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ﻣﻠﺨﺺ
"ﺗﺼ َّﻮر! ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻟﻠﻘﺼﻒ ،وﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻟﻢ ﺗﻘﺼﻒ ،ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻚ ...ﻧﺤﻦ اﻵن ﻧﻌﻴﺶ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺨﻮف واﻟﺮﻋﺐ .اﻟﻴﻮم ر ُ
أﻳﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮة
ُ
ﻓﺸﻌﺮت ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﺮﻋﺐ .ﻛﺎن اﻟﺼﻮت ﻋﺎﻟﻴﺎً،
وﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ﺳﺎورﻧﻲ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﻮر ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺬي ﺳﺎور ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻴﻮم.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﺤﻦ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﻮف!"
تلميذة يف الثانية عرشة من العمر يف مدرسة دمﱠ رتها الرضبات الجوية للتحالف يف أغسطس/آب .2015

أسفرت حملة القصف الجوي املدمﱢ رة التي شنﱠها تحالف بقيادة اململكة العربية السعودية يف مارس/آذار 2015
بناء عىل طلب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي املعرتف بها دولياً ،عن مقتل وجرح مئات املدنيني يف اليمن،
من بينهم العديد من األطفال.
وقد ﱠ
نفذ التحالف آالف الرضبات الجوية يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيني ،وهم جماعة مسلحة زيدية شيعية
يف شمال اليمن ،والقوات املسلحة املوالية للرئيس السابق عيل عبدالله صالح .وكان الحوثيون قد استولوا بالقوة عىل
العاصمة صنعاء يف سبتمرب/أيلول  ،2014وسيطروا عىل مناطق واسعة من البالد يف األشهر الالحقة.
لقد استهدف العديد من رضبات التحالف أهدافا ً عسكرية ،ولكن مئات منها أصابت البنية التحتية املدنية ،ومنها
املرافق الصحية واملدارس واملصانع ومرافق الطاقة والجسور والطرق.
ولم تسفر تلك الرضبات عن قتل وجرح املدنيني وتدمري املمتلكات املدنية فحسب ،وإنما ألحقت أرضارا ً جسيمة
وواسعة النطاق بإمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية ،وتوصيل املساعدات اإلنسانية ،وتعليم األطفال ،وقدرة
املدنيني عىل إعالة أُرسهم.
وكان للنزاع أثر وحيش عىل وضع التعليم يف اليمن؛ إذ أن  %34من األطفال يف البالد لم يذهبوا إىل املدارس منذ بدء
النزاع يف مارس/آذار  .2015وحتى أكتوبر/ترشين األول  ،2015كان  1.8مليون طفل خارج املدارس .ففي
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بعض األحيان ارتدع األهايل واألطفال عن الذهاب إىل املدارس خوفا ً من الرضبات الجوية ،ويف أحيان أخرى أصبحت
املدارس غري صالحة لالستخدام نتيجة للنزاع ،إما ألنها ترضرت أو ألنها دُمرت.
وقد أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا ً يف خمس رضبات نُفذت يف الفرتة الواقعة بني أغسطس/آب
وأكتوبر/ترشين األول  2015يف محافظات الحديدة وحجة وصنعاء ،ويبدو أنها استهدفت املدارس بشكل مبارش.
وأسفرت تلك الرضبات عن قتل خمسة أشخاص وجرح  14آخرين من املدنيني ،ومن بينهم أربعة أطفال .وأدت تلك
الرضبات إىل قطع دراسة نحو  6,550طفال ً ممن كانوا ملتحقني باملدارس بشكل منتظم.
وكانت الرضبات التي حققت فيها منظمة العفو الدولية غري قانونية ألنها استهدفت أهدافا ً مدنية بشكل متعمد ،أو
ألحقت أذى باملدنيني واألهداف املدنية بشكل غري متناسب مع الفوائد العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة من تلك
الهجمات ،أو ألنها لم تميﱢز بني األهداف املدنية واألهداف العسكرية.
ويُذكر أن القانون اإلنساني الدويل يحظر الهجمات املتعمدة ضد املدنيني الذين ال يشاركون مبارشة يف األعمال
الحربية وضد األهداف املدنية ،باإلضافة إىل الهجمات التي ال تميز بني املدنيني/األهداف املدنية وبني
املقاتلني/األهداف العسكرية ،أو التي تُلحق أرضارا ً غري متناسبة باملدنيني/األهداف املدنية .إن مثل هذه الهجمات
تشكل انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني الدويل ،ويمكن أن تشكل جرائم حرب .وعالو ًة عىل ذلك ،فإن نظام روما
األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ينص بشكل محدد عىل أن استهداف املرافق التعليمية التي ليست أهدافا ً
عسكرية عىل نحو متعمد يعترب جريمة حرب.
إن عدم إجراء تحقيقات من قبل التحالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية يف مثل هذه الحوادث حتى اآلن يثري
بواعث قلق عميق من ازدرائه الواضح لحياة املدنيني واملبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدويل .كما أن غياب
التحقيقات الواضح من قبل الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً ،والتي تعمل قوات التحالف بناء عىل طلبها ،أمر
يثري بواعث قلق مشابهة.
إن بعض األسلحة التي استخدمتها قوات التحالف بقيادة السعودية التي رضبت أهدافا ً عسكرية أُنتجت و/أو
ُ
صممت يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة .كما تقوم الحكومتان األمريكية والربيطانية بتزويد التحالف
بالدعم اللوجستي واالستخباري.
ونشري هنا إىل أن عىل عاتق جميع البلدان تقع مسؤوليات قانونية بموجب القانون الدويل حيال مراقبة عمليات نقل
األسلحة ،وتقييد أو حظر نقلها يف ظروف معينة .وبموجب املادة  6من معاهدة تجارة األسلحة ،التي دخلت حيز
َ
تأذن بأية عملية نقل لألسلحة إذا كانت عىل علم،
النفاذ يف أواخر عام  ،2014فإنه يُحظر عىل الدولة الطرف أن
وقت النظر يف إعطاء اإلذن ،بأن األسلحة ستُستخدم يف شن "هجمات موجﱠ هة ضد األهداف املدنية أو املدنيني الذين
املعرفة يف االتفاقيات الدولية التي تكون طرفا ً فيها".
يتمتعون بالحماية بصفتهم هذه ،أو غريها من جرائم الحرب ﱠ
وعالو ًة عىل ذلك ،فإن املادة  7من معاهدة تجارة األسلحة تنص عىل أن تقوم الدول بإجراء تقييم يحدد ما إذا كانت
األسلحة التي سيجري تصديرها يمكن أن تُستخدم يف ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان
والقانون اإلنساني الدويل .ويف حالة وجود مخاطرة بالغة يف ذلك ،فإنه يتوجب عىل الدولة املصدﱢرة أال تأذن
بالتصدير.
وقد صدﱠقت حكومة اململكة املتحدة عىل معاهدة تجارة األسلحة ،وهي لذلك ملزمة قانونيا ً بأحكامها .كما ﱠ
وقعت
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الواليات املتحدة عىل املعاهدة ،ولذا فإنها يجب أال تقوم بأي عمل من شأنه أن يقوﱢض هدفها وغرضها ،الذي
يتضمن "اإلسهام يف السلم واألمن واالستقرار العاملي واإلقليمي؛ وتخفيف املعاناة البرشية؛ و"تعزيز التعاون
والشفافية والعمل املسؤول من قبل الدول األطراف يف معاهدة التجارة الدولية باألسلحة التقليدية"...
وباإلضافة إىل أحكام معاهدة التجارة العاملية ،فإن الدول ،بموجب القانون الدويل العريف ،يمكن أن تتحمﱠ ل
املسؤولية عن مساعدة دولة أخرى عىل ارتكاب أفعال خاطئة دولياً ،من قبيل شن هجمات ضد األهداف املدنية أو
املدنيني الذين يتمتعون بالحماية بهذه الصفة ،أو أية جريمة حرب أخرى .ويف هذا السياق ،فإن توفري الوسائل أو
غريها من أشكال الدعم املادي )من قبيل املعدات العسكرية( مع العلم بأن استخدامها سيؤدي إىل ارتكاب انتهاكات
جسيمة للقانون اإلنساني الدويل ،أو تيسري ارتكابها ،من شأنه أن يحمﱢ لها املسؤولية بموجب القانون الدويل.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الدول ،ومنها الواليات املتحدة واململكة املتحدة – اللتني تزوﱢ دان الدول األطراف يف
التحالف الذي تقوده السعودية باألسلحة ،إىل تعليق جميع عمليات نقل القنابل ذات األغراض العامة ،والطائرات
املقاتلة النفاثة والطائرات املروحية املقاتلة وقطع الغيار واملكوﱢنات ذات الصلة.
كما تدعو منظمة العفو الدولية إىل إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة إلجراء تحقيقات يف االنتهاكات املزعومة
املرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع يف اليمن وبيان الحقائق وتحديد الجناة الذين ارتكبوا مثل تلك االنتهاكات،
بهدف ضمان إخضاع املسؤولني عنها للمساءلة.

