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 ملخٌص 

هذا واقع يومي بالنسبة لنا؛ فالقنابل تنهمر علينا "
من السماء ليل نهار، وال نعلم أي األماكن يمكن 

م، سقطت إحدى وقبل بضعة أيا.  اعتبارها آمنة
كيف يمكننا .  القنابل وسط الدوار المقابل لدكاننا

أن نحمي أطفالنا، وأن نحمي أنفسنا؟ وأنّى لنا 
ذلك أصالً طالما ظلت عمليات القصف عشوائية 

 بشكل كبير وال تتوقف ليالً أو نهاراً؟
ي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية عبد الفتاح حسن عبد الله، الذي لقي والده حتفه جراء إحدى الرضبات الجوية الت

 . 2015تموز / عىل مدينة صعدة يف يوليو

إىل  2015آذار / أدت حملة مدمرة من القصف الجوي االتي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية منذ مارس  
 .مقتل وجرح املدنيني يف اليمن، بينهم الكثري من األطفال

منصور هادي املعرتف بها دولياً، شنت قوات التحالف آالف الرضبات الجوية وبطلٍب من حكومة الرئيس عبد ربه 
.  عىل املناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيني املسلحة، وهي جماعة من الشيعة الزيدية يف شمال اليمن

ستوىل وبدعٍم من تشكيالت من القوات املسلحة التي ظلت عىل والئها للرئيس السابق عيل عبد الله صالح، ا
وبسطوا يف األشهر الالحقة سيطرتهم عىل مناطق  2014أيلول / الحوثيون بالقوة عىل العاصمة صنعاء يف سبتمرب

وركزت رضبات التحالف الجوية عىل أهداف عسكرية، ولكن ثمة مئات الرضبات التي أصابت .  شاسعة من البالد
دارس واألسواق واملحال والدكاكني واملصانع والجسور أعياناً مدنية أيضاً من قبيل املنازل واملباني العامة وامل

 .  والطرق وغري ذلك من منشآت البنية التحتية واملركبات التي تُقّل املدنيني وتنقل املساعدات اإلنسانية

وتُعد محافظة صعدة الواقعة شمال رشق البالد من أكثر املناطق املترضرة جراء رضبات التحالف، ال سيما أنها 
وأما .  قالً للمقاتلني الحوثيني وشنوا انطالقاً منها الكثري من الهجمات والتوغالت داخل الحدود السعوديةتشكل مع

ألف نسمة قبل اندالع النزاع، فلقد تعرضت هي األخرى للدمار بفعل رضبات  50مدينة صعدة التي كانت تؤوي 
فلقد حولت الرضبات والغارات الجوية املدينة .  منقوات التحالف الجوية أكثر من غريها من املدن يف باقي أنحاء الي

 .  وما حولها إىل أنقاض وأجربت معظم سكانها املدنيني عىل الفرار منها

ويعيش اآلالف الذين لم يغادروا محافظة صعدة يف ظل خوف دائم من التعرض للقصف الجوي ناهيك عن 
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لكهرباء منذ أشهر وحصل نقص حاد يف اإلمدادات فلقد انقطعت خدمات املاء وا.  الظروف اإلنسانية املرتدية
وأما القليل املتوفر منها فلقد ارتفعت أسعاره بما يجعله بعيداً عن .  األساسية كاألغذية واألدوية ومشتقات الوقود

وأُصيب النشاط االقتصادي بالشلل ال سيما مع تدمري معظم املحال واألسواق جراء الرضبات .  متناول الكثريين
ة التي تهدد وتعيق أيضاً إيصال ولو كميات صغرية من السلع أو مواد اإلغاثة اإلنسانية ناهيك عن نقص الجوي

وتكرر قيام قوات التحالف باستهداف املركبات التي .  الوقود لتشغيل وسائل نقل هذه املساعدات يف حال توفرها
يق الرئييس الواصل بني محافظة صعدة والعاصمة تحمل املواد الغذائية واملوايش واملساعدات اإلنسانية وتسلك الطر 

  .صنعاء

أيار، أعلنت قوات التحالف مدينة صعدة بكاملها كهدف عسكري لرضباتها وأمهلت سكانها أقل من / مايو 8ويف 
وبعد يوم واحد فقط، أشارت قوات التحالف إىل أن املحافظة بكاملها قد تُعامل عىل أنها أحد .  ساعة ملغادرتها 24
ويُذكر أن إعالن مدينٍة أو منطقٍة بكاملها كهدف عسكري يجري استهدافه يشكل انتهاكاً .  داف العسكريةاأله

ألحكام القانون اإلنساني الدويل الذي ينص عىل أن تراعي الجهة القائمة بالهجوم التمييز يف جميع األوقات بني 
دابري املمكنة الرامية إىل تجنيب السكان املدنيني األهداف العسكرية واألعيان املدنية، ويلزمها باتخاذ جميع الت

إذ يمكن اعتبار مثل هذه املمارسة من شكالً من أشكال العقاب الجماعي يف هذه .  واألعيان املدنية ويالت رضباتها
 .الحال

، اتضح لها أن رضبات قوات 2015تموز / وعندما زارت منظمة العفو الدولية محافظة صعدة يف أوائل يوليو
تحالف الجوية قد تكفلت بتدمري عرشات املنازل واألسواق أو ألحقت بها أرضاراً بما يجعلها غري قابلة لالستصالح ال

ودمرت الشارع التجاري الرئييس يف املدينة وكل املباني العامة تقريباً بما يف ذلك مكتب الربيد واملحكمة والبنوك 
فو الدولية عىل أدلة تثبت استخدام هذه املباني يف أنشطة ولم تعثر منظمة الع.  ومكاتب اإلدارات الحكومية

ولقد .  عسكرية كان من املمكن أن تحول صفتها إىل أهداف عسكرية بما يجعلها عرضة لالستهداف بشكل مبارش
وقتلت الرضبات الجوية عىل املنازل يف .  هذه الهجمات بمقتل عرشات املدنيني وجرح أعداٍد كبرية منهم تتسبب

املحيطة بمدينة صعدة وجرحت املئات من املدنيني غري املشاركني يف النزاع، كان بينهم الكثري من األطفال القرى 
 . والنساء

تموز / حزيران ويوليو/ أيار ويونيو/ رضبة جوية وقعت يف مايو 13وحققت منظمة العفو الدولية يف تفاصيل 
ً  داخل محافظة صعدة وما حولها، وذلك بعد أن أعلن التحالف وتسببت هذه .  مدينة صعدة بكاملها هدفاً عسكريا

ولم .  طفالً  18آخرين بينهم  56امرأة وأدت إىل جرح  22طفالً و 55مدني بينهم  100الرضبات بمقتل نحو 
يوماً وهو رضيع عثر أقاربه عليه مسجًى إىل جانب والدته التي قضت هي األخرى يف  12يتجاوز عمر أصغر القتىل 

 . طفالً  35شخصاً بينهم  55ويف أسوأ حادثة تم التحقيق بتفاصيلها يف هذا السياق، ُقتل .  نفس الرضبة

واتضح أن الكثري من الرضبات اللتي حققت منظمة العفو الدولية يف تفاصيلها كانت رضبات غري مرشوعة كونها 
دنية مقارنة باملكاسب العسكرية استهدفت عمداً أعياناً مدنية أو ألحقت رضراً غري متناسب باملدنيني واألعيان امل

ووثق باحثا املنظمة عرشات .  املتوخاة من الرضبة، أو لكونها أغفلت التمييز بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية
الحاالت التي شهدت مقتل مدنيني غري مشاركني يف القتال مبارشة أو إصابتهم أثناء نومهم أو مزاولتهم ألنشطة 

 .اخل منازلهم أو مقار عملهم أو ما حولهاحياتهم اليومية د

هذا، ويحظر القانون اإلنساني الدويل شن هجمات عىل األعيان املدنية واملدنيني غري املشاركني يف القتال مبارشة، أو 
املدنيني، أو تلك التي تتسبب / املقاتلني واألعيان املدنية/ الهجمات التي ال تراعي التمييز بني األهداف العسكرية
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.  األعيان املدنية ال تتناسب وحجم امليزة العسكرية التي يُتوقع تحقيقها من الهجوم/ بإلحاق أرضار باملدنيني
 .وتشكل هذه الهجمات انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني الدويل وقد ترقى إىل مصاف جرائم الحرب

، يثري نمط الهجمات 2015آذار / مارس 25ومنذ بدء حملة القصف الجوي التي تشنها قوات التحالف اعتباراً من 
التي تستهدف محافظة صعدة ومناطق أخرى يف اليمن الكثري من القلق حيال استهتار قوات التحالف بأرواح 

املدنيني واملبادئ األساسية يف القانون اإلنساني الدويل، ال سيما مع استمرار تسبب هجماتها بوقوع خسائر 
ويشمل .  ب أي تحقيقات من لدنها حتى الساعة يف تفاصيل مثل هذه الرضباتوإصابات يف صفوف املدنيني وغيا

هذا السلوك القائمني عىل التخطيط لتلك الرضبات وتنفيذها، وكذلك الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً التي باركت 
 .   تدخل قوات التحالف بقيادة السعودية

ت مناطق داخل محافظة صعدة وما حولها قنابل ضخمة تزن واستخدمت قوات التحالف يف رضباتها التي استهدف
وتتمتع بقوة انفجارية تتسم باتساع نصف قطر دائرة انتشار ) كغ تقريبا 900أو (رطل  2000الواحدة منها نحو 

آثارها، مع علم تلك القوات مسبقاً أنه من املحتمل أن تتسبب قنابلها بوقوع خسائر يف األرواح وتحدث دماراً 
كما استخدمت قوات التحالف قنابل عنقودية محظورة دولياً لقدرتها .  اً يتجاوز موقع الرضبة املستهدفعشوائي

عىل نطاق منطقة واسعة وجراء ارتفاع نسبة ) قنابل أصغر حجماً أو قنيبالت(عىل نرش مئات الذخائر الثانوية 
باألرض أو الهدف، ما يجعلها بالتايل تمثل ذخائرها الثانوية التي ال تنفجر عادة لدى ارتطام القنبلة األصلية 

تهديداً مستمراً للسكان املدنيني عىل مدار سنوات قادمة، كونها معرضة لالنفجار بمجرد الدوس عليها أو حملها 
  .من األطفال وغريهم ممن ال يدركون طببيعة خطرها

العنقودية وغريها من األسلحة التي  أو تصميم هذه القنابل/ ولقد تكفلت الواليات األمريكية املتحدة بتصنيع و
كما توفر الحكومة األمريكية الدعم اللوجستي واملعلومات .  تستخدمها قوات التحالف بقيادة السعودية

  .االستخبارية لقوات التحالف

وثمة واجب دويل عىل جميع الدول بقتيض منها مراقبة نقل أو توريد شحنات األسلحة أو تقييدها وحتى حظرها 
من معاهدة تجارة األسلحة التي دخلت حيز التنفيذ أواخر العام  6وبموجب املادة .  عض الظروف واألحواليف ب

، ال تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية إذا كانت عىل علٍم وقت النظر يف اإلذن بأن األسلحة 2014
مدنيني يتمتعون بالحماية بتلك الصفة، أو أو األصناف ستُستخدم يف هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو ضد 

 .  جرائم حرب أخرى عىل النحو الوارد تعريفه يف االتفاقات الدولية التي تكون طرفاً فيها

وتضمنت رضبات قوات التحالف التي استهدفت محافظة صعدة وحرصت منظمة العفو الدولية عىل التحقيق يف 
أيلول / ويف سبتمرب.  انون اإلنساني الدويل بما يف ذلك جرائم الحربتفاصيلها ارتكاب انتهاكات خطرية ألحكام الق

جنود سعوديني وخمسة آخرين من البحرين يف األعمال القتالية، كثفت  10جندياً إماراتياً و 45، وعقب مقتل 2015
ة، قوات التحالف من رشاسة حملتها الجوية ال سيما عىل العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيني يف محافظة صعد

وعىل الرغم ".  تدك مواقع املتمردين"وأعلنت وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية أن طائرات التحالف املقاتلة ال تزال 
 .  ، فلقد جرى اإلبالغ عن وقوع إصابات يف صفوف املدنيني"دقيقة"من زعم قوات التحالف أن رضباتها هذه كانت 

ووجود نمط واضح من ارتكاب انتهاكات خطرية ألحكام  ويف هذا السياق، ومع تصعيد حملة القصف الجوي
القانون اإلنساني الدويل عىل مدار عدة أشهر، تناشد منظمة العفو الدولية الدول عىل اختالفها، ال سيما الواليات 

املتحدة واململكة املتحدة وغريهما من الدول التي تورد األسلحة ألعضاء التحالف الذي تقوده السعودية، تعليق 
عمليات نقل شحنات السالح إىل جميع الدول األعضاء يف التحالف التي تنفذ هجمات يف اليمن، ويشمل ذلك القنابل 
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الحربية وقطع غيارها ) املروحيات(املعدة االستخدامات املتعددة والطائرات النفاثة املقاتلة والطائرات العمودية 
 . ومكوناتها

مختلف أنحاء اليمن انتهاكات عىل نطاق واسع لحقوق اإلنسان، بما يف  وارتكبت جميع أطراف النزاع املستعر يف
ومع استهتارهم باملبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدويل، شن أطراف النزاع هجمات .  ذلك ارتكاب جرائم حرب

، ُقتل ما 2015آذار / مارس 25ومنذ .  غري مرشوعة تسببت بمقتل وجرح مئات املدنيني غري املشاركني يف النزاع
كما جرح اآلالف ونزح ما يربو .  شخص، شكل املدنيون أكثر من نصفهم، بينهم مئات األطفال 4000يربو عىل 

  . عىل مليون نسمة

مليون  25واملدنيون غري القادرين عىل الفرار من مناطق النزاع، وبعبارة أخرى معظم سكان اليمن البالغ عددهم 
وكان الحصار الذي تفرضه قوات .  انقة من فعل البرش طالت جميع أنحاء البالدنسمة، من تبعات أزمة إنسانية خ

التحالف عىل واردات السلع التجارية بذريعة وقف وصول إمدادات السالح إىل الحوثيني قد أدى إىل نقص حاد يف 
ملت الهجمات التي كما ح.  املواد الغذائية واألدوية ومشتقات الوقود وغري ذلك من املواد األساسية والرضورية

استهدفت مؤخراً العاملني يف إيصال مواد اإلغاثة يف شمال البالد وجنوبها املنظمات اإلنسانية عىل تقليص حجم 
  .عملياتها أو تعليقها، األمر الذي فاقم من التحديات التي تخلقها األوضاع السيئة أصالً 

زاع إىل ترسيخ مناٍخ اإلفالت من العقاب، والذي قاد بدوره إىل كما أدى انعدام سيادة القانون يف البالد منذ اندالع الن
ومن غري املرجح أن يتغري هذا االتجاه الحايل .  انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان بما يف ذلك ارتكاب جرائم حرب

ة محل بمكان أن تحل املساءل ومن الرضورة.  طاملا ظل أطراف النزاع يشعرون أنه لن تتم معاقبتهم عىل جرائمهم
اإلفالت من العقاب بغية منع انتشار مثل هذه الجرائم أكثر فأكثر وضمان تحقيق العدالة وتعويض الضحايا 

 . وعائالتهم

ويف ضوء ذلك كله، ُوجهت صفعة قوية للعدالة واملساءلة جراء إخفاق مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
نة تُعنى بالتحقيق يف االنتهاكات التي ارتُكبت ضمن سياق النزاع يف وقت سابق من األسبوع الحايل يف تشكيل لج

وقام املجلس عوضاً عن ذلك باعتماد قرار هزيل تقدمت به اململكة العربية السعودية دون أن يمر .   الدائر يف اليمن
ية إىل تشكيل ويف ظل هذه الوضع املؤلم، تدعو منظمة العفو الدول.  عىل ذكر الحملة التي تشنها قوات التحالف

لجنة دولية تُعنى بالتحقيق يف االنتهاكات املزعومة التي ارتكبها أطراف النزاع الدائر يف اليمن، وإقامة الحقائق 
ومن الجدير بالذكر أنه كما يمكن .  وتحديد هوية مرتكبي هذه االنتهاكات بهدف تأمني محاسبة املسؤولني عنها

نة تحقيق دولية ، فيجوز أيضاً تشكيل لجنة مشابهة من خالل ملجلس حقوق اإلنسان أن يأمر بتشكيل لج
استصدار قرار من الجمعية العامة أو مجلس األمن ، أو بمبادرة شخصية من األمني العام لألمم املتحدة أو املفوض 

  . السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان
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 منھجیة البحث
ي أجرتها منظمة العفو الدولية يف محافظة صعدة خالل شهري يستند التقرير الحايل إىل البحوث امليدانية الت

وقام مندوبا منظمة العفو الدولية بزيارة عدد من املواقع التي استُهدفت .  2015تموز / حزيران ويوليو/ يونيو
كما  .  بالرضبات الجوية وأجريا تحقيقاً يف ظروف تلك الرضبات واملالبسات التي أحاطت بها واآلثار التي خلّفتها

قاما بمعاينة شظايا الذخائر املستخدمة يف تلك الهجمات وقام خرباء األسلحة يف وقت الحق بتحليل محتويات 
 .الصور الفوتوغرافية واللقطات املصورة بالفيديو لبقايا تلك الذخائر

ئالت الضحايا شخصاً من الناجني من الهجمات وأفراداً من عا 40وأجرى باحثا منظمة العفو الدولية مقابالت مع 
وأُجريت جميع .  وشهود العيان والطواقم الطبية والعاملني يف املنظمات غري الحكومية والناشطني يف امليدان

 .املقابالت باللغة العربية

، أرسلت منظمة العفو الدولية برسالة إىل وزارة الدفاع السعودية تطلعها فيها عىل 2015أيلول / ويف سبتمرب
ا وتطلب منها الحصول عىل معلومات بشأن طريقة انتقاء األهداف وآلية صنع القرار يف هذا تفاصيل نتائج بحوثه

