وانتهى بخسارة جماعات  الذي داريف سياق القتال الرشس  "املعركة األخرية"أنها يظهر  فيما 2015
ووفق ما جاء عىل لسان . 2015نيسان / الحوثي وصالح للمناطق التي كانت تسيطر عليها يف عدن منذ أبريل

آخرون معظمهم من  123شخصاً وُجرح  45األسور مدير مديرية الصحة يف عدن، فلقد ُقتل الدكتور الخرض 
    28.املدنيني وبينهم عرشات األطفال

تموز وتسببت بمقتل / يوليو 7انية من صباح يوم الهاون منزل أحمد سالم حسن يف الثوأصابت إحدى قذائف 
وعمتهما آمنة حسن سالم وإصابة سبعة من أقاربهن معظمهن ) سنة 18(وشقيقتها أعياد ) سنوات 7(ابنته آيات 

 وقالت إيناس. عينها يف الحادثة وأُصيبت بعدة إصابات أخرى) سنة 27(وفقدت إيناس أحمد . من النساء واألطفال
 : ملندوبي منظمة العفو الدولية

                                                      

 :يمكن مشاهدة بقايا الصاروخ عقب سقوطه مبارشة كما تظهر يف مقطع الفيديو التايل 27
-http://www.skynewsarabia.com/web/article/755143/%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89
-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-D9%81%D8%A8%D9%82%D8%B5%

%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A 
.  

تموز عقب / يوليو 19مرىض بتاريخ  206أخربت منظمة أطباء بال حدود مندوبي منظمة العفو الدولية أنها استقبلت  28
  .منهم متوفني 42الهجوم الذي وقع عىل دار سعد، وصل 



 

 

فأخربنا شقيقنا بأن نرتدي عباءاتنا وأن نتوجه إىل .  ع اصوات القصف القريبةا سمعندما سمعنا كنا نياماً "
وكنا عند باب املنزل نهم بالخروج منه لحظة سقوط ). عن خط الجبهة( أكربمنزل أقاربنا الذي يبعد مسافة 

ً فنحن فقراء  فنحن نشعر بالرعب جراء القتال واالنفجارات ولكن ال مكان آخر لنا نقصده. القذيفة  ."جدا

ً  23(واحد يف حي الغربية، ُقتل صالح أنيس عياش نسيم  بلوكوعىل بعد  فيما أُصيب اثنان من جريانه هما ) عاما
عقب سقوط قذيفة هاون وسط الزقاق الذي كانوا ) سنة 27(وزاهر عز الدين أحمد ) سنة 45(حسن صالح 

 .تموز/يوليو 7بتاريخ  فيهيقفون 

وأخرب سكان الحيني منظمة العفو الدولية أن الرضبات تتكرر . وُعثر عىل بقايا قذائف الهاون يف موقعي الهجومني
كثرياً عىل املنطقتني، وشاهد مندوبو املنظمة مقاتيل اللجان املناوئة للحوثي متمركزين داخل مدرسة عمر بن 

ومناطق أخرى يف  من جوار املدرسة قذائفمون بإطالق الخطاب يف الحي وقال السكان أن املقاتلني غالباً ما يقو 
األمر الذي يعرض السكان  –اتجاه مواقع الجماعات املوالية للحوثي وصالح عىل بعد بضعة كيلومرتات الحي ب

وأخرب أحد السكان منظمة العفو . رداً عىل إطالق النار منها للخطر واحتمال شن هجمات انتقامية عىل تلك املناطق
 ". هم يتقاتلون فيما بينهم ونحن عالقون بينهم وال مكان آخر لنا نتوجه إليه: "بما ييل الدولية

ً  52(عود عامر ستموز، ُجرحت /يوليو 5ويف  إثر سقوط قذيفة هاون أثناء توجهها لجلب املاء من صنبور ) عاما
ى الهجوم إىل برت ساقيها، وأد .  املياه الذي يبعد بضعة أمتار عن الجانب الجنوبي من مدرسة عمر بن الخطاب

 : وتحدثت إىل منظمة العفو الدولية قائلةً 

فتوجهت غريزياً للوقوف إىل . باملاء لحظة سماعي النفجار قريب) ناجريك(كنت منشغلة بملء الصفيحة "
ثم وقع انفجار ثاٍن قذفني يف الهواء وطارت ساقي . جانب جدار املدرسة لالحتماء به نظراً ألنه جدار مرتفع

اليمنى منفصلة عن جسدي فيما أوشكت ساقي اليرسى عىل االنفصال هي األخرى؛ ولم يبق ما يعلقها 
وتراودني الكوابيس عىل الدوام . ثم فقدت الوعي واستيقظت ألجد نفيس يف املستشفى.  بجسمي سوى الجلد

 ."وأصحو من نومي وأنا أرتعد

ً  12(مادة عدنان يحي حزيران، فقد الفتى ح/ يونيو 12وقبل أسابيع، أي يف  ساقه اليمنى جراء سقوط ) عاما
توجه يف الثامنة " :وقال والده ملنظمة العفو الدولية. قذيفة هاون عىل جدار قرب منزله يف حي الصندقة بدار سعد

وسقطت قذيفة هاون فجأة عىل جدار بجانب الخزان واخرتقت إحدى . صباحاً لجلب بعض املاء من خزان الحي
واضُطررنا بعد .  واضُطر األطباء إىل برت كامل الساق كما غطت الجروح جميع ظهره.  فخذه األيمنالشظايا أعىل

ً ). غربي دار سعد(الهجوم إىل مغادرة الحي واالنتقال لإلقامة يف اإلنشاءات   ."ولكن وقعت هجمات هناك أيضا

ة من طابق واحد ال توفر أي نوع معظم سكان الحي هم من الفقراء ويقيمون يف منازل متهالكة وصغرية مكونو
من الحماية ضد قذائف الهاون والصواريخ التي يطلقها مقاتلو الحوثي وصالح والتي تفتقر للدقة اصالً بما 

موجهة نحوهم مع أنه يظهر أن معظم  يجعلها غري قادرة عىل إصابة مواقع لجان املقاومة الشعبية عىل فرض أنها
 معرضون املناطق هذه يف السكان فإن ذلك، عىل وعالوة  .قها عىل نحو عشوائيهذه القذائف والصواريخ يتم إطال 

 ً  من وهكذا قديمة، تعد والتي الحوثي، جماعة ضد الشعبية املقاومة مقاتلو يستخدمها التي األسلحة لخطر أيضا
 .الهدف تصيب أال املرجح



 

 

 تموز /يولي 6، المنصورة، 6بلوك 

تموز، ُقتل وُجرح عدد من الالجئني الصوماليني الفارين من النزاع يف بالدهم /يوليو 6من صباح يوم  2يف الساعة 
 .سبق وأن آووا إليها 6عقب هجوم طال إحدى املدارس الواقعة جنوب رشقي حي بلوك 

عقب إصابته بشظية يف ) سنة 11(ُجرح شقيقها مهدي  فيمايف الهجوم، ) سنوات 8(وُقتلت عصب مختار محمد 
 7(ثالثة أطفال آخرين قد ُقتلوا وهم بهجة وسامية نور الدين  وقال والد الطفلني ملنظمة العفو الدولية أن. رأسه

ً فميا ُجرح عدد آخر من ا) سنة 15(وفارس محمد ) سنة 11سنوات و  : ألطفال أيضا

غالباً ما شهدت املنطقة وقوع هجمات ولكنها لم تصل إلينا أبداً، قبل أن تُقصف املدرسة بشكل مبارش تلك "
ن يغة يف رأسها وما كاوتعرضت طفلتي الصغرية إلصابة بل. ودب الرعب وانترشت الدماء يف كل مكان. الليلة

 ."باإلمكان إنقاذ حياتها

ً  17(وفقدت فاطمة غيالني  ت باإليماءات ونها ال تتحدث العربية، فلقد أوحعينها اليرسى يف الهجوم، وك) عاما
نظمة العفو وأخرب أطباء املستشفى م. واإلشارات أن الهجوم املفاجئ عىل املدرسة قد تسبب لها بإصابة سيئة

 .ملبالكاي لحق بعينها اليرسى كان كبرياً ما اضطرهم الستئصالها الدولية أن التلف الذ 

وأخرب ناجون من الهجوم منظمة العفو الدولية أن ستة أو تسعة الجئني، جميعهم من النساء واألطفال، قد ُقتلوا 
وال يعلم هؤالء ما إذا كان األشخاص الذين شاهدوهم ممددين بال حراك وسط بركة الدماء غائبني . جراء الهجوم

وأخرب أحد اصدقاء الناجني من الهجوم منظمة العفو .  ملهاوآثر بعض الناجني مغادرة عدن بأك. عن الوعي أم قتىل
ساعدة من ا من العثور عىل عمل وال نتلقى منحن نعمل كعمال باملياومة وها هي الحرب قد حرمتن": الدولية بما ييل

وعىل الرغم من عدم ". وعليه، فيحاول الناس التوجه إىل أماكن أكثر أمناً من الحرب الدائرة هنا يف عدن. أية جهة
العثور عىل بقايا قذيفة الهاون يف موقع الهجوم، فتشري األرضار التي خلفتها إىل أنها كانت قذيفة هاون عىل 

طالق قذائف الهاون من املدرسة، كان بإمكانهم سماع صوت إوعندما زار مندوبو منظمة العفو الدولية . األرجح
من الهجوم أنهم يسمعون باستمرار صوت القتال يدور عىل مقربة من وقال الناجون . عىل مسافة قريبة منها

 .املدرسة وأن مقاتيل لجان املقاومة الشعبية املناوئة للحوثي وصالح ينشطون يف املنطقة

فاصلة عىل طول جبهات القتال بني الجانبني من قبيل حي طق أخرى بغري إرادتها إىل خطوٍط وتحولت منا
عىل إثر ) أعوام 3(الذي شهد مقتل طفلة اسمها هنادي أحمد محمد حارب ) يخ عثمانشمال حي الش(البساتني 

/ يونيو 10عرص يوم ) أعوام 4(سقوط قذيفة هاون عىل مكان لعبها أمام منزل أرستها رفقة شقيقتها صفاء 
لتي تسقط فيها قذائف وقالت والدتها، ُجماع عيل، ملنظمة العفو الدولية أن تلك كانت هي املناسبة األوىل ا.  حزيران

 : واستذكرت تفاصيل الرضبة قائلةً .  الحي ما حمل الكثري من سكانه عىل مغادرة املنطقة عىلهاون 