رقم الوثيقةMDE 31/3026/2015 :
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اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
يستند هذا التقرير إىل بحث أجرته منظمة العفو الدولية يف محافظات حجة والحديدة وصنعاء يف نوفمرب/ترشين
الثاني  .2015وقد طلبت املنظمة من السلطات الحوثية إذنا ً بزيارة تلك املناطق الخاضعة لسيطرتها وحصلت عىل
اإلذن بذلك.
وقام أحد مندوبي منظمة العفو الدولية بزيارة خمس مدارس كانت قد استُهدفت بالرضبات الجوية ،وأجرى
تحقيقا ً يف ظروف وآثار تلك الهجمات.
وأجرت املنظمة مقابالت مع  21شاهدا ً وضحية يف امليدان تتعلق بالهجمات عىل املدارس.
وقد تم حذف أسماء األشخاص املترضرين والشهود ،الذين تضمﱠ ن هذا التقرير شهاداتهم ،وذلك بهدف عدم
الكشف عن هويتهم لحمايتهم.
َ
بعضها سكان محليون،
وعند تجميع هذا التقرير قامت املنظمة بفحص الصور ومواد أرشطة الفيديو ،التي قدم
وبينما ان بعضها اآلخر متاحا ً للعموم .كما دققت يف مصادر املعلومات وقارنتْها بروايات الشهود ومقاالت وسائل
اإلعالم وغريها من التقارير.
ويف ديسمرب/كانون األول  2015كتبت منظمة العفو الدولية إىل وزارة الدفاع يف اململكة العربية السعودية رسالة
تضمﱠ نت التفاصيل املتعلقة بالنتائج التي توصلت إليها ،وطلبت منها معلومات حول اختيار األهداف وعملية صنع
القرار واألسباب الكامنة خلف الرضبات الجوية املوثﱠقة يف هذا التقرير .كما طلبت من سلطات السعودية تبادل أية
تحقيقات ربما تكون قد أُجريت يف هذه الحاالت حتى اآلن .ويف وقت نرش هذا التقرير ،لم تكن املنظمة قد ﱠ
تلقت أي
رد من السلطات.
وتود منظمة العفو الدولية أن تتقدم بالشكر إىل جميع الذين أسهموا يف تقديم املعلومات ،وساعدوا يف إنتاج هذا
التقرير بأي شكل من األشكال.
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اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
1

أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات يف خمس رضبات جوية وجﱠ هها التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية
يف الفرتة بني أغسطس/آب وأكتوبر/ترشين األول  2015يف محافظات حجة والحديدة وصنعاء ،وبدا أنها
استهدفت مدارس بدون توفر أية أدلة عىل أن تلك املدارس كانت قد استُخدمت ألغراض عسكرية .وقد أسفرت تلك
الرضبات عن مقتل خمسة مدنيني وإصابة ما ال يقل عن  14آخرين بجروح ،بينهم أربعة أطفال .كما أنها أدت إىل
قطع دراسة نحو  6,550طفال ً كانوا ملتحقني باملدارس عىل نحو منتظم.

واستهدفت تلك الرضبات أهدافا ً مدنية بشكل متعمد ،أو ألحقت أرضارا ً غري متناسبة باملدنيني واألهداف املدنية
قياسا ً باملكاسب العسكرية املتوقعة من تلك الرضبات ،أو فشلت يف التمييز بني هذه األهداف وبني األهداف
العسكرية .إن مثل تلك الهجمات تشكل انتهاكا ً للقانون اإلنساني الدويل وتُعترب جرائم حرب.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن تلك املدارس بعيدة عن أية أهداف عسكرية ،وأنها ُرضبت غري مرة ،مما يشري إىل
أن املدارس كانت يف الحقيقة أهدافا ً متعمدة للهجوم.
كما أن املنظمة لم تعثر عىل أية أدلة تشري إىل أن املدارس التي استُهدفت كانت قد استُخدمت ألغراض عسكرية أو
أنها احتوت عىل أهداف عسكرية.
ولم تقدم قوات التحالف حتى اآلن أية أدلة عىل أن املباني التي ُقصفت يف الحاالت التي جرى التحقيق فيها يف هذا
التقرير قد استُخدمت ألية أغراض من شأنها أن تجعل استهدافها أمرا ً قانونيا ً.
وثمة حاالت سابقة استخدمت فيها أطراف النزاع املدارس ألغراض عسكرية .فعىل سبيل املثال ،ﱠ
تلقت منظمة العفو
الدولية معلومات تفيد بأن مدرسة أروى يف تعز استُخدمت من قبل الحوثيني كمركز اعتقال .ويف يونيو/حزيران
قصف التحالف بقيادة السعودية تلك املدرسة ،مما أسفر عن مقتل مدنيني يف املنطقة املحيطة بها ،يف ما بدا أنه
2
هجوم عشوائي.
ويف مدينة عدن بحنوب البالد ،ويف يوليو/تموز  ،2015وثﱠقت املنظمة استخدام "لجان املقاومة الشعبية" املناوئة

 1تشارك كل من البحرين ومرص واألردن والكويت واملغرب وقطر والسودان واإلمارات العربية املتحدة يف التحالف بقيادة
اململكة العربية السعودية ،الذي ﱠ
نفذ رضبات جوية وعمليات برية يف اليمن .وما انفكت الواليات املتحدة واململكة املتحدة تقدم
الدعم االستخباري واللوجستي للتحالف.
 2أنظر ،منظمة العفو الدولية" :اليمن :تحليل الرضبات الجوية واألسلحة يُظهر أن القوات التي تقودها السعودية قتلت
عرشات املدنيني" 2 ،يوليو/تموز  ،2015عىل الرابط:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/yemen-airstrike-analysis-shows-saudiarabia-killed-scores-of-civilians/.
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للحوثيني إحدى املدارس ألغراض عسكرية 3.ويف حاالت أخرى وقعت يف عدن ويف مدينة تعز بغرب البالد ،اتخذ
4
مقاتلو لجان املقاومة الشعبية مواقعهم بجوار املدارس أو شنّوا هجمات عىل مقربة منها.
ويتعني عىل الجماعات املسلحة التابعة للدولة وغري التابعة لها أن تمتنع عن استخدام املدارس ألغراض عسكرية أو
ويعرض بالتايل حياة املدنيني
العمل بالقرب منها ،بما يجعل منها أهدافا ً عسكرية مرشوعة وعرضة للهجوم،
ﱢ
للخطر ،فضال ً عن اآلثار الضارة الطويلة األمد عىل إمكانية حصول األطفال عىل التعليم.
ويُشار هنا إىل أن قرار مجلس األمن رقم  2225املتعلق باألطفال يف النزاع املسلح ،الذي اعتُمد يف 18
يونيو/حزيران  ،2015يدعو "جميع أطراف النزاع إىل احرتام الطابع املدني للمدارس بهذه الصفة وفقا ً للقانون
اإلنساني الدويل ،و"يعرب عن بالغ القلق إزاء االستخدام العسكري للمدارس الذي يتناىف مع أحكام القانون الدويل
ويعرض سالمة األطفال للخطر ،ويشجع يف هذا
السارية ،والذي قد يجعل هذه املدارس أهدافا ً مرشوعة للهجوم
ﱢ
املجال الدول األعضاء عىل اتخاذ إجراءات ملموسة لردع استخدام املدارس عىل هذا النحو من قبل القوات املسلحة
5
والجماعات املسلحة".
وعىل عاتق األطراف املتحاربة تقع التزامات باتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية املدنيني واألهداف املدنية الخاضعة
لسيطرتها من اآلثار الضارة للهجمات 6.ويتعني عىل كل طرف أن يتجنب ،إىل أقىص حد ممكن ،وضع األهداف
7
العسكرية داخل املناطق املكتظة بالسكان أو بالقرب منها.
ً
ونتيجة للنزاع الدائر تأثرت إمكانية الحصول عىل التعليم بشكل حاد يف سائر أنحاء اليمن .فبحسب بيانات منظمة
األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( ،فإن  %34من أطفال اليمن لم يذهبوا إىل املدارس منذ بدء النزاع يف مارس/آذار
 3شاهدت منظمة العفو الدولية مقاتيل "لجان املقاومة الشعبية" املناوئة للحوثيني متمركزين يف مدرسة عمر بن الخطاب يف
دار سعد بعدن .أنظر :منظمة العفو الدولية" :ال مكان آمنا ً للمدنيني" :الرضبات الجوية والهجمات الربية يف اليمن" )رقم
الوثيقة ، (MDE 31/2291/2015 :أغسطس/آب  ،2015عىل الرابط:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/2291/2015/en/.
 4قال بعض السكان إن مقاتيل لجان املقاومة الشعبية كثريا ً ما شنوا هجمات من مواقع قريبة من مدرسة عمر بن الخطاب يف
دار سعد بعدن .ويف حادثة أخرىُ ،قتل وجُ رح مدنيون كانوا يلجأون إىل مدرسة يف حي املجمع  6باملنصورة يف عدن ،وذلك يف
هجوم عىل املدرسة وقع يف  6يوليو/تموز .وقال بعض الناجني إن مقاتيل لجان املقاومة الشعبية كانوا يعملون يف املنطقة .كما
شاهد باحثو املنظمة نقطة تفتيش تابعة للجان املقاومة الشعبية عىل الطريق الرئييس ملدرسة الشعب ،التي تقع عىل بعد 150
مرتا ً يف جنوب رشق حي الكوثر بمدينة تعز .أنظر ،منظمة العفو الدولية" :ال مكان آمنا ً للمدنيني" :الرضبات الجوية
والهجمات الربية يف اليمن" ،أغسطس/آب .2015
 5مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار رقم  18 ،2225يونيو/حزيران  ،2015عىل الرابط:
)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2225(2015
)تمت زيارته يف  7ديسمرب/كانون األول .(2015
 6اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة .22
 7اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة .23
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 ،2015وإن  1.8مليون طفل لم يلتحقوا باملدارس منذ أكتوبر/ترشين األول .2015
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8