كما طلبت املنظمة من السلطات .  اإلطار واملنطق وراء شن الرضبات الجوية التي جرى توثيقها يف التقرير
ولم تتلق .  واردة يف التقريرالسعودية أن تطلعها عىل نتائج أية تحقيقات قامت بها حتى اآلن عىل صعيد الحاالت ال

 . منظمة العفو الدولية أي رد من السلطات السعودية بهذا الخصوص حتى وقت طباعة التقرير الحايل
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 مخالفة أحكام القانون الدولي  

كنت أمر بجانب النهر في طريق عودتي إلى "
البيت لحظة تعرض منازلنا للقصف في حوالي 

ً  10الساعة  ) أعوام 4(حسن وُقتل ابني .  صباحا
عاماً ووالدتي  12وابنتي تيسير البالغة من العمر 

ُمنّور وشقيقتي عزيزة وابنتها ذات األعوام الستة 
سلسبيل وابن شقيقي وابنته محمد ويسرى 

سنة على  16سنوات و 9اللذان يبلغان من العمر 
التوالي وابنة عمي شماء وبناتها الثالث، ألطاف 

هن سنة واحدة وثالث وتبلغ أعمار (وزهرة وبتول 
كما أُصيبت ).  سنوات وست سنوات على التوالي

زوجتي وابني اآلخر البالغ من العمر أربعة أعوام 
ً  16رفقة ابنة أخي البالغة من العمر    ."عاما

 عيل قاسم صالح الشيبة، تاجر موايش ووالد أربعة أطفال

حزيران / أيار ويونيو/ وقعت خالل مايو رضبة جوية 13أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات يف تفاصيل 
 22طفالً و 59مدنٍي بينهم  100وتسبب هذه الرضبات بمقتل نحو .  تموز يف محافظة صعدة وما حولها/ ويوليو

 . طفالً  18شخصاً آخراً بينهم  56امرأة وجرح 

ت املممتلكات والبنية وخلصت منظمة العفو الدولية إىل أن الرضبات التي تسبب بمقتل املدنيني وإصابتهم ودمر 
التحتية املدنية قد كانت عىل نحو متكرر غري متناسبة أو عشوائية الطابع، ويظهر يف بعض الحاالت أنها كانت 

وتخالف مثل هذه الهجمات أحكام القانون اإلنساني الدويل .  تستهدف املدنيني أو األعيان املدنية بشكل مبارش
 . وتشكل جرائم حرب
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 فاً عسكرية إعالن المدن أهدا

مهلًة نهائية لجميع لسكان مدينتي صعدة ومران  1أيار املايض، أعطت قوات التحالف بقيادة السعودية/ مايو 8يف 
وعىل حد .  يف الشمال برضورة مغادرتهما خالل ساعات، وأعلنت أنهما قد اصبحتا ضمن قائمة األهداف العسكرية

الن املدنيتني هدفاً عسكرياً سارية املفعول حتى وقت طباعة علم منظمة العفو الدولية، فال زالت صالحية إع
وقال العميد أحمد العسريي من الجيش السعودي والناطق الرسمي باسم قوات التحالف الذي .  التقرير الحايل
  : تقوده بالده

قيناها عىل اعتباراً من اليوم وكما تذكرون جميعاً فلقد أعلنا من خالل وسائل اإلعالم واملنشورات التي أل"
مران وصعدة والتحذيرات التي أصدرناها سابقاً للمدنيني اليمنيني يف هاتني املدينتني برضروة االبتعاد عنهما 

كما قد أعلنا عن اعتبار صعدة ومران أهدافاً عسكرية موالية .  كونهما سوف تشهدان تنفيذ عمليات فيهما
ل مناطق هاتني املدنيتني ونكرر تحذيرنا لجميع مليليشيات الحوثيني، وعليه فسوف تشمل العمليات كام

املدنيني برضورة االبتعاد عن هذه الجماعات ومغادرة املناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيني أو تلك التي 
  2."يحتمون فيها

وجاء ذلك عقب أنباء صدرت عن مصادر حكومية سعودية تحدثت عن شن جماعة الحوثي املسلحة هجمات 
وأخرب سكان   3.آخرين يف مدينة نجران السعودية 11حدود تسببت بمقتل خمسة مدنيني وجرح صاروخية عرب ال

تحذرهم فيها برضورة  4محافظة صعدة منظمة العفو الدولية أن طائرات التحالف قد ألقت عليهم منشورات
أشار الناطق باسم قوات  ويف اليوم التايل،.  مغادرة جميع السكان املدنيني للمحافظة بحلول الساعة السابعة مساءا

التحالف يف بيان آخر إىل حقيقة أن قوات التحالف قد تكون تعاملت مع كامل مناطق محافظة صعدة عىل أنها 
   5.منطقة تشكل هدفاً عسكرياً للرضبات

                                                      

ت واملغرب وقطر والسودان واإلمارات العربية املتحدة يف التحالف الذي تقوده اململكة تشارك البحرين ومرص واألردن والكوي 1
ووافقت الصومال عىل فتح مجالها الجوي ومياهها اإلقليمية .  العربية السعودية، ونفذت رضبات جوية وهجمات برية يف اليمن

ال زالت الواليات األمريكية املتحدة واململكة املتحدة وقواعدها العسكرية أمام قوات التحالف وتعهدت السنغال بإرسال جنود و 
  .   تزودان التحالف بالدعم اللوجستي واملعلومات االستخبارية

: مؤتمر صحفي للعميد أحمد العسريي، الناطق الرسمي باسم قوات التحالف بقيادة السعودية 2
s://www.youtube.com/watch?v=l38aLG9l_echttp )متوفر بالعربية.(  

 2015أيار / مايو 7" أشخاص جراء قصف الحثيني ملدينة نجران بمنطقة جازان 10وفاة "صحيفة سعودي غازيت  3
)http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20150507243023 .(  

لم تطلع منظمة العفو الدولية عىل املنشورات التي تم إسقاطها عىل صعدة ولكنها اطلعت عىل نسخ من منشورات مشابهة  4
تحذير إىل الشعب اليمني، تقوم ميليشيات : "وجاء فيها قال السكان أنها أُلقيت من الطائرات عىل محافظة حجة املجاورة
وضماناً لسالمتكم، .  وسوف يتم الرد عىل مصادر النريان.  الحوثي برضب قرى سعودية حدودية انطالقاً من داخل قراكم

لعفو الدولية أن ولم تستطع منظمة ا".  القيادة املشرتكة لقوات التحالف –عليكم مغادرة القرى التي يتواجد الحوثيون فيها 
  .تتحقق من هوية الجهة التي ألقت املنشورات

لقد ذكرت لكم " 2015أيار / مايو 9الناطق باسم قوات التحالف بقيادة السعودية، العميد أحمد العسريي، مؤتمر صحفي،  5
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وحتى لو كانت هناك أهداف عسكرية متواجدة داخل املنطقة، فيشكل إعالن مدينة أو منطقة بأكملها هدفاً 
 ً  6.انتهاكاً للحظر املفروض عىل شن الهجمات العشوائية عسكريا

يوجه كل طرف يف النزاع إنذارا مسبقا ومجديا يف حالة الهجمات التي قد "كما ينص القانون اإلنساني الدويل عىل أن
ولكن التحذير الذي وجهته قوات التحالف للسكان لم   7".تمس السكان املدنيني، ما لم تحل الظروف دون ذلك 

ويظهر .  ن مجدياً، بل كان مبهماً ومفرطاً يف عموميته وشمل مدينتني بالكامل مع عرشات اآلالف من سكانهمايك
ويف ظل انقطاع .  أن البيان الثاني يشري إىل أنه قد جرى توسيع الرقعة الجغرافية بحيث تشمل املنطقة بكاملها

از ويستحيل أن تكون املنشورات التي ألقتها طائرات التيار الكهربائي، فال يتمكن معظم السكان من مشاهدة التلف
 . التحالف قد وصلت إىل السكان كافة

وحتى عىل فرض وصول التحذير إىل جميع السكان خالل الوقت املطلوب، فمن غري املنطقي أن تتوقع من عرشات 
منوحة لهم، وهي عبارة عن بضع اآلالف من السكان أن يبادروا بالفرار من تلك املناطق ضمن إطار املهلة الزمنية امل

كما من املحتمل أن يكون استهداف قوات .  ساعات فقط، ال سيما مع نقص الوقود وعدم توفر وسائل املواصالت
بما يف ذلك تلك املتجهة إىل (التحالف فيما مىض للمركبات التي تسري عىل الطرق املتجهة إىل خارج محافظ صعدة 

قد تسبب بثني بعض السكان عن مغادرة ) لكه معظم النازحني عىل األرجحصنعاء وهو االتجاه الذي سوف يس
كما لم يرافق املهلة النهائية التي منحتها قوات التحالف للسكان .  مدينة صعدة خشية التعرض لهجمات مماثلة

 أية ضمانة بعدم تعرضهم لخطر شن هجمات ضدهم ثناء تنقلهم عىل) ومران(املدنيني ملغادرة محافظة صعدة 
 .الطرق ولم تحدد أية مسارات آمنة بعينها

ويف جميع األحوال، فإن مجرد االكتفاء بتوجيه التحذير للسكان ال يعفي الجهة القائمة بالهجوم من واجب مراعاة 
الحظر املفروض عىل شن هجمات مبارشة عىل املدنيني أو األعيان املدنية، وال يجعلها يف حٍل من واجب اتخاذ 

فمنازل املدنيني ال تتحول إىل أهداف عسكرية بمجرد تحذير .  رضورية التي تكفل عدم املس باملدنينياالحتياطات ال
وعىل نفس املنوال، فال تنتقص التحذيرات من واجب الجهة القائمة بالهجوم عىل صعيد تحديد حجم .  ساكنيها

حرص عىل أال يكون األثر الذي يلحق األرضار الجانبية ومقارنتها بامليزة العسكرية املتوخاة من الهجوم، وال
 8.باألعيان املدنية غري متناسب

                                                                                                                                       

ة صعدة قبل أي منطقة واستهدفت عملياتنا باألمس منطق... باألمس أن املعادلة قد تغريت وعليه فسوف تكون الردود مختلفة
..." أخرى، وأنا هنا أتحدث عن محافظة صعدة ومدينة صعدة ومدينة مران يف محافظة صعدة

https://www.youtube.com/watch?v=l38aLG9l_ec   
واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات الدولية  1949آب / أغسطس 12ة يف الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املربم 6

املطبقة عرفاً يف املنازعات املسلحة غري الدولية ) أ/5(51، املادة )الربوتوكول اإلضايف األول(املسلحة 
)ihl/eng/docs/v1_rul_rule13#Fn_17_1-www.icrc.org/customaryhttps:// " ( تُحظر الهجمات بالقصف

بأية طريقة أو وسيلة تتعامل مع عدد من األهداف العسكرية املتباعدة واملتمايزة بوضوح والتي تقع يف مدينة أو بلدة أو قرية 
  ".عىل أنها هدف عسكري واحد أو منطقة أخرى تضم تركيزاً مشابهاً ملدنيني أو أعيان مدنية،

، األقسام ذات الصلة التي تتمتع بصفة القانون اإلنساني الدويل العريف )2(57الربوتوكول اإلضايف األول، املادة  7
)docs/v1_cha_chapter5_rule20ihl/eng/-https://www.icrc.org/customary .(  

  ).  https://www.icrc.org/ihl/WebART/470-750065 ,) (ب/5( 51الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 8 
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 سنوات من النزاع وانعدام االستقرار  10: صعدة
ست حلقات ضمن مسلسل املواجهات املسلحة  2009و 2004شهدت صعدة خالل الفرتة الواقعة ما بني عامي 

رئيس السابق عيل عبد الله صالح وجماعة الحوثي ، ودارت رحاها بني قوات ال)عادة ما يُشار إليها بالحروب الست(
جراء مقتل حسني  2004أيلول / وانطلقت رشارة أعمال العنف يف سبتمرب".  أنصار الله"املسلحة املعروفة بسام 

بدر الدين الحوثي، رجل الدين الشيعي الذي ينتمي للطائفة الزيدية وزعيم حركة الشباب املؤمن ومؤسس الحركة 
 . الحوثية

ويف .  تل وأُصيب عدد ال يُحىص من املدنيني وتعرضت صعدة لدمار عىل نطاق واسع جراء تلك النزاعات املتكررةفقُ 
نهاية املطاف، اتسعت رقعة القتال املحلية لتطال محافظات أخرى، بل وطالت الجارة اململكة العربية السعودية يف 

وانتهت األعمال العدائية بالتوصل لوقف إلطالق .  ني، والتي ردت بشن رضبات جوية مميتة عىل الحوثي2009عام 
، ولكن ظلت نقاط التوتر القائمة منذ أمد بعيد دون حل وانبثقت تظلمات جديدة عن تلك 2010النار أوائل عام 
  .الحروب الست

احتجاجات تزامناً مع قمع  2011وأُجرب الرئيس عبد الله صالح عىل االستقالة عقب انعدام االستقرار السيايس يف 
وخالل السنوات الثالث التالية، شارك الحوثيون يف .  شعبية واسعة خرجت منددًة بحكمة وبالفساد املسترشي

العملية االنتقالية السياسية، ومؤتمر الحوار الوطني املدعوم من األمم املتحدة، بينما حرصوا يف الوقت نفسه عىل 
وهو أمر أدى إىل زيادة وترية  –من املحافظات املجاورة بسط سيطرتهم عىل مناطق يف محافظة صعدة وأجزاء 

املواجهات مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي وصلت ذروتها مع استيالء الحوثيني عىل العاصمة 
 .2015والسيطرة عىل املزيد من األرايض داخل اليمن يف أوائل العام  2014ايلول / صنعاء يف سبتمرب

 بة والعشوائية الهجمات غير المتناس

ثبت أن الكثري من الرضبات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية عىل محافظة صعدة وحظيت 
برتكيز بحوث منظمة العفو الدولية قد كانت هجمات غري مرشوعة من حيث أنها استهدفت عمداً املدنيني واألعيان 

يزة العسكرية املتوخاة منها، أو أنها لم تراِع التمييز بني هذه األعيان أو ألحقت بهم أرضاراً غري متناسبة وامل 9املدنية
 . واألهداف العسكرية

وحتى لو كان قتال املتمردين أو الثوار املتمركزين بني السكان املدنيني وداخل مناطقهم يخلق تحديات من نوع 
ص عىل تقليص حجم الرضر الذي خاص، بما يف ذلك صعوبة تحديد هوية األهداف العسكرية وتدمريها مع الحر 

هذه التحديات يف الحسبان، ويحظر التذرع بها  10يمس املدنيني، فتأخذ قواعد القانون اإلنساني الدويل العريف
أو التقاعس عن اعتماد تدابري احتياطية توفر الحماية  12أو غري املتناسبة 11لتربير شن الهجمات العشوائية

                                                      

  .مقارنًة بامليزة أو املكاسب العسكرية املتوقعة من شن الرضبة 9
انظر كذلك الربوتوكول اإلضايف األول، .  1القاعدة " دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف"لدولية للصليب األحمر اللجنة ا 10

، واملتعلق بحماية ضحايا 1949آب / أغسطس 12، والربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املربمة يف 48املادة 
  ).2(12املادة ) إلضايف الثانيالربوتوكول ا(املنازعات غري الدولية املسلحة 

من  599. ، ص156والقاعدة ) أ/4(51، الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 12دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  11
  .الدراسة
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 13.للمدنيني

ة من هجمات أخرى استهدفت أهدافاً عسكرية ومنشآت البنية التحتية ومباٍن حكومية وتشري األدلة املستوحا
ومركبات تسري عىل الطرق يف مناطق أخرى من اليمن إىل أن قوات التحالف تمتلك القدرة عىل رضب أهدافها 

أخرى من ويف تحقيقاتها التي أجرتها يف رضبات جوية أخرى يف مناطق .  املنتقاة بهامش معقول من الدقة
اتضح ملنظمة العفو الدولية أن قوات التحالف قد استهدفت عىل نحو متكرر برضباتها الجوية القواعد  14البالد،

ويف الوقت نفسه، عثر فريق   15.العسكرية التي تسيطر عليها قوات الحوثي املسلحة  والقوات املوالية لصالح
محافظة صعدة أكثر من مرة، ما يشري إىل أنها قد كانت املنظمة عىل أدلة تفيد برضب نفس األهداف املدنية يف 

 .بالفعل هي الهدف املقصود من الرضبة

وعىل سبيل املثال، وفيما يتعلق بأربع رضبات جوية حققت منظمة العفو الدولية فيها، رُضبت منازل بعينها أكثر 
منظمة العفو الدولية ست أسواق داخل كما زار باحثا .  من مرة بما يوحي بأنها كانت هي األهداف املقصودة فعالً 

صعدة وما حولها تعرضت للرضبات الجوية، وقامت املنظمة بتحليل محتويات لقطات الفيديو املصورة عقب 
 ً ولقد تكرر الهجوم عىل بعض تلك .  وقوع رضبات جوية استهدفت أسواقاً يف القرى والبلدات املجاورة أيضا

وتُعترب األسواق من األعيان املدنية .  ن املدنيون متواجدين داخلها بكثافةاألسواق حتى يف وضح النهار عندما كا
ولم تعثر منظمة العفو الدولية عىل أدلة تشري إىل ان تلك األسواق كانت .  التي ال يجوز استهدافها أو مهاجمتها

   .تُستخدم ألغراض عسكرية حينها

عىل مدرسة الزهراء الكتائنة إىل الشمال الرشقي من وسط  كما حقق باحثا منظمة العفو الدولية يف تفاصيل الهجوم
وأخرب .  ولم يعثر الباحثان يف املدرسة عىل أي دليل يشري إىل أنها كانت تُستخدم ألغراض عسكرية  16.مدينة صعدة

سكان املنطقة باحثّي املنظمة أن املدرسة قد ُقصفت بعد ساعات من تنزيل شحنة قمح فيها بغية تخزينها هناك 
 .بانتظار توزيعها عىل السكان

