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اليمن: األدلة تفند ادعاءات اململكة املتحدة بشأن استخدام الذخائر العنقودية الربيطانية 
 الصنع يف اليمن

 

-BLخملفات قنبلة عنقودية من طراز  ،إلزالة األلغام بشمال اليمنيف مركز ، تقّصى ابحثو منظمة العفو الدولية، 2016يف مايو/أاير 
مصنوعة يف اململكة املتحدة ومل تتفجر ابلكامل. وأثريت أسئلة حول ما إذا كانت الذخرية العنقودية ميكن أن تكون قد  755

ثر فيهما على الذخرية العنقودية، مبا يؤكد استخدمت إابن نزاع سابق يف اليمن. بيد أن األدلة التالية تبّيّن الظروف والوضع اللذين ع
( من قبل دولة 16 -2015استخالص منظمة العفو الدولية أبن هذه القنبلة العنقودية قد استخدمت إابن النزاع احلايل يف اليمن )

 عضو يف االئتالف العسكري الذي تقوده اململكة العربية السعودية. 

الذخرية العنقودية املصنوعة يف اململكة املتحدة قد استعملت يف نزاع سابق، نظراً ألن املنطقة  فقد تبّين أنه من غري احملتمل أن تكون
 اليت استهدفت هبا مل تكن بّي املناطق اليت دارت فيها رحى احلروب السابقة. 

نقودية يف اليمن، منذ مارس/ وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق استعمال االئتالف الذي تقوده السعودية ستة أنواع من القنابل الع
استعمال الذخائر العنقودية يف اليمن، منذ بدء  بتوثيق. ويف غضون ذلك، قامت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أيضاً 2015آذار 

 .2015احلرب، يف مارس/آذار 

ة وعثر على الذخرية العنقودية املصنوعة يف اململكة املتحدة اليت وثقتها منظمة العفو الدولية يف قرية اخلضراء، يف مديرية حرض، مبحافظ
صعدة. وبينما قامت السعودية بشن غارات جوية يف حمافظة صعدة كيلومرتاً إىل اجلنوب الغريب من حمافظة   40حجة، على بعد حنو 

، إال أنه ليس مثة سجل رمسي، حبسب 2009و 2004إابن جوالت النزاع املسلح الست املعروفة ابسم "احلروب الست"، ما بّي 
ة يف حمافظة حجة، قبل النزاع علم منظمة العفو الدولية، لتوجيه اململكة العربية السعودية أو سواها من دول التحالف ضرابت جوي

شخصاً من دايرهم داخل  250,000. وفضاًل عن ذلك، نزح ما يربو على 2015مارس/آذار  25احلايل يف اليمن، الذي اندلع يف 

https://www.hrw.org/news/2016/02/14/technical-briefing-note-cluster-munition-use-yemen


اليمن نتيجة "احلروب الست"، وانتقل العديد من هؤالء إىل حجة كمالذ من القتال، وال سيما إىل حرض، اليت تضم أحد أكرب 
 ت ملخيمات النازحّي داخلياً يف البالد. التجمعا

 يظهر حتليل الذخرية العنقودية املصنوعة يف اململكة املتحدة أهنا بصورة مؤكدة قد استعملت يف وقت قريب

الة األلغام مجعت منظمة العفو الدولية، أثناء زايرهتا امليدانية لليمن، أدلة من أشرطة فيديو صورها األهايل احملليون واملنظمة احمللية إلز 
رة "املركز التنفيذي للربانمج الوطين اليمين للتعامل مع األلغام" )املركز التنفيذي لأللغام(، يف حمافظة حجة، لذخائر عنقودية غري منفج

يف املوقع، وظهر يف هذه الصور ليس السالح وحده،  BL-755أو انفجرت جزئياً. وتضمنت هذه األشرطة صوراً لقنابل من طراز 
الفوهة النامجة عن االنفجار وحقل املخلفات أيضاً.  وزار ابحثو منظمة العفو الدولية كذلك مستودع املركز التنفيذي لأللغام يف  وإمنا

املنفجرة جزئياً موضع  BL-755حريان، مبحافظة حجة، الذي يستخدم لتخزين املقذوفات غري املنفجرة، حيث احتفظ املركز بقنبلة 
 ، بتصوير السالح فوتوغرافياً وعلى شريط فيديو.  2016مايو/أاير  7، يف ة العفو الدوليةالبحث. وقام ابحث منظم

وعقب ذلك، استشارت منظمة العفو الدولية عدة خرباء أسلحة مستقلّي قاموا بتحليل األدلة يف شريط الفيديو والصور اليت مجعتها 
 BL-755ر موضع البحث إىل أن املخلفات هي لقنبلة من طرازمنظمة العفو الدولية. وخلص خرباء األسلحة لدى حتليلهم للصو 

تعطلت، وأن القنيبالت يف مخسة من األجزاء السبعة األصلية مل تنتشر أو مل تنفجر كما هو مقرر هلا. والحظت منظمة العفو الدولية 
ما قام املركز التنفيذي لأللغام بتخزين أن ما يقرب من عشرة قنيبالت كانت ال تزال داخل املخلفات املسحوقة من غالف القنبلة، بين