ويف بعض الحاالت يرتدع األهايل واألطفال عن الذهاب إىل املدارس خوفا ً من الرضبات الجوية ،ويف حاالت أخرى،
ً
نتيجة للنزاع ،إما ألنها ترضرت أو دُمرت أو ألنها تُستخدم ألغراض
أصبحت املدارس غري صالحة لالستخدام
أخرى .ويف يوليو/تموز قال مسؤولون يف وزارة الرتبية والتعليم يف صنعاء ملنظمة العفو الدولية إن 600,000
طالب لم يتمكنوا من تقديم امتحانات الدراسة الثانوية النهائية ألن املدارس مستخدمة إليواء األشخاص النازحني
داخليا ً.
ووفقا ً لبيانات منظمة "يونيسف" فإن  1000مدرسة كانت غري صالحة للعمل يف  10أكتوبر/ترشين األول ،بينها
 146مدرسة مدمﱠ رة كليا ً و  398مدرسة مترضرة جزئياً ،و  439مدرسة مستخدمة كمالجئ لألشخاص النازحني
ً9
داخليا.
كما تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفصيلية من املقر الرئييس لوزارة الرتبية والتعليم يف صنعاء أفاد بأنه يف
 30أكتوبر/ترشين األول  ،2015كانت هناك  254مدرسة مدمرة كليا ً و  608مدارس مترضرة جزئيا ً و 421
مدرسة مستخدمة إليواء األشخاص النازحني داخلياً ،والنتيجة أن عدد املدارس التي لحقت بها أرضار بلغ 1283
مدرسة 10.وتقع تلك املدارس يف شتى أنحاء البالد ،يف داخل املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيني وخارجها .ولم
يكن بوسع املنظمة التحقق من هذه األرقام بشكل مستقل.

 8يونيسف ،تقرير حول األوضاع اإلنسانية يف اليمن 13 ،سبتمرب/أيلول  1 -أكتوبر/ترشين األول  ،2015عىل الرابط:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Yemen%20Crisis%20Huma
nitarian%20SitRep%2023Sep-1Oct%202015.pdf
)تمت زيارته يف  7ديسمرب/كانون األول .(2015
 9يونيسف ،تقرير حول األوضاع اإلنسانية يف اليمن 23 ،سبتمرب/أيلول  1 -أكتوبر/ترشين األول .2015
 10يف ملفات منظمة العفو الدولية.
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ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻹﻳﻤﺎن ،ﻣﻘﺮﻳﺶ ،ﺑﻨﻲ ﺣﺸﻴﺶ ،ﺻﻨﻌﺎء

مدرسة العلم واإليمان عقب تعرضها لهجوم من قبل التحالف بقيادة السعودية ،بني حشيش ،صنعاء 7 ،نوفمرب/ترشين
الثاني Amnesty International ©.2015

أصابت عدة رضبات جوية مدرسة العلم واإليمان يف مقريش بمديرية حشيش يف محافظة صنعاء يف  27و 28
أكتوبر/ترشين األول وقبل ذلك بحوايل أسبوع واحد.
وقامت منظمة العفو الدولية بزيارة ومقابلة أربعة أشخاص من سكان القرية ،بينهم مدير املدرسة ،الذي قال
للمنظمة إن املدرسة ُرضبت أربع مرات منفصلة 11.وقال املدير للمنظمة إن  1,200طالب كانوا ملتحقني باملدرسة،
وهي الوحيدة يف القرية .وأضاف يقول إنهم يف وقت الهجوم كانوا يستعدون لبدء السنة الدراسية ،ولكن الصفوف
12
لم تكن منعقدة بعد .وعقب الهجوم أصبح الطلبة غري قادرين عىل االستمرار يف دراستهم.
وقد وقع الهجوم األول يف حوايل الساعة السادسة صباحا ً خالل الفرتة من أواسط إىل أواخر أكتوبر/ترشين األول.
وتاله هجوم ثان بعد نحو أسبوع عند ظهر يوم  27أكتوبر/ترشين األول .أما الرضبة الثالثة ،التي وقعت يف 27
أكتوبر/ترشين األول كذلك ،فقد أسفرت عن جرح وقتل بعض السكان الذين ذهبوا إىل موقع الهجوم ملعاينة
األرضار التي لحقت به يف وقت سابق من ذلك اليوم .وذكر السكان أن ثالثة مدنيني ُقتلوا وجُ رح ما ال يقل عن 10
 11مقابالت يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 12مقابلة يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
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13

ً 13

أشخاص ،وربما يصل عددهم إىل  15شخصا.

ووفق ما أفاد به شهود عيان ملنظمة العفو الدولية فإن هجوما ً رابعا ً أسفر عن رضر إضايف للمدرسة يف 28
14
أكتوبر/ترشين األول ،لكنه لم يسفر عن جرح أو قتل مزيد من السكان.
وقامت منظمة العفو الدولية بمعاينة املواقع املترضرة من الصواريخ التي رضبت مبنى املدرسة وجوارها ،والحظت
عدم وجود أي دليل عىل أن املدرسة كانت تحتوي عىل أية مواد عسكرية .كما لم تشاهد أية مخلفات لألسلحة وال
أية أدلة عىل حدوث انفجارات ثانوية فيها.
وقال مدير املدرسة ملنظمة العفو الدولية إن املدرسة لم تكن مستخدمة ،ولم تُستخدم قط ألغراض عسكرية ،وإن
أقرب هدف عسكري إىل املدرسة كان نقطة تفتيش تقع عىل بعد عدة كيلومرتات يف خيش الباكر ،التي لم تتعرض
للرضب .واستعرضت منظمة العفو الدولية فيلم فيديو نرشه موقع إعالمي محيل عىل صفحته يف االنرتنت يف 28
أكتوبر/ترشين األول ،والتُقط بعد رضب املدرسة .وال يُظهر الفيديو وجود أي موظفني عسكريني أو مواد عسكرية،
األمر الذي يتسق مع أقوال مدير املدرسة 15.وتبني الرضبات املتكررة يف بحر األسبوع أن املدرسة كانت هدفا ً متعمدا ً
للتحالف.

 13مقابالت يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 14مقابالت يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني  ،2015أنظر أيضا ً" :طائرات التحالف تقصف مدرسة مقريش يف بني
حشيش مرة أخرى وتدمرها كليا ً" ،تلفزيون "اليمن اليوم" 28 ،أكتوبر/ترشين األول  ،2015أنظر الرابط:
http://www.yementodaytv.net/details.php?recordID=28557
)تمت زيارتها يف  7ديسمرب/كانون األول .(2015
" 15قناة اليمن اليوم" ،طائرات التحالف السعودي تستأنف قصف املدارس يف مديرية بني حشيش ،بمحافظة صنعاء" ،نُرش
يف  28أكتوبر/ترشين األول  ،2015أنظر الرابط) ...تمت زيارته يف  7ديسمرب/كانون األول .(2015
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مدرسة الخري عقب قصفها من قبل التحالف بقيادة السعودية ،بني حشيش ،صنعاء ،نوفمرب/ترشين الثاني .© 2015
Amnesty International

التحق نحو  300طالب بمدرسة الخري يف قرية حرضان ،التي لم تكن قد فتحت أبوابها بعد للسنة الدراسية
الجديدة عندما قصفتها طائرات التحالف يف أواخر أكتوبر/ترشين األول .وتحدثت منظمة العفو الدولية مع ستة
أشخاص من السكان بينهم طفل واحد يف القرية التي تتكون من  250-200منزال ً .وكان سكان القرية يعملون
بشكل رئييس يف الحقول الزراعية املحيطة بها )زراعة الكرمة والقات( أو كجنود تابعني للحكومة .وقالوا ملنظمة
16
العفو الدولية إن مدرسة الخري كانت املدرسة الوحيدة يف القرية وجوارها.
وقال السكان ملنظمة العفو الدولية إن قوات التحالف شنت رضبات جوية متعددة عىل القرية يف يومني منفصلني.
وقالوا إن ثالث رضبات أصابت مسجد حرضان يف القرية يف  21أكتوبر/ترشين األول )يف حوايل الساعة 11:30
صباحا ً( ،وتلة مجاورة ،ثم منزال ً .وقد أسفر قصف املسجد عن مقتل رجل وجرح آخر وفقا ً ملعلومات السكان
وتقارير وسائل اإلعالم املؤيدة لحركة أنصار الله 17.وقال السكان إن الرجل الذي ُقتل هو عيل محمد القرادي ،وهو
 16مقابالت يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015