                                                                                                                                       

  .ب األحمرمن دراسة اللجنة الدولية للصلي 599. ، ص156من قواعد القانون اإلنساني الدول العريف، والقاعدة  14القاعدة  12
  ). 2(57الربوتوكول اإلضايف األول، املادة  13
يُظهر تحليل الرضبات الجوية واألسلحة املتسخدمة أن قوات : اليمن"انظر عىل سبيل املثال، تقرير منظمة العفو الدولية  14

 2015تموز / يوليو 2" التحالف بقيادة السعودية قد تسببت بمقتل عرشات املدنيني
)-saudi-shows-analysis-airstrike-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/yemen

civilians/-of-scores-killed-arabia  .(  
تنحى عىل عبد الله صالح من منصبه بعد أكثر من ، وعقب اندالع قالقل سياسية عىل نطاق واسع يف البالد، 2011أواخر عام  15

وحل محله نائبه .  ثالثة عقود أمضاها يف السلطة، وذلك بعد التوصل إىل اتفاق ييُمنح بموجبه الحصانة من املالحقة القضائية
نصب الرئاسة بشن ست حمالت عسكرية ضد املتمردين الحوثيني يف وقام صالح أثناء شغله مل.  عبد ربه منصور هادي

ولكن قام صالح والقوات املوالية له بالتحالف هذه املرة مع جماعة الحوثي .  2009و 2004محافظة صعدة ما بني عامي 
 ً أيار / ملسلحة يف مايووأعلن صالح رسمياً عن تحالفه مع جماعة الحوثي ا.  املسلحة ضمن سياق النزاع املسلح الدائر حاليا

2015.  
، تمكن باحثا منظمة العفو الدولية من تحديد إحداثيات موقع املدرسة 2015تموز / يوليو 3أثناء زيارتهما للموقع بتاريخ   16

  . N 43°46'16.3"E"51.2'56°16 :، وهي عىل النحو التايل) GPS(عرب نظام تحديد املواقع العاملي 
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ويف األشهر التي سبقت زيارة فريق منظمة العفو الدولية إىل محافظة صعدة، هاجمت قوات التحالف منشآت 
البنية التحتية الرئيسية يف املدينة وما حولها ملحقًة بها أرضاراً فادحة، وشمل ذلك رضب منشآت شبكتي املاء 

اني الحكومية وسط املدينة وإحدى محطات التلفزة ومبنى املحكمة ومكاتب والكهرباء وأبراج االتصاالت واملب
النائب العام واملالية والجوازات والربيد واملرصف الزراعي وإحدى منظمات تعليم الخياطة ومحو األمية ومحطات 

  17.الوقود وسبع أسواق مختلفة والشارع التجاري الرئييس للتسوق يف املدينة

.  أي جميع األهداف التي ليست أهدافاً عسكرية –ساني الدويل شن الهجمات عىل األعيان املدنية ويحظر القانون اإلن
التي تسهم إسهاماً فعاالً يف العمل العسكري، سواء بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها والتي يحقق 

  18.السائدة يف حينه ميزة عسكرية مؤكدةتدمريها تماماً أو جزئيا، أو االستيالء عليها، أو تعطيلها يف األحوال 
ويعرتي منظمة العفو الدولية القلق حيال طريقة تفسري قوات التحالف ملا يعنيه مفهم األعيان العسكرية، ويظهر 

 . عىل وجه التحديد هو تفسري مفرط يف عموميته" ميزة عسكرية مؤكدة"أن تفسريها ملفهوم 

إىل طائفة واسعة من املواقع التي طالتها رضبات قوات التحالف الجوية من  واستناداً إىل الزيارات التي قامت بها
قبيل األسواق والبنوك واملقار واملباني الحكومية واملحال واملباني اململوكة للقطاع الخاص، ومن وحي املقابالت التي 

جود أي نشاط عسكري من شأنه أجرتها مع سكان املناطق املدنيني، لم تعثر منظمة العفو الدولية عىل أدلة تفيد بو 
أن يربر اعتبارها أهدافاً عسكريًة يف حينه، وملا تقم قوات التحالف حتى تاريخه بإبراز أي دليل يثبت أن تلك املباني 
قد استُخدمت كمواقع قتالية أو مراكز قيادة عسكرية أو مقار لتصنيع األسلحة أو تخزينها، وال حتى بما يثبت أنها 

وال يجوز .  ي غرض آخر من شأنه يف حينه أن يجعل منها أهدافاً من املرشوع القيام برضبهاكانت تُستخدم أل 
تفسري مفهوم امليزة العسكرية عىل هذا النحو الفضفاض والواسع بما ينتقص من احرتام الحظر املفروض عىل 

مات يهدف إىل إلحاق الرضر فالزعم بأن مفهوم هذه الهج.  استهداف األعيان املدنية أو يجرده من جديته ومحتواه
بالوضع االقتصادي أو تحطيم معنويات السكان املدنيني بغية إضعاف قدرة الطرف اآلخر عىل القتال هو تشويٌه 

وإذا .  للمعنى القانوني ملا يشكل فعالً أهدافاً عسكرية ويقوض من الحماية التي يوفرها القانون اإلنساني الدويل
 أساس مثل تلك االعتبارات، فسوف تشكل الهجمات انتهاكاً ألحكام القانون ثبت استهداف هذه األعيان عىل

 .اإلنساني الدويل وتصبح بمثابة جرائم حرب

ولكنها ال تصبح .  ثمة أعيان يُحتمل أن تُستخدم ألغراض عسكرية من قبيل منشآت توليد الكهرباء وتخزين الوقود
عود بميزة عسكرية أو نظراً الحتمال استخدامها لتحقيق أغراض أهدافاً عسكريًة ملجرد أن القيام بتدمريها قد ي

 .عسكرية

فال يجوز أن تكون امليزة العسكرية املرشوعة مجرد احتمال قائم أو أفضلية غري محددة، وإال فيمكن استخدام هذا 
ألعيان املدنية التفسري للمفاهيم بما يكفل تربير جميع الهجمات عىل اعتبار وجود مجرد احتمال باستخدام جميع ا

وفيما يتعلق باألعيان التي ال يمكن الجزم بأنها تُستخدم ألغراض عسكرية،   19.ألغراض عسكرية من حيث املبدأ
                                                      

  .2015تموز / دولية مواقع هذه الرضبات كلها وأجريا مقابالت معع سكان املنطقة أوائل يوليوزار باحثا منظمة العفو ال 17
  . 8دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  18
ميزة "عبارة ) 2024يف الفقرة رقم (يورد التعليق املرجعي للجنة الدولية للصليب األحمر عىل الربوتوكول اإلضايف األول  19

ويف حال الشك، ... من غري املرشوع شن هجوم يتيح الحصول عىل ميزة محتملة أو غري محددة"بالقول أنه " ؤكدةعسكرية م
  ".فيجب أخذ اعتبارات ضمان سالمة املدنيني يف الحسبان
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" ً  20.وفق ما تقتضيه أحكام القانون اإلنساني الدويل" فيجب االفرتاض حينها بأنها ال تُستخدم استخداماً عسكريا

ام املزدوج هي بالفعل هدف عسكري مرشوع، فيتعني عىل الطرف وإذا وقع الجزم بأن املنشأة ذات االستخد
وإذا رجحت كفة حجم .  املهاجم أن يجري تقييما مسبقاً للرضر الذي يُرجح أن يمس املدنيني قبيل تنفيذ الهجوم

  21.األرضار وغلبت عىل امليزة املتوخاة، فينبغي الرتاجع حينها عن مهاجمة تلك املنشأة

بات التي ينفذها التحالف عىل منشآت البنية التحتية يف اليمن عموماً ومحافظة صعدة ولعل نمط ونطاق الرض
ويف واقع األمر، فيظهر أن هذه الهجمات أو .  خصوصاً يعكسان التفسري املفرط يف االتساع ملفهوم امليزة العسكرية

التي تُعد معقل الحوثيني الرضبات تهدف إىل إلحاق شكٍل من أشكال العقاب الجماعي بحق سكان محافظة صعدة 
  . التاريخي وترمي كذلك إىل النيْل من القدرات العسكرية للحوثيني يف الوقت نفسه

 ) الحالي(أكبر العوامل التي تتسبب بمقتل المدنيين في النزاع 

كرب عدد تُعد القنابل االنفجارية التي تسقطها طائرات التحالف بقيادة السعودية العامل األول املسؤول عن مقتل أ
منظمة العمل "وخلص تقرير مشرتك صادر عن مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية و.  من املدنيني يف النزاع اليمني

 : غري الحكومية إىل ما ييل) AOAV" (ضد العنف املسلح

نيني أدت شدة العنف الذي يستخدم األسلحة االنفجارية يف البالد إىل وقوع أعداد من القتىل والجرحى بني املد"
هي أكرب من أعداد قتىل هذه األسلحة  2015يف اليمن بسبب هذه األسلحة أثناء األشهر السبعة األوىل من عام 

وجاءت غالبية حاالت مقتل املدنيني أو إصابتهم الناجمة عن العنف .  وجرحاها يف أي بلد آخر من بلدان العالم
باملائة من إجمايل  60أو ( 2015تموز / يوليو 31ي إىل كانون الثان/ يناير 1املسلح يف اليمن خالل الفرتة من 

جراء استخدام األسلحة االنفجارية املحمولة جواً من قبيل الصواريخ والقنابل الضخمة التي ) عدد الحاالت
حالة وفاة وإصابة يف اليمن  3287ووثقت منظمة العمل ضد العنف املسلح ما مجموعه .  تسقطها الطائرات
أي أنه قد وقع ما (باملائة من هذه الحاالت  82وشكل املدنيون .  ة االنفجارية املحمولة جواناجمة عن األسلح

  22)".وفاة وإصابة بني املدنيني 2682مجموعه 

وتشمل قائمة األسلحة االنفجارية التي تُطلق من الجو عىل الرقعة الجغرافية التي يغطيها التقرير الحايل أسلحة 
 Mark/MK( الواليات املتحدة ألغراض االستخدامات املتعددة من القنابل من طراز جرى تصميمها أو إنتاجها يف

بفئاتها املختلفة، والتي عثر باحثا منظمة الدولية عىل بقاياها يف املواقع التي طالتها رضبات التحالف الجوية ) 80
 ً  : بقيادة السعودية، وتتضمن تحديدا

  القنابل من طراز)MK 82   (اً باسم واملعروفة أيض)BLU-111/B  ( رطل  500وتزن) 225وايل 
ً  87(رطالً  192وتحمل نحو ) كغ  .من مادة الرتايتونال شديدة االنفجار) كغ تقريبا

                                                      

  ).3(52الربوتوكول اإلضايف األول، املادة  20
  . 8للصليب األحمر، القاعدة ، ودراسة اللجنة الدولية )5(51الربوتوكول اإلضايف األول، املادة  21
األسلحة االنفجارية يف : حالة أزمة"مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة العمل ضد العنف املسلح تقرير مشرتك بني  22

  ).  .org/sites/dms/Documents/Yemen%20EWIPA%20report.pdfhttps://docs.unocha" (2015اليمن، 
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  والقنابل من طراز)MK 83  ( واملعروفة أيضاً باسم)BLU-110/B  ( رطٍل  1000وتزن)كغ  453
 ً ً  201(رطالً  445وتحمل نحو ) تقريبا  .الرتايتونال شديدة االنفجار من مادة) كغ تقريبا

  والقنابل من طراز)MK 84   ( أو املعروفة باسم)BLU-117  ( رطٍل  2000وتزن)907  ً ) كغ تقريبا
ً  428(رطالً  945وتحمل نحو  من مادة الرتايتونال شديدة االنفجار، وتُعد األكرب بني فئات ) كغ تقريبا

 MK 80  .(23(القنابل من طراز 

وعثر باحثا منظمة  24من القنابل العنقودية التي تُطلق من الجو، وهي ذخائر محظورة دولياً، كما استُخدم نوعان
 : العفو الدولية عىل بقايا من شظاياها يف املواقع التي طالتها رضبات قوات التحالف، وتشمل األنواع التالية

  قنابل أمريكية الصنع من طراز)CBU-87 ( انوية من طراز ذخرية عنقودية ث 202تحمل كل منها
)BLU-97  (25.  
  وقنابل أمريكية الصنع من طراز)CBU-105 ( املزودة بصاعق تفجري يعمل بجهاز استشعار وتحمل

عبوات ذخائر ثانوية مزودة أيضاً بصاعق يعمل بجهاز استشعار وتحمل كل منها أربع ذخائر  10
 26.ثانوية بدورها

اضية يف دعم التحالف الذي تقوده السعودية، وأنها مستمرة يف وكررت حكومة الواليات املتحدة الترصيح بأنها م
ونُقل عن نائب وزير الخارجية األمريكي أنثوني جي .  تزويد قواته بالسالح والدعم اللوجستي واالستخباري

بلينكن قوله أن الواليات املتحدة سوف تعكف عىل ترسيع إيصال شحنات السالح إىل اململكة العربية السعودية 
للتنسيق مع نظرائها السعوديني، ما يشري إىل متانة التعاون القائم بني الطرفني " خلية تخطيط مشرتكة"كيل وتش

  27.يف هذا اإلطار

أفادت مصلحة األبحاث التابعة للكونغرس األمريكي أن مبيعات عقود  28كانون الثاني،/ ووفق تقرير نرشته يف يناير
                                                      

إذ يتفاوت الوزن الفعيل لهذه القنابل حسب نوع الزعانف املزودة بها وصواعق التفجري .  األوزان بالرطل هي أوزان تقريبية 23
  .وغري ذلك من املكونات املستخدمة يف تجميعها

تُطلق برياً، ويحمل كل  )M26(واريخ محملة بذخائر عنقودية من طراز ثمة نوع ثالث من الذخائر العنقودية، وهي ص 24
طراز الذخائر التقليدية املحسنة ثنائية االستخدام، وقد جرى استخدامه يف  من) M77(ذخرية ثانوية من عيار  644واحد منها 

واريخ العنقودية تقتل وتصيب الص: اليمن"انظر تقرير املنظمة .  شمال اليمن وفق ما وثقته منظمة هيومان رايتس ووتش
munition-cluster-https://www.hrw.org/news/2015/08/26/yemen-( 2015آب / أغسطس 26" العرشات
dozens-injure-kill-rockets  .(  

املثبتة بثقل، الذخائر الثانوية )   BLU-97(القنابل العنقودية من طراز "لعمل اإلنساني ومكافحة األلغام األرضية منظمة ا 25
  ). http://www.nolandmines.com/SubsBLU97.htm" (ذات األثر املضاعف

؛ )  CBU-97 (SUU-66)(القنابل العنقودية أمريكية الصنع من طراز "ات غري املنفجرة رفع الوعي الجماعي باملقذوف 26
bomb/4589243463-cluster-97-uxo.com/#/cbu-http://www.cat .  

 7" سالح إىل السعودية يشري إىل تورط الواليات املتحدة أكثر فأكثرترسيع إيصال شحنات ال"صحيفة نيويورك تايمز  27
 houthis.html-http://www.nytimes.com/2015/04/08/world/middleeast/yemen( 2015نيسان / أبريل

.(  
/ يناير 23بالنشارد، . كريستوفر م" خلفية والعالقات مع الواليات املتحدة: السعودية"التابعة للكونغرس  مصلحة األبحاث 28
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ترشين / مليار دوالر خالل الفرتة ما بني أكتوبر 90رياض قد وصلت إىل نحو الدفاع األمريكية املقرتح إبرامها مع ال
وتتضمن هذه املبيعات املزمعة أسلحة ومعدات ترتاوح ما بني تزويد .  2014والشهر نفسه من عام  2010األول 

ابات من طراز الرياض بمروحيات من طراز أبايش ومدافع الهاوتزر إىل املركبات املصفحة والصواريخ املضادة للدب
، أوردت وكالة أنباء 2015أيلول / ويف أوائل سبتمرب  .وقنابل ناهيك عن توفري التدريب ذي الصلة) TOW" ( تاو"

بلومبريغ أن إدارة الرئيس أوباما قد أبلغت الكونغرس بشكل غري رسمي عن عزمها استئناف تزويد اململكة العربية 
بوحدات ذخائر الهجوم املبارش املشرتك "، بما يف ذلك تزويدها "توجيهبآالف وحدات الذخائر دقيقة ال"السعودية 

 29".املزودة بنظام تحديد املواقع العاملي باستخدام األقمار الصناعية

ولطاملا ظلت اململكة العربية السعودية أيضاً من بني كبار مستوردي السالح من اململكة املتحدة منذ ستينات القرن 
وما   30.من صادرات السالح الربيطانية% 42، شكلت السعودية وجهًة لنحو 2013و 2009 وما بني عامي.  املايض

رخصة تصدير إىل  37، منحت بريطانيا موافقتها عىل إصدار 2015تموز / يوليو 1آذار و/ مارس 15بني 
 31.السعودية رصحت أنها ليست مخالفة لواجباتها املرتتبة عليها وفق أحكام معاهدة تجارة األسلحة

أنه ثمة واجب عىل جميع الدول قد يؤدي يف حال عدم مراعاة مقتضياته إىل جعل تلك الدول عرضة ومما ال شك فيه 
للمساءلة القانونية بموجب القانون الدويل ما لم تقم بمراقبة نقل أو توريد شحنات األسلحة أو تقييدها بل وحتى 

عاهدة تجارة األسلحة التي دخلت حيز التنفيذ أواخر من م 6وبموجب املادة .  حظرها يف بعض الظروف واألحوال
، ال تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية إذا كانت عىل علٍم وقت النظر يف اإلذن بأن 2014العام 

األسلحة أو األصناف ستُستخدم يف هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو ضد مدنيني يتمتعون بالحماية بتلك 
   32.ئم حرب أخرى عىل النحو الوارد تعريفه يف االتفاقات الدولية التي تكون طرفاً فيهاالصفة أو جرا

