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“رأيت مأساة. الرجال الذين كانوا يملؤون المكان بالسعادة والرقص تحولوا إلى قطع 
متناثرة  من اللحم المتفحم. كانت الدماء في كل مكان. وكانت األصابع واألمعاء في 
كل االتجاهات... أشالء األجساد كانت على األشجار والصخور. وحاول الناس جمع أكبر 

عدد ممكن منها. و كان ما تبقى من أشالء  أكلته الكالب.” 
أمينة الَشهب
ناجية من الهجوم على زفاف ابنها في محافظة حجة
أبريل/نيسان 2018

صورة الغالف: األضرار الناجمة عن الغارة الجوية على حي دار سعد بعدن، اليمن. 
مايو/ أيار c(  .2016( مواطنة لحقوق اإلنسان
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تمهيد

كان على اليمنيين، الذين دمرت الحرب موطنهم، تحمل شقاء استثنائي على مدى السنوات األربع املاضية. 
 مــن أفقــر بلــدان املنطقــة وأكثرهــا هشاشــة، أصبــح  أربعــة عشــر مليــون نســمة مهدديــن 

ً
ففــي بلــد ُيعــدُّ واحــدا

باملجاعــة، وأكثرهــم يعيشــون علــى الكفــاف، فــي انتظــار املعونــات اإلنســانية. وفــي ظــل شــّحة اإلحصائيــات 
تلوا،  وخمسة وثمانين ألف طفل قد يكونون ماتوا 

ُ
 من خمسين ألف شخص قد ق

ً
الدقيقة، يقدر أن نحوا

 أو بأمــراض فتاكــة كان يمكــن تداركهــا. 
ً
بســبب الحــرب، جوعــا

 ما وصفت  بأنها »الحرُب املنســية«، إال أنها يمكن كذلك أن توســم بأنها 
ً
وفي حين أن الحرب في اليمن غالبا

هِملت«، الحرب التي يرتكب فيها حلفاء الغرب أبشع الفظائع الوحشية بما تزودهم به دول 
ُ
»الحرُب التي أ

الغرب من أسلحة فتاكة وعتاد. وبينما َحظرت بعض الدول السالح أو امتنعت عن تصديره بسبب الحرب 
فــي اليمــن، إال أن كبــار مــوردي األســلحة - والســّيما الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة وفرنســا - اســتمروا 
فــي انتهــاج سياســة »العمــل كاملعتــاد« حتــى اآلن. بــل أنهــم  تمــادوا إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فــي واقــع األمــر، 

فضاعفــوا  مــن مبيعاتهــم مــن األســلحة فــي ســبيل الحــرب.

 مــن اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وغيرهمــا مــن 
ً
لــدى الــدول التــي تــزود بالســالح كال

األطــراف املتورطــة فــي الحــرب، الكثيــر مــن اللوائــح املنظمــة لتجــارة األســلحة. بــل إنهــم يزعمــون أنهــم يطبقــون 
في ذلك أعلى املعايير. بيد أن سياسة هذه البلدان تتسم بالَتَعّنت الشديد في مواصلة إمداد السالح لعدد 
قليل من الدول الغنية بالنفط، ودعِمها، من أجل الحفاظ على الوضع املربح واملهيمن واملريح الذي يتمتع 
بــه مصنعــو األســلحة الغربييــن. لقــد اختــارت الــدول الغربيــة أن تدعــم، بشــكل صريــح، األنظمــة االســتبدادية 

في حرب حرمت الشــعب اليمني من أبســط حقوقه األساســية وأكثرها إنســانية.

 في الســويد 
ً
وليس أمامنا ســوى أن نأمل في أن يشــكل اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا

نقطــة تحــول فــي الصــراع، وأن يــؤدي إلــى ســالم حقيقــي ودائــم فــي اليمــن. وإننــا إذ نشــاطر الكثيــر مــن النــاس فــي 
اليمــن االعتقــاد فــي أن الســالم ممكــن، نجــزم أنــه لكــي تتوطــد عمليــة الســالم، ال بــد مــن أن تتوقــف عمليــات 
نقــل األســلحة، ويجــب تحقيــق العدالــة مــن أجــل إنصــاف ضحايــا الحــرب. ولهــذا نــرى أن العمــل الــذي تنهــض 
 
ً
 وضروريــا

ً
بــه منظمــة »مواطنــة« فــي اليمــن، فــي ظــل أق�ســى الظــروف صعوبــة ومخاطــرة، يشــكل جــزًءا حاســما

 من ويالت الحرب. 
ً
من املطلوب لتحقيق العدالة وإسماع أصوات الضحايا واملتضررين الذين قاسوا كثيرا

ويكتســب هــذا التقريــر وأمثالــه قيمــة جليلــة فــي هــذا املضمــار.

جان غريترز

املدير العام، منظمة باكس الهولندية للسالم
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شكر وتنويه

يرتكــز هــذا التقريــر علــى بحــث ميدانــي وتوثيــق مســتفيض أجرتــه منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان منــذ بدايــة الحملــة 
العســكرية للتحالــف، الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن، فــي مــارس/ آذار 2015. لقــد أجــرى كــوادر »مواطنــة« 
مقابــالت، وزاروا مواقــع الهجمــات، وقامــوا بمراجعــة وتحريــر التقريــر، وقدمــوا مالحظــات خطيــة عليــه. وغالًبــا مــا يقــوم 
الباحثون في املنظمة بإجراء هذا التوثيق امليداني في ظروف غاية في املشقة والصعوبة والعناء وفي ظل مخاطر جمة على 