 17مقابالت يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني 2015؛ "مقتل مدنيني يف هجوم عىل مسجد يف بني حشيش بصنعاء ،املؤتمر
نت 21 ،أكتوبر/ترشين األول ،عىل الرابطhttp://www.almotamar.net/news/125989.htm :

)تمت زيارته يف  7ديسمرب/كانون األول (2015؛ تلفزيون "املسرية" ،التحالف يستهدف مسجدا ً ومدرسة ومنازل للمواطنني
يف منطقة حرضان يف بني حشيش يف " ،2015/10/24نُرش يف  24أكتوبر/ترشين األول  "2015عىل الرابط:
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15

مزارع عمره  25عاماً ،وأن ابن عمه حامد عبد القرادي ،وهو مزارع يرتاوح عمره بني  18و  20عاما ً أُصيب
18
بجروح .وقالوا إن الرجلني كانا يؤديان الصالة يف املسجد عندما ُرضب.
وقال السكان أيضا ً إنه بعد مرور يومني ،أي يف  23أكتوبر/ترشين األول ،وقبيل الغسق ،شنت قوات التحالف
رضبة جوية أصابت مدرسة الخري ،التي كانت خالية يف ذلك الوقت ،وألحقت بها أرضارا ً كبرية ،مما جعلها غري
صالحة لالستخدام .كما أصابت الرضبة منزل عيل عيل أحمد خالد الذي يقع عىل بعد  100مرت .وذكر بعض
السكان أن تلك الرضبة أسفرت عن مقتل اثنني من أطفال عيل ،وهما مراد عيل عيل خالد ،البالغ من العمر خمس
سنوات ،وشقيقته عبري عيل عيل خالد البالغة من العمر ست سنوات ،وجرح والدتهما 19.وأصابت رضبة أخرى تلة
قريبة من املكان.
وقال السكان ملنظمة العفو الدولية إنه لم تكن هناك أية أسلحة ،سواء يف املسجد أو يف املدرسة 20.وقد عاينت
املنظمة الحفر التي أحدثتها الرضبات الجوية التي أصابت املدرسة ،والحظت عدم وجود أية أدلة عىل أن املدرسة
كانت تحتوي عىل أية مواد عسكرية .ولم تكن هناك مخلفات ألية أسلحة أو أدلة عىل حدوث انفجارات ثانوية يف
املكان.
واستعرضت منظمة العفو الدولية صور فيديو نرشها موقع إعالمي محيل يف  24أكتوبر/ترشين األول ،والتُقطت
بعد الرضبات التي ُشنت عىل املسجد واملدرسة .وال يُظهر الفيديو وجود أي أفراد عسكريني أو مواد عسكرية ،وهو
ما يتسق مع أقوال السكان 21،الذين قالوا إن أقرب هدف عسكري إىل القرية كان نقطة تفتيش شجاح ،التي تقع
22
عىل بعد عدة كيلومرتات.

https://www.youtube.com/watch?v=1VqQihE0_Hc
)تمت زيارته يف  7ديسمرب/كانون األول .2015
 18مقابالت يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 19مقابالت يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 20مقابالت يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 21قناة املسرية" ،التحالف يستهدف مسجدا ً ومدرسة ومنازل للمواطنني يف منطقة حرضان يف بني حشيش،
" ،2015/10/24نُرش يف  24أكتوبر/ترشين األول  ،2015عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=1VqQihE0_Hc
)تمت زيارته يف ديسمرب/كانون األول .(2015
 22مقابالت يف اليمن 7 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
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مدرسة "أسماء" التي قصفها التحالف بقيادة السعودية ،املنصورية ،الحديدة 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني Amnesty .2015
© International

ذكر نائب مدير املدرسة أن عدد الطلبة امللتحقني بمدرسة أسماء بمديرية املنصورية كان يبلغ  1,200طالب يف
23
األحوال العادية :األوالد يف الصفوف من األول إىل الثالث ،والبنات يف الصفوف من األول إىل التاسع.
وخالل زيارتها إىل املدرسة يف  8نوفمرب/ترشين الثاني تحدثت منظمة العفو الدولية إىل أربعة من سكان
املنصورية ،من بينهم طالبة من مدرسة أسماء ومديرة املدرسة ونائب املديرة .وذكر األشخاص األربعة جميعا ً أن
مدرسة أسماء لم تُستخدم قط ألغراض عسكرية ،وأنها هوجمت من قبل قوات التحالف عىل الرغم من طابعها
24
املدني الخالص.
وقالت مديرة املدرسة إن مدرستها ُقصفت يف حوايل الساعة  12:30من مساء يوم  24أغسطس/آب .وكانت هي يف
منزلها يف ذلك الوقت ،ولكنها سمعت أزيز طائرات التحالف فوق رأسها وصوت اإلنفجارات عندما رضبت
الصواريخ املدرسة .وقالت إن السنة الدراسية يف ذلك الوقت لم تكن قد بدأت ،ولكن الطلبة كانوا يأتون إىل املدرسة
 23مقابالت يف اليمن 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 24مقابالت يف اليمن 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
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25

ووصفت طالبة من مدرسة أسماء ،كانت يف منزلها القريب منها يف وقت الهجوم ،ما سمعته خالل الهجوم ،فقالت:
"كنت يف الغرفة ألعب مع شقيقتي باللُعب .وعندما سمعنا صوت الصاروخ قالت يل شقيقتي’ :صاروخ ،صاروخ! ‘،
فقلت لها ’ :ال ،ليس صاروخاً ،إنها مجرد طائرة‘ .ومن الطبيعي أن نسمع صوت الطائرة وال نخاف .وعندما سمعنا
صوت االنفجار شعرنا بخوف وانزعاج شديدين .ولم نعرف املكان الذي رضبه الصاروخ .وعندما قيل لنا إن
26
املدرسة هي التي ُرضبت ،شعرنا باالنزعاج ،وبدأنا نرصخ".
وقد نفت املديرة ونائب املديرة أن تكون املدرسة قد استُخدمت ألية أغراض عسكرية .وقال نائب املديرة ملنظمة
العفو الدولية:

"مدرسة أسماء مدرسة نشيطة يف مجاالت الثقافة واملجتمع والرياضة ..وهي مدرسة صديقة ،والوحيدة يف الجزء
الرشقي من ]املنصورية[ ...وشا َع كالم يف وسائل اإلعالم عن أن سبب الرضبة هو وجود ]مقاتلني[ حوثيني فيها،
ولكن ذلك غري صحيح ،فال يوجد أحد هنا باستثناء املواطنني .وقد ترضرت املنازل املحيطة باملدرسة ،ولكن أحدا ً لم
27
يُصب ]بأذى[ والحمد لله".
واستعرضت منظمة العفو الدولية صور فيديو نرشها موقع إعالمي محيل يف  25أغسطس/آب ،وكانت قد التُقطت
بعد رضب املدرسة .وال يُظهر الفيديو أي وجود ألفراد عسكريني أو مواد عسكرية ،وهو ما يتسق مع أقوال
28
السكان.
كما عاين مندوبو منظمة العفو الدولية الحفر التي أحدثتها الرضبات الجوية التي أصابت املدرسة ،والحظوا أنه لم
تتوفر أية أدلة عىل أن املدرسة كانت قد احتوت عىل أية مواد عسكرية .ولم تُشاهد مخلفات ألية أسلحة ،ولم تتوفر
أية أدلة عىل حدوث انفجارات ثانوية .لقد كانت الرضبات التي أصابت املدرسة واسعة النطاق وجعلت املدرسة غري
صالحة للعمل إىل حد كبري.
وقالت مديرة املدرسة ملنظمة العفو الدولية إنه قبل رضب املدرسة كان ممثلون ملنظمة "يونيسف" قد قاموا
بزيارات منتظمة لها ،وأنهم خططوا لدعم إعادة فتح املدرسة .وقالت للمنظمة" :لقد قضينا ثماني سنوات يف بناء
 25مقابالت يف اليمن 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 26مقابالت يف اليمن 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 27مقابالت يف اليمن 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 28املؤتمر نت" ،طائرات التحالف السعودي تقصف مدرسة األئمة للبنات يف منطقة املنصورية بمحافظة الحديدة" ،نُرش يف
 25أغسطس/آب  2015عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=knkTyMu4RDE
)تمت زيارته يف  7ديسمرب/كانون األول .2015
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29

وأوضح نائب املديرة بأنه يف حني أن هناك أربع مدارس يف املنطقة ،فإن املدارس األخرى كانت تقع عىل بعد خمسة
إىل ستة كيلومرتات من مدرسة أسماء .وقال إن بُعد املسافة ش ﱠكل رادعا ً لبعض األهايل عن إرسال أطفالهم إىل
املدرسة ،وذلك ألن رحلتهم غري مريحة ،وألسباب تتعلق بسالمتهم 30.وأضاف يقول إن الطلبة ظلوا يشعرون
تعرض املدارس لهجمات يف املستقبل:
بالرعب من احتمال ﱡ