وعالوة عىل هذا االلتزام الذي تقتضيه املعاهدة، فقد تصبح الدول عرضة للمساءلة القانونية وفق أحكام القانون 
محظورة يف القانون الدويل من  الدويل العريف ملجرد قيامها بمساعدة دولة أخرى أو معاضدتها يف ارتكاب أفعال

                                                                                                                                       

  ). http://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf :( 2015كانون الثاني 
يات املتحدة الستئناف تزويد اململكة باألسلحة عشية زيارة العاهل السعودي إىل البيت استعداد الوال "بلومبريغ بيزنيس  29

arms-03/saudi-09-erg.com/news/articles/2015http://www.bloomb-( 15-2أيلول / سبتمرب 3" األبيض
house-white-visit-to-king-as-s-u-by-readied-resupply  .(  

سيميون تي فيتزمان وبيرت دي " 2013اتجاهات عامة يف عمليات نقل األسلحة دولياً، "معهد ستوكهولم لبحوث السالم  30
  ). http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1403.pdf( 2. ، ص2014آذار / فيتزمان، مارس

" 3711سؤال مكتوب رقم / السعودية: تجارة األسلحة"برملان اململكة املتحدة  31
)-statements/written-answers-questions-http://www.parliament.uk/written

23/3711-06-question/commons/2015.(  

web.s3.amazonaws.com/wp-https://unoda-( 5-4. ، ص6معاهدة تجارة األسلحة، املادة 32 
content/uploads/2013/06/English7.pdf ( ؛ يمكن اقتباس النص حرفياً من تقرير منظمة العفو الدولية املعنون

 ACT :رقم الوثيقة( 2015شباط / فرباير" تطبيق معاهدة تجارة األسلحة من أجل ضمان حماية حقوق اإلنسان"
 .org/download/.../ACT3000032015ENGLISH.PDFamnestyhttps://www.( 5-4. ص)  03/201530/0

.(  



 "نهار ليل السماء من علينا القنابل تنهمر"  
 اليمن شمال يف القصف تحت املدنيون

 2015ترشين األول /أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 31/2548/2015: الوثيقة رقم

19 

قبيل الهجمات املوجهة ضد األعيان املدنية أو املدنيني الذين يتمتعون بالحماية بتلك الصفة أو يف ارتكاب جرائم 
ويف السياق نفسه، فإن تزويد دولة أخرى بوسائل إسناد وغريها من الوسائل املادية من قبيل   33.حرب أخرى

علم الدولة األوىل بأن معداتها أو اسلحتها سوف تُستخدم يف ارتكاب أو تيسري ارتكاب املعدات العسكرية مثالً مع 
انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني الدويل قد يجعل الدولة املصدرة عرضة للمساءلة القانونية وفق أحكام القانون 

 . الدويل

اصيلها يف محافظة صعدة، فلقد اتضح وعىل صعيد رضبات قوات التحالف التي حققت منظمة العفو الدولية يف تف
وتناشد منظمة .  أنها تتضمن ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني الدويل بما يف ذلك ارتكاب جرائم حرب

العفو الدولية الدول، ال سيما الواليات املتحدة واململكة املتحدة وغريهما من الدول التي تورد األسلحة ألعضاء 
القيام بتعليق نقل شحنات السالح إىل جميع الدول األعضاء يف التحالف التي تنفذ  34السعودية التحالف الذي تقوده

هجمات يف اليمن، ويشمل ذلك القنابل املعدة لألغراض العامة متعددة االستخدام والطائرات النفاثة املقاتلة 
 .املقاتلة وقطع غيارها ومكوناتها) املروحيات(والطائرات العمودية

 

                                                      

دويل، الكتاب السنوي مسودة املواد الخاصة بمسؤولية الدول تجاه األعمال املحرمة دولياً، مع التعليقات، لجنة القانون ال 33
  .36. ، ص16، املجلد الثاني، الجزء الثاني، املادة 2001للجنة، 

تشارك كل من البحرين ومرص واإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر والسودان واألردن واملغرب أيضاً يف التحالف الذي  34
  .تقوده اململكة العربية السعودية
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شھدت وقوع إصابات في  حاالت 
األرواح بین المدنیین جراء الضربات 

 الجویة
  35تموز/ يوليو 1مدينة صعدة، 

تموز، كان ماجد أمني الحمرَيي جالساً عىل الجانب املقابل من الطريق الذي أُقيم عليه / يف ليلة األول من يوليو
شنت قوات التحالف ثالث رضبات جوية مبنى من ثالثة طوابق ويضم شققاً سكنية تقيم عائلته فيه؛ وحينها 

وتسبب الهجوم بمقتل أحمد الذماري الذي .  اقع إىل الشمال من وسط مدينة صعدةالو متعاقبة عىل املبنى املذكور 
عاماً، وتسبب بإصابة ستة من أفراد عائلة الحمريي وهم  40يعمل بائعاً للخضار والفواكه ويبلغ من العمر 

ً  18(الرضيعة نايا الحمريي  ً  26(ووالدتها أنهار ) شهرا ً  48(وجدتها سمرية ) عاما  19(وخالتيها نضال ) عاما
 ً ً  21(ونورا ) عاما ً  23(وخالها وسام ) عاما باإلضافة إىل جرح ثالثة رجال كانوا يعملون عىل إصالح منزل ) عاما

 . العائلة

 : وقال ماجد أمني الحمرَيي ملنظمة العفو الدولية

املنطقة أمام املبنى، ثم أصابت الثانية الطابق األول منه فيما أصابت الثالثة الطابق أصابت الرضبة األول "
عاماً  15وكنت أجلس مقابل املبنى عىل الجانب اآلخر من الطريق رفقة شقيقي البالغ من العمر .  الثاني

نها كانت أذكر أن كل ما سمعته هو صوت هدير الطائرة وبدا كما لو أ.  وشاهدت كل يشء بشكل مبارش
وتوجهت إىل املبنى إلخراج عائلتي .  ثم سمعت دوي االنفجار.  تهبط مصدرًة صوت أشبه ما يكون بالصفري

فلقد وصلنا .  وكله من الله.... منه بعد الرضبة األوىل، كي أجلب والدي وشقيقي، ثم وقعت الرضبة الثانية
 36." ساقهالناصية عندما وقعت الرضبة الثانية، وحينها أُصيب شقيقي يف

كما أُصيب جراء الرضبات أحد باعة الخضار والفواكه أثناء تواجده يف دكانه الكائن أسفل املبنى وأُصيب عامالن  
التيار الكهربائي مقطوع يف صعدة، : "وأضاف ماجد قائالً .  كانا منهمكنْي يف إصالح نوافذ شقة عائلة الحمريي

لحاجتهما إىل الكهرباء لتشغيل أدواتهما وال يتوفر التيار الكهربائي إال  وعليه فلقد اضُطر العامالن إىل العمل ليالً 
 ".لبضعة ساعات ليالً عندما يعمل املولد الكهربائي

كما أخرب ماجد الحمريي باحثّي املنظمة كيف يعيش هو وعائلته يف ظل خوف كبري من التعرض للرضبات الجوية 
 : كل ليلة

                                                      

، استخدم باحثا منظمة العفو الدولية نظام تحديد املواقع العاملي 2015تموز / يوليو 3أثناء زيارتهما للموقع بتاريخ  35
  .  N 43°45'27.3"E"50.2'56°16 :ملعرفة إحداثيات موقع الرضبة، والتي جاءت عىل النحو اآلتي

  . 2015تموز / يوليو 3مقابلة أُجريت يف مدينة صعدة بتاريخ  36
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وكنت أنام رفقة ابنتي الصغرية .  وية، حرصنا عىل النوم أسفل الساللممنذ بدء رضبات قوات التحالف الج"
وكانت .   نايا تحت الساللم يف الطابق األريض من املبنى فيما نام باقي أفراد العائلة تحت ساللم الطابق األول

ا عىل قيد عائلتي تشاهد التلفاز داخل غرفة املعيشة لحظة وقوع الرضبة، ولو كنا نياماً ساعتها ملا بقين
ً .  فلقد انتقينا أكثر األماكن أماناً داخل املنزل، أي تحت الساللم.  الحياة  "ولكن املنزل قد ُدمر بالكامل تقريبا

 : وأوضح ماجد لباحثي املنظمة أن هذه ليست هي املرة األوىل التي يجري فيها استهداف هذا الحي، واضاف قائالً 

ومقر الرشطة العسكرية الذي ال يبعد عن منزلنا أكثر من  125لواء سبق  وأن استهدفت رضبة أخرى موقع ال"
 ".ولكن الكتيبة لم تكون تزاول نشاطها وقت وقوع الرضبة.  مرت فقط 500

وأخرب الجريان باحثي املنظمة أن الكثري من سكان الحي قد فروا منه عقب وقوع الرضبة قبل أسابيع عىل مباني 
 1زيد من سكان الحي قد بادروا بالفرار عقب استهداف منزل الحمريي بتاريخ الجيش والرشطة القريبة، وأن امل

إذ لم يكن يقيم يف ذلك املبنى وقت وقوع الرضبة غري عائلة الحمريي ومالك املنزل وأرسته الذين .  تموز/ يوليو
بعد سقوط القنبلة  يقيمون يف الجانب الرشقي من الطابق األريض منه، وتمكنوا من الفرار دون أن يلحق بهم أذى

وكان محل بيع الخضار والفواكه يف الطابق األريض قد ظل فاتحاً أبوابه حتى .  األوىل أمام الجانب الغربي من املبنى
  37.وقت متأخر من الليل جرياً عىل عادة املحال يف شهر رمضان

م ونصف من وقوعها، وعاينا تموز أي بعد يو / يوليو 3وزار باحثا منظمة العفو الدولية موقع الرضبة بتاريخ 
بقايا وحدات الذخائر التي عثرا عليها بني األنقاض واتضح أنها تتسق من حيث الوزن واملواد مع القنابل التي ُعثر 

وشاهد الباحثان   38.عليها يف مواقع الرضبات الجوية األخرى داخل محافظة صعدة وغريها من املناطق يف اليمن
فجار أمام املبنى السكني، وقال الشهود أنها نقطة ارتطام القنبلة األوىل باألرض وقد حفرة بقطر مرتين خلفها االن

وظهر أن املبنى قد تدمر جزئياً ال سيما واجهته الغربية والساللم فيما .  امتألت بالحطام والطوب جراء الرضبة
ولم يعثر باحثا املنظمة .  جارتعرضت املنازل املجاورة لدرجات متفاوتة من األرضار الناجمة عن قوة عصف االنف

 .عىل أدلة تشري إىل استخدام املبنى ألغراض عسكرية

ويشري تكرار تعرض نفس املبنى لعدة رضبات إىل أنه كان الهدف املقصود من الرضبة فعالً، ولربما نظراً لصلة 
ا أرص السكان عىل قوله القرابة البعيدة التي تجمع سكانه بحميد الحمريي قائد الرشطة العسكرية، والذي وفق م

وحتى ولو فرضنا .  لباحثي املنظمة أنه لم يعد يقيم يف املبنى، ولم يتواجد فيه أو عىل مقربة منه وقت وقوع الرضبة
مدنياً يجعل  20أنه كان متواجداً يف املبنى وقت وقوع الرضبة فعالً، فإن استهداف املبنى بهذا الشكل وبداخله نحو 

  ).وامليزة العسكرية املرجوة منه(رجح هجوماً غري متناسٍب من هذا الهجوم عىل األ 

                                                      

 18أبوابها حتى أوقات متأخرة من الليل خالل شهر رمضان، الذي بدأ هذا العام يف  اعتادت املحال التجارية عىل فتح 37
  .تموز/ يوليو 17حزيران وانتهى بتاريخ / يونيو

من حيث الوزن والسماكة والتماسك (تحمل الشظايا املعدنية التي ُعثر عليها يف موقع هذه الرضبة نفس الخصائص  38
خرى التي عثر باحثو منظمة العفو الدولية عليها يف عرشات مواقع الرضبات األخرى يف التي تتمتع بها الشظايا األ ) واللون

  .  صعدة وغريها من األماكن يف اليمن
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 39حزيران/ يونيو 13وادي دماج، الصفراء، محافظة صعدة، 

حزيران، قتلت قوات التحالف ثمانية أطفال وامرأتني من عائلة السيلمي وجرحت سبعة آخرين من / يونيو 13يف 
بعد الظهر  12:30لك بعد أن قامت تلك القوات يف الساعة اقاربهم بينهم اربعة أطفال وامرأتان وأحد الرجال، وذ

 .بقصف منزل العائلة يف الصفراء، إحدى القرى الواقعة جنوب رشق مدينة صعدة

ومن عىل أطالل منزله الكائن عىل الطرف الشمايل من القرية، تحدث عبد الله أحمد يحي السيلمي مع منظمة العفو 
وقال عبد الله أنه أثناء تأديته .   طفله الذي لم يتجاوز سنة واحدة من العمرالدولية، وأخرب الباحثني عن مقتل 

الصالة يف أحد املساجد القريبة رفقة أقاربه، سمع دوي االنفجار وُهرع عائداً ليجد مشهداً مروعاً ال يُكاد يوصف 
 : وأضاف قائالً .  من الرعب

ً  20كنا وقت صالة الظهر يف املسجد الذي يبعد نحو " شخصاً وقت  19عن املنزل الذي كان يؤوي  مرتا
وكان جميع سكان املنزل خال واحداً فقط  من النساء األطفال ممن لم يكن لهم عالقة .  تعرضه للقصف

 ً وكان األطفال متواجدين داخل املنزل نظراً ألنه قد حان وقت تناول الغداء، وإال لكنت وجدتهم .   بالقتال أبدا
ً يلعبون يف الخارج، األم وسقط بني القتىل الرضيع عبد الحكيم .  ر الذي تسبب بمقتلهم أو إصابتهم جميعا

)12  ً ً  17(ووالدته وفاء ) يوما ثم عثرنا عىل جثة صفية عند مدخل املنزل، حيث كانت تجلس مع طفليها ) عاما
ً  18(وزهرة ) سنوات 3(يوسف  تشال جثثهم من بني لقد ُقتلوا الثالثة، واستغرقنا األمر ثالثة أيام الن).  شهرا

 40."األنقاض، ولقد تمزق جسد يوسف إىل اشالء

  : وقال رجل من أقارب العائلة واسمه محمد شارك يف أعمال اإلنقاذ بعد الرضبة

ولم يكن قد تجاوز .  كانت اللهاية ال زالت يف فم الرضيع عقل عندما انتشلناه جثة هامدًة من بني األنقاض"
 ً شهراً وعثرنا عليه  14وأما محمد فكان عمره .  ذلك اليوم مع عيد ميالده األول وتصادف.  عمره عاماً واحدا
وعندما انتشلنا براء وشقيقتها جهينة، كانت هذه .  متوفيني بني األنقاض) ست سنوات(وشقيقته مريم 

حديداً  األخرية ال زالت عىل قيد الحياة قبل أن تلفظ أنفاسها بعد بضعة أيام ويف اليوم األول من رمضان ت
وأما اصغر الناجني عبد امللك، فهو .  وكانت جهينة يف السابعة من عمرها فيما كانت براء يف الرابعة من عمرها

رضيع لم يتجاوز عمره ستة أشهر، وعثرنا عليه بني ذراعي جدته عائشة التي احنت بجسدها فوقه كي 
وبالله عليكم، ملاذا قام السعوديون .  مدوأُصيبت عائشة ولكنها نجت ولله الح.  تحميه، فلم يلحق به أذى

بقصف بيتنا؟  فهذه مزرعة، ونحن مدنيون، ولم يكن يف املكان غري النساء واألطفال، وكان ابن عمي أحمد 
وكونه كان يشعر بتوعك يومها، فلم يرافقني إىل املسجد، وكان يصيل يف غرفته لحظة .  الرجل الوحيد يف املنزل
  41".عندما انتشلناه من بني األنقاض مصاباً، كان ال زال منهمكاً يف صالتهو .  تعرض املنزل للقصف

                                                      

إحداثيات املوقع التي تكفل باحثا منظمة العفو الدولية بتحديدها باستخدام نظام تحديد املواقع العاملي عىل النحو كانت  39
  . N 43°48'59.9"E"38.8'53°16 :اآلتي

  .2015تموز / يوليو 5مقابلة أُجريت يف وادي دماج، الصفراء، صعدة، بتاريخ  40
  . 2015تموز / يوليو 5مقابلة يف وادي دماج بالصفراء، صعدة،  41
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وزار باحثا منظمة العفو الدولية املوقع بعد ثالثة أسابيع من وقوع الرضبة ولم يعثرا عىل أمر غري مألوف بني 
ي وقطع األثاث يف أنقاض املنزل الذي تناثرت مقتنياته من قبيل ألعاب األطفال  والكتب واملالبس وأدوات الطه

ولم يعثر باحثا .  ولم يعثرا عىل أي أثر لألسلحة أو يلمسوا آثار تواجد عسكري داخل املنزل أو يف محيطه.  املكان
املنظمة عىل أدلة تثبت أن سكان املنزل من الرجال كانوا من املقاتلني، مع التنويه أنه لم يكن أحد منهم متواجداً 

 ً ويف أحسن األحوال، يربهن هذا الهجوم عىل التهور واالستهتار بأرواح .  فقط لحظة وقوع الرضبة خال واحدا
املدنيني، ولو كانت تتوفر بحوزة القائمني بالهجوم معلومات عن وجود مقاتلني داخل املنزل، لكان لزاماً عليهم أن 

فلو تم اتخاذ   .يتخذوا خطوات للتحقق من تواجدهم أوالً، ثم التيقن من هوية األشخاص اآلخرين داخله
 . االحتياطات الرضورية، لتم إلغاء الهجوم ألن من كانوا داخل املنزل هم من املدنيني فقط