ذكــر أســماُئهم فــي هــذا التقريــر. 
ُ
 علــى ســالمتهم، لــم ت

ً
حياتهــم. ومــن أجــل هــذا، وحفاظــا

كتــب التقريــر روهــان ناجــرا، املديــر التنفيــذي للشــبكة الجامعيــة لحقــوق اإلنســان، وبريــن أونيــل، طالبــة فــي الســنة الثالثــة 
َدات  فــي كليــة الحقــوق بجامعــة ســتانفورد، وهــي مشــارك ســابق فــي برنامــج ســتانفورد الدولــي لحقــوق اإلنســان. وراَجــَع ُمَســوَّ
التقريــر جيمــس كافــاالرو، أســتاذ القانــون بجامعــة ســتانفورد ومديــر برنامــج ســتانفورد الدولــي لحقــوق اإلنســان ورئيــس 
الشــبكة الجامعيــة لحقــوق اإلنســان. وقــد ســاعد طــالب املرحلــة الجامعيــة الراهنــة والســابقة فــي جامعــة ســتانفورد، هانــا 
سميث، وكاتي جونسون، وهاتي غواندي، وسارة مونغ في تنفيذ جوانب مختلفة من هذا املشروع عبر الشبكة الجامعية 

لحقــوق اإلنســان.

وقد تولى وين أديل ديزاين تصميم التقرير. وقدمت منظمة باكس الهولندية للسالم مزيًدا من الدعم إلتمام إخراج هذا 
التقرير.

ناصــر حقــوق اإلنســان مــن خــالل 
ُ
منظمــة »مواطنــة لحقــوق اإلنســان« )mwatana.org( منظمــة يمنيــة مســتقلة ت

توثيــق االنتهــاكات، وتقديــم الدعــم القانونــي للضحايــا، وممارســة الضغــط والتأثيــر علــى أصحــاب القــرار، وتوعيــة 
 بجهودهــا ومبادراتهــا الجســورة فــي توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان والدفــاع عــن 

ً
الجماهيــر، وبنــاء القــدرات. واعترافــا

الضحايــا واملتضرريــن، نالــت املنظمــة ميداليــة روجــر ن. بالدويــن للحريــة وحصلــت علــى جائــزة هرانــت دينــك فــي عــام 
2018. وقد تم االستشهاد بعمل »مواطنة« في قضايا حقوق اإلنسان في اليمن في أبرز البرامج التلفزيونية واإلذاعية 

واملصــادر املطبوعــة وعلــى اإلنترنــت حــول العالــم.  

تســهل الشــبكة الجامعيــة لحقــوق اإلنســان )humanrightsnetwork.org( مشــاركة الطلبــة الجامعييــن، تحــت 
إشرافها، في الَتَمرُّس على قضايا حقوق اإلنسان في الكليات والجامعات في الواليات املتحدة وفي جميع أنحاء العالم. 
َهــددة مــن قبــل الــدول أو 

ُ
وتتشــارك الشــبكة مــع املنظمــات املناِصــرة للحقــوق والحريــات واملجتمعــات املتضــررة أو امل

الشــركات أو الســلوكيات الخاصــة املنتِهكــة لحقــوق اإلنســان، للنهــوض بهــذه الحقــوق فــي الداخــل والخــارج؛ والتدريــب 
املتعــدد التخصصــات للطــالب الجامعييــن فــي حمايــة حقــوق اإلنســان ومناصرتهــا؛ والتعــاون مــع األكاديميين وممار�ســي 
حقــوق اإلنســان فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم لتبنــي إنشــاء برامــج عمليــة متعــددة التخصصــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان. 

باكــس )paxforpeace.nl( منظمــة هولنديــة للســالم تعمــل مــع مواطنيــن وشــركاء ملتزميــن بحمايــة املدنييــن الرازحيــن 
فــي أتــون الصراعــات، ووضــع حــد للعنــف املســلح، وبنــاء الســالم، وتعمــل منظمــة باكــس باســتقاللية عــن املصالــح 

السياســية.
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“كان الوضع مأساويًا. وكانت أشالء األجساد في كل مكان. كان مثل يوم القيامة”
  فضل المصعبي 

 أحد الناجين من الهجوم على مديرية بني قيس، محافظة حجة 
)22 أبريل/ نيسان 2018(

منــذ 26 مــارس/ آذار 2015، قــادت اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة )اإلمــارات( تحالًفــا مــن دول فــي حملــة عســكرية ضــد 
 عــن األمــم املتحــدة، قــام 

ً
 ملــا تــم توثيقــه مــن قبــل العديــد مــن منظمــات حقــوق اإلنســان فضــال

ً
متمــردي أنصــار هللا )الحوثييــن( فــي اليمــن. ووفقــا

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات، وبشــكل متواصــل ومســتمر، بمهاجمــة املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة الضروريــة - بمــا فــي ذلــك 
املستشــفيات، واملــدارس، وأطفــال املــدارس، وحفــالت الزفــاف، واملــزارع، وآبــار امليــاه - فــي انتهــاك لقوانيــن الحــرب. كمــا فــرض التحالــف حصــاًرا 
بحرًيــا علــى املوانــئ الرئيســية فــي املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، ممــا أعــاق وصــول اإلمــدادات واملســاعدات مــن املــواد الغذائيــة والطبيــة 
الحيويــة إلــى البلــد الــذي دمرتــه الحــرب. وفــي املناطــق الخاضعــة لســيطرتها فــي اليمــن، تورطــت قــوات التحالــف فــي ارتــكاب انتهــاكات أخــرى لحقــوق 

اإلنســان، بمــا فــي ذلــك االحتجــاز التعســفي، وعلــى نطــاق واســع.1

كما أن جماعة الحوثي املســلحة، التي اســتولت على العاصمة صنعاء بالقوة في أواخر عام 2014 ثم وســعت ســيطرتها على معظم أنحاء البالد، 
انتهكــت أيًضــا قوانيــن الحــرب، بمــا فــي ذلــك القصــف العشــوائي للمدنييــن، وزرع األلغــام األرضيــة املضــادة لألفــراد، وإعاقــة اإلمــدادات اإلنســانية، 