من مساء ذلك اليوم، سقطت قذيفة هاون بجانب مسجد الرحمة وهي أول مرة يتعرض  5يف حوايل الساعة "
ما البعض ولكن صفاء لم تُصب بأذى وكانت هنادي وصفاء تمسكان بأيادي بعضه.  الحي فيها للقصف

  ."بينما ُشطر جسد هنادي إىل نصفني

 االنتهاكات في تعز 

القتال يف مدينة تعز ما يحدث يف عدن عىل الكثري من الُصعد ال سيما مع سيطرة لجان  جبهات تداخل خطوط يشبه



 

 

املقاومة الشعبية عىل أحياء يف وسط املدينة مقابل سيطرة جماعات الحوثي وصالح عىل أطرافها والريف املحيط 
لدبابات يف تعز من قوات عىل النقيض من الوضع يف عدن، فلقد وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الكن و . بها

وأخرب سكاٌن من املدينة وأريافها منظمة . عىل األحياء السكنيةها الطرفني داخل املدينة بما يف ذلك إطالق قذائف
العفو الدولية عن حوادث شهدت قيام مقاتلني من الجانبني بشن هجمات من داخل األحياء عىل الرغم من تواجد 

  .بالرد عىل مصادر النريان الطرف املقابل للخطر عند قيامهم عرضة املدنيني فيها، األمر الذي يجعل

 أيار / مايو 10منطقة الكوثر خلف مسجد الروضة، 

والشقيقان محمد ) سنة 17(تسبب قذيفتا هاون سقطتا عىل التوايل بمقتل ستة مدنيني بينهم ثالثة أطفال هم هبة 
ويف مقابلة مع منظمة العفو الدولية استذكرت . وجرح امرأتني يف منطقة الكوثر) سنة عىل التوايل 11و 17(وحمزة 

 : قائلةً  مريم تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة والدتها وشقيقتها

أيار، ُهرعنا جميعاً نحو / مايو 10عندما سمعنا صوت قذائف الهاون يف وقت متأخر من صباح يوم األحد "
الثاني  الطابقوكان ذلك وقت سقوط القذيفة األوىل عىل .  رفقة جرياننا فيه الطابق األريض من املبنى لالختباء

فيما سقطت قذيفة الهاون الثانية يف الفناء ) سنة 17(بمقتل والدتي صباح وشقيقتي هبة  وتسببهايف املبنى 
 ."وتعرضت أنا وشقيقتي األخرى لإلصابة. الخارجي

 : وأكد تفاصيل الواقعة قائالً . كما ُقتلت والدة عيل، جار مريم، وأربعة من أشقائه وشقيقاته يف الهجوم

وجاءت . تقريباً عىل منزلنا الذي يقع خلف مسجد الروضة 11:30سقطت قذائف الهاون يف الساعة "
جنود  فيهاالتي يتمركز ) مرتاً إىل الجنوب من منطقة الكوثر 350 بعدعىل (القذائف من جهة املنطقة املالية 

ّي محمد اجيبة وشقيقوتسبب القصف بمقتل والدتي ن. وعتاد عسكريمن معدات بما لديهم الحوثي وصالح 
كما ُقتلت جارتنا صباح وابنتها ). سنة 16(ورنا ) سنة 19(ّي رحاب اوشقيقت) سنة 11(وحمزة ) سنة 17(

 ".وتتمركز قوات املقاومة عىل الطريق الرئييس... منزلنا لالحتماء بداخله إىلاثناء محاولتهما القدوم 

ة للجان املقاومة الشعبية متمركزة عىل الطريق الرئييس وشاهد باحثو منظمة العفو الدولية نقطة تفتيش تابع
منظمة العفو الدولية  تتمكنولم . مرتاً إىل الجنوب من منطقة الكوثر 150التي تبعد حوايل ) عند مدرسة الشعب(

 .املواقع املحددة التي ذكرها الشهود عىل الحادثة من إثبات أن مصدر الهجوم جاء من

  أيار /  مايو 19فرة، يالعص ، حي)المقوات( سوق القات

عاماً أثناء وقوع صدامات  35ُقتلت فتاة يف الرابعة عرشة من عمرها فيما أُصيبت شقيقتها البالغة من العمر 
بني مقاتيل لجان املقاومة الشعبية ) مرت إىل الرشق من سوق القات 100عىل بعد (مسلحة بحي العصيفرة 

تحدث شقيق الضحيتني مع منظمة العفو الدولية واصفاً تفاصيل الليلة التي و . والجماعات املوالية للحوثي وصالح
  : شهدت الحادثة

إىل حينا ) قاومة الشعبيةزعيم لجان امل(أيار، جاء مسلحون يتبعون حمود سعيد املخاليف / مايو 18ليل  يف"
املجاور يستقلون دبابة ومركبات أخرى مع مسلحني وبدأوا يطلقون النار من بني  ربعنياأل ع وحي شار
الليل وهم يتمركزون بني النار طوال فطلبنا منهم مغادرة املنطقة ولكنهم رفضوا واستمروا يف إطالق . منازلنا
 ."بيوتنا



 

 

 : وتابع قائالً 

، عاد رجال لجان املقاومة الشعبية بدباباتهم )أيار/ مايو 19(ويف الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم التايل "
وأطلقوا قذائفهم باتجاه الحوجلة وهي منطقة سكنية تقع تحت سيطرة الحوثيني، ) سوق القات(إىل املقوات 

ت مسلحة حينها وجاءت املركبات محملًة ثم وقعت اشتباكا. أي أنهم كانوا يطلقون النار عىل مدنيني مثلنا
وبدأوا بإطالقها من بني . وصواريخ الو) آر بي جي(يحملون قاذفات ) من لجان املقاومة الشعبية(باملسلحني 

فرد الحوثيون بأسلحتهم املضادة للطائرات وأصابوا الطابق . وغريه من املناطق شحجبل الو منازلنا باتجاه 
عىل املطبخ تحديداً الذي تصادف وجود شقيقتاي فيه حيث كانت سارة تقف الثالث من منزلنا وأصابوا 

وأما شقيقتي األخرى فكانت . وتوفيت عىل إثرها جسدهامن نافذته فأصابتها الشظايا بسائر أنحاء  مقربة
قتها وال تعلم بعد أن شقي. سيئة وحالتهاتهم بمغادرة املطبخ ولكنها أُصيبت أيضاً وترقد يف املستشفى حالياً 

وغادر املزيد   ولقد نزح الكثري من سكان الحي بسبب تواجد مسلحي لجان املقاومة الشعبية فيه. قد توفيت
أماكن بعيدة عن  منأن يشنوا هجماتهم  باملقاتلنيوكان يجدر . من السكان عقب تعرض منزيل للقصف

املدنيني ولكنهم آثروا عوضاً عن ذلك القتال واالختباء بني األحياء السكنية واستخدام سكانها كدروع برشية 
 ."للخطر املدنينيلحماية أنفسهم مقابل تعريض أرواح 

 أيار / مايو 13حي المرور، 

وأخرب . ناء زيارته لهسقوط قذيفة دبابة عىل منزل جاره محمد أث جراءعاماً  25برُتت ساق أحمد البالغ من العمر 
  :كان شاهداً عىل الحادثة منظمة العفو الدولية بما ييل محمد الذي

وأثناء جلوسنا داخل املنزل، بدأ الحوثيون بإطالق قذائف البازوكا باتجاهنا  2015ايار / مايو 13بتاريخ "
يف  أقيم حيثوتمركزت إحدى دبابات لجان املقاومة أسفل بناية منزيل .  بسبب تواجد عنارص املقاومة يف الحي

هم سوف يدمرون املنزل فوق رأيس وأنه وعندما طلبت منهم أن يغادروا املكان أخربوني أن. الطابق الثالث
. من أهل الحيولكنهم ليسوا مسلحاً مدنياً  20كانوا حوايل . لديهم دبابة، فالتزمت الصمت ولم أتجادل معهم

وبينما كنت . البناية املقابلة التي كانت فارغة ومغلقة قبل دخولهم إليها وشغلواوقاموا بوضع عدة متاريس 
مساءا  11:30القات يف غرفة املعيشة، سمعنا يف حوايل الساعة  )نخزن (نتناول  تلك الليلة مع جاري أحمد

ويف اليوم التايل وعندما .  رجيل .رجيل: وكنت عىل ما يرام ولكنني سمعت أحمد يرصخ قائالً . دوي انفجار
 تمركز جهةويظهر أنها كانت قادمة من . توجهت إىل املنزل رأيت أن قذيفة الدبابة قد اخرتقت ثالثة جدران

 ."واملعهد الفني) مرتا شمال غرب منزله 200التي تقع عىل بعد (سبتمرب  26دبابة الحوثيني أمام مدرسة 

 أيار / مايو 20و 11و 9، منطقة الروضة، حارة الصفار

ض لجان املقاومة الشعبية عىل النقياملدينة لسيطرة  وسطتخضع منطقة الروضة الواقعة إىل الشمال الرشق من 
، 2015أيار / وأثناء زيارة املنطقة يف مايو. ها جماعات الحوثي وصالحياألحياء املحيطة بها والتي تسيطر علمن 

بني املنازل ) األزقة(شاهد مندوبو منظمة العفو الدولية مقاتيل لجان املقاومة الشعبية وهم يطلقون النار من داخل 
  .التي تتمركز فيها القوات املوالية للحوثي وصالح اآلهلة بسكانها املدنيني باتجاه املنطقة إىل الشمال



 

 

 29صابتهم يف حي الصفارادث منفصلة شهدت مقتل مدنيني أو إثالث حو تفاصيل ووثقت منظمة العفو الدولية 
قذائف آر بي جي وهاون، وأخرب شهود العيان منظمة العفو الدولية  بقاياوُعثر يف مواقع الهجمات عىل .  بالروضة

 . م تشهد تواجداً للمقاتلني أو وقوع اشتباكات مسلحة وقت وقوع الهجماتأن املنطقة ل

الحوثي تتبع لسيطرة مسلحي ق ة عىل حارة الصفار وتحيط بها مناطويسيطر مقاتلو لجان املقاومة الشعبي
ً  3-2عىل بعد (وصالح  الوارد ، فيظهر أن الهجمات الثالث للحادثوبالحكم عىل وصف سكان املنطقة ).  كم تقريبا

 ويُذكر أن حي الصفار محصور بني مواقع.  ذكرها أدناه قد اُطلقت قذائفها من مواقع جماعات الحوثي وصالح
الطريق الدائري الذي يبعد حوايل (تمركز جماعات الحوثي وصالح املسلحة إىل الشمال يف شارع الستني ومحيطه 

حيث ال يبعد الشعبية عىل مقربة من مستشفى الروضة ومواقع لجان املقاومة ) كم عن شارع الستني 3.5كم إىل  1
  .مبنى املستشفى جنوب مرت عن 500-200 أكثر من