 42حزيران/ يونيو 8حار، محافظة صعدة، سبني معاذ، صبر، 

حزيران، تسببت إحدى رضبات التحالف الجوية عىل مزرعٍة يف منطقة بني معاذ النائية إىل / يونيو 8صبيحة يوم 
الغربي من صعدة، بمقتل ثالثة أطفال واثنتني من النساء الحوامل وإصابة طفلني آخرين ومسن يبلغ من  الشمال
 .عاماً وجميعهم من عائلة هلهل 61العمر 

 Mark (MK)(أمتار عثر باحثا املنظمة فيها عىل بقايا قنبلة من طراز  10وخلفت الرضبة الجوية حفرة بقطر 
وأخرب الناجون من الهجوم منظمة العفو   43.م معدة لالستخدامات املتعددةوهي قنبلة أمريكية التصمي) 80

 22الدولية أن املزرعة تعرضت لثالث رضبات جوية متتالية، األمر الذي قذف ببعض أفراد العائلة البالغ عددهم 
.  قتىل إال بعد اربعة أياموقالوا أنهم لم يعثروا عىل جثة أحد األطفال ال.  فرداً إىل مسافة عدة أمتار من قوة االنفجار

ولم تعثر منظمة العفو الدولية عىل ما يفيد بوجود نشاط عسكري يف محيط املنزل وتناثرت يف األرجاء املقتنيات 
 .البسيطة التي كانت يف املنزل

ً  28(ونجا املزارع عمار محمد هلهل  .  ممن الهجوم، الذي فقد عىل إثره زوجته الحامل وابنته جراء الهجو )  عاما
 : وقال ملنظمة العفو الدولية

ونحن فقراء .  فنحن مجرد مزارعني بسطاء نزرع القات والخرضاوات.  ال أعلم سبب قيامهم بقصف منزلنا"
فلقد ُقتلت زوجتي .  لقد قتلونا بال سبب.  ونميض جل وقتنا  يف العمل كي نكسب ما بالكاد يسد رمق عائالتنا

وزوجة أبي صفية ) وكالهما عمره سنتان(وشقيقاي صقر وعبد اللطيفنبيلة عيل وابنتي الصغرية فاطمة 
ً .  غالب كما أُصيب .  وكانت كل من زوجتي وزوجة أبي يف األشهر  األخرية من حملهما.  لقد ُقتلوا جميعا

لقد كانت القنابل من القوة .  والدي وشقيقي وشقيقتي الصغريين وكالهما ملا يتجاوز عمره ثالث سنوات
واستغرق األمر أربعة أيام للعثور عىل جثة الصغري .  قوة عصف االنفجار قذفت بنا بعيداً عن املنزلبحيث أن 

   44".مرتاً عن املنزل 50عبد اللطيف بعد أن قذفته قوة عصف االنفجار مسافة 

                                                      

 :إحداثيات املنطقة التي قام باحثا منظمة العفو الدولية بتحديدها لدى زيارتهما املوقع عىل النحو اآلتيكانت  42
16°58'11.2"N 43°38'19.7"E  .  
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 "نهار ليل السماء من علينا القنابل تنهمر"  
 اليمن شمال يف القصف تحت املدنيون

 

 2015ترشين األول /أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 31/2548/2015: الوثيقة رقم

24 

اء وسقطت قذف بي االنفجار يف الهو : "وأما والد عمار الذي لحقت به عدة إصابات يف ظهره ورقبته وذراعيه، فقال
 45".مرتاً من املنزل 30فوق تلك الشجرة عىل بعد 

 46حزيران/ يونيو 4ة، ماجز، محافظة صعدة، لالمغسل، الجعم

.  يقيم افراد عائلة الشيبة يف بيوت شديدة التالصق بمنطقة املغسل يف ماجز إىل الشمال الرشقي من مدينة صعدة
لتحالف التي أسقطتها خالل أربع رضبات جوية ممتالية حزيران، اخرتقت قنابل قوات ا/ يونيو 4وصبيحة يوم 

 .أطفال وثالث نساء، وُجرحت امرأة أخرى واثنني من األطفال 8فرداً من العائلة بينهم  11بيوتهم املتالصقة، فُقتل 

بني أنقاض املنزل املدمر، وهي من )   MK 80(وعثر باحثا منظمة العفو الدولية عىل شظايا من قنابل من طراز 
وكما هي الحال يف باقي رضبات قوات .  نوع القنابل الذي دأبت قوات التحالف عىل استخدامه يف رضباتها الجوية

التحالف، فم يتم العثور عىل أثر واضح ألهداف عسكرية يف املوقع الذي استهدفته الرضبات املتعددة ومحيطها، 
  . وكان ضحاياها من النساء واألطفال

 : شيبة الذي يعمل تاجراً للموايش ولديه أربعة أطفالوقال عيل قاسم صالح ال

 10كنت أمر بجانب النهر يف طريق عودتي إىل البيت لحظة تعرض منازلنا للقصف يف حوايل الساعة " 
 ً ) أعوام 4(وُقتل ابني حسن .  كانت مذبحة؛ ماذا عساي أقول لكما؟ إنها مذبحة بكل معنى الكلمة.  صباحا

عاماً ووالدتي ُمنّور وشقيقتي عزيزة وابنتها ذات األعوام الستة سلسبيل  12من العمر وابنتي تيسري البالغة 
سنة عىل التوايل وابنة عمي شماء وبناتها  16سنوات و 9وابن شقيقي وابنته محمد ويرسى ولهما من العمر 

كما ).  يلوتبلغ أعمارهن سنة واحدة وثالث سنوات وست سنوات عىل التوا(الثالث ألطاف وزهرة وبتول 
ً  16أُصيبت زوجتي وابني اآلخر البالغ من العمر أربعة أعوام رفقة ابنة أخي البالغة من العمر   47."عاما

وعندما زار باحثا املنظمة املوقع بعد أربعة أسابيع من وقوع الرضبة، قال الناجون من أفراد العائلة أنه لم يكن قد 
 .ر ثالث سنواتتم العثور بعد عىل جثة زهرة البالغة من العم

كانت عائلة : "وقال عيل الشيبة وهو يشري إىل جيف رؤوس ماشيته النافقة وقد تبعثرت أشالؤها حول املنزل املدمر
لقد كانت مجموعة من النساء واألطفال فقط يف هذا املنزل .  فرداً تقيم هنا، أن وأشقائي وأرسنا 20مكونة من 

رأساً من البقر  20فأنا أمتلك .  نمتلك أسلحة، وال عالقة لنا بالحرب ونحن تجار ماشية وال.  املكون من طابقني
 ".قد دمروا كل يشء) أي قوات التحالف(رأساً أو يزيد من املاعز، ولكنهم  50و
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 48حزيران/ يونيو 3حار، محافظة صعدة، سالعرم، بني معاذ، صبر، 

 الجانب الرشقي من العرم، لم تكن تدرك عندما دمرت رضبات التحالف الجوية مجموعة مكونة من تسعة منازل يف
مساءا بمقتل ما ال  5إذ تسبب الهجوم الذي وقع يف الساعة .  أنها قد بعثرت أشالء مجتمع بأكمله يف واقع الحال

  .امرأة 11طفالً و 35وشملت قائمة القتىل .  من سكان تلك املنازل وجرح تسعة آخرين 55يقل عن 

ع الناجني من هذا الهجوم عىل القرية الواقعة شمال غرب صعدة، وأفادوا بأن عددا وتحدثت منظمة العفو الدولية م
من الرضبات الجوية املتتابعة أصابت القرية وأنها ظلت مستمرة حتى أثناء القيام بجهود اإلنقاذ بحثاً عن الجثث 

 . والنتشال الناجني من بني األنقاض

وقال صالح .  صالح برص الله بما يف ذلك أطفاله الستة وزوجته فرداً من عائلة املزارع 21وتسبب القصف بمقتل 
 : ملنظمة العفو الدولية

ُقتل شقيقي صالح وزوجته علياء وزوجتي أمينة محمد ووالدتي فاطمة هادي وأطفايل الستة وأبناء "  
ً  21لقد ُقتلوا جميعاً، وبلغ عدد القتىل من عائلتي .  شقيقي القرية وقت وقوع وكنت يف املزرعة خارج .  فردا

وسمعت صوت الرضبة وجئت ألرى .  الرضبة بينما كانت زوجتي داخل املنزل أثناء لعب أطفايل يف الخارج
واستغرق األمر عدة أيام النتشال جميع الجثث، حيث اضُطررنا للحفر بني .  منزيل وقد أصبح كومة من الركام

 49."رؤوسنا يف األثناء األنقاض بحثاً عن الجثث بينما ظلت الطائرات تحلق فوق

ً  11كما ُقتل أحد أطفال غالب ضيف الله األربعة، ويبلغ من العمر  ووصف غالب الهجوم ملنظمة العفو .  عاما
 :الدولية قائالً 

ووقعت أربع رضبات وبفاصل زمني .  مرت من هنا 200عقب الرضبة األوىل، كنت يف منزل صديقي عىل بعد "
عاماً بعد  11وُقتل أكرب أبنائي  واسمه معاذ، كان عمره .  نية والثالثة والرابعةمقداره ساعة بني الرضبات الثا

وكان معاذ يلعب مع أطفال صادق حمود األربعة، .  أن أُصيب بشظية يف رأسه تسببت بوفاته عىل الفور
نقاض فيما منهم تحت أأل  12وُدفن نحو .  وابنتي عمي وبعض األطفال اآلخرين؛ ولقد ُقتلوا جميعاً عىل الفور

وأقسم أنه لم تكن هنا مستودعات .  كان الباقون بني الركام واضُطررنا للحفر مطوالً كي نعثر عىل الجثث
 50".فو مجرد مكان يقيم فيه مواطنون عاديون.  سالح ولم تشهد املنطقة تواجداً ألحد من قادة الحوثيني

لجثث، وأن بعض الضحايا قد ُقتلوا عندما عاودت وقال السكان أن األمر قد استغرق خمسة أيام النتشال جميع ا
وقالوا أنه ال يوجد مقاتلون أو حوثيون .  قوات التحالف قصف املنطقة أثناء جهود اإلنقاذ ومحاوالت انتشال الجثث

وأطلع .  ولم تعثر منظمة العفو الدولية عىل أدلة تشري إىل وجود نشاط عسكري يف القرية.  يقيمون يف القرية
منظمة العفو الدولية عىل إحدى املدارس املهجورة عند الطرف الرشقي للقرية تعرضت لقصف قوات السكان 
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كما أطلع السكان .  التحالف قبل شهر من تاريخ تلك الرضبات دون أن توقع أية إصابات نظراً لكونها مهجورة
  51.ا بني األنقاضقالوا أنهم قد عثروا عليه)   MK 80(باحثي املنظمة عىل بقايا قنابل من طراز 

ولكن من الواضح أن الغالبية .  ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من الجزم بهوية كل ضحية من ضحايا الهجوم
وحتى لو كان مقاتلو الحوثيني بني القتىل، فمجرد وجودهم بحد .  العظمى منهم هي من النساء املدنيات واألطفال

فال بد حينها إن كان الهجوم يستهدف املقاتلني أن .  رية يجوز استهدافهاذاته ال يجعل من تلك املنازل أهدافاً عسك
وعليه فإن تنفيذ هذه الرضبة لحظة تواجد كبري للمدنيني .  يأخذ بالحسبان وجود عدد كبري من املدنيني حولهم

 ).وامليزة العسكرية املتوخاة منه(يجعل منها هجوماً غري متناسٍب 

 2دة، مدينة صعدة، محافظة صعدة، المباني التجارية، حي الجمي
 52حزيران/ يونيو

تكرر قيام قوات التحالف باستهداف الشارع التجاري الرئييس يف مدينة صعدة الكائن جنوب رشق املدينة القديمة، 
ما ألحق به دمارا كبرياً، وأدى إىل مقتل وجرح أصحاب املحال التجارية ورواد السوق، وقطع أرزاق مئات العائالت 

  .كانت تعتمد عىل ما يدره النشاط التجاري يف الشارع عليهم من دخل التي

حزيران، تسببت إحدى تلك الرضبات الجوية املتكررة بمقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر / يونيو 2وصبيحة يوم 
ويف حديثه مع منظمة العفو الدولية، وصف إحسان .  من عرشة آخرين من بني اصحاب املحال واملتسوقني واملارة

 :  أحمد الحميس الذي يمتلك محالً لبيع املنتجات الرزاعية تفاصيل الرضبة قائالً 

ً  10:30وقعت الرضبة عند حوايل الساعة " فقتلت فوراً  عبد العزيز جهاد إحسان الذي يمتلك محالً .  صباحا
د نارص الذي يعمل كما ُقتل عبد امللك أحم.  وكان يف العرشين من عمره.  لبيع قطع غيار األجهزة الكهربائية

كما ُقتل شخص آخر يف الشارع واسمه حمود يحي سيد .  لدي، وذلك اثناء تواجده يف الشارع أمام املحل
 “53."كما شاهدت باإلضافة إىل ذلك ثالثة رجال قتىل ولكني ال أعرف اسمائهم.  زلزل

ً ع 32(وأخرب عبد السالم أحمد نارص منظمة العفو الدولية أن شقيقه عبد امللك  قد ُقتل تاركاً وراءه أربعة ) اما
   :أطفال صغار، وأضاف قائالً 

صباحا لرشاء قطع غيار للسيارة لحظة أن ُهرع أحد اصحاب  10:30كنت يف طريقي يف حوايل الساعة "
فاضُطررنا .  ولم تكن هناك سيارات إسعاف متوفرة.  تعال برسعة فلقد أُصيب شقيقك: املحال نحوي قائالً 

فلقد أُصيب بشظايا يف .  ساعة، ثم حملناه إىل املستشفى ولكن ما لبث أن فارق الحياة فيهالالنتظار نصف 
  54".مرتاً من موقع االنفجار 30إذ كان عىل بعد حوايل . بطنه
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وأخرب شهاب جهاد إحسان، وهو شقيق عبد العزيز، منظمة العفو الدولية أن أخاه قد أُصيب يف رأسه بشظية أدت 
 .وأضاف أن شقيقهم الثالث يارسا قد أُصيب هو اآلخر جراء تلك الرضبة.  فورإىل وفاته عىل ال

وأخرب شهود عيان باحثّي منظمة العفو الدولية أن رضبة وقعت قبل يوم من ذلك التاريخ أصابت محل لألملنيوم يف 
 .نفس الشارع، وأوقعت املزيد من اإلصابات

 55حزيران/ يونيو الهجوم على إحدى المركبات في مدينة صعدة، أوائل

وأخرب عبد الله الالمود عبد الله منظمة العفو .  ُقتل بعض الضحايا يف معرض محاولتهم الفرار نحو شاطئ األمان
الدولية أن ستة أفراد من عائلته قد ُقتلوا عندما قامت قوات التحالف بقصف السيارة التي كانوا يستقلونها عند 

 . حزيران/ يونيو 4منتصف يوم 

السيارة تمر بجانب محطة الوقود القريبة من مبنى األمن السيايس عىل طريق غرز بمحاذاة املستشفى وكانت 
ورسعان ما تبعتها رضبة ثانية أصابت السيارة وبداخلها حسن .  التخصيص لحظة إصابة املحطة بالقنبلة األوىل

ً  31(حسني اللالمود  ً  50(ووالدته عزيزة ) عاما ولقوا حتفهم حميعاً .  الصغار األربعةوزوجته وأطفالهما ) عاما
ً  13خال أصغر أطفالهما وهو رضيع لم يتجاوز عمره    .يوما

وأخرب عبد الله باحثي املنظمة أنه علم يف وقت الحق من مساء ذلك اليوم عرب شاشة التلفاز أن قوات التحالف قد 
ولكنه .  فاز أنهم كانوا يعنون شقيقه حسنويعتقد من الوصف الوارد يف التل.  أعلنت عن مقتل أحدة قادة الحوثيني

 .أرص مع ذلك عىل أن شقيقه لم يكن من قادة الحوثيني أو عنارصهم

وكان يمرون بمنطقة املواصالت لحظة .  كان مجرد رجل عادي يرعى أرسته ويعمل يف أمحد محال الرصافة"
وتعرضت .  شقيقتي تعرض محطة الوقود للقصف ففروا من املكان باتجاه طريق غرز قاصدين بيت

 56."السيارة للقصف وهم يف طريقهم إىل هناك

ومن غري الواضح ما إذا كان الهدف املقصود من الرضبة هو السيارة التي كان أفراد عائلة الالمود يستقلونها أم 
ما تُعد ك.  وما كان ينبغي استهداف السيارة أو املدنيني بداخلها.  مبنى األمن السيايس أو هدف آخر قريب منهما

وكجزء من واجبهم .  محطة الوقود يف عداد األعيان املدنية وما كان ينبغي استهدافها بالهجوم بهذا الشكل املبارش
القايض باتخاذ االحتياطات املمكنة، كان من األجدر بالذين خططوا للهجوم عىل هدف مرشوع متواجد يف املحيط 

ن يأخذوا ذلك يف  الحسبان وعدم إغفال خطورة استهداف املحطة، املالصق ملكان تواجد السيارة أو محطة الوقود أ
حيث معروف أن استهدافها سوف يؤدي إىل حدوث سلسلة من االنفجارات الثانوية، ما يجعل املدنيني يف تلك 

وعليه، فكان حري بمن خططوا للهجوم أن يراعوا واجب انتقاء هدف آخر أقل .  املننطقة عرضة ملزيد من األخطار
 .  رة عىل املدنينيخطو 
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 استخدام وحدات الذخائر العنقودية املحظورة دولياً  

تكرر استخدام قوات التحالف لقنابل عنقودية محظورة دولياً أثناء قصفها جواً ملناطق داخل مدينة صعدة والقرى 
باحثا املنظمة عىل النوع وعثر .  وعثرت منظمة العفو الدولية عىل بقايا نوعني من القنابل العنقودية.  املحيطة بها

وحامالتها من القنابل من طراز ) BLU-97(األول يف شمال صعدة، وهو عبارة عن ذخائر ثانوية من طراز 
)CBU-87( فيما عثرا يف جنوب املدينة عىل النوع الثاني األكثر تقدما من طراز ،)CBU-105 ( وهو عبارة عن