"ثمة آثار نفسية تظهر حتى اآلن .فاليوم حصل موقف أتمنى لو أنني لم أشهده ،وذلك عندما جاءت الطائرات
بينما كنا نوزع الكتب ]يف باحة املدرسة[ .وقد صُ ُ
دمت عندما سمعت األطفال يرصخون ويهربون بطريقة تنطوي
عىل رعب .فكل ما كنا نبنيه يف األسبوعني األخريين ،ومع الخطة التي سيبدأون بدراستها اليوم ،ويف اللحظة التي
31
يسمعون فيها صوت الطائرة ،يتولد تأثري معاكس كليا ً ] معاكس لعملية إعدادهم للذهاب إىل املدرسة[.
وقالت الطالبة التي تحدثت إىل منظمة العفو الدولية إنها كانت من بني العديد من الطلبة الذين يزالون يشعرون
بالرعب من هجمات مستقبلية والذين انقطعت دراستهم بسبب الهجوم عىل املدرسة .وقالت:

"أنا ال أدرس يف هذه األيام ،ولكننا سنعوﱢض هذه السنة بمشيئة الله ،نصف السنة التي ضاعت .ولكن الطائرة
مخيفة حقاً ،فهي تسلُبك القدرة عىل الرتكيز.
تخيﱠل! عندما تأتي الطائرة كي تقصف ،وحتى لم لو تقصف ،فإنك ال تسمع صوتها ،بل تشعر بالرضبة التي تقع
عىل رأسك ...نحن اآلن نعيش يف حالة خوف ورعب .لقد كان الصوت اليوم عاليا ً ولكن الشعور الذي انتابني مشابه
للشعور نفسه الذي انتاب جميع الفتيات يف املدرسة ،فنحن بالطبع خائفات ...ونريد أن يتوقف العدوان )قوات
التحالف( عن ]قصف[ املدارس .إن من العار عليهم أن يقصفوا األطفال ،ومن العار أن يهاجموا املدارس .فاألطفال
32
يف اململكة العربية السعودية يدرسون يف جامعات خاصة يف كل مكان ،أما نحن فإن أطفالنا ي َ
ُقصفون".
مجمع الشيماء الرتبوي للبنات ،الحديدة

ُ
شعرت بأن اإلنسانية قد انتهت .أعني أن يُرضب مكان للتعلم بهذه الطريقة وبدون إنذار ،فأين اإلنسانية؟ إن
"
ً
أماكن التعلم تعترب مقدسة ،ويُفرتض أن يكون رضب مثل هذه األماكن ،يف أية حرب ،عمال غري مرشوع".
مديرة مدرسة الشيماء

 29مقابلة يف اليمن 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 30مقابلة يف اليمن 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 31مقابلة يف اليمن 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 32مقابلة يف اليمن 8 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 33مقابلة يف اليمن 9 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
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طفلة بني أنقاض مجمع الشيماء الرتبوي للبنات عقب رضبه بصواريخ أطلقها التحالف بقيادة السعودية ،الحديدة9 ،
نوفمرب/ترشين الثاني Amnesty International © .2015

قصفت قوات التحالف مجمع الشيماء الرتبوي للبنات عدة مرات يف  25و  27أغسطس/آب عىل الرغم من طبيعته
املدنية.
يف  9نوفمرب/ترشين الثاني زارت منظمة العفو الدولية تلك املدرسة ،وتحدثت إىل ثالثة من املوظفني هناك من
بينهم مديرة املدرسة 34.وذكر شهود أن الرضبات أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن شخصني ،وهما رجل اسمه
عبدالله مسواك ،ويبلغ من العمر حوايل  30عاماً ،وامرأة تبلغ من العمر قرابة  25عاما ً.
وذكرت املديرة أن املدرسة ،وهي جزء من مجمع أكرب يضم كذلك مكتبا ً لوزارة الرتبية والتعليم ،أنها تضم مدرسة
35
أساسية وثانوية للبنات ،وروضة لألوالد ،ويبلغ إجمايل عدد الطلبة امللتحقني بها زهاء  3200طالب منتظم.
وقالت مديرة املدرسة ملنظمة العفو الدولية إن الطلبة كانوا قد أنهوا امتحاناتهم يف  24أغسطس/آب ،ولذا عندما
ُقصف املجمع الرتبوي مرتني بالطائرات يف  25أغسطس/آب ،كان األشخاص الوحيدون املوجودون يف املدرسة هم
الحارس وأفراد عائلته ،ولكن أحدا ً منهم لم يُصب بأذى .وقالت للمنظمة إنها ذهبت إىل املدرسة بعد الرضبتني
الستعادة أوراق االمتحانات املدرسية ونقلها إىل مكان آمن:

 34مقابلة يف اليمن 9 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 35مقابلة يف اليمن 9 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
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ُ
سمعت األخبار .ويف املساء ذهبنا إىل املدرسة إلحضار أوراق االمتحانات املدرسية ونقلها إىل
"كنت يف املنزل عندما
ُ
غادرت املدرسة قبل بضع ساعات ،كانت هادئة ومساملة ،أما اآلن فقد تمت تسويتها
مكان آمن ...وكنت قد
36
باألرض".
واستعرضت منظمة العفو الدولية صور فيديو نُرشت عىل "يوتيوب" يف  25و  27أغسطس/آب ،التُقطت بعد
37
قصف املدرسة ،وال يُظهر الفيديو وجود أي أفراد عسكريني أو مواد عسكرية ،وهو أمر يتسق مع أقوال السكان.
كما عاينت منظمة العفو الدولية الحفر التي أحدثتها الرضبات الجوية للمجمع الرتبوي ،والحظت أنه لم تتوفر أدلة
عىل أن املدرسة كانت تحتوي عىل مواد عسكرية .ولم تكن فيها مخلفات ألية أسلحة ،ولم تتوفر أدلة عىل وقوع
انفجارات ثانوية فيها.
وأضافت مديرة املدرسة تقول إن ثالثة صواريخ رضبت املجمع الرتبوي يف  27أغسطس/آب ،أي بعد يومني من
الهجوم األول.
وقال حارس يعمل يف مكتب الرتبية والتعليم يف املجمع الرتبوي إنه عىل الرغم من أن معظم املوظفني لم يكونوا
موجودين يف املبنى يوم  27أغسطس/آب بسبب الرضبة األوىل يف  25أغسطس/آب ،فإنه كان موجودا ً هناك:

" ُ
كنت آخذ قسطا ً من الراحة يف املكتب ،وكانت الطائرة تحوم فوق رأيس .ذهبت كي أغسل وجهي وأرتدي مالبيس
ً
وأخرج ،عندما سمعت صوت الصاروخ "بوووم" .نظرت إىل هنا ،ونظرت إىل هناك ،فلم أر شيئا ،كانت الغرفة
ً 38
مظلمة تماما".
وقال إنه عقب الهجوم ف ﱠر من املجمع ،ورأى عبدالله مسواك وهو يلقى حتفه نتيجة إلصابته بشظية يف صدره.

39

يف  27أغسطس/آب ذكر "مصدر نيت" ،وهو موقع إخباري عىل االنرتنت ،نقال ً عن سكان محليني ،أن مقاتلني
40
حوثيني كانوا متموضعني داخل مجمع الشيماء الرتبوي.

 36مقابلة يف اليمن 9 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 37أخبار وزارة الرتبية والتعليم يف الحديدة" ،تدمري مجمع الشيماء الرتبوي نتيجة لقصف التحالف السعودي اليوم" ،نُرش يف
 25أغسطس/آب  ،2015عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=w4_vhVOF27U
)تمت زيارة املوقع يف  7ديسمرب/كانون األول (2015؛ قناة اليمن اليوم" ،التحالف السعودي يستأنف قصف مجمع الشيماء
الرتبوي يف الحديدة" ،نرش يف  27أغسطس/آب  ،2015أنظر الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=EXwp1kRD4lk
)تمت زيارة املوقع يف  7ديسمرب/كانون األول .(2015
 38مقابلة يف اليمن 9 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 39مقابلة يف اليمن 9 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
" 40التحالف يقصف ويلقي املنشورات"" ،مصدر نت" 27 ،أغسطس/آب  ،2015عىل الرابط:
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21

يد أن الحارس ومديرة املدرسة قاال ملنظمة العفو الدولية إنهما لم يشاهدا أية أسلحة أو مقاتلني يف املجمع الرتبوي
قبل الهجمات عىل اإلطالق.