ووصف سامي عبده محمد ملنظمة العفو الدولية تفاصيل الهجوم الذي تسبب بمقتل أفراد من أقاربه وجريانه 
 : أيار/مايو 9الخامسة من عرص يوم  الساعة وجرحهم يف

كانت زوجتي وزوجة أخي تقومان بإعداد الكعك لحظة سقوط قذيفة هاون عىل املنزل وتتسبب بمقتل "
ً  30(زوجة أخي سامية ثابت عبده محمد  ً  29(وإصابة زوجتي رمزية راجح عبد الله سعيد ) عاما ) عاما

س أحمد مرعش وابنة جارنا ملي) سنوات 9(وابنة شقيقي أمرية عمار عبده محمد ) سنوات 6(وابنتي نورة 
ً  28(وابنه إقبال قائد ) سنوات 4(  ."أُصيبوا جميعاً بشظايا القذيفة حيث). عاما

وزوجها إبراهيم يف هجوم ) سنوات 7(وأخربت لينا السقاف منظمة العفو الدولية عن كيفية مقتل ابنتها ريم 
 بما يفازلهم عقب تلك الحادثة وقالت لينا أن جميع سكان الحي قد غادروا من .أيار/مايو 11مشابه وقع بتاريخ 

 :ذلك الشباب الذين اعتادوا املكوث بعد رحيل عائالتهم لحماية املنازل

حدث تبادل عشوائي إلطالق قذائف ر، أيا/ مايو 11من عرص يوم االثنني املوافق  5:30يف حوايل الساعة "
وما أن فتحت الباب لزوجي حتى جاءت . هاون وسقطت ثالث منها هنا حيث نقيم خلف مستشفى الروضة

وبينما ُهرع الجريان لنجدتنا، سقطت القذيفة ). فتسببت بقتل زوجها وابنتهما(قذيفة الهاون األوىل باتجاهنا 
وأما القذيفة الثالثة فلقد تبعتنا إىل قسم الطوارئ يف مستشفى  .الثانية ولكنها لم تصب أحداً ولله الحمد

حيث ... وقام الجريان بنقلنا إىل مستشفى الروضة أوالً ثم إىل مستشفى اليمن الدويل. الروضة وسقطت أمامه
ويتمركزون يف الشارع الرئييس ) زعيم لجان املقاومة الشعبية(تخضع املنطقة لسيطرة مسلحي حمود سعيد 

وعندما بدأت قذائف الهاون تنهمر علينا، لم نعلم االتجاه الذي جاءت . ة الروضة عىل بعد بنايتني فقطملنطق
ً  5-3عىل بعد (أو صربة أو من قلعة القاهرة  جرةويقول البعض أنها اُطلقت من جبل . منه ). كم جنوبا

تال وأنا داخل املستشفى، يف حالة من القلق الدائم وحتى عندما أسمع صوت الق وأشعر كما لو أنني أعيش
  ." ، ماتت ابنتي ومات زوجيألبكيأهرع إىل املمر 

ً  15(وُقتل الفتى تركي فؤاد الكامل  كما . أيار/ مايو 20أثناء لعبه أمام منزله يف الخامسة من عرص يوم ) عاما
                                                      

الطريق (حي الصفار بني مواقع تمركز جماعات الحوثي وصالح املسلحة إىل الشمال يف شارع الستني ومحيطه ينحرص  29
ومواقع لجان املقاومة الشعبية عىل مقربة من مستشفى الروضة  )كم عن شارع الستني 3.5كم إىل  1الدائري الذي يبعد حوايل 

  .لروضةا مبنى مستشفى جنوب مرت عن 500-200 حيث يبعد ما بني



 

 

ً  40(ُجرح يف الهجوم عبد الباسط محسن  وصالح و الحوثي أن الهجوم قد شنه مقاتل عىل األرجح ، ويظهر)عاما
ووصفت أم يوسف، خالة تركي، تفاصيل الحادثة ملنظمة العفو الدولية . يف شارع الستنيمن املحتمل املتمركزين 

 :قائلةً 

كان تركي يلعب لحظة سقوط القذيفة األوىل بعيداً عنا، فركض نحو املنزل ولكن جاءت ثانية وأصابت "
وكان هناك . والغبار املنزل ونحن داخله وامتأل فجأة بالدخانوأصابت القذيفة . منزلنا وهو يقف أمام الباب

وفتحت الباب وشاهدت تركي أمامي ينزف . هرين عند الساللم فذهبت أبحث عن أطفايل بينهمأطفال متجم
 ً فلقد اخرتقت الشظايا قلبه وكان يرتجف بصورة الإرادية، فيما سقط عمه عبد الباسط عىل بعد خطوات . دما

كانت وشيكة وكان تركي ال يزال عىل قيد الحياة عند نقله ولكن أدركت بأن وفاته . يفقد وعيهدون أن منه 
ً . ن رأسه وصدرهلكثرة ما نزف دماً م  ." ولم يستفق من غيبوبته أبدا

   :وأضافت قائلةً 

من  وها هو الحي اآلن خايل. عىل مسافة بعيدة تدوي من لنا أن نسمع أصوات القصف ةمن الطبيعي بالنسب" 
رى عىل الحي قبل أسبوعني تسببت عائالت نظراً لسقوط قذيفة أخ كانه ولم يبق أحد هنا سوانا وبضعس
وعقب وقوع الهجوم . مقتل سامية ثابت، جارتنا التي تركت ورائها ثالثة أطفال أُصيب أحدهم بالشظاياب

ً وأما اآلن، فحتى نحن نه. األول، لم يبق يف الحي سوى ثالث أو أربع عائالت  ."م بالرحيل أيضا

ووفق ما أفاد به شهود العيان وسكان الحي، جاءت القذيفة من جهة شارع الستني الذي تسيطر عليه قوات 
وتمكنت منظمة العفو الدولية من . كم إىل الشمال من موقع سقوط القذيفة 2أو  1الحوثي وصالح أي عىل بعد 

لة الكامل واتضح أنها مقذوفة ُصنعت إبان الحقبة السوفييتية الذخرية التي انفجرت يف منزل عائ بقاياتحديد هوية 
احتمال إطالقها من إحدى املناطق التي تسيطر قوات الحوثي  إىلكم يف حده األقىص، ما يُشري  6بمدى يصل إىل 
 .وصالح عليها

  نيسان/ أبريل 26حي عقبة الثورة، 

نيسان، تسببت شظايا قذيفة الهاون التي سقطت عىل أحد األزقة / أبريل 26من عرص يوم  4:30يف الساعة 
ثالثة من أبناء عمومتهما  وجرح) سنوات 7(وابن خاله محمد مرشد ) سنتان(الطفلني محمد سنان  بمقتلالضيقة 

يف الطابق الثالث من  ثناء لعبهما) أشهر 4(وماريا ) سنوات 5(وعبد العزيز فيصل ) سنوات 8(وهم سليمان 
  : وقال عم الطفل واسمه خالد سنان ملنظمة العفو الدولية  30.هممنزل

وكان ثلث رأس محمد .  كانوا يلعبوا يف الطابق الثالث من البناية .األرضممددين عىل  أطفالثالثة  شاهدت"
قمنا بنقله إىل أقرب مستشفى وهو مستشفى الثورة ثم إىل مستشفى الصفوة  .معلقاً بجسده فقط بقيمرشد 

لقد كانت رحلة شاقة جراء نقص .  فمستشفى الروضة قبل أن ينتهي املطاف به يف مستشفى اليمن الدويل
تويف محمد سنان يف مستشفى  .الوقود وعدم إمكانية املستشفيات تقديم املساعدة لحاالت اإلسعافات األولية

وال زلت كلما أغمضت عيناي حتى اليوم أشاهد املنظر ... ليمن الدويل بعد ثالث ساعات من سقوط القذيفةا
. فلم نتوقع ابداً أن تصل القذائف منازلنا، وعليه فلقد قررنا مغادرتها فيما بعد. املرعب ماثالً أمام ناظري

                                                      

  .منظمة العفو الدولية بقايا قذيفة الهاون التي سقطت هناكمندوبو  عاين 30



 

 

 ".اوشاهدنا مسلحي لجان املقاومة الشعبية يتمركزون بعيداً عن منزلن

 أيار / مايو 12يوليو،  7حي 

ايار، أصابت إحدى قذائف الهاون أحد املحال الكائن وسط حي / مايو 12من صباح يوم  10:30يف حوايل الساعة 
ً  14(إسالم  الفتاةيوليو، وأدت إىل مقتل خمسة مدنيني بينهم  7 وجرح أربعة آخرين بينهم رضيعة لم ) عاما

مرتا عن أحد مواقع لجان املقاومة الشعبية قرب  400أو  300ويبعد املحل حوايل . أسابيع 10يتجاوز عمرها 
والتقت منظمة العفو الدولية بأحد سكان الحي الذي كان شاهداً عىل الحادثة وساعد يف نقل . مستشفى الروضة

  : وقال الرجل.  املستشفى الضحايا إىل

سقوط قذيفة الهاون عىل محل بيع أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت  موقع مقابلأنا أقيم يف الحي وكنت جالساً "
بصدد رشاء بعض  ،ًهما الحقايعرفت اسم وقد) سنة 14(وإسالم ) سنة 25(وكانت خلود . عىل الجهة املقابلة

. وفجأة سقطت قذيفة الهاون وفر الجميع وأنا معهم. انب املحلبج كشك األدوات املنزليةالطهي من  أواني
 األوانيولكنني عدت مبارشة وشاهدت كشك األدوات املنزلية مدمراً وشاهدت الفتاتني تنزفان بني أكوام 

وُهرعت . وشاهدت النصف العلوي لجسد صاحب الكشك وقد احرتق فيما ُفصل نصفه السفيل عنه.  املنزلية
وصاحب محل الخرضة عبد العليم لرفع الجثث  ملك سيارة نصف نقل من نوع هايلكسرفقة رجل آخر ي

وبرُتت ساقا إسالم بالكامل ولكنها كانت ال زالت . ونقلها ووضعها يف السيارة ونقلها إىل مستشفى الروضة
ُقطع إىل وأما جسد شقيقتها خلود ف. قبل أن تُتوىف يف املستشفى يف وقت الحق ذلك املساء عىل قيد الحياة

وتبعثرت أحشاء صاحب محل األدوات املنزلية وأشالء جسده املمزق بني األدوات . نصفني وتوفيت عىل الفور
وكان هناك ضحايا آخرون حيث أصابت الشظايا .  اآلخر عىل الفور هووقد تويف  بانتشالهوقمت . واألواني