قنيبلة أو حنو ذلك، أي أكثر من النصف، مل تنفجر. وأدى هذا إىل  80قنيبلة أو حنو ذلك يف املستودع نفسه، مبا يشري إىل أن  70
 الفائقة اخلطورة يف موقع سقوطها.  BL-755انتشار العديد من الذخائر الفرعية لقنبلة 

يشري إىل أن الذخرية قد استعملت يف وقت قريب نسبياً،  BL-755وأكد خرباء األسلحة ملنظمة العفو الدولية أن تفحصهم لصور 
وعلى األرجح خالل األشهر القليلة املاضية. وتظهر البياانت الوصفية اليت حصلت عليها منظمة العفو الدولية من األهايل احملليّي 

. وتبّيّن الصور بوضوح أن الذخائر 2016يناير/كانون الثاين  19و 18وقع أن الصور التقطت يف يف امل BL-755لوضع قنبلة 
يناير/كانون الثاين، كما ميكن أن يتوقع املرء يف حالة الذخرية اليت جرى إسقاطها قبل سنوات.  19و 18الصغرية مل تكن متآكلة يف 

االنفجار قد تثلمت، مبا ميكن أن يشري إىل انقضاء سنوات عليها. وعوضاً  وفضالً عن ذلك، مل تكن حواف فوهة احلفرة النامجة عن
يف موقع السقوط ابرزة وسط الرمال. بينما تستبعد العوامل الطبيعية والرايح والرمال ووجود البشر  BL-755عن ذلك، ظلت قنبلة 

ت عديدة، خاصة وأن املنطقة تشهد بصورة روتينية واحليواانت يف املنطقة احتمال بقاء القنبلة على وضعها دون حتريك لفرتة سنوا
تصدر عن شركة األسبوعية املتخصصة يف شؤون الدفاع، اليت  الحظت "جملة جينز"أعمال فالحة وزراعة غري متباعدة. وفضالً عن ذلك، 

، يف اململكة املتحدة، وتعىن بصناعة األسلحة، أن الذخائر الفرعية حتمل العالمات نفسها اليت حتملها IHSاالستشارات الدولية 
 ذخائر سالح اجلو امللكي الربيطاين.  

ة العنقودية والذخائر الصغرية موضع البحث، وكذلك إىل صور املواقع اليت عثر فيها على القنبل BL-755واستناداً إىل حالة قنبلة 
 املنبثقة عنها، فإن األدلة تشري إىل أن القنبلة قد أسقطت يف وقت قريب نسبياً، وأغلب الظن خالل األشهر القليلة املاضية. 

http://www.janes.com/article/60748/uk-rejects-claim-bl-755-cluster-munition-used-in-yemen


، 2015وتستبعد الشهادات احمللية احتمال أن تكون ذخائر عنقودية من صنع اململكة املتحدة قد أسقطت قبل أكتوبر/تشرين األول 
 .  2016وأوائل يناير/كانون الثاين  2015وحتدد موعد سقوطها ابلفرتة ما بّي هناية ديسمرب/كانون األول 

قد  BL-755وتسند مقابالت أجرهتا منظمة العفو الدولية مع مخسة من السكان احملليّي بصورة إضافية تقدير املنظمة أبن قذيفة 
 استعملت إابن النزاع احلايل يف اليمن. 

يف قرية اخلضراء، مبديرية حرض، حمافظة حجة،  BL-755قابلت منظمة العفو الدولية مالك املزرعة اليت عثر فيها على قنبلة  إذ
وكذلك اثنّي من أوالده يعمالن يف املزرعة، وابن أخته، وهو أيضاً من القرية ويعمل يف املزرعة، وأحد العمال الزراعيّي الذي يقيم يف 

 ة.املزرعة بصورة دائم

، إىل الفرار من مزرعته يف اخلضراء، 2015يوليو/متوز  7حيث أبلغ صاحب املزرعة منظمة العفو الدولية أن عائلته اضطرت، يف 
كيلومرتات عن احلدود مع السعودية، بسبب احتدام القتال بصورة متواصلة إىل الشمال من مزرعته. بيد أن   10 -6الواقعة على بعد 

احملاسري، وهو أحد العاملّي يف املزرعة، منظمة العفو الدولية أنه توجه  ييف املزرعة للعمل يف األرض. وأبلغ علعدة عمال زراعيّي بقوا 
مرت إىل الشمال من املزرعة  500إىل قطعة أرض تبعد  2016أو أوائل يناير/كانون الثاين  2015يف أواخر ديسمرب/كانون األول 

بعض األمطار. وقال إنه عندما وصل، اكتشف عدداً كبرياً من الذخائر الصغرية غري حلراثتها وزراعة بعض األشجار عقب سقوط 
 املنفجرة وخملفات أخرى للذخرية. 