تعرضه للهجوم من قبل التحالف بقيادة السعودية ،الحديدة9 ،
ُكتب مدرسية مبعثرة يف مجمع الشيماء الرتبوي للبنات بعد ﱡ
نوفمرب/ترشين الثاني .Amnesty International © 2015

وأوضحت املديرة مطوﱠ ال ً ملاذا تعتقد أنه ال يمكن تصوﱡر وجود أية أسلحة يف املدرسة ،فقالت:

"لم تكن هناك أسلحة يف املدرسة .ثمة أشخاص يقولون عىل موقع تويرت أو عرب االنرتنت إن هناك أسلحة يف
املدرسة ،ولكنني طلبت براهني عىل تلك األقوال .وقد حرض األهايل واملعلمون وفتشوا املدرسة ولكنهم لم يجدوا شيئا ً
قبل  15أو  18يوما ً من سقوط الصاروخ .إن هذا أمر ظالم ومؤ ٍذ .ولو أنني رأيت قطعة سالح واحدة لقلت :ها
هي ،وهذا مصري املدرسة ،وإنها تستحق الرضب ألنها أدخلت أسلحة أو مقاتلني ،ولكن ذلك لم يحدث مطلقا ً ،..إن
ما حدث َ
ألحق بنا رضرا ً كبريا ً .إذ أن قرابة  3,000طالب فقدوا صفوفهم الدراسية وذكرياتهم وكل ما يربطهم
41
بهذه املدرسة".
كما قالت املديرة للمنظمة إنها لم تسمع أصوات انفجارات ثانوية عقب سقوط الصواريخ ،وإنها لم تشاهد أية
أسلحة أو أفراد عسكريني يف املدرسة قبل الرضبات الجوية .وهي تعتقد أن أقرب هدف عسكري إىل املدرسة هو
http://msader.info/muta.php?d_no=236&no=857623
)تمت زيارته يف  7ديسمرب/كانون األول .(2015
 41مقابلة يف اليمن 9 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
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مطار الحديدة الدويل ،الذي يُستخدم كمطار عسكري أيضاً ،ويقع عىل بعد خمسة كيلومرتات.

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﺪى ،ﺑﻨﻲ اﻟﻤﺸﻄﺎ ،ﻋﺒﺲ ،ﺣﺠﺔ

طالب يف مدرسة الهدى مستعدون للتعلم عىل الرغم من الخوف من رضبات التحالف بقيادة السعودية ،بني املشطا ،عبس،
حجة 11 ،نوفمرب/ترشين الثاني Amnesty International © .2015

يف  11نوفمرب/ترشين الثاني  2015قامت منظمة العفو الدولية بزيارة إىل مدرسة الهدى يف بني املشطا بمديرية
عبس يف محافظة حجة ،وتحدثت إىل مدير املدرسة وطالبني حاليني وطالب قديم يف املدرسة .وكان صاروخ قد
رضب حقال ً يقع عىل بعد حوايل  100مرت من املدرسة يف  27أكتوبر/ترشين األول .ويف اليوم نفسه ُقصفت نقطة
تفتيش تابعة للحوثيني عىل طريق يصل إىل مدينة عبس عىل بعد حوايل كيلومرت واحد .وال يبدو أن املدرسة
استُهدفت عن طريق الخطأ بهجوم عىل نقطة التفتيش ،وذلك نظرا ً للمسافة التي تفصلها عن املدرسة واختالف
الطبيعة املحيطة باملدرسة – قرية ريفية – وبنقطة التفتيش – طريق رئييس.
وعاينت املنظمة موقع الرضبة بالقرب من املدرسة ،كما عاينت املدرسة نفسها واملنازل املحيطة بها يف املنطقة
الريفية ،والحظت عدم وجود أهداف عسكرية مرئية يف املنطقة ،وهو ما يتسق مع أقوال الشهود.
وقال مدير املدرسة ملنظمة العفو الدولية إن الرضبة التي ُشنت قرب املدرسة أثﱠرت سلبا ً عىل التحاق الطلبة بها:

"يف هذا العام بدأنا باستقبال الطلبة ،حيث يبدأ التسجيل يف  5سبتمرب/أيلول ،ويبدأ االستقبال يف  3أكتوبر/ترشين
األول ،عندما فوجئنا بالرضبة الجوية بالقرب من املدرسة من ناحية اليسار عىل بعد نحو  100مرت يف وقت الغسق.
وقد نُفذت رضبتان ،إحداهما هنا واألخرى بعيدة عنها بالقرب من نقطة التفتيش ]التي تقع عىل بعد كيلومرت واحد
من مديرية عبس[ ...وقد أحدثت هذه الرضبة ]بالقرب من املدرسة[ تأثريا ً قويا ً حقا ً .فحتى الطلبة الذين سجلوا
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23

يف املدرسة لم يحرضوا .فاليوم هو  11نوفمرب/ترشين الثاني ،ولم يحرض سوى خمسة طالب يف كل صف ،عىل
الرغم من أن عدد الذين سجلوا خالل فرتة التسجيل قبل الرضبة بلغ نحو  300طالب .أما اآلن فال يوجد سوى
42
خمسة طالب يف كل صف".
وقال مدير املدرسة ملنظمة العفو الدولية إن عدد الطلبة الذين التحقوا باملدرسة قبل الحرب تراوح بني  650و
 700طالب .وقال تلميذ يف مدرسة الهدى ،عمره  12عاماً ،كان من بني الطلبة الذين استمروا يف الحضور إىل
املدرسة:

"يف العام املايض ،قبل أن تنشب الحرب ،كان الطلبة يحرضون منذ البداية .كانوا سعداء يف املدرسة وكان كل يشء
عىل مايرام .أما يف هذا العام ،وعندما قيل إن املدرسة ستفتح أبوابها ،لم يرغب بعضهم يف الحضور ،فهم
43
خائفون".
وقالت طالبة يف الخامسة عرشة من العمر" :أو ﱡد أن أذهب إىل املدرسة ،وأريد أن يكون اليمن آمنا ً".

44

والحظت منظمة العفو الدولية أن املدرسة أُصيبت بأرضار طفيفة من جراء الرضبة ،ومنها تكسري النوافذ .وقال
بعض السكان إن أربعة مدنيني ،وجميعهم أطفال ،أُصيبوا بجروح يف الهجوم .وقال مدير املدرسة للمنظمة:
ُ
فوجئت بأن أحد أبناء إخوتي أُصيب بجروح .كان يلعب كرة القدم يف الوادي،
"عندما دخلت املدرسة بعد الرضبة،
45
ً
عندما أُصيبت رجله بشظية .لدينا أربعة جرحى
نتيجة للرضبة .وترتاوح أعمار األطفال املصابني بني  3سنوات و
 14سنة.
ورفض املدير كل إشارة إىل أن املدرسة استُخدمت ألغراض عسكرية ،وقال بإرصار:

"إن هذا املكان بعيد عن كل يشء .فال توجد فيه مخازن أسلحة أو مبان حكومية .فاملبنى الحكومي الوحيد هنا هو
املدرسة ...التي لم تُستخدم من قِ بل جنود أو ألغراض عسكرية عىل اإلطالق .إنها مجرد مدرسة ،ومكان للتع ﱡلم ال
46
غري".

 42مقابلة يف اليمن 11 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 43مقابلة يف اليمن 11 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 44مقابلة يف اليمن 11 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 45مقابلة يف اليمن 11 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
 46مقابلة يف اليمن 11 ،نوفمرب/ترشين الثاني .2015
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القانون اإلنساني الدويل الساري
تجدر اإلشارة إىل أن اليمن واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة واألردن وغريها من دول
التحالف هي دول أطراف يف صكوك رئيسية للقانون اإلنساني الدويل ،وهي اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949
والربوتوكول اإلضايف امللحق بها واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية )الربوتوكول الثاني( 47.كما
أنها ملزمة بالقانون اإلنساني الدويل العريف.
وينص القانون اإلنساني الدويل ،أو ما يُعرف بقوانني الحرب ،عىل القواعد امللزمة قانونيا ً لجميع أطراف النزاع،
سواء كانت قوات مسلحة تابعة للدولة أو جماعات مسلحة غري تابعة للدولة .وتهدف هذه القواعد إىل تخفيف
املعاناة البرشية إىل أدنى حد ممكن ،وتوفري حماية خاصة للمدنيني واألشخاص الذين ال يشاركون بشكل مبارش يف
األعمال الحربية .وتُعترب االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل جرائم حرب ،كما يُعترب األشخاص الذين
يرتكبون جرائم حرب أو يأمرون بارتكابها مسؤولني ،فردياً ،عنها وينبغي بالتايل تقديمهم إىل ساحة العدالة.
إن مبدأ التمييز ،الذي يشكل قاعدة أساسية من قواعد القانون اإلنساني الدويل ،يقتيض أن تميﱢز جميع األطراف يف
جميع األوقات بني املقاتلني واألهداف العسكرية وبني املدنيني واألهداف املدنية ،وأن توجﱠ ه الهجمات إىل املقاتلني
واألهداف العسكرية .وإن توجيه الهجمات بصورة متعمدة ضد املدنيني غري املشاركني يف األعمال الحربية واألهداف
املدنية أمر محظور ويُعترب جريمة حرب 48.وينص نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية بشكل محدد عىل
49
أن االستهداف املتعمد للمرافق الرتبوية التي ليست أهدافا ً عسكرية يعترب جريمة حرب.
وخالصة قاعدة التمييز هذه تتمثل يف أن "الهجمات العشوائية محظورة" 50.والهجمات العشوائية هي الهجمات
التي ترضب األهداف العسكرية واملدنيني أو األهداف املدنية بدون تمييز بحكم طبيعتها ،إما ألن الهجوم ليس
موجﱠ ها ً إىل هدف عسكري محدد ،أو ألنه يستخدم أسلوبا ً أو وسيلة قتالية ال يمكن توجيهها إىل هدف عسكري
51
محدد ،أو تُحدث آثارا ً ال يمكن أن تكون محدودة مثلما يقتيض القانون اإلنساني الدويل.