ً عليه فو  ضتوقصاحب محل املالبس النسائية يف عنقه أثناء جلوسه أمام محله  كما قمت .  هو اآلخر را
بانتشال سائق دراجة نارية كان يقف عىل مقربة من موقع سقوط القذيفة وأُصيب بشظايا يف بطنه وتويف 

كما شاهدت إحدى النساء وبعض الفتيات يتلقني املساعدة من آخرين وشاهدت كذلك أناس . عىل الفور
وقمنا بنقل جميع هؤالء األشخاص إىل . الذي كان يجلس عندهيساعدون الدكتور الكمايل أمام محل البقالة 

عىل مكان سقوط القذيفة فلقد انطلقت من اتجاه معسكر قوات  ءوبنا. مستشفى الروضة يف نفس السيارة
 )."إىل الرشق والجنوب، وكال املوقعني تحت سيطرة جماعات الحوثي وصالح(األمن املركزي أو جبل صرب 

  2015أيار / مايو 15ي، الحي الزراعي، الشماس

ً  12(تسببت قذيفة هاون بمقتل الطفلني أيهم أنيس  وإصابة طفلنْي ) سنوات 7(ومحمد مازن املقطري ) عاما
وأسمهان ) سنة 12(إحدى عينيه فميا أُصيب محمد الكمايل ) سنوات 10(كما فقد أمجد الوسابي . آخرين وامرأة

كان هؤالء األطفال يلعبون يف احد األزقة الضيقة لحظة سقوط و . بشظايا من القذيفة) سنة 25(عبد الرحيم 
مرتا إىل الجنوب الغربي من إحدى نقاط التفتيش التابعة  200أيار، ويبعد الزقاق / مايو 15القذيفة عرص يوم 

العفو ويف حديثه مع منظمة . عصيفرةالوطني للعلوم اإلدارية يف شارع  للجان املقاومة الشعبية املقامة عند املعهد
  : تفاصيل الحادثة قائالً  ،عم الطفلني أيهم ومحمد مازن ،الدولية، وصف منذر محمد عبد الغني

ثم سمعت ). أيار/ مايو 15من يوم الجمعة، (سمعنا انفجاراً يف الحي يف الساعة الثالثة بعد الظهر تقريباً "
كما . كان متوفياً وقد ُقطعت ساقهرصخات وُهرعت إىل املكان ألشاهد شقيقي مازن يحمل ابنه محمدا الذي 

أسمهان بشظايا كونها كانت  ة شقيقيزوج توأُصيب. شاهدت ابن أخي أيهم وقد ُفصلت رأسه عن جسده
وكنت قد  .فعله لقد كان مشهداً مرعباً ولم أعرف ما ينبغي عيل. تقف عند الباب تراقب األطفال أثناء لعبهم



 

 

 ."الزقاق العتقادي بأنه أكثر أماناً ولكن اتضح أنه لم يكن كذلكقلت لألطفال قبل الرضبة بأن يلعبوا وسط 

 : الهجوم قائالً  ما أوقعهكما وصف أحد الجريان واسمه عنرت عبده عيل الصربي 

وجاء طفل . عرص ذلك اليومالكنت وأصدقائي بعيدين عن الحي نوعاً ما لحظة وقوع االنفجار بعد صالة "
جراء إصابته  ثقب يف رأسهوثمة  ا عىل محياه الرعب والدم ينهمر من عنقهيُدعى محمد البدوي راكضاً وقد بد

وعندما توجهنا نحو . اللعب أيام الجمعة ااعتادو فهم . كان األطفال يلعبون قبيل وقوع االنفجار .ةبشظي
كانت الدماء قد غطت املكان وتلطخت جدران . الزقاق لنعرف ما جرى، شاهدنا محمد وأيهم عىل األرض

وأما أيهم فلقد . اء نقله ملحاولة إنقاذهنثأوتويف محمد املقطري يف السيارة  .ببقايا دماغيهمااملنزل ونوافذه 
كما أُصيب والدة محمد، . وتناثرت أشالء جسده يف سائر أنحاء املكان. الزقاقيف فور سقوط القذيفة تويف 

وثمة طفل آخر هو أمجد . أسمهان يف ساقيها كونها كانت تقف أمام باب منزلها حيث سقطت القذيفة
الوسابي كان يلعب معهم وقتها وخرجت عينه اليرسى من محجرها قبل أن يُصار الحقاً إىل تركيب عني 

 ."له يف مستشفى اليمن الدويل الذي عولج فيه اصطناعية

  :وأضاف قائالً 

ال أعلم ملاذا تم استهداف الحي الذي نقطنه، لقد كان ذلك ضمن قصف عشوائي بقذائف الهاون وسقطت "
وبعد هذه الحادثة، غادر غالبية السكان املنطقة باتجاه القرى . ثالث منها يف ثالثة أحياء متجاورة عىل التوايل

خوفاً من وقوع قصف جديد  ولم تقم أية جهة حكومية أو خاصة بالتحقيق يف الحادثة أو طرح اسئلة 
 ."بشأنها

وأخرب شهود عيان وسكان آخرون منظمة العفو الدولية أن قذائف الهاون جاءت من اتجاه مباني اإلذاعة التي 
وبو منظمة العفو الدولية يف موقع سقوط وعثر مند. تسيطر جماعة الحوثي عليها يف الجانب الرشقي من املدينة

، وهي 1974أو  1973ملم ويعود تاريخ صنعها إىل عام  81القذيفة عىل بقايا قذيفة هاون أمريكية من عيار 
يجعل استخدامها ما بدقة، هدفها وصولها إىل تي تفتقر للدقة وال يمكن تصويبها بما يضمن إحدى أنواع الذخرية ال

 . املدنيني يف مناطق سكنمحظوراً 

 أيار /مايو 16، )كم جنوب تعز 10(قرية ظهرة القرضين 

بينهم طفل يف الخامسة من عمره وفتى يف الثالثة عرشة وأُصيب  من املدنينيأيار، ُقتل سبعة /مايو 16يف عرص يوم 
11  ً من قذائف جراء سقوط ثالث ) ة أشهرأطفال لم يتجاوز عمر أحدهم ثمانيبينهم أربع نساء وأربع ( مدنيا

 .الدبابات أمام أحد املنازل يف قرية ظهرية القرضني وبفاصل دقائق فيما بينها

كم إىل الجنوب من تعز ويفصلها عنها  10تقع القرية عىل بعد حوايل : "وقال أحد سكان القرية واسمه عبد الحميد
فة األوىل أمام منزل أنور وسقطت القذي. من مساء يوم السبت 5:45وسمعنا صوت انفجار يف الساعة . جبل صرب

وُهرع القرويون إىل املكان وسقطت قذيفة أخرى بعد خمس دقائق فقتلت ستة . سعيد وقتلت زوجته دعاء
 8(وعندما وصلت عني املكان، شاهدت الجثث مبعثرة يف أرجاء املكان وكانت الرضيعة أرسار . أشخاص آخرين

ح لنا ان ساقها اليرسى قد ُفصلت عن ولنا سحبها اتض، وعندما حامتوفاة وملقاة تحت جثة والدتها) أشهر
وسقطت القذيفتان يف نفس املكان وال تبعدان أكثر من ثالثة . عن جسده رأس جاري رمزيفيما فصل  ...جسدها

ً  200سقطت القذيفة الثالثة عىل مشارف القرية أي عىل بعد  فيماأمتار عن بعضهما  . مرتا ولكنها لم تصب أحدا



 

 

لقد كان . القذائف بدأنا نجمع اشالء الجثث ونساعد الجرحى وشعرت أنني عىل وشك أن أموتوعندما سقطت 
 ً  ."منظراً مرعبا

ملساعدة  هي وأما وزيرة، وهي من سكان القرية وكانت متواجدة يف املكان وقت وقوع الهجوم، فوصفت كيف هبت
 : الجرحى عقب سقوط القذيفة الثانية قائلةً 

اللذان ) عزام وعاهد(والدة الطفلني ) فخرية عبد الله(كنت أجلس يف الشارع مع بعض نساء القرية وجارتي "
فقفزنا وبدأنا نجري . أحمر يشبه النار لهبثم سمعنا صوت صفري وشاهدنا شيئاً أسود اللون وخلفه . توفيا

 ووجدنافوصلنا . فة أمام منزلهاكونها كانت أول من تلقى الرضبة عقب سقوط القذي) دعاء...دعاء(ونرصخ 
أحد سكان (جاء رمزي  ثم... وقد تكومت عىل نفسها حيث كانت جالسة تقطع البطاطا أمام باب منزلها

ً (رفقة شقيقيه وجدي وأمجد للمساعدة وجاء معهم عبد الله عبد الغني ) القرية ). من سكان القرية أيضا
وكان رمزي يحمل بطانية ) انبطحوا عىل األرض: (ائالً وكنت أبحث عن أطفايل حني سمعت عبد الله يرصخ ق

وركضت كي أنقذ .  الله أكرب ثم انفجرت فيه: وعندما سقطت القذيفة الثانية رصخ رمزي قائالً . لف دعاء بها
فاقرتبت من رمزي والحظت أن رأسه قد . يا عمة ساعديني فأنا مصاب" :الناس وسمعت عاهد يناديني قائالً 

وكنت ال زلت أبحث عن . أنقذيني يا أمي: توجهت نحو عزام وكان ينادي والدته قائالً ُفصلت عن جسده و 
ملقاًة عىل وجهها ) من سكان القرية(ووجدت سيناء هزاع ...  أطفايل حينها بينما كنت أحاول إنقاذ الناس

اق وأصابت إحدى الشظايا ظهر أحالم واخرتقته لتخرج من صدرها فيما ُقطعت س... ومصابة بعنقها
  ." رضيعتها أرسار

لحظة وصوله إىل  سيطرت عليهوتحدث أحد أقارب القتىل واسمه يوسف عن شعوره بالصدمة وردة الفعل التي 
  :عني املكان عقب سقوط القذيفة الثانية، وقال يوسف

ملد  وُهرع سكان القرية إىل املكان. عندما شاهدت الجثث واشالئها بدأت أرصخ ولم أعلم ما ينبغي عيل فعله"
 13(وُقتل اثنان من ابناء أخي وهما عاهد . يد العون ومحاولة إنقاذ من يمكن إنقاذه وجمع أشالء جثث القتىل

ويعرف . ر الشفاء يف املستشفىوُجرح والدهما شقيقي عبد الله ويرقد اآلن عىل رسي). سنوات 5(وعزام ) سنة
بمقتل عزام ولم نخربه بذلك بعد خوفاً عىل  أن عاهدا قد ُقتل كونه كان مستلقيا بجانبه ولكنه ال يعلم