واالحتجــاز التعســفي لألفــراد، وارتــكاب أعمــال التعذيــب، وتجنيــد األطفــال كمقاتليــن.2

صيب حوالي 20 ألف مدني يمني، وأضحى نصف عدد السكان - 14 مليون نسمة – ُمهددون بشبح 
ُ
تل أو أ

ُ
 بعد مرور أربع سنوات على الصراع، ق

املجاعــة، وفًقــا لألمــم املتحــدة. 3غيــر أن ثمــة تقديــرات أخــرى أعلــى مــن ذلــك بكثيــر: فقــد ســجل »مشــروع بيانــات مواقــع النــزاع املســلح وأحداثهــا« 

1   مجلس حقوق اإلنسان، الجلسة الـ 39، وضع حقوق اإلنسان في اليمن، بما في ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/ أيلول 2014، تقرير املفوض السامي لحقوق اإلنسان لألمم املتحدة 
A/ املتضمن نتائج فريق الخبراء الدوليين واإلقليميين البارزين املستقلين وملخص عن املساعدة التقنية املقدمة من مكتب املفوض السامي إلى لجنة التحقيق الوطنية، وثيقة األمم املتحدة  رقم

HRC/39/4  )17 أغسطس/ آب 2018(.

2   عرض منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان وآخرون إلى استعراض األمم املتحدة الدوري الشامل لليمن، الدورة الثالثة ملجلس حقوق اإلنسان، الجلسة الـ 32، يناير- فبراير. 2019 )11 يوليو/ 
تموز 2018( ، 

 .http://mwatana.org/wpcontent/uploads/2018/10/UNIVERSAL-PERIODIC-REVIEW-OF-YEMEN-2.pdf
انظر أيضا ، منظمة مواطنة ويالت »العربية السعيدة«: حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2017 )15 مايو/ أيار 2018( 
 http://mwatana.org/wp-content/uploads/2018/08/The-Woes-of-Arabia-Felix-English-Version-1.pdf

 منظمة مواطنة، الصحافة في اليمن تواجه خطر االجتثاث: )يونيو/ حزيران 2017( ، 
;http://mwatana.org/wpcontent/uploads/2017/10/Press-report-En.pdf

منظمة مواطنة ، قاتل مستتر: سقوط مدنيين بسبب األلغام األرضية التي تضعها قوات أنصار هللا املسلحة )الحوثيين( وقوات صالح )أبريل/ نيسان 2017 (
  http://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/Concealed-Killer-Report-En.pdf

 مواطنة، فصول من جحيم: انتهاكات القانون اإلنساني الدولي في امليدان املسلح للنزاع في تعز )نوفمبر/ تشرين الثاني 2016( ،
 http://mwatana.org/wp-content/uploads/2018/08/Chapter-from-hell.pdf

منظمة مواطنة، ليسوا هنا: حوادث االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري تحت سلطة األمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين املسلحة في اليمن )مايو/ أيار 2016( ،
  http://mwatana.org/wpcontent/ uploads/2017/10/They-are-not-here-E_2.pdf

3  مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان، باشيليت تحث الدول التي لديها القوة والنفوذ على وضع حد للجوع وقتل املدنيين في اليمن )10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018( ،
  NEWSID=23855&LANGID=E؟https://www.ohchr.org/EN/NEWSEVENTS/PAGES/DISPLAYNEWS.ASPX
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)ACLED( أكثر من 50 ألف حالة وفاة، تم اإلبالغ عنها، كنتيجة مباشرة للقتال.4 ووفًقا ملنظمة رعاية األطفال )Save the Children(، مات 85 
 وبأمــراض كان يمكــن تداركهــا 5.

ً
ألــف طفــل جوعــا

“كنت ما أزال مستيقًظا، جالًسا على كرسي ألني خائف من الطائرات التي تحلق في 
سماء المنطقة وتحدث ضجة عالية جًدا. ثم أسقطوا قنبلة بالقرب منا، و بعدها 

ضربوا حّينا بثالث قنابل. بعد ذلك فقدت الوعي”
 أحمد منصور
 في العاشرة من العمر

 أصيب في مديرية ميدي، محافظة حجة 
)12 ديسمبر/ كانون األول 2016(

علــى الرغــم مــن نشــوب الحــرب فــي اليمــن علــى بعــد آالف األميــال مــن شــواطئ الواليــات املتحــدة ومئــات األميــال مــن أوروبــا، إال أنهــا أقــرب إلــى تلــك 
البلدان مما يبدو. فقد عمدت كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة إلى الدعم الحثيث لقوات التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات 
للقيام بعمليات القصف غير القانوني للمدنيين اليمنيين. لقد زودت الواليات املتحدة السعودية واإلمارات على مدى عقود باألسلحة والتدريب 
العســكري. وعلــى الرغــم مــن التقاريــر املؤكــدة واملتواتــرة عبــر ســنوات حــول انتهــاكات التحالــف فــي اليمــن تواصــل الواليــات املتحــدة بيــع األســلحة 
للســعودية واإلمــارات الســتخدامها فــي اليمــن، فــي انتهــاك صــارخ للقانــون األمريكــي وللقانــون الدولــي لتجــارة األســلحة، كمــا يبيــن هــذا التقريــر. كمــا 
زود الجيش األمريكي التحالف باملعلومات االستخبارية والدعم اللوجيستي واملساعدة في اختيار األهداف وتحديدها، وفي التدريب. واستمرت 
هــذه املســاعدات لســنوات دون تفويــض مــن الكونغــرس، وهــو التفويــض الــذي يتطلبــه القانــون األمريكــي. كمــا تواصــل اململكــة املتحــدة بدورهــا 
بيع أسلحة لدول التحالف الستخدامها في اليمن في انتهاك مباشر اللتزاماتها بموجب معاهدة تجارة األسلحة واملوقف األوروبي املشترك بشأن 

الصــادرات العســكرية. 