مزودة هي )  Blue-108(بداخله ذخائر ثانوية من طراز  ويحمل(سالح مزود بصاعق يعمل بجهاز االستشعار 
 ً   57).األخرى بصواعق تعمل بأجهزة استشعار أيضا

تموز عىل / يوليو 4الواقعة شمال رشق صعدة، عثرت منظمة العفو الدولية بتاريخ  58وعىل أطراف قرية نشور
دون أن ينفجر يف أحد الحقول كان معظمها غري منفجر ومنترشاً ) BLU-97(ذخائر عنقودية ثانوية من طراز 

وأخرب سكان املنطقة باحثّي منظمة العفو الدولية أنها ذخائر  . الواسع توازي مساحته مساحة ملعب لكرة القدم
ومع مرور أسابيع عىل سقوطها قبل قدوم باحثي .  أيار/ ألقت بها طائرات التحالف يف آخر أسبوع من شهر مايو

بات املنظمة، فلقد بدأ بعض تلك الذخائر الثانوية صفراء اللون والتي يوازي حجم الواحدة منها حجم علبة املرشو 
الغازية وقد ُزودت كل منها بمظلة صغرية، ينغرس يف الرتاب ويصبح غري واضح كثرياً للعيان ما يجعلها أكثر 

خطورة عىل املدنيني الغافلني الذين قد يستببون عن غري قصد منهم بتفجريها جراء الدوس عليها أو ملسها دون 
  .   إدراك خطورتها

ً عا 13(وأُصيب الفتى محمد حمود الوبش  أيار عندما داس دون قصد عىل إحدى الذخائر /مايو 30عرص يوم ) ما
وتعرض لكسور مضاعفة يف ساقه اليرسى، وأخرب .  يف قرية نشور) BLU-97(العنقودية غري املنفجرة من طراز 

يالحظ  منظمة العفو الدولية أنه شاهد القنيبالت الصفراء لكنه لم يعلم حينها أنها قابلة لالنفجار، وأضاف أنه لم
 59.القنيبلة التي وطأتها قدمه أثناء تجواله يف املنطقة

 60ايار عىل وسط قرية املقاش/ كما أسقطت قوات التحالف قنابل عنقودية من نفس الطراز يف وقت سابق من مايو
بني إىل الغرب من مدينة صعدة، حيث عثرت منظمة العفو الدولية عىل بقايا من الذخائر الثانوية املنفجرة رابضة 

ولم يتسن للمنظمة .  املنازل يف القرية، وشاهد باحثاها األثر الذي أحدثه انفجاراتها عىل جدران املنازل وأبوابها
وقال سكانها أن الكثري من .  التحقق من صحة التقارير التي تحدثت عن إصابة مدنيني بقنابل عنقودية يف القرية

  .استخدام القنابل العنقوديةجريانهم قد فروا من القرية عقب وقوع الرضبة ب

وتحوي القنابل العنقودية ما بني عرشات ومئات الذخائر الثانوية التي تُطلق أثناء سقوط القنبلة يف الهواء وتنترش 
                                                      

تتوفر بحوزة منظمة العفو الدولية الصور الفوتوغرافية امللتقطة لهذه الذخائر الثانوية وحامالتها من القنابل األصلية  57
  .وشظاياها

اإلحداثيات وفق ما توصل إليه باحثا منظمة العفو الدولية باستخدام نظام تحديد املواقع العاملي عند زيارتهما لعني كانت  58
  . N 43°49'38.0"E"55.1'01°17 :، عىل النحو التايل2015تموز / يوليو 4خ املكان بتاري

  . 2015تموز / يوليو 4مقابلة يف مدينة صعدة بتاريخ  59
  . N 43°42'54.9"E"23.4'56°16 :إحداثيات املوقع 60



 "نهار ليل السماء من علينا القنابل تنهمر"  
 اليمن شمال يف القصف تحت املدنيون

 2015ترشين األول /أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة  MDE 31/2548/2015: الوثيقة رقم

29 

كما تتسم الذخائر العنقودية الثانوية بارتفاع .  بشكل عشوائي عىل مساحة شاسعة تصل إىل مئات األمتار املربعة
رتفاع نسبة ما ال ينفجر منها لحظة ارتطامه باألرض، ولتصبح حكماً حينها عبارة عن ألغام معدل أعطالها جراء ا

ولهذه األسباب، تم حظر استخدام .  أرضية تظل رابضة عىل األرض تهدد سالمة املدنيني لسنوات ببعد سقوطها
بشأن  2008اتفاقية عام  بموجب أحكام) وكذلك إنتاجها وبيعها أو نقلها(القنابل العنقودية ووحدات ذخائرها 

 . دولة حتى الساعة 116الذخائر العنقودية التي وصل عدد الدول األطراف املنضمة إليها إىل 

وعىل الرغم من أن اليمن والسعودية وغريهما من البلدان األعضاء يف التحالف املشارك بالنزاع يف اليمن تحت القيادة 
العنقودية، فإن ذلك ال يعفيها من واجب احرتام الحظر املفروض عىل  السعودية ليست أطرافاً يف اتفاقية الذخائر

 61.استخدام األسلحة العشوائية الطابع وفق أحكام القانون اإلنساني الدويل العريف

ما تصنعه من الذخائر الثانوية العنقودية من طراز 62 2009وسبق للواليات املتحدة وأن استخدمت يف اليمن عام 
)BLU-97 (بعشوائيتها لحظة انفجارها، وباعت كميات منها إىل السعودية التي سبق لها هي األخرى  املشهورة

 63.وأن استخدمتها يف اليمن

عثرت منظمة العفو الدولية عىل بقايا نوع آخر من وحدات  64ويف منطقة حرف سفيان بجنوب محافظة صعدة،
إنتاجاً وأكثرها تعقيداً من حيث التصميم وهو أحدث هذه األنواع )   CBU-105(الذخائر العنقودية من طراز 

ووفق ما افاد به السكان املحليون، فلقد أصابت القنابل العنقودية .  كونه مزوٌد بصواعق تعمل بجهاز استشعار
كما وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش استخدام أشكال أخرى من .   حزيران/ يونيو 29منطقتهم بتاريخ 

ة عن صواريخ تُطلق براً وتحمل قنابل عنقودية وأخرى تُطلق جواً عىل مناطق شمال الذخائر العنقودية وهي عبار 
  65.اليمن

                                                      

  . 71دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأ، القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة  61
صور الصواريخ والذخائر العنقودية تشري إىل وجود دور للواليات املتحدة يف : اليمن"قرير منظمة العفو الدولية املعنون ت 62

https://www.amnesty.org/en/press-( 2010حزيران / يونيو 7" إحدى الهجمات املميتة
-attack-fatal-role-us-point-munitions-cluster-and-missile-images-releases/2010/06/yemen

2010/  .(  

 ,https://news.vice.com/article/us-" (ما انفكت القنابل العنقودية األمريكية تقتل املدنيني يف اليمن"فايس نيوز 63 
yemen-in-civilians-killing-keep-bombs-cluster.(  

  . N 44°05'08.6"E"39.0'22°16 :إحداثيات املوقع 64
آب / أغسطس 26"  الصواريخ العنقودية تقتل وتصيب العرشات: اليمن "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش املعنون  65

2015 )-injure-kill-rockets-munition-cluster-https://www.hrw.org/news/2015/08/26/yemen
dozens ( .  
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  تدمري االقتصاد والبنية التحتية العامة والتجارية 

ً  65(تصادف مرور حسن عبد الله محمد هاجر  من أمام مبنى املالية الرئييس يف مدينة صعدة لحظة ) عاما
فقتل االنفجار حسن الذي يعمل خياطاً تاركاً وراءه .  أيار/ صف أوائل شهر مايواستهداف قوات التحالف له بالق

  :  وقال ابنه ملنظمة العفو الدولية.  من األبناء والبنات 16

هذا واقع يومي بالنسبة لنا؛ ف. من سوء حظ والدي أنه  تصادف مروره باملبنى لحظة تعرضه للقصف"
وقبل بضعة أيام، .  هار، وال نعلم أي األماكن يمكن اعتبارها آمنةفالقنابل تنهمر علينا من السماء ليل ن

كيف يمكننا أن نحمي أطفالنا، وأن نحمي أنفسنا؟ وأنّى   66.سقطت إحدى القنابل وسط الدوار املقابل لدكاننا
 ً  67".لنا ذلك أصالً طاملا ظلت عمليات القصف عشوائية بشكل كبري وال تتوقف ليالً أو نهارا

طاق واسع استهداف املحال واألسواق والورش واملمتلكات التجارية عموماً؛ كما كان استهدافها شامالً انترش عىل ن
بحيث يصعب التقييم بدقة اآلن الحجم الكامل للدمار الحاصل ومعرفة عدد املحال والورش التي أصبحت أثراً بعد 

صفية أهداف بعينها، وإنما الرتكيز عىل تدمري ويشري هذا الدمار الشامل إىل أن الهدف من الرضبات لم يكن ت.  عني
 . اقتصاد املدينة وبنيتها التحتية كونها تمثل معقل الحوثيني

وأُصيب ستة أفراد من عائلة مبخوت بجراح إثر تعرض منزلهم الكائن وسط صعدة لقصف قوات التحالف 
ه كان قد عاد لتوه من خارج املدينة وأخرب أحمد مبخوت منظمة العفو الدولية أن.  حزيران/ يونيو 2صبيحة يوم 

للتزود باملؤن من محل بيع املواد الغذائية الذي يملكه أسفل منزله، إذ سبق له وأن ترك املدينة رفقة وأرسته التي 
لالحتماء ) سنة عىل التوايل 13و 12سنوات، و 8وأعمارهن (وبناته الثالث ) سنوات 10(تتكون من زوجته وابنه 

 : وقال أحمد.  دي علف الذي يمكن الوصول إليه بالسيارة خالل ربع ساعةلدى أقاربه يف وا

وما أن وقعت الرضبة حتى .  كنت يف األسفل رفقة ابني فيما كانت زوجتي وبناتنا الثالث يف الطابق العلوي"
ا فُهرعت لطلب املساعدة، وتمكنّ .  انهار الطابق األول فسقطن إىل الطابق األريض وأصبحن تحت األنقاض

ونجحنا يف إخراجهن مصابات ولكنهن عىل قيد الحياة ولله .  بمساعدة الجريان من إزالة األنقاض بأيدينا
لقد كان املحل .  ولكن الرضبة تكفلت بتدمري منزيل ودكاني وجميع البضاعة التي كانت بداخله.  الحمد

صبحنا بال طعام أو مصدر دخل وها نحن قد أ.  مصدر لقمة عييش أنا وأرستي ووالدتي وشقيقاي وأرستيهما
 68."بعد اآلن

ومن غري الواضح إذا ما تم استهداف املنزل ضمن حملة أوسع نطاقاً تركز عىل املحال والدكاكني واملمتلكات 
 .التجارية عموماً أم أن ذلك جرى ألسباب أخرى

                                                      

 N"15.0'56°16 :تموز/ يوليو 6إحداثيات املوقع التي حددها فريق منظمة العفو الدولية أثناء زيارته للمكان بتاريخ  66
43°45'01.6"E .  

  . 2015تموز / يوليو 5مقابلة يف مدينة صعدة بتاريخ  67
  .2015تموز / يوليو 5مقابلة يف مدينة صعدة بتاريخ  68
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بثالث رضبات أوائل جراء إصابة املحل ومحيطه  69سوبرماركت النرص) محلة(كما ُجرح عدد من العاملني يف 
 :  وقال أحدهم لباحثّي املنظمة.  نيسان وفق ما أخرب به الجريان والشهود منظمة العفو الدولية/ أبريل

ولم نعثر عىل غري املواد .  فلقد كان محالً لبيع املواد الغذائية.  لم يكن هناك سبب يدعو إىل قصف هذا املكان"
فيه وأُتلفت البضاعة مع األسف، ويف وقٍت يعاني فيه الناس األمّريْن  وُجرح العاملون.  الغذائية بني األنقاض
 70".لتأمني قوت يومهم

الخريية  72، استهدفت إحدى رضبات قوات التحالف مستودعاً تابعاً ملنظمة أوكسفام71نيسان/ أبريل 19ويف 
موقع االنفجار إىل داخل منزل ُخصص لتخزين املساعدات اإلنسانية، األمر الذي تسبب بتطاير الشظايا املعدنية من 

صفية حمودة محمد، األرملة التي تقيم عىل مقربة من املستودع رفقة بناتها األربع داخل مسكن سقفه من الصفيح 
 : وقالت صفية ملنظمة العفو الدولية).  الزينكو(

ا عىل قيد الحياة ولم وإنها ملعجزة أننا ال زلن.  اهتز كل يشء وتطايرت قطع املعدن مخرتقًة السقف والجدران"
وتساقطت قطع املعدن عند .  فلقد تكومنا عىل أنفسنا بجانب الجدار ولهجت ألسننا بالدعاء.  نُصب بأذىً 

وأرتعد كلما فكرت بما كان يمكن أن يحدث لو أصابت إحدى تلك القطع واحدًة من .  أقدامنا مبارشة
  73."بناتي

                                                      

  .  N 43°45'31.5"E"05.3'56°16 :لتجارية للمواد الغذائيةإحداثيات موقع محلة النرص ا 69
  . 2015تموز /يوليو 5مقابلة يف صعدة بتاريخ  70
أوكسفام تدين استهداف إحدى رضبات قوات التحالف ملستودعات التخزين التابعة لها يف محافظة صعدة شمال "انظر  71

  ).  Oxfamhttp://www.oxfam.org.uk/blogs/2015/04/yemen( 2015نيسان / أبريل 20" اليمن
/ يوليو 5إحداثيات املوقع وفق ما حددها فريق املنظمة باستخدام نظام تحديد املواقع العاملي أثناء زيارته للمكان بتاريخ  72

  .  N 43°43'14.2"E"02.6'56°16 :2015تموز 
  . 2015تموز / يوليو 5يف صعدة بتاريخ  مقابلة 73
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 األوضاع اإلنسانیة المتردیة  

سة هنا؛ فنحن ننام على مراتب الظروف بائ"
رقيقة جداً تحت غطاء بالستيكي ونعيش على 

.  وأحياناً ال نحصل على أي طعام البتة.  الصدقات
أهذا ما سوف تكون عليه حياتنا من اآلن فصاعداً؟  

ليس لدينا منزل نعود إليه وال وسيلة لنا نكسب 
 ."فلقد فقدنا كل شيء.  الرزق منها

 74.يش، أحد النازحني من سكان محافظة صعدةعيل نارص أحمد القا

أدى النزاع يف مختلف أنحاء البالد والقيود التي تفرضها قوات التحالف بقيادة السعودية عىل استرياد املواد 
الرضورية إىل تفاقم األوضاع سوءا ال سيما مع وجود أزمة إنسانية حادة ناجمة عن سنوات من الفقر وضعف 

يمنيني قد أصبحوا  5من بني كل  4من مجموع السكان أو % 80والواقع اآلن أن .  قرارالحوكمة وانعدام االست
بحاجة إىل الحصول عىل شكل من أشكال املساعدة اإلنسانية، األمر الذي حمل وكاالت األمم املتحدة وبرامجها عىل 

ويف   75. حاالت الطوارئ يف اليمنمن مستويات االستجابة اإلنسانية يف) وهو أعالها باملناسبة(إعالن املستوى الثالث 
أدت الهجمات التي استهدفت عمال اإلغاثة يف شمال البالد وجنوبها  76مخالفة رصيحة للقانون اإلنساني الدويل،

مؤخراً إىل قيام املنظمات اإلنسانية بتقليص حجم عملياتها أو تعليقها، األمر الذي فاقم من األوضاع املليئة 
                                                      

  . 2015تموز / يوليو 6مقابلة يف مخيم إليواء النازحني داخلياً يف خامر بمحافظة عمران جنوب محافظة صعدة،  74
 1" إعالن أعىل مستويات االستجابة للطورائ يف اليمن خالل األشهر الستة األخرية: اليمن"مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  75
emergency-highest-stories/yemen-stories/all-http://www.unocha.org/top-( 2015تموز / ويولي

months-six-declared-level-response (ألمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ستيفن أوبرايان ؛ وبيان مساعد ا
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/UNSC-( 2015تموز / يوليو 28أمام مجلس األمن، 

%20USG%20O%27Brien%20as%20delivered.pdf-%2028%20July%2015%20-%20Yemen%20 .(  
 1998كانون الثاني / يناير 19ت اإلنسانية؛ مركز موارد اللجنة الدولية للصليب األحمر، احرتام وحماية العاملني يف املنظما 76

)https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jp85.htm .( 
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 77.بالتحديات أصالً 

ويف .   م األوضاع داخل محافظة صعدة بشدة تدهورها جراء دمار البنية التحتية املدنية عىل نطاق واسع فيهاوتتس
 :  ، رصح منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية لليمن قائالً 2015آب / ختام زيارة له إىل املحافظة أوائل أغسطس

ن املدنيني، وهذا ما شاهدته يف صعدة يف وقت سابق نجم عن تصعيد النزاع يف اليمن آثارا مدمرة عىل السكا""
كما تم تدمري .  فقد أجرب العنف عددا كبريا من األشخاص عىل الفرار بعيداً عن ديارهم.  من هذا األسبوع

البنية التحتية املدنية مثل املرافق الصحية واألسواق واملحال التجارية واملدارس والبنوك واملباني اإلدارية بعد 
افها بالغارات الجوية وأعمال القتال، وهو األمر الذي أدى إىل شلل أصاب الحياة يف املجتمعات استهد
  78".املحلية

وحرم الدمار الذي لحق بمحطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها سكان مدينة صعدة بكاملها من خدمات 
وأدى .  2015آذار / طوعة منذ مارسالكهرباء، وأبلغ بعض سكانها منظمة العفو الدولية أن الكهرباء ظلت مق