 ."صحته

ويف موقع الهجوم، عثر مندوبو منظمة العفو الدولية عىل بقايا قذيفة دبابة شديدة االنفجار سوفييتية الصنع من 
ووفق إفادات السكان، فلم تشهد املنطقة تواجدا . كم 8أو  5ملم ويُحتمل أنها أُطلقت من عىل مسافة  125عيار 
القذيفة بمصدر ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من الجزم . حني أو أي صدامات مسلحة وقت وقوع الهجومملسل

 .نظراً المتالك الجانبني للدبابات

 ايار / مايو 24واني، سال

ً  40( أنسُقتل الجاران  ً  45( حسانو ) عاما ً  40( محمد جريانهماأمام منزليهما فيما أُصيب ) عاما رشيد و ) عاما
)42  ً ً  31(وسعيد ) عاما املكون من طابقني يف الساعة  حسانجراء سقوط قذيفة عىل الطابق الثاني من منزل ) عاما

يف الهجوم وأُصيب هو نفسه مع منظمة  أنسالذي فقد شقيقه  سعيدوتحدث . ايار/ مايو 24من صباح يوم  6:40
  : العفو الدولية وقال



 

 

خرجنا مع الجريان  .ًصباحا 6:30أركان املنزل عند حوايل الساعة  ايار، هز انفجار/ مايو 24يف صباح يوم "
وبعد عرش دقائق وأثناء وقوفنا . لتفقد مصدر االنفجار فإذا بقذيفة دبابة قد اخرتقت جدار منزل أحد الجريان

وجاءت قذيفة .  حسنيف الفناء، سقطت قذيفة ثانية وأصابت النافذة الشمالية للطابق الثاني من منزل جارنا 
كم شمال غرب حي  3 بعدالذي تسيطر عليه لجان املقاومة الشعبية ويقع عىل (الدبابة من جهة جبل جرة 

خطرية يف ظهره وهو يتلقى العالج اآلن  إلصابة محمدوتعرض جارنا  أنس وحسانوُقتل شقيقي ).  وانيسال
خمسة فيما ترك شقيقي  ءوراءه أبنا سنحوترك .  إصابات يف الساق رشيدولحقت بي وبجاري  .يف األردن

  ."طفلة يف الرابعة وزوجته الحامل يف الشهر السابع أنس

 : وأضاف قائالً 

املغادرة خوفاً من  عىلهي املرة األوىل التي تسقط فيها قذيفة دبابة عىل الحي وحملت سكانه  تلككانت "
التالية وسقطت  األسابيعسقطت أربع قذائف أخرى يف  حيثوهذا ما حصل فعالً . وقوع املزيد من الرضبات

اثنتان منهن عىل منزل األرياني وأصابت أخرى منزل محمد طارش فيما سقطت الرابعة يف املقربة اليهودية 
 ."لله فلم يُقتل أحد أو يُجرح جراء سقوط تلك القذائف والحمد

إذ ينحرص الحي . قع التي ذكرها الشهودااً للمو القذيفة وفق مصدرولم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد 
الواقع تحت سيطرة جماعات الحوثي وصالح بني منطقة جبل جرة الواقع تحت سيطرة لجان املقاومة الشعبية 

كم إىل الشمال الغربي وبني موقع جماعات الحوثي وصالح الدائم الذي تتمركز فيه إحدى  3عىل بعد حوايل 
. من هناك  )وانيسمرتا إىل الجنوب من حي ال 300عىل بعد (قذائفها عىل حي املغاربة دبابات واعتادت إطالق ال

وبالحكم عىل بقايا القذائف التي ُعثر عليها يف موقع الهجوم واتجاهها وآثار انفجارها ونمط الدمار الذي خّلفته، 
املقاومة الشعبية وقت وقوع  فيظهر أن قذائف الدبابات قد أُطلقت من جبل جرة الذي تتمركز فيه دبابات لجان

 .الهجوم

 حزيران /يونيو 3الدمغة، 

ً  55( تل عبد الرحمنقُ  ً  20(فيما أُصيب ابنه فارس ) عاما رفقة أربعة آخرين من الجريان أثناء مشاركتهم يف ) عاما
  : وأخرب فارس الذي ُكرست ساقه يف الهجوم منظمة العفو الدولية بما ييل.  تقديم واجب العزاء يف الحي

ويف الساعة الخامسة مساءا  ركة يف الجنازة وتقديم واجب العزاء،شاد للميكنا نزور أحد أقاربنا عبد الوح"
وأُصبت أنا وأربعة آخرين من املشاركني يف العزاء  عبد الرحمن سقطت خمس قذائف أمام املنزل، فُقتل والدي

وعادة ما يقوم الحوثيون بإطالق النار عىل املقاومة انطالقاً من الحي فيقوم الجانب اآلخر . ولكنني ال أعرفهم
 ."بالرد عىل النريان

منظمة العفو  عيل وأخرب.  يف العزاء وساعد يف نقل الجرحى إىل املستشفى عيلكما تواجد ابن عم فارس واسمه 
 : الدولية بما ييل

أعوام الذي ُقتل يف  3البالغ من العمر تقديم واجب العزاء يف وفاة ابنه من أجل  يف الدمغة كنا يف منزل قريب لنا"
مرتا إىل  300ويوجد للحوثيني موقعا دائماً بجانب مسجد اإلحسان عىل بعد  . رضبة جوية استهدفت قلعة القاهرة

ويف الساعة الخامسة مساءا، شاهدنا إحدى دبابات الحوثيني تمر من أمام املنزل متوجهة . الغرب من منزل قريبنا
جاه الجنوب عىل مرتاً من املنزل وبدأت بإطالق قذائفها بات 15ووقفت عىل بعد . إىل أسفل التلة نحو املدينة



 

 

وعندما ). كم من حي الدامغة الذي يقع عىل تلة 2عىل بعد (املستشفى الجمهوري الذي تتمركز املقاومة بجانبه 
بمغادرة املنزل ولكننا أخطأنا . إىل املنزل قبل أن يشتد القتال شاهدنا الدبابة تمر من أمام املنزل، أرسعنا يف العودة

ردت املقاومة بعد دقيقتني بالضبط بإطالق خمس قذائف هاون  إذ. قذائفمبارشة عقب إطالق الدبابة لست 
وشاهدنا قذيفة الهاون األوىل وهي تسقط عىل مقربة من مكان وقوف الدبابة التي بدأت تتقهقر وتصعد . متتالية

. تعود باتجاهنا استمرت قذائف الهاون بالسقوط الدبابةوبينما كانت . نحو أعىل التلة يف الجنوب عائدة إىل مركزها
وكنا سبعة نقف يف ممر املنزل لحظة سقوط القذيفة الرابعة عىل مقربة منا لتقتل عمي عبد الرحمن وتصيب ابنه 

سه تسببت بها إحدى أمشلوالً يف املستشفى إثر إصابة يف ر حالياً يرقد هو عاماً و  12وقريب يبلغ من العمر فارس 
 ." واضُطررنا بعد تلك الحادثة إىل االنتقال لإلقامة يف صنعاء. الشظايا



 

 

 ازدياد أوضاع حقوق اإلنسان سوءاً 
وقبيل . األوضاع اإلنسانية السيئة أصالً جراء سنوات من الفقر وضعف اإلدارة وعدم االستقرار ترديأدى النزاع إىل 

 غذاءمن سكان اليمن بحاجة إىل أحد أشكال املساعدة لتلبية احتياجاتهم األساسية سواء أكانت % 60النزاع، كان 
ضحوا قد أعة من كل خمسة يمنيني ربمن سكان البالد أو أ %80ن وأما اآلن فإ. أم ماء أم رعاية صحية ومأوى

بحاجة إىل الحصول عىل شكل من أشكال املساعدات اإلنسانية، األمر الذي حدا بوكاالت األمم املتحدة إىل إعالن حالة 
ً (للطوارئ من املستوى الثالث    31.لالستجابة لألزمة يف اليمن) أي سيئة جدا

فلقد أغلقت . األساسية يف املدن واملناطق الريفية عىل حد سواءأدت األزمة إىل انقطاع كبري يف توفري الخدمات ولقد 
وتُستخدم . انقطاع العملية التعليمية إىلآذار، ما أدى /ق املترضرة بالنزاع منذ مارسطاملدارس أبوابها يف املنا

ا كقواعد لها أو الكثري من املدارس اآلن إليواء النازحني داخلياً فيما تتخذ الجماعات املسلحة من البعض اآلخر منه
وأخربت . مراكز تدريب أو حجز فيما تعرض الباقي منها لالستهداف والتدمري جراء رضبات قوات التحالف الجوية

 ألف طالب وطالبة لم يتمكنوا من أداء امتحان 600وزارة الرتبية والتعليم يف صنعاء منظمة العفو الدولية أن نحو 
ً  الثانوية العامة نظراً الستخدام شهادة  .املدارس كأماكن إليواء النازحني داخليا

التيار  الحصول عىل عدن وتعز من ة وشبكات توزيع الكهرباء مناطق يفكما حرم تدمري محطات توليد الطاق
الكهربائي لفرتات طويلة جداً، ما أخل بالخدمات الحيوية فيهما من قبيل توفري إمدادات املياه والرعاية الصحية 

ويف ظل عدم توفر الكهرباء أو الوقود، اضُطرت املخابز . حي الحياة بالنسبة للسكان املدنينيوأثر عىل جميع منا
 .األغذية القليلة املتوفرة نظراً لتعذر تربيدهاولحق التلف ب 32إلغالق أبوابها

كما أدى انقطاع الكهرباء والوقود املطلوبني لتشغيل مضخات املياه إىل زيادة صعوبة الحصول عىل املياه التي كان 
جراء األرضار التي  33البنية التحتية الخاصة بها يصعب الحصول عليها أصالً جراء النزاع وشح مصادرها وتردي 

إىل  وارتفاع ثمنه املطلوب لضخ املياه ونقلها وقودوأدى شح ال  34.لحقت بشبكات توزيع املياه والرصف الصحي
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وباملحصلة، ثمة نسبة متزايدة من . فقط القليلة مضاعفة يف أسعار املياه ما جعلها تصبح يف متناول القلة زيادةٍ 
   .من مصادر ملوثة وتلك املستخرجة تضطر الستخدام املياه غري اآلمنة أصبحت السكان

والخوف من رضبات قوات التحالف سكان أحياء كريرت وخورمكرس واملعال وغريها من وأجرب نقص املاء والكهرباء 
وأثناء زيارة . مناطق عدن التي كانت تخضع لسيطرة الحوثيني يف السابق إىل مغادرتها والنزوح عن منازلهم