 47الربوتوكول اإلضايف الثاني 8 ،يونيو/حزيران  ،1977أنظر الرابط:
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/d67c3971bcff1
 .c10c125641e0052b545إن مشاركة قوات من دول أخرى يف النزاع يف اليمن ال يجعل النزاع دوليا ً ألنه يحدث بناء عىل
طلب/أو بموافقة من الحكومة اليمنية.
 48اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة رقم  ،156ص ص - 595 ،593 ،591
 .598أنظر أيضا ً نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية .املواد  (i) (e) (2) 8وأنظر أيضا ً املناقشة يف دراسة القانون
اإلنساني الدويل العريف ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ص .27
 49نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،املادة (IV) (e)(2) 8
 50اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل ،القاعدة 11؛ الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة .(4) 51
 51اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة 12؛ الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة 51
)) (4أ(.
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إن شن هجوم عشوائي يسفر عن قتل أو جرح مدنيني يش ﱢكل جريمة حرب 52.ومن املحظور أيضا ً شن هجوم غري
متناسب ،وهو الهجوم الذي يُتوقع أن يتسبب ،عَ رضياً ،بإزهاق أرواح مدنيني أو جرحهم أو يُلحق أرضارا ً باألهداف
املدنية ،أو بكل ما ذُكر ،والذي من شأنه أن يعترب هجوما ً مفرطا ً بالقياس إىل الفوائد العسكرية امللموسة واملبارشة
53
املتوقعة .إن شن هجوم عشوائي عن علم به يعترب جريمة حرب.
وعند شن عمليات عسكرية ينبغي االنتباه الدائم إىل رضورة تجنﱡب السكان املدنيني واألهداف املدنية 54.ويقتيض
القانون اإلنساني الدويل من الطرف املهاجم اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة من أجل تخفيف األذى الذي يلحق
باملدنيني والرضر الذي يحدث لألهداف املدنية إىل أدنى حد ممكن .ويُعترب عدم اتخاذ االحتياطات املمكنة بحد ذاته
انتهاكاً ،ويمكن أن يؤدي إىل انتهاكات أخرى للقانون اإلنساني الدويل .وينبغي القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من
أن األهداف ليست عسكرية ،وتقييم مدى تناسب الهجمات ،وإعطاء إنذار مسبق وفعال للمدنيني ،ما لم تكن
الظروف تسمح بذلك ،ووقف الهجمات إذا ﱠ
تبني أنها موجﱠ هة خطأ ً أو غري متناسبة 55.ويف هذا الصدد ،تبدو القاعدة
ً
املكرس عادة ألغراض مدنية،
التالية ذات أهمية خاصة للمدارس ،وهي" :يف حالة وجود شك يف ما إذا كان الهدف ﱠ
من قبيل دار العبادة أو املنزل أو املأوى أو املدرسة ،مستخدما ً لتقديم مساهمة فعالة يف عمل عسكري ،فينبغي
56
االفرتاض بأنه غري مستخدم ألهداف عسكرية".
إن الهجمات املتعمدة عىل املدارس التي ال يوجد فيها مقاتلون أو جنود أو أهداف عسكرية ،تمثل هجمات مبارشة
عىل األهداف املدنية وتعترب جرائم حرب.
كما يقع عىل عاتق أطراف النزاع التزام باتخاذ كافة االحتياطات املمكنة لحماية املدنيني واألهداف املدنية الخاضعة
لسيطرتها من آثار الهجمات 57.ويتعني عىل كل طرف يف النزاع أن يتجنب ،إىل أقىص حد ممكن ،وضع أهداف
58
عسكرية داخل املناطق املكتظة بالسكان أو بالقرب منها.
وظهر إجماع عىل أن الجماعات املسلحة التابعة للدولة وغري التابعة للدولة يجب أن تمتنع عن استخدام املدارس
ألغراض عسكرية .وهذا يتسق مع أحكام القانون اإلنساني الدويل التي توفر حماية خاصة لألطفال يف النزاع
املسلح .فعىل سبيل املثال ،ينص الربوتوكول اإلضايف الثاني عىل أن حصول األطفال عىل التعليم بما يتماىش مع
 52اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة  ،156ص.599 .
 53اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة 14؛ القاعدة  ،156ص .599
 54اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة .15
 55اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القواعد .19-16
 56الربوتوكول االضايف األول ،املادة (3) 52؛ أنظر أيضا ً مناقشة القاعدة  16يف دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،اللجنة
الدولية للصليب األحمر
 57اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة  .22أنظر أيضا ً الربوتوكول  ،IIاملادة
. 131
 58اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل ،القاعدة .23
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رغبات الوالدين يعترب من الضمانات األساسية 59،وإن استخدام املدارس ألغراض عسكرية يؤدي إىل قطع الدراسة
ويمكن أن تكون له عواقب ضارة.
ويدعو قرار مجلس األمن رقم  2225بشأن األطفال يف النزاع املسلح ،الذي اعتُمد يف  18يونيو/حزيران 2015
"جميع أطراف النزاع إىل احرتام الطابع املدني للمدارس بهذه الصفة ،وفقا ً للقانون االنساني الدويل" .و"يعرب عن
بالغ القلق إزاء االستخدام العسكري للمدارس الذي يتناىف وأحكام القانون الدويل السارية ،والذي قد يجعل هذه
ويعرض سالمة األطفال للخطر ،ويشجع يف هذا املجال الدول األعضاء عىل اتخاذ
املدارس أهدافا ً مرشوعة للهجوم
ﱢ
60
إجراءات ملموسة لردع استخدام املدارس عىل هذا النحو من قبل القوات املسلحة والجماعات املسلحة".
ولهذه الغاية ،وضعت عدة دول "املبادئ التوجيهية بشأن حماية املدارس والجامعات من االستخدام العسكري يف
النزاع املسلح" ،التي تحظر عىل القوات املقاتلة ألطراف النزاع املسلح استخدام املدارس والجامعات العاملة لدعم
الجهد العسكري 61.وكانت دولتا األردن وقطر ،وهما عضوان يف التحالف ،من بني املجموعة األوىل للدول التي
اعتمدت املبادئ التوجيهية املذكورة 62.ويف نوفمرب/ترشين الثاني  ،2015أعلنت  51دولة التزامها بتنفيذ املبادئ
التوجيهية.
وتُعترب الدول مسؤولة عن انتهاكات القانون اإلنساني الدويل التي ترتكبها قواتها ،ويجب أن تدفع تعويضات كاملة
عن الخسائر يف األرواح واألرضار التي تسببها .63كما أنها مسؤولة عن التحقيق يف جرائم الحرب التي يرتكبها
مواطنوها وقواتها املسلحة أو عىل أراضيها ،ومقاضاة املشتبه بهم .64وعالوة عىل ذلك ،فإن لجميع الدول ،بموجب
مبدأ الوالية القضائية العاملية ،الحق يف التحقيق يف جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها ،حيثما تتوفر أدلة مقبولة
65
كافية.