ويف وصفه ملوقع سقوط القذيفة، أبلغ منظمة العفو الدولية أنه رأى حفرة بعمق مرت واحد تقريباً وحميط يقارب مرتاً واحداً كذلك. وقال 
لها ويف كل مكان من حوهلا". وكانت هذه القنيبالت أسطوانية الشكل وغامقة اللون. وقال كذلك إن إنه شاهد قنيبالت "يف داخ

زمربكات كانت قد انتشرت يف مجيع أحناء موقع سقوط القذيفة، وأنه كان لبعض هذه األسطواانت غطاء معدين المع، بينما كانت 
 ل كذلك لصور الذخائر اليت التقطها سكان آخرون للموقع. ، وهو مماثBL-755األخرى بال غطاء. ويطابق هذا وصف قنبلة 

 وأبلغ علي احملاسري منظمة العفو الدولية أن املنطقة اليت شاهد فيها فوهة احلفرة كانت إحدى املناطق اليت يزورها ابنتظام للعمل، وأن
 ن هناك أية قنابل. ، حيث مل تك2015املرة األخرية اليت زار فيها املوقع كانت يف أكتوبر/تشرين األول 

أوائل  -شهدت قبل أسبوعّي من زايرته للموقع، يف أواخر ديسمرب/كانون األول املنطقة احلدودية كما أبلغ منظمة العفو الدولية أن
منظمة يناير/كانون الثاين، قتاالً عنيفاً وأن "طائرات كانت حتلق يف اجلو، بينما كان ابإلمكان مساع صوت املدافع الرشاشة". وقال لل

 دقائق.  10إنه مسع أثناء ذلك قصفاً مشايل املزرعة، تبعته انفجارات أصغر تشبه "األلعاب النارية"، واستمرت بصورة متعاقبة لنحو 

وقابلت منظمة العفو الدولية أحد أبناء صاحب املزرعة وابن أخته، وقال كالمها إهنما قد قاما ابلتقاط صور وبتصوير فيديو لبعض 
وقع االنفجار وللمخلفات اليت خلفها القصف وراءه. وجرى تبادل هذه الصور مع منظمة العفو الدولية أثناء البحث الذخائر ومل

، وحددت 2016يناير/كانون الثاين  19و 18. وتظهر البياانت الوصفية للصور أهنا التقطت يف 2016امليداين يف مايو/أاير 
 .BL-755لصور أبنه منظمة العفو الدولية نوع السالح املوجود يف ا



، 2016وأبلغ ابن شقيقة صاحب املزرعة منظمة العفو الدولية كذلك أنه زار مستودع املركز التنفيذي لأللغام حبريان، يف فرباير/شباط 
، حيث قام بتخزين ما تبقى 2016من أرض خاله، وهو ما قام به املركز يف أبريل/نيسان  BL-755وطلب من املركز إزالة ذخرية 

لذخائر الصغرية املصنوعة يف اململكة املتحدة واليت مل تنفجر يف مركز حريان، مبحافظة حجة. وقامت منظمة العفو مبطابقة روايته من ا
. وأكد BL-755مع الوقائع ابلتحدث إىل أمحد املنتصر، الذي ترأس فريق املركز يف زايرة قرية اخلضراء إلزالة الذخائر الصغرية لقذيفة 

وقضوا هناك يومي عمل يف  2016أبريل/نيسان  18أن فريقاً من مثانية أشخاص، مبن فيهم طبيب، زاروا القرية يف أمحد املنتصر 
، كما أطلع منظمة العفو الدولية على صور فريق املركز أثناء BL-755املوقع. ويتطابق وصفه مع وصف الذخائر الصغرية لقذيفة 

قنبلة صغرية غري منفجرة، مبا يف ذلك ثالثة رفوف داخلية  48. وذكر أن الفريق مجيع BL-755عمله يف املزرعة إلزالة ذخائر قذيفة 
حمشوة بذخائر صغرية مل تنفجر وأخرى انفجرت جزئياً. ومت نقلها مجيعاً إىل مستودع املركز التنفيذي لأللغام يف حريان، مبحافظة حجة، 

 . 2016مايو/أاير  7حيث شاهدهتا منظمة العفو الدولية الحقاً يف 

 ميكنكم االطالع على أدلة بعثة األحباث من شبكة اإلنرتنت

املصنوعة يف اململكة املتحدة على شبكة اإلنرتنت. ويشمل هذا  BL-755ميكن مشاهدة األدلة على الذخائر العنقودية من طراز 
اً قام ابحثو منظمة العفو الدولية ابلتقاطها صوراً التقطها ابحثو منظمة العفو الدولية يف مرفق املركز التنفيذي لأللغام، وكذلك صور 

 للذخائر والقنابل الصغرية يف املوقع، وكذلك مقابالت على شريط فيديو ونصوصاً ملقابالت مع شهود عيان وعاملّي يف إزالة األلغام.

https://amnesty.app.box.com/s/yx7xrh9g5cz2qj4fro6ozi2ygpmpfvxj 
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