فــي 9 أغســطس/ آب 2018 ، قصــف التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات حافلــة مدرســية، ممــا أســفر عــن مقتــل العشــرات مــن األطفــال.6 وقــد 
حــددت قنــاة »�ســي إن إن« نــوع الســالح املســتخدم فــي العمليــة بأنــه قنبلــة »ام كيــه 82« مــن صنــع شــركة »لوكهيــد مارتــن«.7 أدى الهجــوم علــى 
الحافلــة املدرســية والغضــب الــذي تــاله علــى نطــاق واســع فــي الواليــات املتحــدة إلــى دفــع الكثيريــن مــن أعضــاء الكونغــرس إلــى التحــرك، وهــم محقون 
ــا مــن هجمــات التحالــف الفتاكــة باســتخدام األســلحة األمريكيــة منــذ بدايــة الصــراع - وهــو نمــط يســتدعي اتخــاذ 

ً
فــي ذلــك. ويبيــن هــذا التقريــر نمط

إجــراء ســريع وحــازم مــن قبــل الكونغــرس.

4  مشروع بيانات مواقع النزاع املسلح وأحداثها)ACLED (، املنهجية، وقرارات الترميز حول حرب اليمن األهلية  )أكتوبر/ تشرين األول 2018(  
  https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/10/Codingof-YemenCivilWar_Final.pd 

5  صندوق انقاذ الطفولة، اليمن: قد يكون 85  ألف طفل ماتوا جوعا منذ بداية الحرب )20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018( ،
 .https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2018-press-releases/yemen-85000-children-may-havedied-from-starvation 

6  هيومن رايتس ووتش، اليمن: قصف التحالف للحافلة جريمة حرب ظاهرة )2 سبتمبر / أيلول 2018( ،
.https://www.hrw.org/news/2018/09/02/yemen-coalition-bus-bombing-apparent-war-crime

 في اليمن تم توفيرها من قبل الواليات املتحدة األمريكية ، CNN    )17 أغسطس/ آب 2018(
ً
7  نعمة الباقر وآخرون ، القنبلة التي أسفرت عن مقتل 40 طفال

  https://www.cnn.com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-intl/index.html
 بالنظر إلى الصرامة املنهجية ملواطنة، لم تتمكن املنظمة من تحديد القنبلة املستخدمة في الهجوم على الحافلة املدرسية بشكل أكيد. 
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مــن بيــن ســبعة وعشــرين هجوًمــا  للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات يوثقهــا هــذا التقريــر، تــم العثــور علــى مخلفــات األســلحة التــي تشــير إلــى 
ترجيــح التــورط فــي اســتخدام ســالح أمريكــي فــي خمــس وعشــرين حالــة. كمــا ُوِجــدت فــي خمــس حــاالت بقايــا أســلحة تشــير إلــى احتمــال التــورط فــي 

اســتخدام ســالح بريطانــي الصنــع. 8 أمــا عــروات تعليــق القنابــل األمريكيــة الصنــع فــي إحــدى الهجمــات فقــد تــم إنتاجهــا فــي إيطاليــا.

تشــمل هــذه الغــارات الجويــة الســبع والعشــرون للتحالــف ســتة عشــر هجوًمــا علــى تجمعــات املدنيــة، ومنــازل مدنيــة، وقــارب مدنــي؛ وخمــس 
هجمــات علــى مرافــق تعليميــة وصحيــة؛ وخمــس هجمــات علــى منشــآت تجاريــة مدنيــة؛ وهجــوم علــى مركــز ثقافــي حكومــي. أســفرت الهجمــات الســبع 
، و56 امــرأة علــى األقــل. يبــدو 

ً
، وإصابــة 749 شــخًصا، علــى األقــل. وكان مــن بيــن القتلــى والجرحــى 122 طفــال

ً
والعشــرون عــن مقتــل 203 شــخصا

أن العديــد مــن الهجمــات وقعــت بعيــًدا عــن أي هــدف عســكري محتمــل. وتســببت أخــرى فــي إلحــاق أضــرار باملدنييــن تفــوق إلــى حــد كبيــر أي جــدوى 
عســكرية متوخــاة. وفــي كل األحــوال، لــم يبــُد أن قــوات التحالــف اتخــذت االحتياطــات الكافيــة لتقليــل األضــرار التــي تلحــق باملدنييــن، كمــا يقت�ســي 

القانــون اإلنســاني الدولــي.

ه الضحايــا والناجــون مــن هجمــات التحالــف الدمــار الناتــج عــن تلــك الضربــات الجويــة بأنــه مثــل »يــوم القيامــة«. فــي الهجــوم الــذي  ــّبِ
َ

غالًبــا مــا ُيش
ــة مريعــة عندمــا انفجــرت قنبلــة 

َ
اِئل

َ
شــنته قــوات التحالــف فــي أبريــل/ نيســان 2018 فــي محافظــة حجــة، ســرعان مــا تحــول حفــل زفــاف بهيــج إلــى غ

أمريكيــة الصنــع، وقتلــت مــا ال يقــل عــن واحــد وعشــرين وجرحــت مــا ال يقــل عــن تســعة وســبعين طبــال وراقــص وضيــف مــن املشــاركين فــي حفــل 
. وفي هجوم ديســمبر/ كانون األول 2016 على منزل مدني، في محافظة حجة أيًضا، تســببت قنبلة 

ً
الزفاف، بما في ذلك ما يقرب من ســتين طفال

 -تســعة منهــم أطفــال- وجــرح ســبعة علــى األقــل. 
ً
عنقوديــة أمريكيــة الصنــع فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن خمســة عشــر مدنيــا

أحمــد منصــور، البالــغ مــن العمــر 10 ســنوات، )واملذكــور أعــاله( فقــد والدتــه وإخوتــه فــي الهجــوم، باإلضافــة إلــى إصابتــه بجــروح شــظايا واســعة 
النطــاق. إن هــذه الهجمــات التــي شــنها التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات تكشــف بوضــوح عــن الطريقــة التــي أدار بهــا التحالــف حملتــه فــي 

اليمــن، بمســاعدة األســلحة األمريكيــة فــي كثيــر مــن األحيــان.