املنهكني الذين من السكان  الباقية تموز، أخربتهم القلة القليلة/مندوبي منظمة العفو الدولية إىل كريرت أوائل يوليو
نُجرب ": وقال ابو إبراهيم أحد سكان الحي. أن خدمات الكهرباء واملاء مقطوعة منذ أكثر من شهرين لم يغادروها

  ".اصبحت الحياة ال تُطاق. عىل العيش كالجرذان يف الظالم والحر الخانق، وفوق ذلك كله، فنحن نصوم رمضان

ما هي الكهرباء؟  لقد انقطعت منذ فرتة طويلة جداً : "بأحد املراكز الصحية سعافاإل وقال أحد العاملني يف طواقم 
ايام كما ال توجد  10وكانت خدمات املياه تصلنا بشكل متقطع ولكنها انقطعت بالكامل منذ .  بحيث نسينا ما هي

روف إذ يجعل انقطاع ومن الصعب جداً إدارة املستشفى يف ظل هذه الظ. التصاالت الهاتفية يف املنطقةتغطية ل
 ".الكهرباء واملاء من الحياة أمراً ال يُطاق خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والصوم نهاراً يف رمضان

تحديد الجهة املسؤولة قطعاً عن ذلك جراء يصعب  وصحيٌح أن آثار ترضر البنية التحتية بادية للعيان، ولكن
فلقد أُلقي باللوم عىل كٍل من رضبات قوات التحالف والقصف . تضارب الروايات لدى األطراف املتحاربة وأنصارهم

التي لحقت بمحطات توليد الطاقة الكهربائية يف عدن خالل  األرضارالذي تقوم به الجماعات املسلحة عىل صعيد 
حزيران وخزان املاء يف برزخ بمنطقة جبل حديد، ما أدى إىل انقطاع خدمات /أيار ويونيو/يونيسان وما/أبريل

ايضاً عىل رضبات باللوم  كما أُلقي، املاء والكهرباء عن كثري من املناطق السيما كريرت وخورمكرس واملعال والتواهي
 .سلحةالتحالف والقصف الذي تنفذه الجماعات امل

ون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة عن وقوع األرضار التالية يف عدن خالل أسبوع واحد وأبلغ مكتب تنسيق الشؤ 
  :فقط

ترضرت خزانات املياه يف مستشفى الجمهورية ومجمع املعال الصحي يف عدن جراء القتال الذي دار هناك " 
دال الخزانات والصهاريج ولم تفلح خطط الرشكاء يف استب. الليلة املاضية، واصبحت املنشأتان بال ماء اليوم

ويف األثناء، أُبلغ عن مقتل أحد موظفي رشكة الكهرباء املحلية برصاص . املترضرة اليوم جراء انعدام األمن
أُصيب أحد موظفي  كما. بإصالح األعطال يف منطقة املعال همالقناصة وأُصيب اربعة موظفني اثناء قيام

  35".رشكة توزيع املياه

نها بعيداً عن متناول املواد التموينية بفعل النقص الحاد يف إمداداتها إىل جعل القليل املتوفر موأدى ارتفاع اسعار 
موظفو القطاع  يستلمحيث لم . رواتبهم يستلمونمن األشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو لم يعودوا  عدد متزايد

ية الخاصة بالشلل جراء النزاع والحصار العام رواتبهم منذ اندالع النزاع وأُصيبت الكثري من املصالح االقتصاد
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ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص غاز الطهي املنزيل . قوات التحالف ىاملفروض عىل استرياد السلع من لد 
   .، وذلك جراء عدم القدرة عىل تربيدها أو طهيهايعز فيه توافرها أصالً يف تلف الكثري من األغذية يف وقت 

الحكومية بالشلل وأصبحت املساعدات اإلنسانية قارصة عل نحو مؤلم عن تلبية االحتياجات كما أُصيبت الخدمات 
حتى ولو داخل العاصمة واملدن الرئيسية األخرى ناهيك عن كونها شبه معدومة يف األرياف التي يرتكز فيها معظم 

ويف . رضة لألخطار من غريهمسكان البالد وكذلك املناطق املترضرة بالنزاع التي يصبح املدنيون فيها أكثر ع
لقاءاتها املتعددة معهم، أخرب أفراد عائالت النازحني الذين يقيمون يف املدارس والفنادق والبنايات الخالية منظمة 

 .حصلون عليها هي ما توفره الجمعيات الخريية املحلية والجريانلية أن املساعدات الوحيدة التي يالعفو الدو 

 قبل بنية التحتية اللوجستية من قبيل املطارات واملوانئ والجسور والطرق الرئيسية منالستهداف منشآت ال وكان
كما ترضرت بعض هذه املنشآت الحيوية بفعل . جميع أطراف النزاع تبعات خطرية طالت مناحي الحياة املختلفة

لق البعض اآلخر أو جرى رضبات قوات التحالف الجوية والقصف املدفعي الذي تقوم به الجماعات املسلحة فيما أُغ
وعرقل ترضر جرسين يربطان بني تعز وعدن ونفق . تقييد مجاالت استخدامها بناء عىل قرار من أحد طريف النزاع

القالوعة يف عدن حركة املدنيني ونقل املواد الغذائية والسلع واإلمدادات الطبية الرضورية، ولكن ذلك لم يؤثر كثرياً 
ومن جهة، فلقد ترضرت مدينة عدن من الحصار الذي تفرضه قوات التحالف عىل . لعىل حركة املقتلني باملقاب

القيود التي تفرضها جماعات الحوثي وصالح عىل مرور  ومناسترياد السلع التجارية ال سيما مشتقات الوقود، 
ًة وأن هذه املناطق السلع إىل املناطق الواقعة تحت سيطرة لجان املقاومة الشعبية املناوئة لها من جهة أخرى، خاص

كون سكان املناطق التي سيطرت جماعات (قد اصبحت تشهد كثافة سكانية أكثر من غريها منذ اندالع النزاع 
وعىل الرغم من بقاء ).  الحوثي وصالح عليها قد آثروا النزوح إىل املناطق التي تسيطر لجان املقاومة الشعبية عليها

الع النزاع، فلقد تم تحويل مسار شحنات اإلمدادات اإلنسانية إىل ميناء ميناء عدن مفتوحا بشكل جزئي منذ اند
الواقع تحت سيطرة الحوثي وصالح، األمر الذي زاد من تقييد تدفق املساعدات اإلغاثية إىل عدن عىل  36ةالحديد
عىل الطرق كما حرصت فصائل مختلفة عىل عرقلة أو منع مرور املساعدات اإلنسانية واإلمدادات الطبية . قلتها

حوثي منعتها جماعات الالتي عرشات الشحنات  وشاهد مندوبو منظمة العفو الدولية .الواقعة تحت سيطرتها
   .وصالح من دخول مدينة عدن

الدويل عىل وجوب سماح جميع أطراف النزاع للمدنيني من موظفي هيئات اإلغاثة  وينص القانون اإلنساني
. اإلنسانية بحرية الحركة والتنقل وحمايتهم من التعرض للهجوم أو املضايقات أو الرتهيب أو الحجز التعسفي

 . يني املحتاجنيويجب عىل أطراف النزاع تيسري وترسيع مرور املساعدات اإلنسانية دون عائق إىل السكان املدن

 المرافق الصحية 

أو  تسبب النزاع بحدوث أزمة صحية رئيسية وأدى إىل عدم انتظام خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية
أما من هم بأمّس الحاجة للحصول عىل   37.منشأة صحية أبوابها يف مختلف أنحاء البالد 160وأغلقت . توقفها
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 الوصول إىل تلك املنشآت واملرافق جراء يف أغلب األحيان عىل ة الطبية فهم غري قادريناملساعدات اإلنسانية أو الرعاي
 حزيران، أبلغت منظمة أطباء بال حدود الخريية/ويف يونيو. يف حالتهم اجتماع عنرصي الخوف وعدم توفر املوارد

  :التايل

رة الحركة والتنقل جراء القتال ستشفى ناجمة عن إغالق الطرق وخطو املصاعب املتعلقة بالوصول إىل امل" 
سيارات  7الدائر وانتشار القناصة وتعرض سيارات اإلسعاف للهجوم أو االختطاف، وهذا ما حصل مع 

كما ُقتل متطوعان . نيسان/بداية شهر أبريل نإسعاف تابعة ملنظمة أطباء بال حدود حيث ُفقدت اعتباراً م
نيسان أثناء تواجدهما داخل سيارة اإلسعاف وال زالت /ريلأب 3يوم الجمعة  مع الهالل األحمر اليمني يف

طواقمنا تواجه مصاعب يف التوجه إىل املستشفى والعودة منه وثمة بعضهم ممن قرر اإلقامة داخل املستشفى 
 38".وعدم مغادرتها

ت الجوية التي نفذتها قوات التحالف عىل صابات أخرى عىل إثر إحدى الرضباوثمة رجل برُت اصبعه وتعرض إل 
مسجد يف محافظة لحج، وأخرب منظمة العفو الدولية أنه لم يكن قادراً عىل الحصول عىل الرعاية الطبية الالزمة يف 

 .من انعدام األمن عىل الطريق ولخشيتهنقص الوقود  جراءمحل إقامته ولم يتمكن من التوجه إىل املستشفى يف عدن 

االستيعابية  التحالف ضغوطاً هائلة عىل القدرةار القتال الربي والرضبات الجوية التي تنفذها قوات وخلق استمر 
ون يف مستشفيات واقعة تحت سيطرة لجان لوقال مدراء وأطباء يعم. للمستشفيات وما تبقى لديها من إمدادات

الحوثي عليها جماعات  التي تسيطرنظرا لتوقف املستشفيات عن العمل يف املناطق (املقاومة الشعبية يف عدن 
واضُطر . األعصاب صيني من قبيل أطباء العيون وجراحيأن هذه املنشآت تفتقر للجراحني واالختصا) وصالح

كما اشتكى هؤالء املدراء واألطباء ملنظمة العفو . الكثري من األطباء واملمرضني املتمرسني إىل الفرار جراء النزاع
آذار املايض لتوقف وزارة الصحة التابعة للحوثي يف صنعاء عن /واتبهم منذ مارسالدولية من عدم استالم ر 

رضب من صنعاء الستالم الرواتب وهو  لهم خياراً آخراً سوى التوجه إىلتحويل الرواتب إىل عدن، ما لم يرتك 
زارة الصحة يف صنعاء املستحيل نظراً لطول مسافة الرحلة وخطورتها والتكلفة الباهظة لها؛ كما افاد هؤالء بأن و 