 59الربوتوكول اإلضايف الثاني ،املادة ) (3) 4أ(.
 60مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار رقم  2225يف  18يونيو/حزيران  .2015أنظر الرابط:
)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2225(2015
)تمت زيارته يف  7ديسمرب/كانون األول .(2015
 61االئتالف العاملي لحماية التعليم من الهجوم 37 ،بلدا ً تبدأ عملية حماية املدارس والجامعات إبان النزاع 29 ،مايو/أيار
 .2015أنظر الرابط:
http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/guidelines_en.pdf.
 62االئتالف العاملي لحماية التعليم من التعرض للهجوم 37" ،بلدا ً تبدأ عملية حماية املدارس والجامعات إبان النزاع"29 ،
مايو/أيار .2015
 63اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة .150
 64اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة .158
 65أنظر مثالً ،محكمة العدل الدولية ،مذكرة االعتقال يف  11أبريل/نيسان ) 2000جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد
بلجيكا( ،حكم محكمة العدل الدولية .تقارير  ،2002ص ،3 .حيث أكدت أغلبية هيئة املحكمة عىل حق جميع الدول يف ممارسة
الوالية القضائية العاملية .منظمة العفو الدولية ،الوالية القضائية العاملية :واجب الدول يف سن وتنفيذ القوانني )رقم الوثيقة
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وبموجب القانون الدويل ،تقع عىل عاتق جميع الدول مسؤوليات قانونية عن مراقبة عمليات نقل األسلحة وتقييدها
أو حظرها يف ظروف معينة .وال يجوز للدول أن تشجع عىل ارتكاب انتهاكات للقانون اإلنساني الدويل من قبل
66
أطراف النزاع املسلح .بل يتعني عليها ممارسة نفوذها من أجل وقف االنتهاكات.
وبموجب املادة  6من معاهدة تجارة األسلحة ،التي دخلت حيز النفاذ يف أواخر عام  ،2014فإنه يُحظر عىل الدولـة
َ
تأذن بأية عملية نقل لألسلحة إذا كانت عىل علم ،وقت النظر يف إعطاء اإلذن ،بأن األسلحة ستُسـتخدم يف
الطرف أن
شن "هجمات موجﱠ هة ضد األهداف املدنية أو املدنيني الذين يتمتعون بالحماية بصفتهم هذه ،أو غريها من جـرائم
املعرفة يف االتفاقيات الدولية التي تكون طرفا ً فيها 67".وعالو ًة عىل ذلك ،فإن املادة  7مـن معاهـدة تجـارة
الحرب ﱠ
األسلحة تنص عىل أن تقوم الدول بإجراء تقييم يحدد ما إذا كانت األسـلحة التـي سـيجري تصـديرها يمكـن أن
تُستخدم يف ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الـدويل .ويف حالـة وجـود
68
مخاطرة بالغة يف ذلك ،فإنه يتوجب عىل الدولة املصدﱢرة أال تأذن بالتصدير.
وباإلضافة إىل هذه االلتزامات بموجب املعاهدة ،فإن القانون الدويل العريف ،يحمﱢ ل الدول املسؤولية عن مساعدة
دولة أخرى يف ارتكاب أفعال خاطئة عىل املستوى الدويل ،من قبيل شن هجمات موجﱠ هة ضد األهداف املدنية أو
املدنيني الذين يتمتعون بالحماية بصفتهم هذه ،أو أية جريمة حرب أخرى 69.ويف هذا السياق ،فإن تقديم وسائل
املساعدة أو غريها من أشكال الدعم املادي )من قبيل املعدات العسكرية( ،مع العلم بأن استخدامها سيؤدي إىل
ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني الدويل ،أو تيسري ارتكابها ،يمكن أن يؤدي إىل تحمﱡ ل املسؤولية عنها
بموجب القانون الدويل.

 ،(IOR 53/003/2001سبتمرب/أيلول .2001
 66اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ دراسة القانون اإلنساني الدويل العريف ،القاعدة رقم .144
 67معاهدة تجارة األسلحة ،املادة  ،6ص  ،5-4عىل الرابط:
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/English7.pdf
النص مستمد من :منظمة العفو الدولية ،تطبيق معاهدة تجارة األسلحة لضمان حماية حقوق اإلنسان ،فرباير/شباط ،2015
رقم الوثيقة ، ACT 30/003/2015 :ص  5-4عىل الرابط:
https://www.amnesty.org/download/.../ACT3000032015ENGLISH.PDF
 68معاهدة تجارة األسلحة ،املادة  ،7ص ،6-5 .أنظر الرابط:
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/English7.pdf
 69مسودة مواد حول مسؤولية الدول عن األفعال الخاطئة دولياً ،مع تعليقات لجنة القانون الدويل ،الكتاب السنوي للجنة
القانون الدويل ،2001 ،املجلد  ،IIالجزء الثاني ،املادة  ،16ص .36
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ﺗﻮﺻﻴـــﺎت
إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ:
 اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﯿﻂ وﺗﻨﻔﯿﺬ أﯾﺔ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﻮﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎن ﻋﺪم
اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻷھﺪاف اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪارس؛ ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﮭﺠﻤﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ واﻟﮭﺠﻤﺎت ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺒﺔ؛
 اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻷذى ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ،وإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻷھﺪاف اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺻﺪار ﺗﺤﺬﯾﺮات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﺠﻤﺎت اﻟﻮﺷﯿﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺘﻀﺮروا؛ وﺿﻤﺎن
أن ﺗﻜﻮن اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺳﺘُﻀﺮب أھﺪاﻓﺎ ً ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪارس ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻘﯿﱡﺪ
اﻟﺼﺎرم ﺑﺎﻓﺘﺮاض اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ؛
 ﺿﻤﺎن إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وﻏﯿﺮه ،ﺣﯿﺜﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮت
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﺪﻗﯿﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﻮﻗﻮع اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ،وإﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ،
وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﺎدﻟﺔ؛
 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﻧﺼﺎف اﻟﺘﺎم ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﮭﺠﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ وإﻋﺎدة
اﻟﺤﻖ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﮫ واﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت؛
 اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻟﻠﻀﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ أو ﻋﻦ ﺗﺪﻣﯿﺮ
اﻷھﺪاف اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﮭﺎ ،وﻋﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﮭﺠﻤﺎت؛
 ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪارس ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ،أو وﺿﻊ أھﺪاف ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ،ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ
ﯾﻌﺮض اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺨﻄﺮ؛ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪارس
أن ِ ّ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺧﻼل اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ.

إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي:
 اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎً ،وﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻟﻰ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﮭﺠﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﻌﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف؛
 ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪارس ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ،أو وﺿﻊ أھﺪاف ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن
ﯾﻌﺮض اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺨﻄﺮ؛ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪارس
ِّ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺴﻜﺮي أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ.

إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة:
 ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﻮﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﯿﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎﺛﺔ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺮوﺣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ،
واﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ؛
 اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﺤﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ إداﻧﺔ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻨﺎً ،ﺑﻤﺎ
ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺛﱠﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،وﺿﻤﺎن إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﺤﺎﯾﺪة ﻓﯿﮭﺎ ،وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﻧﺼﺎف
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اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ وﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ.

إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ :اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ/اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪﷲ ﺻﺎﻟﺢ،
واﻟﻤﻨﺎوﺋﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ/ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:
 ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪارس ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ أو وﺿﻊ أھﺪاف ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن
ﯾﻌﺮض اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺨﻄﺮ؛ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪارس
ِّ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺴﻜﺮي أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ.

إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة


اﻹداﻧﺔ اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ ﻟﻠﮭﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﯿﻊ أطﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ؛

 زﯾﺎدة اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﮭﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
رﻗﻢ 1612؛
 إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ دوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﯾﺪي ﺟﻤﯿﻊ أطﺮاف اﻟﻨﺰاع
ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ،وﺑﯿﺎن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،ﺑﮭﺪف ﺿﻤﺎن إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ.
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‘أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻳُﻘﺼَﻔﻮن’
املدارس تتعرض للهجوم يف اليمن
لقد كان للنزاع يف اليمن أثر وحيش عىل وضع التعليم يف اليمن؛ إذ أن  34%من األطفال يف البالد لم يذهبوا إىل
املدارس منذ بدء النزاع يف مارس/آذار  .2015وحتى أكتوبر/ترشين األول  ،2015كان  1.8مليون طفل
خارج املدارس .ففي بعض الحاالت يرتدع األهايل واألطفال عن الذهاب إىل املدارس خوفا ً من الرضبات
الجوية ،ويف حاالت أخرى أصبحت املدارس غري صالحة لالستخدام نتيجة للنزاع ،إما ألنها ترضرت أو ألنها
دُمرت.
وقد أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا ً يف خمس رضبات نُفذت يف الفرتة الواقعة بني أغسطس/آب
وأكتوبر/ترشين األول  2015يف محافظات الحديدة وحجة وصنعاء ،ويبدو أنها استهدفت املدارس بشكل
مبارش .وأسفرت تلك الرضبات عن قتل خمسة أشخاص وجرح ما ال يقل عن  14آخرين من املدنيني ،بينهم
أربعة أطفال .وأدت تلك الرضبات إىل قطع دراسة نحو  6,550طفال ً ممن كانوا ملتحقني باملدارس بشكل
منتظم.
وكانت الرضبات التي حققت فيها منظمة العفو الدولية غري قانونية ألنها استهدفت أهدافا ً مدنية بشكل
متعمد ،أو ألحقت أذى باملدنيني واألهداف املدنية بشكل غري متناسب مع الفوائد العسكرية امللموسة
واملبارشة املتوقعة من تلك الهجمات ،أو ألنها لم تميﱢز بني األهداف املدنية واألهداف العسكرية.
إن بعض األسلحة التي استخدمتها قوات التحالف بقيادة السعودية يف اليمن لرضب أهداف مدنية كانت من
صنع و/أو تصميم الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة.
وتدعو منظمة العفو الدولية مختلف الدول -ومنها الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة – التي تزوﱢ د
الدول األطراف يف التحالف الذي تقوده السعودية باألسلحة -إىل تعليق جميع عمليات نقل القنابل ذات
األغراض العامة ،والطائرات املقاتلة النفاثة والطائرات املروحية املقاتلة وقطع الغيار واملكوﱢ نات ذات
الصلة.
كما تدعو املنظمة هذه الدول إىل إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة يف هذه االنتهاكات املزعومة وغريها،
وإخضاع املسؤولني عن ارتكابها للمساءلة .كما تطلب من التحالف تحقيق اإلنصاف التام لضحايا
الهجمات غري القانونية وعائالتهم.

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
www.amnesty.org/ar
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