الذخائــر األمريكيــة املرجــح اســتخدامها فــي الخمســة والعشــرين هجوًمــا املوثقــة فــي هــذا التقريــر تشــمل القنابــل العنقوديــة املحظــورة بموجــب 
معاهــدة دوليــة بســبب األضــرار واإلصابــات العشــوائية التــي تحدثهــا، والقنابــل ذات األغــراض العامــة مــن سلســلة »مــارك 8«، والقنابــل املوجهــة 
بدقــة مــن سلســلة بيفــواي الرابعــة، والقنابــل ذات نظــام التوجيــه )JDAM(. كل هــذه األســلحة املتفجــرة لهــا آثــار واســعة النطــاق وتــؤدي إلــى أضــرار 

مدنيــة متوقعــة عنــد اســتخدامها فــي املناطــق املأهولــة بالســكان.

الذخائــر املصنوعــة فــي اململكــة املتحــدة واملرجــح اســتخدمها فــي خمــس هجمــات موثقــة فــي هــذا التقريــر - بمــا فــي ذلــك القنابــل املوجهــة بدقــة مــن نوع 
 عــن منشــأة تعليميــة.

ً
تلفــت أو َدمــرت العديــد مــن املنشــآت التجاريــة املدنيــة فضــال

َ
بيفــواي الرابعــة  و نــوع »حكيــم« – أ

فــي األســابيع واألشــهر األخيــرة، مــع ارتفــاع أعــداد الضحايــا املدنييــن فــي اليمــن، وبعــد مــا حــذرت األمــم املتحــدة مــن »أســوأ مجاعــة فــي العالــم منــذ 100 
عــام«، اتخــذت عــدد مــن الحكومــات األوروبيــة - بمــا فــي ذلــك أملانيــا والدنمــارك وهولنــدا وفنلنــدا والنمســا وبلجيــكا وسويســرا والنرويــج- تدابيــر ملنــع 

تصدير األســلحة التي تســتخدم في اليمن. 9

فــي الواليــات املتحــدة، يبــدو أن الكونغــرس يقتــرب أكثــر مــن أي وقــت م�ســى مــن اتخــاذ إجــراء جــاد وصــارم. فقــد التــزم العديــد مــن أعضــاء الكونغــرس 
بمعارضــة مبيعــات األســلحة مســتقبال للســعودية واإلمــارات. وفــي 13 فبرايــر/ شــباط 2019 ، أصــدر مجلــس النــواب قــراًرا تاريخًيــا بإلغــاء الدعــم 

العســكري األمريكــي لحملــة التحالــف املســتمرة فــي اليمــن. ومــن املتوقــع أن يصــوت مجلــس الشــيوخ علــى قــرار مــواٍز فــي الشــهر املقبــل.

إن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا تعــزز األدلــة الســابقة التــي تثبــت أن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات أخفــق فــي الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب 

ي  من  الواليات املتحدة واململكة املتحدة.
ّ
8  . ثالثة من أصل سبعة وعشرين هجوًما تم توثيقها في هذا التقرير من املحتمل أن تكون قد استخدمت أسلحة مع أجزاء منتجة في كل

 على مجاعة اليمن ، اإلندبندنت )23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018( ، 
ً
9  جون ستون ، أملانيا ، الدنمارك ، هولندا وفنلندا توقفوا عن بيع األسلحة إلى اململكة العربية السعودية ردا

. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/saudi-arabiaarms-embargo-weapons-europe-germany-denmark-uk-yemen-war-famine-a8648611.html
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قوانين الحرب واســتخدم األســلحة األمريكية بشــكل متكرر في هجمات بدت غير متكافئة وعشــوائية أســفرت عن وقوع إصابات واســعة النطاق 
فــي صفــوف املدنييــن وأضــرار مدنيــة أخــرى فــي اليمــن.

إن الزمــن جوهــر املســألة. فمالييــن اليمنييــن يرزحــون علــى شــفا مجاعــة ومعرضــون لخطرهــا. والهجمــات غيــر املشــروعة تســتمر، مــع ارتفــاع عــدد 
الضحايــا املدنييــن فــي الصــراع. وقــد تكــون عمليــة الســالم التــي رعتهــا األمــم املتحــدة علــى وشــك االنهيــار.10 يجــب علــى مجلــس الشــيوخ األمريكــي أال 
يتأخــر فــي املطالبــة بإنهــاء فــوري ملشــاركة الواليــات املتحــدة فــي حملــة وحشــية جلبــت املــوت والدمــار والكارثــة اإلنســانية إلــى أفقــر بلــد فــي املنطقــة. إنهــا 
ضــرورة أخالقيــة وقانونيــة تقــع علــى الواليــات املتحــدة والــدول األوروبيــة املتبقيــة، التــي مازالــت تــزود الســعودية واإلمــارات ودول التحالــف األخــرى 
بأســلحة الســتخدامها فــي اليمــن، أْن توقــف عمليــات النقــل هــذه علــى الفــور. إن إنقــاذ الكثيــر مــن األرواح يعتمــد علــى التحــرك الســريع مــن جانــب 

الواليــات املتحــدة والحكومــات األوروبيــة.