وقال األطباء يف هذه املستشفيات ومدراؤها . قد توقفت عن تحويل املخصصات اليومية الالزمة لتشغيل املستشفيات
الرضورية من قبيل خيوط العمليات الجراحية وأنابيب شفط السوائل من الرئتني  اللوازمبعض يف  نقص هناك أن

 .والعقاقري املخدرة واملحاليل املخربية والقسطرةوأنابيب التغذية  وأدوات تجبري الكسور

الطبية  اللوازموأخرب املرىض يف املستشفيات وخارجها منظمة العفو الدولية أنهم غري قادرين عىل العثور عىل 
 .الالزمة أو أنهم ال يستطيعون تأمني ثمنها

، قالت سعود عامر النقاهة مرحلة ويف أحد املستشفيات امليدانية يف عدن وهو مستشفى مخصص لرعاية املرىض يف
أنها غري قادرة عىل تناول طعام نظراً  تموز/يوليو 5التي فقدت ساقيها يف هجوم عىل منزلها بقذائف الهاون يف 

لعدم توفر كريس متحرك مناسب إلصابتها وألن استخدام دورة املياه بعد تناولها الطعام يُعد أمراً بالغ الصعوبة 
رجاء إنها بحاجة للحصول عىل كريس خاص الستخدام دورة املياه، فهي ال : "وقالت إحدى قريباتها. لها بالنسبة
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ستخدام دورة املياه، وها هي تذبل وتخرس لدى اضطرارها ال تتناول الطعام جراء املصاعب الجمة التي تواجهها 
  . ناولهن مثل هذه املعدات الطبية األساسيةوقالت املمرضات يف املستشفى أنه ال يتوفر يف مت".  وزنها بشكل كبري

ً  50(ويف نفس املستشفى قالت املمرضات ملنظمة العفو الدولية أن الجرح الذي أُصيبت به فاطمة عيل  جراء ) عاما
حزيران قد تعرض لاللتهاب /يونيو 12إحدى الهجمات بقذائف الهاون بتاريخ  إثرإصابتها بشظية يف بطنها عىل 

وعدم كفايتها ولم يتمكن ) تفميم القولونأكياس عملية (أكياس تحويل مجرى الفضالت  تردي نوعيةبسبب 
  . كي تستخدمها من األكياس من تأمني نوعية أفضل عائلتهااملستشفى أو أفراد 

ويف حي الغربية بمنطقة دار سعد، عرض أحد السكان الذي سبق وأن لحقت به إصابة برصاصة طائشة يف 
امللتهب واملفتوح نظراً لعدم توفر أكياس تحويل مجرى  هي منظمة العفو الدولية جرحايار عىل مندوب/مايو

 .الفضالت وعدم قدرته عىل رشائها من مصادر أخرى

فلقد أخرب عدد من أطباء عدن . طريف النزاع يف اليمن قبلكما تكرر استهداف الطواقم الطبية واملنشآت الصحية من 
لجان املقاومة الشعبية  مقاتيلمنظمة العفو الدولية أنهم وقعوا ضحايا العتداءات أو تهديد بقوة السالح عىل أيدي 

 والحظ مندوبو املنظمة وجود مواقع للجماعات املسلحة ال سيما مضادات الطائرات يف .أثناء توجههم ألداء عملهم
كما شوهد مقاتلو لجان املقاومة الشعبة املناوئة للحوثي وصالح وهم يطلقون . عدد من مستشفيات عدن وتعز

النار من بنادقهم الهجومية داخل مجمع مباني مستشفى الصداقة وقاموا بإطالق قذائف هاون من جوار املبنى 
جماعات الحوثي وصالح عىل أتي رداً من توتسببوا بتعريض املرىض والعاملني يف املستشفى لخطر وقوع هجمات 

 39.در النريانامص

ستشفيات من عدداً من املاملقاتلني وتجاهلهم التام ألهمية حماية املدنيني  قبلكما أجربت السلوكيات املشابهة من 
 40.نيسان املايض/أواخر أبريل منذ قبيل مستشفى الجمهورية يف عدن عىل تعليق عملياته والتوقف عن العمل

ية املناوئة ا يف مدينة تعز، فتقع مستشفيات الروضة والجمهوري والثورة تحت سيطرة لجان املقاومة الشعبوأم
 أفضلطر بدورها عىل مستشفى اليمن الدويل الذي يوصف بكونه واحداً من بني يسللحوثي وصالح التي ت

والحظ مندوبو منظمة العفو الدولية وجود نقاط تفتيش يتواجد فيها مقاتلون أمام . املستشفيات تجهيزاً يف املدينة
كما لوحظ تمركز مركبات تابعة للجان املقاومة الشعبية وقد نُصبت عليها مدافع رشاشة . مباني هذه املستشفيات

قال بعض ضحايا الهجمات ممن كانوا بحاجة للحصول و . متوقفة أمام مدخل مستشفى الروضة عىل سبيل املثال
شعبية واملدنيني املوالني أحد غري مقاتيل لجان املقاومة ال عىل الرعاية الطبية أن مستشفى الروضة ال يسمح بإدخال

، بينما ال يسمح مستشفى اليمن الدويل باملقابل بدخول أحد من غري مقاتيل الحوثي وصالح واملدنيني املوالني لها
اثناء زيارة إال أنه و . ولكن أنكر مدير مستشفى الروضة هذه املزاعم يف مقابلة له مع منظمة العفو الدولية. لهم

 ووقوفمندوبي املنظمة ملستشفى اليمن الدويل، لوحظ تمركز عرشات الجنود بزيهم الرسمي عىل مدخل املستشفى 
                                                      

وبتاريخ .  2015ـموز ت/ يوليو 14و 13و 12هوداً عليها يف وقعت هذه الحوادث التي كان مندوبو منظمة العفو الدولية ش 39
املدينة يف أيدي لجان املقاومة الشعبية وقوات اإلمارات العربية  سقوطتموز، اندلع قتال عنيف بني الجانبني أدى إىل /يوليو 14

  .املتحدة يف اليوم التايل
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 .ائرات يف مرآب سيارات املستشفىمركبات تابعة للحوثي وصالح نُصبت عليها مدافع مضادات الط

االستيعابية عىل صعيد تلقي الحاالت  الطاقةكما اشتكى الكثري من األطباء الذين جرت مقابلتهم يف تعز من ضعف 
أفراد الطاقم عدد املرضية وتدهورها بشكل إضايف جراء نقص الكهرباء واملاء والوقود واألدوية واملعدات الجراحية و 

وأُجربت الكثري من مستشفيات القطاعني العام والخاص عىل إغالق أبوابها ليزيد بذلك حجم الضغط عىل . الطبي
العدد القليل املتبقي من املستشفيات التي ال زالت تعمل ال سيما مع استمرار تدفق حاالت مرضية جديدة يومياً 

كما أدى ارتفاع عدد قتىل القتال الدائر إىل وصول الطاقة . املدينة القتال املستمر يف ناجمة عنناجمة عن إصابات 
االستيعابية لثالجات حفظ الجثث إىل أقىص مستوياتها يف املستشفيات ما اضُطر بعضها إىل استخدام ثالجات 

األمن كما أُجرب املستشفى الجمهوري عىل تعليق تقديم خدماته جراء انعدام .   لحفظ الجثث) آيس كريم(البوظة 
الجانبني الذي تكرر قيامهم بإطالق النار  مقاتيلمحارصاً بني  قد أصبحبعد أن اتضح أن مبنى املستشفى نفسه 

وأخرب أحد أطباء املستشفى مندوبي .  باتجاه بعضهم البعض ليتسببوا بإصابة املستشفى الواقع بينهم غري مرة
نها جراء نقص الكادر الطبي واستمرار القتال ونقص منظمة العفو الدولية أن التحديات اليومية التي يواجهو 

  :  وقال الطبيب. الوقود تحول عىل األغلب دون وصول املرىض إىل املستشفيات لتلقي العالج

نصف الطاقم فقط ال زال عىل رأس عمله فيما تغيب النصف اآلخر إما لعدم توفر املواصالت أو ألن بعضهم  "
وخالل األيام القليلة املاضية، كان . يقيم يف مناطق النزاع املعزولة عن باقي املناطق بحيث ال يمكنهم مغادرتها

ويمكن .  املستشفى يف تراجع إىلد الواصلني لدينا طاقة استيعابية كبرية الستقبال ضحايا القتال ولكن عد
القول أن املنظمات اإلنسانية شبه غائبة ووحدها منظمة اليونيسيف زودتنا ببعض األدوية األساسية 

. ر قسم غسيل الكىل باملاءالصليب األحم زودلإلسعافات األولية ال تفي باحتياجات املستشفى الجمهوري فيما 
ة حراسة املستشفى عىل عاتق املقاومة التي استوىل عنارصها قبل أيام فقط عىل ويف ظل ذلك كله، تقع مسؤولي

 ." ت متبقية بحوزة املستشفىاآخر خمس سيار 

وقال األطباء العاملون يف قسم غسيل الكىل باملستشفى أنهم تمكنوا من االستمرار بتشغيل القسم ولكن بعض 
جية األسبوعية جراء نقص الوقود، األمر الذي أدى إىل وفاة املرىض لم يتمكن من القدوم للخضوع لجلساتهم العال 

 .ثالثة مرىض يف منازلهم

وقال طاقم قسم اإلسعاف والطوارئ يف مستشفى الثورة أن االشتباكات اليومية مستمرة يف محيط املستشفى عىل 
شأة مدنية توفر الرغم من مناشدة املوظفني للفصائل املسلحة املختلفة برضورة تفادي املستشفى بوصفه من

وقال أحد . وكحال غريه من املستشفيات، فيعاني مستشفى الثورة من نقص الوقود.  املساعدة للمرىض والجرحى
أيار وملدة اربعة أيام جراء /مايو 6العاملني يف طواقم اإلسعاف أن قسم الكىل قد اضُطر للتوقف عن العمل بتاريخ 

 .  ثة مرىض عقب إصابتهم بفشل كلوينقص الوقود، األمر الذي أدى إىل وفاة ثال 

نيسان، أُردي موظف اإلسعاف عبد الحليم األصبحي قتيالً عقب إصابته برصاصة يف رأسه أمام /أبريل 20ويف 
من  12:30ويف الساعة . إلسعاف جمال قديس إلطالق النار عليه يف كتفهااملستشفى بينما تعرض سائق سيارة 

نفسه، أُصيب أقارب أحد املرىض املرافقني له  الشهرمن  14رابعة من عرص يوم يار والساعة الأ/مايو 10ظهر يوم 
 . بالرصاص أثناء تواجدهم داخل مجمع مباني املستشفى