انقطاع التيار إىل اإلرضار بخدمات حيوية من قبيل خدمات املياه والرعاية الصحية وأثر عىل مختلف مناحي الحياة 
 . بالنسبة للسكان املدنيني

ية وقد انهار نظام الرعاية الصحية بالكامل يف املناطق النائية من محافظة صعدة، حيث أصبحت خدمات الرعا
الصحية األولية شبه معدومة يف املناطق الريفية التي تقطنها غالبية سكان املحافظة، وكذلك هي الحال يف املناطق 

وأثناء زيارة فريق منظمة العفو .  املتأثرة بالنزاع التي يتسم سكانها بأنهم من الفئات املستضعفة أكثر من غريها
ة، أخرب مدير املستشفى باحثي املنظمة أنهم يواجهون مصاعب الدولية إىل املستشفى الجمهوري يف مدينة صعد

 ً هذا، ويعتمد املستشفى لتشغيل .  متزايدة يف تشغيل املستشفى جراء نقص الوقود وارتفاع اسعار مشتقاته عموما
ً  50مرافقه طوال اليوم عىل مولد كهربائي يستهلك   .لرتاً من الوقود يوميا

ملحلية فريق منظمة العفو الدولية عن وجود نقص يف عدد األطباء جراء مغادرة وأخرب املسؤولون يف املستشفيات ا
الواقعة  79كما استهدفت الرضبات الجوية بعض املرافق الصحية يف محافظة عمران.  الكثري منهم عند اندالع النزاع

                                                      

أيلول / سبتمرب 2" مقتل اثنني من موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر يف هجوم: اليمن"اللجنة الدولية للصليب األحمر  77
2015 )attack-killed-members-staff-icrc-two-https://www.icrc.org/en/document/yemen( ؛ واللجنة

 2015آب / أغسطس 25" تعرض مكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر للهجوم يف عدن: اليمن"الدولية للصليب األحمر 
)dattacke-aden-office-icrc-https://www.icrc.org/en/document/yemen ( مقتل اثنني من متطوعي "؛

 2015أيلول / سبتمرب 28" جمعية الهالل األحمر اليمني يف رضبة لقوات التحالف عىل السويدا بمحافظة تعز
)https://twitter.com/icrc_ye( الهالل األحمر  مقتل ثمانية من موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية"؛

  ).2015أيلول / سبتمرب 29اعتباراً من ) ( https://twitter.com/icrc_ye" (2015آذار / مارس 25اليمني منذ 
ه إىل صعدة منسق الشؤون اإلنسانية يف اليمن، يوهانّس فان دير كالو، يعود من زيارت"مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  78

 2015آب / أغسطس 8" ويدعو إىل حماية املدنيني وتوفري التمويل الالزم لتكثيف جهود املساعدات
)

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Coordinator%20for%2
%208%20August%202015.pdf-0Yemen%20statement%20on%20Sa%27adah%20mission%20 .(  

 2015أيلول / سبتمرب 4" وم يف اليمني: سيارات اإلسعاف تحت وقع الرضبات الجوية"منظمة أطباء بال حدود  79
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السعودية  ، قصفت قوات التحالف بقيادة2015ايلول / سبتمرب 4وبتاريخ .  إىل الجنوب من محافظة صعدة
ووفق موظفني يف منظمة أطباء بال حدود زاروا املوقع عقب .  مستشفى الشعراء يف رازح بغرب محافظة صعدة

الهجوم، لم تتوفر أدلة تثبت أن املستشفى قد استُخدم ألغراض عسكرية وأفادوا بأن الهجوم قد تسبب بمقتل ستة 
 80.مرىض وجرح ستة آخرين

حكم صفتهم املدنية، يتمتع موظفو املستشفيات والطواقم الطبية بوضع حماية وعالوة عىل تمتعهم بالحماية ب
  81.ويتعني عىل أطراف النزاع صون وحماية الوحدات الطبية وطواقمها ووسائل مواصالتها.  خاص

وخلق انعدام األمن والخوف من التعرض لقصف قوات التحالف والنقص يف الوقود عراقيل أمام حركة الناس 
إذ كان لقيام قوات التحالف الذي تقوده السعودية باستهداف منشآت البنية التحتية .  وكذلك املصابنيوالبضائع 

فعىل الطريق املؤدية إىل .  الرئيسية من قبيل الجسور والطرق الرئيسية الواصلة بني صعدة وصنعاء تبعات وخيمة
تموز أحد الجسور الذي ُدمر بفعل قصفه من / محافظة صعدة، شاهد مندوبا منظمة العفو الدولية يف أوائل يوليو

 ً وبعد خمسة أيام، ويف طريق عودة مندوبي املنظمة إىل صنعاء، شاهدوا ثالثة جسور أخرى .  قوات التحالف مؤخرا
 ً   .وقد طالها القصف أيضا

ضائع ومن الواضح أن الدمار الذي لحق بتلك الجسور كفيل بعرقلة حركة املدنيني ونقل املواد الغذائية والب
ويمكن مشاهدة قوافل .  الرضورية واإلمدادات والطواقم الطبية، لكنه لم يعق حركة املقاتلني كثرياً باملقابل

شاحنات برنامج األغذية العاملي مصطفة يف طابور عىل جانب الطريق نظراً لعدم تمكنها من مواصلة رحلتها إىل 
 20لعاصمة صنعاء، شاهد فريق منظمة العفو الدولية وعىل الطريق الواصل بني محافظة صعدة وا.  مدينة صعدة

وتضمنت مجموعة املركبات املتفحمة صهاريج نقل   82.مركبة متفحمة عقب تعرضها للقصف يف رضبات جوية
وكان .  النفط وأخرى تنقل محصويل التفاح والطماطم وشحنات من الطحني وموايش من املاعز معدة للذبح

مبعثرة عىل جانب الطريق، ولم يشاهد باحثا املنظمة أي دليل عىل استخدام هذه باإلمكان مشاهدة جيف املاعز 
 . املركبات ألغراض عسكرية

وأخرب سكاٌن من محافظة صعدة فريق منظمة العفو الدولية أن عمليات استهداف املركبات التي تسري عىل الطرق 
مثلهم من البحرينيني أوائل  5جنود سعوديني و 10جندياً إماراتياً و 45قد شهدت تصعيداً منذ اإلعالن عن مقتل 

وأن قوات التحالف لم تعد تقترص عىل استهداف وسائل النقل كما جرت عليه العادة يف  2015،83ايلول / سبتمرب
                                                                                                                                       

)-in-day-one-airstrikes-amid-yemen/ambulances-in-http://blogs.msf.org/en/staff/blogs/msf
yemen .(  

  .، ونحجم عن ذكر أسماء املوظفني ألسباب أمنية2015أيلول / سبتمرب 12اتف بتاريخ مقابلة عرب اله 80
  . 28و 25دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدتان  81
  . 2015تموز يوليوم  6و 3شاهد مندوبا منظمة العفو الدولية هذه املركبات املتفحمة خالل الفرتة ما بني  82
أيلول / سبتمرب 5" جنود سعوديني 10ارتفاع حصيلة قتىل هجوم املتمردين يف اليمن مع مقتل "وكالة أنباء أسوشيتد برس  83

2015 )-rebel-yemen-http://bigstory.ap.org/article/8ae822828f9c429990b26fb31a2b6fc5/toll
killed-troops-saudi-10-rises-attack  .(  
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  84.السابق، وإنما بدأت تركز عىل سيارات الركوب الصغرية التي تسري عىل الطرق داخل مدينة صعدة وما حولها
ء بال حدود أن سكان محافظة صعدة أصبحوا أكثر تردداً يف سلوك الطرقات للوصول إىل وأبلغت منظمة أطبا

ويف األثناء،   85.مراكز تقديم الخدمات الصحية واملستشفيات، األمر الذي ساهم يف ارتفاع عدد الوفيات داخل املنازل
أن يحصل عليها، ما ساهم يف  ظلت الطرق املؤدية إىل صعدة مغلقة أو خطرة أو أنها ال يمكن التنبؤ بما يمكن

 86.عرقلة حركة املسافرين والبضائع عىل حد سواء

ويشرتط القانون اإلنساني الدويل قيام جميع أطراف النزاع املسلح بصون واحرتام سالمة العاملني يف املنظمات 
ك، يتعني عىل أطراف النزاع وباإلضافة إىل ذل.  اإلغاثية واألعيان املستخدمة ألغراض تنفيذ عمليات اإلغاثة اإلنسانية
87.تيسري مرور قوافل اإلغاثة اإلنسانية املحايدة برسعة ودون عوائق

  

                                                      

 2015آب / أغسطس 4" أنا بحاجة إىل سيارة إسعاف"منظمة أطباء بال حدود  84
)ambulance-an-need-yemen/i-in-http://blogs.msf.org/en/staff/blogs/msf .(  

 2015آب / أغسطس 4" أنا بحاجة إىل سيارة إسعاف"منظمة أطباء بال حدود  85
)ambulance-an-need-yemen/i-in-blogs.msf.org/en/staff/blogs/msfhttp:// .(  

. 2015حزيران / يونيو 11" حالة البنية التحتية والطرق: اليمن"شبكة الالجئني  86
)fweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infrastructure_12june2015.pdfhttp://relie.(  

  .55و 32و 31؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر، القواعد 18الربوتوكول االختياري الثاني، املادة  87
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القانون الدولي النافذ بشأن النزاع  
 في الیمن

 القانون اإلنساني الدولي

، أي معروٌف أن اليمن من الدول األطراف يف الصكوك واالتفاقيات الرئيسية املتعلقة بالقانون اإلنساني الدويل
وبروتوكولها اإلضايف بشأن حماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية  1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 

  88).الربوتوكول الثاني(

ويتضمن القانون اإلنساني الدويل القواعد واملبادئ التي تهدف إىل توفري الحماية بشكل رئييس 
وينطبق هذا .  ، أي املدنيني بشكل خاصلألشخاص الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية

القانون يف أوضاع النزاعات املسلحة فقط وتُعد قواعده ملزمًة لجميع أطراف النزاع سواء 
وتقتيض إحدى القواعد .  أكانت دوالً أم جماعات مسلحة غري منضوية تحت لواء الدول

عىل التمييز "الدوام األساسية يف القانون اإلنساني الدويل وجوب حرص جميع األطراف عىل 
" حرص توجيه الهجمات ضد املقاتلني فقط"وخصوصاً عىل صعيد " بني املدنيني واملقاتلني

األعيان "كما تقتيض قاعدة مشابهة التمييز بني  89.وعدم جواز توجيهها نحو املدنيني أبدا
بادئ ، وتشكل هاتان القاعدتان جزءا ال يتجزأ من أحد امل"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   90.األعيان املدنية إحدى جرائم الحرب

لهجمات العشوائية عىل أنها الهجمات التي تستهدف بحكم طبيعتها رضب وتُعرف ا  91".الهجمات العشوائية
                                                      

 1977حزيران / يونيو 8الربوتوكول اإلضايف الثاني،  88
)

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/d67c3971bcff1
c10c125641e0052b545   .(نه نزاعاً مسلحاً دولياً كون إن ضلوع قوات من دول أخرى يف النزاع يف اليمن ال يجعل م

  .  تدخل هذه القوات قد جاء بطلب من الحكومة اليمنية أو بموافقتها
؛ انظر كذلك الربوتوكول اإلضايف 1دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة  89

  ). 2(12ة ، والربوتوكول اإلضايف الثانيـ املاد48األول، املادة 
أنظر كذلك نظام روما األسايس .  598-595و 593و 591؛ الصفحات 156دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة  90

من دراسة  27انظر كذلك الصفحة ).  12و4و2و1/ه/2(8، و)2و1/ب/2(8الخاص باملحكمة الجنائية الدولية، املواد 
  .اللجنة الدولية للصليب األحمر

  ).4(51، والربوتوكول اإلضايف األول، املادة 11ة القاعد 91
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أهداف عسكرية ومدنية أو أعيان مدنية دون تمييز إما ألن الهجوم ليس موجهاً نحو هدف عسكري بعينه أو ألنه 
ما ورد يستخدم طريقة أو وسيلة قتال ال يمكن توجيهها إىل هدف عسكري محدد أو ألنه ال يمكن تحديد آثاره وفق 

كما إن شن هجمات عشوائية تتسبب بمقتل املدنيني أو إصابتهم يشكل   92.يف القانون اإلنساني الدويل
 93.جريمة حرب

كما يُحظر شن الهجمات غري املتناسبة، وهي الهجمات التي من املمكن أو توقع خسائر يف األرواح أو إصابة املدنيني 
رضة أو التسبب بكال األمرين يف آن معاً، ويكون الرضر مفرطاً مقارنة أو إلحاق الرضر باألعيان املدنية بصورة عا

 95.ويُعترب شن هجوم غري متناسب جريمة حرب  94.بامليزة العسكرية املبارشة وامللموسة التي قد يحققها الهجوم

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

يُتوخى الحرص الدائم يف إدارة العمليات العسكرية عىل تفادي إصابة السكان "الدويل العريف عىل أن 
لتجنب إيقاع خسائر يف  وتتُخذ جميع االحتياطات املمكنة" املدنيني 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   96".األدنى

ويجب أن يفعل كل   97.عيان املدنية بصورة عارضةخسائر يف أرواح املدنيني أو إصابات أو ارضار لأل 
طرف يف النزاع كل ما يمكن عمله للتحقق من أن األهداف هي أهداف عسكرية وتقييم مدى تناسب 

الهجوم مع امليزة املرجوة منه ووقف الهجمات إذا اتضح أنها موجهة نحو الهدف الخطأ أو أنه سوف 
ظروف دون ذلك، يوجه كل طرف إنذارا مسبقاً وجدياً يف وما لم تحل ال  98.يكون هجوماً غري متناسب

 99.حالة الهجمات التي قد تمس السكان املدنيني

ويتعني عىل أطراف النزاع انتقاء األساليب والوسائل املناسبة عند الهجوم عىل أهداف عسكرية تقع ضمن مناطق 
وقد يؤدي .   لحة واألساليب القتاليةويستبعد هذا الرشط إمكانية استخدام أنواعا محددة من األس.   سكنية

استخدام أساليب معينة من القتال ال يمكن توجيهها بدقة نحو هدف عسكري بعينه من قبيل استخدام أسلحة 
انفجارية غري دقيقة التوجيه عىل أهداف تقع ضمن مناطق ذات كثافة سكانية إىل إدراج الهجوم ضمن فئة 

كما إن انتقاء أساليب هجوم ال تكفل تقليص .   من أشكال الهجوم املحظورةالهجمات العشوائية، ما يجعله بالتايل
حجم املخاطر عىل املدنيني من قبيل الهجوم مثالً عىل أهداف عسكرية يف أوقات يُرجح تواجد الكثري من املدنيني 

                                                      

  ). أ/4(51؛ والربوتوكول اإلضايف األول، املادة 12القاعدة  92
  .599. ؛ ص156القاعدة  93
  . 14القاعدة  94
  .599. ، ص156القاعدة  95
  . 15القاعدة  96
  .17القاعدة  97
  .  19-16القاعدتان  98
  . 20القاعدة  99



 "نهار ليل السماء من علينا القنابل تنهمر"  
 اليمن شمال يف القصف تحت املدنيون

 

 2015ترشين األول /أكتوبر  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 31/2548/2015: الوثيقة رقم

38 

 ً   . فيها يشكل انتهاكاً ألحكام القانون اإلنساني الدويل أيضا

مات التي تشنها قوات الحكومة والجماعات املسلحة مع علمها املسبق بأنها سوف وباإلضافة إىل ذلك فإن الهج
توقع خسائر فادحة يف األرواح بني املدنيني وتتسبب بدمار واسع لألعيان املدنية تشكل انتهاكاً صارخاً للحظر 

قصف مناطق سكنية وعليه فإن املبادرة ب.  املفروض عىل شن الهجمات العشوائية وترقى إىل مصاف جرائم الحرب
ال تواجد للمقاتلني أو الجنود أو املنشآت العسكرية فيها يشكل هجوماً مبارشاً ضد املدنيني وجريمة من جرائم 

 .الحرب

وعىل األطراف املتحاربة مراعاة واجب اتخاذ احتياطات حماية املدنيني واألعيان املدنية الواقعة تحت سيطرتهم من 
ا هي الحال مع االحتياطات الواجب اتخاذها عند القيام بالهجوم، تكتيس هذه وكم  100.التعرض لهجمات الخصم

ويتعني عىل كل طرف من .  القواعد أهمية خاصة إذا دار القتال داخل مناطق تتواجد فيها أعداد كبرية من املدنيني
  101.ىل مقربة منهاأطراف النزاع تفادي ما أمكن وضع أهداف عسكرية داخل املناطق ذات الكثافة السكانية أو ع

 القانون الجنائي الدولي 

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

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

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

 102.يعاقب عليها ومالحقتهم جنائياً، وهو ما ينسحب عىل مرتكبي االنتهاكات الخطرية والجسيمة لحقوق اإلنسان

كما أصبح الحظر املفروض عىل ارتكاب جرائم اإلبادة العرقية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب جزءا من 
وثمة واجبات ترتتب تجاه .   بل أصبحت بعض أحكامه بمثابة قواعد أو أحكام آمرة قواعد القانون الدويل العريف، ال

 103.الغري تلزم جميع الدول بمحاكمة من يُشتبه بمسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب تلك الجرائم

                                                      

  . 22القاعدة  100
  . 23القاعدة  101
دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون (يتضمن القانون الدويل واجب مالحقة مرتكبي جرائم الحرب  102

انظر كذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية ).  158و 157اإلنساني الدويل العريف، القاعدتان 
لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتقرير منظمة العفو الدولية مناهضة التعذيب وغري ذلك من رضوب املعام

 EUR :رقم الوثيقة" (اختصاص قضائي عاملي وغياب الحصانة من الجرائم ضد اإلنسانية: قضية بينوشيه: اململكة املتحدة"
  .1999كانون الثاني / يناير)  45/01/99