10  باتريك وينتور، وقف إطالق النار في اليمن: يسعى قرار جديد لألمم املتحدة إلى إنقاذ االتفاق، الغارديان )16 يناير/ كانون الثاني 2019(
. https://www.theguardian.com/world/2019/jan/16/yemen-ceasefire-un-urgently-tries-to-prevent-collapse-ofagreement



منهجية التقر ير
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ــق موقــع منظمــة »مواطنــة لحقــوق اإلنســان« علــى نطــاق واســع انتهــاكات قوانيــن الحــرب وحقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا جماعــة أنصــار هللا 
ّ
وث

)الحوثية( املسلحة منذ بدء الصراع في اليمن. 11 يسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على دور الدول الغربية -وخاصة دور األسلحة األمريكية 
واألوروبيــة- فــي الحــرب. وبالتالــي، ُيركــز التقريــر علــى هجمــات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات، ألن التحالــف اعتمــد اعتمــاًدا كبيــًرا علــى 
ا ميدانًيا مكثًفا 

ً
األسلحة التي قدمتها الدول الغربية في حملة القصف الجوي. لتوثيق الحوادث التي يصفها التقرير، أجرت منظمة مواطنة بحث

فــي تســع محافظــات يمنيــة )حجــة، الحديــدة، الجــوف، صنعــاء، إب، تعــز، أمانــة العاصمــة، عــدن، البيضــاء( خــالل الفتــرة مــن أبريــل/ نيســان 
2015 حتــى أبريــل/ نيســان 2018.

زار الباحثون امليدانيون مواقع غارات التحالف الجوية وأجروا مقابالت مع عشرات من شهود العيان والناجين،  واألشخاص الذين عانوا من 
 ملشــاهد 

ً
اإلصابــات، وأفــراد أســر الضحايــا، واملســعفين الطبييــن، واألطبــاء، وغيرهــم مــن العامليــن فــي مجــال التطبيــب. كمــا التقــط الباحثــون صورا

الهجمــات، وألي مخلفــات أســلحة تــم اســتردادها، ولغيرهــا مــن األدلــة. وكلفــت منظمــة »مواطنــة« خبيــر أســلحة لتحليــل صــور بقايــا األســلحة التــي 
تم العثور عليها في مواقع هجمات التحالف. وقام خبير األســلحة بتزويد املنظمة بنتائج التحليل، بما فيها )كلما أمكن ذلك( تحديد نوع الســالح 
والشركة املصنعة وبلد املنشأ ومعلومات عن األبعاد والوزن والتكوين واآلثار املحتملة للسالح على أرض الواقع.  استعرض الفريق املتواجد في 
الواليات املتحدة واملشكل من )الشبكة الجامعية لحقوق اإلنسان وبرنامج ستانفورد الدولي لحقوق اإلنسان( الوثائق الخاصة بكل حالة من 

الحاالت السبع والعشرين وطبق عليها املعايير القانونية الدولية واملحلية في تحليل الحوادث.

بعدت مــن هــذا التقريــر هجمــات التحالــف التــي لــم يمكــن التعــرف فيهــا علــى مخلفــات األســلحة، علــى اإلطــالق، أو تعــذر تحديدهــا بقــدر كاف 
ُ
اســت

مــن الدقــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، حرصــت منظمــة »مواطنــة« علــى اســتبعاد أي حــادث وصــل فيــه الحوثيــون إلــى موقــع مخلفــات األســلحة املســتعملة 
فــي الهجــوم. تــم إخفــاء هويــات بعــض الشــهود، الذيــن وثقــت أقوالهــم وشــهاداتهم املذكــورة فــي هــذا التقريــر، بنــاًء علــى طلبهــم أو مــن أجــل ســالمتهم. 

11  عرض منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان وآخرون إلى استعراض األمم املتحدة الدوري الشامل لليمن، الدورة الثالثة
ملجلس حقوق اإلنسان، الجلسة الثانية والثالثون ، يناير-فبراير. 2019 )11 يوليو/ تموز 2018( ، 

 .http://mwatana.org/wpcontent/uploads/2018/10/UNIVERSAL-PERIODIC-REVIEW-OF-YEMEN-2.pdf
انظر أيضا ، منظمة مواطنة ويالت »العربية السعيدة«: حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2017 )15 مايو/ أيار 2018( 

 . http://mwatana.org/wp-content/uploads/2018/08/The-Woes-of-Arabia-Felix-English-Version-1.pdf
منظمة مواطنة، الصحافة في اليمن تواجه خطر االجتثاث: )يونيو/ حزيران 2017( ، 

;http://mwatana.org/wpcontent/uploads/2017/10/Press-report-En.pdf
منظمة مواطنة ، قاتل مستتر: سقوط مدنيين بسبب األلغام األرضية التي تضعها قوات أنصار هللا املسلحة )الحوثيون( وقوات صالح )أبريل/ نيسان 2017 (

  http://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/Concealed-Killer-Report-En.pdf
منظمة مواطنة، فصول من جحيم: انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في امليدان املسلح للنزاع في تعز )نوفمبر/ تشرين الثاني 2016( ،

 http://mwatana.org/wp-content/uploads/2018/08/Chapter-from-hell.pdf
منظمة مواطنة، ليسوا هنا: حوادث االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري تحت سلطة األمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين املسلحة في اليمن )مايو/ أيار 2016( ،

  http://mwatana.org/wpcontent/ uploads/2017/10/They-are-not-here-E_2.pdf





نقل األسلحة األمريكية إلى السعودية 
واإلمارات والتعاون العسكري معهما
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للواليــات املتحــدة تاريــخ طويــل مــن التعــاون العســكري مــع اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة. يعــود تاريــخ التعــاون العســكري 
بيــن الســعودية والواليــات املتحــدة إلــى خمســينات القــرن املا�ســي، حيــن أنشــأت الواليــات املتحــدة أول قاعــدة عســكرية لهــا فــي البــالد.12 ودشــنت  
االتفاقيــات الثنائيــة فــي الخمســينيات والســبعينيات مــن القــرن املا�ســي، إنشــاء بعثــة للواليــات املتحــدة للتدريــب العســكري فــي اململكــة وبرنامــج 
تحديث الحرس الوطني السعودي لإلشراف على التعاون الدفاعي بين البلدين.13 أبرمت الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية صفقات 
أســلحة ضخمة في الســبعينيات. 14تعاونت الواليات املتحدة واململكة العربية الســعودية واإلمارات العربية املتحدة في عملية عاصفة الصحراء 