عرشات املناسبات التي شهدت قصف كما زود موظفو مستشفى الثورة منظمة العفو الدولية بمعلومات حول 
جرح  إىلأدت و  حزيران/يونيو 1نيسان و/أبريل 26واملدفعية خالل الفرتة ما بني  ستشفى بقذائف الهاونامل

تشفى، شاهد مندوبو منظمة العفو ويف املس. العاملني يف املستشفى ومقتل بعض املرىض وتدمري جزء من مبانيه



 

 

، كما ُعثر يف بكثرة يستخدمها جانبا النزاعملم، وهي قذائف  60دولية بقايا قذائف الهاون وآر بي جي من عيار ال
وقال موظفو املستشفى . ملم 7.2من عيار لرصاص عىل ظروف فارغة  املايض تموز/باحة املستشفى أوائل يوليو

استوىل بالقوة عىل أحدث  قد حدى الجماعات املسلحةينتمي يف الوقت نفسه إل فيه والذي  العاملنيأن أحد املمرضني 
متوقفة الذي كانت السيارة  بأاملر النار عىل قفل بوابة قام بإطالق بعد أن ستشفى يمتلكها املسيارة إسعاف 

 . داخله



 

 

 التوصيات
إلى الدول األعضاء في التحالف بقيادة السعودية، والدول المشاركة في عملية قوات التحالف 

 –من خالل تقديم المعلومات االستخبارية أو اللوجستية وغير ذلك من أشكال المساندة والدعم 
 : ال سيما الواليات المتحدة والمملكة المتحدة

  الواردة يف القانون اإلنساني الدويل عند التخطيط االمتثال الكامل لألحكام والنصوص ذات الصلة
لشن الرضبات الجوية وتنفيذها، وذلك من خالل الحرص عىل عدم استهداف املدنيني واألعيان املدنية 
وعدم شن هجمات ال تميز بني املدنيني واملقاتلني أو تلك التي تتسبب بوقوع خسائر مدنية ال تتناسب 

 اة؛ وحجم امليزة العسكرية املتوخ

  تخاذ جميع االحتياطات املمكنة التي من شأنها أن تقلص حجم الرضر الذي يلحق باملدنيني، بما يف
ك كلما أمكن يذلك من خالل إصدار تحذيرات مسبقة لسكان املناطق املستهدفة بقرب وقوع هجوم وش

 ذلك؛

  التوقف فوراً عن استخدام جميع أنواع األسلحة التي تتسم بكونها غري موجهة أو يكون قطر دائرة
انفجار ذخائرها واسعاً جداً أو تنطوي عىل خطر إلحاق الرضر باملدنيني يف املناطق املحيطة بمكان 

ام األسلحة وعمالً بمقتضيات الحظر املفروض عىل شن الهجمات العشوائية، وضع حد الستخد. سقوطها
 االنفجارية ذات األثر الواسع داخل املناطق اآلهلة بالسكان؛ 

  استحداث آلية قضائية ملموسة تُعنى بالتحقيق بشكل محايد ومستقل يف الحاالت التي ترد تفاصيلها يف
التقرير الحايل وغريها من الحاالت التي تنطوي عىل معلومات ذات مصداقية تفيد بارتكاب انتهاكات 

قات للقانون اإلنساني الدويل ونرش نتائج تلك التحقيقات ومحاكمة من تثبت مسؤوليتهم الجنائية عن وخرو 
 ارتكابها؛ 

  توفري أشكال جرب الرضر والتعويضات املالئمة والعاجلة لضحايا الهجمات غري املرشوعة التي أدت
رد االعتبار وتحقيق الرضا إىل وقوع خسائر برشية وعائالتهم بما يف ذلك التعويض واسرتداد الحق و 

 وضمانات عدم التكرار؛ 

 ارات التي أوقعت خسائر اإلفصاح للعموم عن املعلومات املتعلقة باألهداف العسكرية للرضبات والغ
 ف عن هوية األطراف املشاركة يف التخطيط لها وتنفيذها؛ شكبرشية وال

  اإليعاز لجميع أفراد قوات التحالف باحرتام وحماية العاملني يف مجال توفري املساعدات اإلنسانية
والسماح دون عوائق بدخول جميع املنظمات اإلنسانية  . واإلغاثية ومنشآتها وإمداداتها ووسائل نقلها

اإلغاثة الرضورية دون أي الراغبة بالقيام بأنشطة إنسانية يف جميع أنحاء البالد وحصولها عىل إمدادات 
 تدخل؛  

  االمتناع عن استهداف املنشآت االسرتاتيجية للبنية التحتية حتى إذا وقع استخدامها ألغراض
عسكرية، وذلك يف حال ثبت أن التبعات عىل األجلني القصري والطويل بالنسبة للمدنيني سوف تكون غري 

 .ملتوقع تحقيقها يف هذا النوع من الهجماتمتناسبة مع امليزة العسكرية امللموسة املبارشة ا



 

 

 إلى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي 
  وتوفري املساعدة لضحايا  عالهأمطالبة الدول األعضاء يف التحالف باتخاذ اإلجراءات املدرجة

 الهجمات غري املرشوعة وعائالتهم وتحقيق العدالة وتوفري التعويضات لهم؛ 

  ضمان امتثال جميع الجماعات التي تسيطر الحكومة عليها ألحكام القانون اإلنساني الدول والحرص
عىل محاكمة املقاتلني والجماعات التي يثبت انتهاكها للقانون اإلنساني الدويل والقانون الدويل لحقوق 

 اإلنسان؛ 

  الحرص عىل توقف مقاتيل قوات الحكومة فوراً عن شن الهجمات عىل املدنيني والهجمات العشوائية وفق
 متطلبات القانون اإلنساني الدويل وأن يحرتموا مبدأ التمييز الذي يكفله القانون اإلنساني الدويل؛ 

 جمات من داخل املناطق اآلهلة اإليعاز فوراً لقوات الحكومة والجماعات املتحالفة معها بالتوقف عن شن اله
باملدنيني ال سيما تلك التي تنطلق من داخل أو عىل مقربة من املستشفيات واملدارس ومنازل املدنيني، وإزالة جميع 

األعيان واملرافق العسكرية من مناطق املدنيني أو التوقف عن وضعها هناك، وإعطاء تحذيرات مسبقة ما أمكن 
 يتسنى ملدنيي املنطقة املعنية إخالئها إن كان من املرجح أن يطالهم الهجوم؛  بقرب وقوع هجوم وشيك بحيث

  السماح دون عائق بدخول جميع املنظمات التي توفر املساعدات اإلنسانية واإلغاثية بما يف ذلك
  ضمان سالمة موظفيها واملرور اآلمن ملعداتها وإمداداتها اإلنسانية؛

  والتعويضات املالئمة والعاجلة لضحايا وعائالت ضحايا الهجمات غري توفري أشكال جرب الرضر
املرشوعة التي أدت إىل وقوع خسائر برشية بما يف ذلك التعويض واسرتداد الحق ورد االعتبار وتحقيق 

 الرضا وضمانات عدم التكرار؛

والجماعات المسلحة الموالية لعلي عبد هللا صالح  ينالحوثي جماعة إلى
 الشعبية  ةوالجماعات المناوئة لها ولجان المقاوم

  التوقف فوراً عن شن هجمات ضد املدنيني والهجمات العشوائية وفق مقتضيات القانون اإلنساني الدويل واحرتام
 ما يكفله من املبادئ املتعلقة بالتمييز؛ 

  الهجمات من داخل املناطق اآلهلة باملدنيني ال سيما تلك التي تنطلق من داخل أو عىل التوقف فوراً عن شن
مقربة من املستشفيات واملدارس ومنازل املدنيني، وإزالة جميع األعيان واملرافق العسكرية من مناطق املدنيني أو 

بحيث يتسنى ملدنيي التوقف عن وضعها هناك، وإعطاء تحذيرات مسبقة ما أمكن بقرب وقوع هجوم وشييك 
 املنطقة املعنية إخالئها إن كان من املرجح أن يطالهم الهجوم؛

  وقف استخدام األسلحة االنفجارية غري الدقيقة داخل املناطق املأهولة ال سيما األسلحة التي تتميز
 باتساع قطر دائرة انفجار مقذوفاتها من قبيل املدفعية والهاون والصواريخ غري املوجهة؛

  محاسبة جميع الذين يصدرون األوامر بانتهاك أحكام القانون اإلنساني الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان
 أو يرتكبون االنتهاكات بما يف ذلك القادة وغريهم من املسؤولني رفيعي املستوى؛ 

 ا يف ذلك ضمان السماح بال عائق بدخول جميع املنظمات التي توفر املساعدات اإلنسانية واإلغاثية بم



 

 

 سالمة موظفيها واملرور اآلمن ملعداتها وإمداداتها اإلنسانية؛

  السماح بحرية تنقل املدنيني وحركتهم بال قيود من وإىل تعز وعدن واملناطق املحيطة
بهما، والسماح للمدنيني الراغبني بمغادرة تلك املناطق بالقيام بذلك بحرية ودون تهديد أو 

 .  قيود

 إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
  تشكيل لجنة دولية تُعنى بالتحقيق يف االنتهاكات الخطرية املزعومة ألحكام القانون اإلنساني

الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان التي ترتكبها األطراف كافة منذ اندالع األعمال العدائية يف 
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 ف النزاع عىل االمتثال لواجباتهم القانونية املرتتبة عليهم وتنفيذ التوصيات الواردة يف حث أطرا
 التقرير الحايل؛ 

  ضمان توفري كامل أشكال التعويض بشكل عاجل إىل ضحايا الهجمات غري املرشوعة
 .  وعائالتهم كونها هجمات قد أوقعت خسائر برشية ومادية

 : إلى المجتمع الدولي
  النزاع حيث برزت مخاطر باحتمال استخدامها يف ارتكاب أو تيسري ارتكاب  أطرافقف نقل جميع األسلحة إىل

 انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان أو أحكام القانون اإلنساني الدويل؛ 

  إدانة واالعرتاف بما يُرتكب من انتهاكات وجرائم حرب يف عدن وتعز واليمن عموماً كون التقاعس عن اتخاذ
إجراء معني من شأنه أن يمهد الطريق لحدوث معاناة إنسانية ال تُطاق ويشكل طعناً يف مبدأ عمومية أو عاملية القانون 

 الدويل؛  

  يف االنتهاكات الخطرية املزعومة ألحكام القانون تشكيل لجنة دولية تُعنى بالتحقيق مساندة
اإلنساني الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان التي ترتكبها األطراف كافة منذ اندالع األعمال 

 .2014أيلول / العدائية يف سبتمرب
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