، قرار صادر )قضية بلجيكا ضد إسبانبا" (برشلونة تراكشن"هرباء والطاقة قضية رشكة برشلونة ملعدات الجر والك 103
ال بد عىل وجه الخصوص هنا من التمييز بني : "34-34عن محكمة العدل الدولية، الفقرة  1970شباط / فرباير 5بتاريخ 

إذ .  يف مجال الحصانة الديبلوماسيةواجبات الدولة تجاه املجتمع الدويل ككل، وبني واجباتها الناشئة تجاه دولة أخرى بعينها 
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يد الوسائل وبناءا عىل مبادئ ثبوت املسؤولية الجنائية الفردية وفق أحكام القانون الجنائي الدويل، فإن القيام بتور 
الالزمة الرتكاب هذه الجرائم قد يرقى إىل مصاف املساعدة عىل ) من قبيل األسلحة والذخائر واألموال(الرضورية 

  104.ارتكاب تلك الجرائم أو التحريض عليها أو تيسري ارتكابها

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

وتُعد   105.العرقية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب والتعذيب واإلعدام خارج إطار القضاء واالختفاء القرسي
ة ألحكام القانون اإلنساني الدويل وتجيز مالحقة مرتكبيها عىل خلفية جرائم الحرب من املخالفات الخطري 

 .مسؤوليتهم الجنائية الفردية فيها أيضا

                                                                                                                                       

ويف ضوء أهمية الحقوق املعنية يف هذا اإلطار، يمكن .   يُعد النوع األول من الواجبات محط اهتمام الدول كافة بحكم طبيعتها
لقانون وتُتشتق مثل هذه الواجبات يف ا.  القول أن لجميع الدول مصلحة قانونية يف حمايتها كونها واجبات تنشأ تجاه الغري

الدويل املعارص عىل سبيل املثال من تجريم أفعال من قبيل االعتداء واإلبادة العرقية وكذلك من املبادئ والقواعد املتعلقة 
  . ".بالحقوق األساسية للفرد بما يف ذلك حمايته من الرق والتمييز العنرصي

؛ االدعاء ضد تشارلز تيلور، املحكمة الخاصة )ج/3(25نظام روما األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية، املادة  104
؛ واالدعاء ضد مومتسيلو بريبيشيتش، املحكمة الدولية 2012أيار / مايو 18بجرائم الحرب يف سرياليون، القرار الصادر يف 

الدعاء ضد ؛ وا2013شباط / فرباير 28الخاصة بجرائم الحرب يف يوغسالفيا السابقة، دائرة االستئناف، القرار الصادر يف 
 5مييل مركسيتش وآخرين، املحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب يف يوغسالفيا السابقة، دائرة االستئناف، القرار الصادر يف 

  .2009أيار / مايو
جمهورية الكونغو ( 2000نيسان / أبريل 11انظر عىل سبيل املثال مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة العدل الدولية يف  105
، حيث أيد غالبية أعضاء هيئة املحكمة حق جميع 3. ، ص2000قرارات محكمة العدل الدولية، ) قراطية ضد بلجيكاالديم

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" (الترشيعات ذات الصلة وتنفيذها
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 التوصیات 
S 2015آذار / مارس 25منذ أن بدأت قوات التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية حملتها الجوية يف اليمن يف ،

كما ُجرح اآلالف جراء .  يون أكثر من نصفهم وبينهم املئات من األطفالشخٍص، شكل املدن 4000ُقتل ما يربو عىل 
ومظهرة استخفافها املخزي باملبادئ األساسية    106.الحملة واضُطر أكثر من مليون نسمة إىل النزوح عن ديارهم

ابة مئات الراسخة يف القانون اإلنساني الدويل، شنت أطراف النزاع كافة هجمات غري مرشوعة تسببت بمقتل وإص
  .املدنيني غري املشاركني يف النزاع

وتُعد الرضبات الجوية التي تنفذها قوات التحالف أكرب متسبب بوقوع الخسائر يف صفوف املدنيني خالل النزاع 
كما ارتكبت أطراف أخرى يف النزاع مخالفات ألحكام القانون اإلنساني الدويل وانتهاكات جسيمة .   الدائر يف اليمن

ويشمل ذلك جماعة الحوثي املسلحة وحلفائها من القوات املسلحة املنقسمة عىل نفسها حالياً، .  إلنسانلحقوق ا
باإلضافة إىل طائفة واسعة من امليليشات والجهات املناوئة للحوثيني والتي تتضمن وحدات من الجيش موالية 

لتحالف ال سيما اململكة العربية كما تشارك قوات برية من دول ا  107.للرئيس الحايل عبد ربه منصور هادي
السعودية ودولتي اإلمارات العربية املتحدة والبحرين يف القتال الربي يف اليمن إىل جانب الجماعات املسلحة املناوئة 

 108.مليليشيا الحوثي

ا يكفل ويف سياق مناخ انعدام سيادة القانون وانتشار االنتهاكات السائد، ثمة حاجة ملحة إىل تحقيق املساءلة بم
محاسبة مرتكبي الجرائم التي يعاقب القانون الدويل عليها والحرص عىل جلبهم للمثول أمام القضاء وحصول 

                                                      

مذكرات اإلحاطة الصحفية املوجزة بشأن اليمن وجمهورية أفريقيا "مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  106
 2015أيلول / سبتمرب 29" الوسطى والتوتر املتصاعد يف القدس الرشقية والضفة الغربية

)http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16518&LangID=E .(  
عاصمة صنعاء غالباً ما يُشار إىل الجماعات املسلحة املناوئة للحوثيني التي تقاتلهم يف أنحاء مختلفة من اليمن ال سيما ال 107

وتحظى بمساندة بعض وحدات القوات املسلحة املوالية للرئيس هادي " لجان املقاومة الشعبية"أو " املقاومة"باسم 
بما يف ذلك أعضاء حزب اإلصالح وعنارص من تنظيم القاعدة ومن يُزعم أنهم عنارص يف (وجماعات أو فصائل أخرى متنوعة 
؛ ويف عدن، تحظى هذه اللجان بدعم من عنارص الحراك الجنوبي )دولة اإلسالميةالتنظيم الذي يُطلق عىل نفسه اسم ال

  .االنفصاليني الذين دأبوا منذ أمد عىل قتال قوات الحكومة املركزية قبل اندالع النزاع الحايل
جرى تأكيد األمر يف لم يتم أبداً اإلعالن رسمياً عن مشاركة قوات برية من دول التحالف يف القتال الدائر يف اليمن ولكن  108
أيلول عن / كما أُعلن يف سبتمرب.  عندما أوردت وسائل اإلعالم اإلماراتية مقتل ثالثة من جنودها يف اليمن 2015تموز / يوليو
وكالة أنباء أسوشيتد برس . جنود سعوديني وخمسة آخرين من البحرين أثناء القتال يف اليمن 10جندياً إماراتياً و 45مقتل 

 2015أيلول / سبتمرب 5" جنود سعوديني 10صيلة قتىل هجوم املتمردين يف اليمن مع مقتل ارتفاع ح"
)-attack-rebel-yemen-429990b26fb31a2b6fc5/tollhttp://bigstory.ap.org/article/8ae822828f9c

killed-troops-saudi-10-rises    .( جنود  10مقتل : الناطق الرسمي باسم قوات التحالف"وكالة األنباء الكويتية
 2015أيلول / سبتمرب 5" سعوديني يف انفجار مستودع للذخرية يف اليمن

)https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2458893&Language=en( ؛ غالف ديجيتال نيوز
www.gdnonline.com/Details/22059/Heroeshttp//:-( 2015أيلول / سبتمرب 5" سقوط أبطال من أجل اليمن"

Yemen-For-Die .(  
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ولكن تلقت جهود مجلس حقوق اإلنسان صفعة .  الضحايا وعائالتهم عىل التعويضات وأشكال جرب الرضر املالئمة
دولية تُعنى بالتحقيق يف االنتهاكات املرتكبة عىل عقب إخفاقه يف تشكيل لجنة  2015أيلول / سبتمرب 30قوية يف 

هامش النزاع، حيث سحبت حكومة هولندا مسودة قرار اقرتحته بهذا الخصوص جراء عدم تمكنها من الحصول 
 ً  .عىل الدعم الكايف دوليا

دول العربية وعوضاً عن ذلك، اعتمد املجلس قراراً ُطرح يف جدول األعمال من لدن السعودية نيابًة عن مجموعة ال
وال يشري نص القرار من .   املشاركة يف قوات التحالف ونيابًة عن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

قريب أو بعيد إىل التحالف الذي تقوده السعودية وال يمر عىل ذكر الحملة العسكرية التي تنفذها قوات التحالف يف 
 ً ملفوض السامي لحقوق اإلنسان املساعدة يف إعداد لجنة تحقيق تشكلها وطلب القرار البديل من ا.   اليمن حاليا

وعىل الرغم من أننا نرحب بخطوة تشكيل لجنة وطنية للتحقيق، إال إن السلطات اليمنية قد .  حكومة الرئيس هادي
حقيق يف أخفقت فيما مىض بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة يف االنتهاكات املرتكبة يف اليمن، بما يف ذلك الت

ناهيك عن عدم قدرتها عىل بسط  2011االنتهاكات التي ارتُكبت يف سياق االحتجاجات املناوئة للحكومة عام 
 . سيطرتها الفعلية عىل أجزاء واسعة من البالد

عىل هذه الخلفية، تدعو منظمة العفو الدولية إىل تشكيل لجنة دولية تُعنى بالتحقيق يف االنتهاكات املزعومة التي 
رتكبها أطراف النزاع الدائر يف اليمن، وإقامة الحقائق وتحديد هوية مرتكبي هذه االنتهاكات بهدف تأمني ا

ومن الجدير بالذكر أنه كما يمكن ملجلس حقوق اإلنسان أن يأمر بتشكيل لجنة تحقيق .  محاسبة املسؤولني عنها
ن الجمعية العامة أو مجلس األمن ، أو دولية، فيجوز أيضاً تشكيل لجنة مشابهة من خالل استصدار قرار م

 بمبادرة شخصية من األمني العام لألمم املتحدة أو املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان

وعالوة عىل ذلك، تتقدم املنظمة بتوصيات موجهة إىل طائفة من الجهات الفاعلة األخرى بما يف ذلك الدول األعضاء 
 .كة العربية السعودية وإىل غريها من الدول التي توفر الدعم لهذا التحالفيف التحالف الذي تقوده اململ

  إلى الدول األعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية

  االمتثال الكامل لألحكام والنصوص ذات الصلة الواردة يف القانون اإلنساني الدويل عند التخطيط
لك من خالل الحرص عىل عدم استهداف املدنيني واألعيان املدنية لشن الرضبات الجوية وتنفيذها، وذ

 ووقف شن الهجمات العشوائية وغري املتناسبة؛

  واتخاذ جميع االحتياطات املمكنة التي من شأنها أن تقلص حجم الرضر الذي يلحق باملدنيني، بما
ع هجوم وشيك كلما يف ذلك من خالل إصدار تحذيرات مسبقة لسكان املناطق املستهدفة بقرب وقو

  أمكن ذلك؛

  الذخائر العنقودية كونها محظورة دولياً؛) وحدات(والتوقف فوراً عن استخدام 

  وامتثاالً للحظر املفروض عىل شن الهجمات العشوائية، التوقف عن استخدام األسلحة االنفجارية التي تتمتع
 ذات الكثافة السكانية العالية؛ بخاصية انتشار مقذوفاتها عىل مساحة واسعة يف املناطق املدنية

  والحرص عىل التحقيق بشكل محايد ومستقل يف الحاالت التي ترد تفاصيلها يف التقرير الحايل وغريها
من الحاالت التي تنطوي عىل معلومات ذات مصداقية وتفيد بارتكاب انتهاكات وخروقات للقانون اإلنساني 
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من تثبت مسؤوليتهم الجنائية عن ارتكابها ضمن إطار الدويل ونرش نتائج تلك التحقيقات ومحاكمة 
 محاكمات عادلة؛

  وتوفري أشكال جربر الرضر والتعويضات املالئمة والعاجلة لضحايا الهجمات غري املرشوعة التي
أدت إىل وقوع خسائر برشية وعائالتهم بما يف ذلك التعويض واسرتداد الحق ورد االعتبار وتحقيق 

 لتكرار؛الرضا وضمانات عدم ا

  واإلفصاح للعموم عن املعلومات املتعلقة باألهداف العسكرية للرضبات والغارات التي أوقعت
 خسائر برشية والشكف عن هوية األطراف املشاركة يف التخطيط لها وتنفيذها؛

  واإليعاز لجميع أفراد قوات التحالف باحرتام وحماية العاملني يف مجال توفري املساعدات اإلنسانية
والسماح دون عوائق بدخول جميع املنظمات اإلنسانية .  غاثية ومنشآتها وإمداداتها ووسائل نقلهاواإل 

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

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

للمدنيني سوف تكون غري متناسبة مع امليزة العسكرية امللموسة املبارشة املتوقع تحقيقها يف 
 .هذا النوع من الهجمات

 إلى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي

 بة الدول األعضاء يف التحالف باتخاذ اإلجراءات املدرجة أعاله وتوفري املساعدة لضحايا مطال
 الهجمات غري املرشوعة وعائالتهم وتحقيق العدالة وتوفري التعويضات لهم؛

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

إلى الدول التي تقدم الدعم والمساندة إلى التحالف بما في ذلك 
 الواليات األمريكية المتحدة والمملكة المتحدة

   وقف نقل شحنات جميع أنواع القنابل العنقودية املحظورة دولياً إىل أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية؛ 

 زويد الدول األعضاء يف التحالف الذي تقوده السعودية بالقنابل ذات االستخدامات املتعددة بما يف تعليق ت
ذلك، ولكن دون أن تقترص عليها، أنواع القنابل التي عثرت منظمة العفو الدولية عىل أدلة تفيد باستخدامها يف 

سناني الدويل، ونخص بالذكر هنا القنابل من النزاع بطريقة تشكل انتهاكاً أو تعمل عىل تيسري انتهاك القانون اإل 
 ؛ ) MK 82, MK 83, MK 84: (وتحديداً الفئات التالية منها 80من سلسلة  MKطراز 

  تعليق إيصال شحنات الطائرات واملروحيات املقاتلة وقطع غيارها ومكوناتها إىل الدول األعضاء يف التحالف
 بات الجوية يف اليمن؛ الذي تقوده السعودية ووتساهم يف تنفيذ الرض
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  والضغط عىل أعضاء التحالف لضمان التحقيق بشكل مستقل وشفاف محايد يف جميع انتهاكات أحكام
 .القانون اإلنساني الدويل ال سيما تلك التي يوردها التقرير الحايل، وتعويض الضحايا وعائالتهم بشكل كامل
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  "نهار ليل السماء من علينا القنابل تنهمر" 

 اليمن لشما يف القصف تحت املدنيون

 2015 آذار/ مارس منذ السعودية بقيادة التحالف قوات تشنها التي الجوي القصف من مدمرة حملة أدت
 وجه عىل صعدة محافظة واستُهدفت.  األطفال من الكثري بينهم اليمن، يف املدنيني مئات وجرح مقتل إىل

 كبري دمار لحجم صعدة، نةمدي عاصمتها، وتعرضت املسلحة، الحوثي جماعة معقل تُعد كونها الخصوص
 وأصبحت.  الجوية التحالف قوات رضبات جراء اليمنية املدن من أخرى مدينة بأي لحق ما الدمار يفوق
ً  بها املحيطة واملناطق املدينة من كثرية أجزاء املدنيني السكان معظم اضُطر ما والركام، األنقاض من أكواما
 .منها الفرار عىل

 من املئات اصابت فلقد عسكرية، أهدافا استهدفت قد الجوية التحالف قوات رضبات من الكثري أن ومع
ً  قنابلها  والطرق والجسور واملصانع واملحال واألسواق واملدارس العامة واملباني املنازل أي – مدنية أعيانا
املساعدات تنقلو  املدنيني تقل التي املركبات استهداف عىل عالوة املدنية التحتية البنية منشآت من ذلك وغري

 .اإلنسانية

 بشأن الدولية العفو منظمة أجرتها التي امليدانية واالستقصاءات التحقيقات نتائج الحايل التقرير ويورد
 مقتل تفاصيل ويتضمن.  2015 تموز/ ويوليو أيار/ مايو بني ما الفرتة خالل صعدة عىل جوية رضبة 13

 املشاركني من يكونوا أن دون املعتادة اليومية حياتهم ألنشطة مزاولتهم أو نومهم أثناء إصابتهم أو مدنيني
 انتهاكات ارتكاب عىل التقرير يوردها التي الجوية الرضبات تفاصيل وتنطوي.  مبارشة العدائية األعمال يف

 .حرب جرائم أنها عىل فيها التحقيق وينبغي الدويل، اإلنساني القانون ألحكام خطرية

ً  محظورة عنقودية قنابل استخدمت قد التحالف قوات أن إىل التقرير خلص كما  هجومها معرض يف دوليا
 األسلحة من وغريها القنابل هذه أن وأتضح.  البعيد املدى عىل مدمرة تبعات لها أسلحة وهي صعدة، عىل
نعالص أمريكية أسلحة أو قنابل كانت اليمن يف رضباتها يف السعودية بقيادة التحالف قوات تستخدمها التي
 األسلحة شحنات نقل تعليق إىل املتحدة الواليات فيها بما كافة الدول التقرير ويدعو.  التصميم أو

 التي التحالف يف األعضاء الدول إىل إيصالها وعدم الدويل اإلنساني للقانون انتهاكات ارتكاب يف املستخدمة
 .اليمن يف جوية رضبات تنفذ

 التي املزعومة االنتهاكات يف بالتحقيق تُعنى مستقلة دولية لجنة تشكيل إىل الدولية العفو منظمة وتدعو
 .للمساءلة وإخضاعهم محاسبتهم وضمان مرتكبيها هوية وتحديد النزاع، أطراف جميع ارتكبها