12  علياء تشوغتاي ، العالقات األمريكية السعودية: جدول زمني ، الجزيرة )18 مايو/ أيار 2017( ،
https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/05/saudi-relations-timeline-170518112421011.html

13  كريستوفر بالنشارد ، خدمة أبحاث الكونغرس ، RL33533 ، اململكة العربية السعودية: الخلفية والعالقات مع الواليات املتحدة 21 )21 سبتمبر/ أيلول 2018(.

.USR 14   تشوجتاي ، مرجع سابق

رجل يحمل بقايا قنبلة Mk-82 أمريكية الصنع، عثر عليها في موقع هجوم للتحالف على مدرسة وعيادة صحية في منطقة التعزية بمحافظة تعز )انظر القسم الثاني(.
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تشــرين الثانــي 2018 أن املســاعدة فــي التــزود بالوقــود ســتتوقف.20 

كانــت الســعودية واإلمــارات مــن كبــار مســتوردي األســلحة األمريكيــة 
بيــن عامــي 2013 و 2017 . فــي خــالل هــذه الفتــرة اشــترت الســعودية 
18٪ مــن صــادرات األســلحة األمريكيــة، وبلغــت مشــتريات  اإلمــارات  
منهــا 7.4٪ .21  فــي عــام 2017، أخطــرت اإلدارة األمريكيــة الكونغــرس 
بعقــد صفقــة بمبلــغ 17.9 مليــار دوالر مــن مبيعــات األســلحة املقترحــة 
وغيرهــا مــن الدعــم العســكري للســعودية و 2.8 مليــار دوالر لإلمــارات 

20  وكالة الصحافة السعودية ، النحالف لدعم الشرعية في بيان قضايا اليمن )10 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2018( ،

. https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1839657 

21   معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم، عمليات الدولية نقل األسلحة،
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-trans-

. fers-and-military-spending/international-armstransfers

ضــد العــراق فــي أوائــل التســعينيات وسلســلة مــن العمليــات العســكرية 
األخــرى فــي املنطقــة ومــا بعدهــا.15 اســتخدمت الواليــات املتحــدة قاعــدة 
الظفرة الجوية في اإلمارات العربية املتحدة إلطالق عمليات خاصة إلى 

أفغانســتان والعــراق وســوريا وكمحطــة لتزويــد الطائــرات بالوقــود.  16

اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة همــا عضــوا 
التحالــف اللــذان يقــودان الحملــة العســكرية فــي اليمــن واملســؤوالن علــى 
ذت.17  األسلحة التي تبيعها  ّفِ

ُ
األرجح عن معظم الضربات الجوية التي ن

الواليات املتحدة أو التي تشمل مكونات بيعت من قبل الواليات املتحدة 
اســتخدمت مــراًرا وتكــراًرا فــي جميــع الضربــات الجويــة للتحالــف بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات، باســتثناء اثنتيــن منهــا تــم توثيقهــا فــي هــذا التقريــر 
. 18 بعــض األســلحة األمريكيــة الصنــع املســتخدمة فــي اليمــن بيعــت قبــل 
فترة طويلة من بدء الصراع وبقيت محفوظة في مخازن دول التحالف. 
غير أن بعض األسلحة األمريكية املستخدمة في بعض الضربات، يبدو 
قلــت- بعــد انــدالع الصــراع. كمــا زود الجيــش 

ُ
أنهــا  ُصنعــت - وبالتالــي ن

والدعــم اللوجســتي،  األمريكــي التحالــف باملعلومــات االســتخباراتية، 
واملســاعدة فــي االســتهداف، والتدريــب.19 كمــا قدمــت الواليــات املتحــدة 
خدمــة التزويــد بالوقــود فــي الجــو لطائــرات التحالــف منــذ مــارس/ آذار 
2015، على الرغم من أن الواليات املتحدة والتحالف أعلنا في نوفمبر/ 

15  تشوجتاي ، مرجع سابق USR ؛ وليم هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة 
األمريكية إلى دولة اإلمارات والحرب في اليمن 2 )سبتمبر/ أيلول 2017( ،   ]يشار إليه فيما يلي 

بتقرير النقل إلى اإلمارات[.
http://www.ciponline.org/research/entry/us-arms-transfers-to-theuae-and-the-

   war-in-yemen

16    تقریر النقل إلى اإلمارات ، المالحظة أعاله ، UTR ، صفحة 8

17  هيومن رايتس ووتش ، اإلختباء خلف التحالف 1 )24 أغسطس/ آب 2018( ،
https://www.hrw.org/report/2018/08/24/hiding-behind-coalition/failure-credi- 

 bly-investigate-and-provide-redressunlawful
مايكل نايتس ، معهد واشنطن ، وضع قيود على الحملة الجوية السعودية في اليمن )16 

أغسطس/ آب 2018(
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/setting-limits-on-the- 

 saudi-air-campaign-in-yemen
انظر أيًضا، رحمان أ. حسين وآخرون، تقرير جديد لألمم املتحدة يقول إن جميع أطراف النزاع 

في اليمن قد تكون مسؤولة عن جرائم حرب، جست سكيورتي )7 سبتمبر/ أيلول 2018( ، - 
https://www.justsecurity.org/60612/report-parties-yemen-conflictresponsi-    

/ble-war-crimes

18   رشا محمد، حان وقت توقف الواليات املتحدة عن توريد األسلحة للتحالف الذي تقوده 
السعودية في اليمن ، واشنطن يوست )31 أغسطس/ آب 2018(

https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/08/31/
its-time-for-the-u-s-to-stopsupplying-weapons-to-the-saudi-led-coalition-in-ye-

men/?utm_term=.e5266efd2e53

19    بالنشارد ، املرجع سابق ،  CRS ، الصفحة 22.

بقايا مجموعة جناح GBU-12 أمريكية الصنع، ُعثر عليها في موقع تم 
استهدافه، أسفر عن مقتل خمسة عشر مدنيًا ، بينهم اثنا عشر طفاًل ، في حي 
المتمة بمحافظة الجوف )انظر القسم الثاني(. تحدد العالمة “96214” شركة 

Raytheon كشركة مصنعة.
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ــرح اقتــراح  بصفقــة مــن املبيعــات  بحوالــي 5 مليــار 
ُ
.22  فــي عــام 2016 ، ط

دوالرا لــكل مــن الدولتيــن .23 

كمــا قدمــت الواليــات املتحــدة تدريبــات عســكرية ضخمــة للدولتيــن.  
ودرب الجيــش األمريكــي أكثــر مــن 5,000 مــن قــوات اإلمــارات بيــن عامــي 
2009 و 24.2016  وتتلقــى اململكــة العربيــة الســعودية مــا قيمتــه حوالــي 
10,000 دوالر فــي العــام مــن مســاعدات التعليــم والتدريــب العســكري 
الدولــي مــن الواليــات املتحــدة تحــت قانــون املســاعدة الخارجيــة،  ممــا 
يجعل البالد مؤهلة للحصول على خصم من قيمة التدريب العسكري 
األمريكــي الــذي يتــم شــراءه مــن خــالل برنامــج املبيعــات العســكرية 
األجنبيــة25. أضحــت  املســاعدات العســكرية للســعودية مثيــرة للجــدل 
منذ أوائل القرن الراهن بسبب املخاوف بشأن سجل حقوق اإلنسان 

22  وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية ، اتجاهات في مبيعات األسلحة الرئيسية في 
الواليات املتحدة في عام 2017:

مقارنة بإدارة أوباما و ترامب  )مارس/ آذار 2018( ]فيما يلي  مراقبة املساعدة األمنية 

23  معرف

24  تقرير حول تحويالت دولة اإلمارات العربية املتحدة ، الحاشية أعاله UTR ، في 12.

25  بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، الصفحة 19.

فــي اململكــة وااللتــزام بمكافحــة اإلرهــاب.26  بيــن عامــي 2004 و2009 
 كان مــن شــأنه أن يحظــر املســاعدات 

ً
، أصــدر الكونغــرس تشــريعا

املقدمــة إلــى اململكــة فــي غيــاب إعفــاءات مــن إدارتــي بــوش وأوبامــا.27  
وكما يبين الجزء الثالث من هذا التقرير، فقد اعترض عدد متزايد  
مــن أعضــاء الكونغــرس منــذ بدايــة الصــراع فــي اليمــن  علــى تقديــم 
األســلحة وغيرهــا مــن املســاعدات العســكرية األمريكيــة للســعودية 

واإلمــارات ووضعــوا  تشــريعا إليقافهــا. 

أعلنــت اململكــة العربيــة الســعودية عــن خطــط إلنتــاج جــزء كبيــر 
مــن عتادهــا العســكري محليــا خــالل العقــد القــادم .28 قــد يقلــل هــذا 
مــن اعتمادهــا علــى مبيعــات األســلحة األمريكيــة علــى املــدى الطويــل. 
 مــن اســتثمارات اململكــة فــي 

ً
ولكــن علــى املــدى القصيــر، فــإن كثيــرا

تعزيــز قدراتهــا العســكرية املحليــة يذهــب إلــى التعاقــد مــع املقاوليــن 
األميركييــن.29  وعلــى مــدار عــدة ســنوات قادمــة علــى األقــل، ســتظل 
الســعودية واإلمــارات تعتمــدان علــى األســلحة األمريكيــة واألوروبيــة 

والدعــم اللوجســتي منهمــا للحــرب فــي اليمــن.30

خدمت في اليمن
ُ
الذخائر األمريكية الصنع التي است

 أثبتــت منظمــات حقــوق اإلنســان  هويــة  مخلفــات وبقايــا الذخائــر 
التاليــة املصنوعــة فــي الواليــات املتحــدة فــي مواقــع الضربــات الجويــة 
غير القانونية كما يبدو منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي 
تقــوده الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن: القنابــل العنقوديــة، ذخائــر 
 CBU-105  و ،BLU-63  مــع   CBU-58 صغيــرة بمــا فــي ذلــك املــاركات
 DPICM مــعM26 و  ،BLU-97 مــع   CBU-87  و  ،  BLU-108 مــع
M77؛ و سلســلة ماركــة 80 مــن قنابــل األغــراض العامــة؛ وسلســلة 

26  بالنشارد ، املذكرة أعاله CRS ، في 20 )شكوك الكونغرس حول االلتزام بمكافحة 
اإلرهاب( ؛ أدناه القسم الثالث )نقد الكونغرس لسجل حقوق اإلنسان السعودي(.

27   بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، الصفحة 20

28   مصطفى هاشم وآخرون ، التحديث 2 - اململكة العربية السعودية تطلق شركة 
الصناعات العسكرية ، رويترز )17 مايو/ أيار2017 (

https://www.reuters.com/article/saudi-security-arms/update-2-saudi-ara-
bia-launches-military-industriescompany-idUSL8N1IJ5ZG

.PWA 29   ويلكين ، مالحظة أعاله

30  بروس ريدل ، معهد بروكينجز ، بعد خاشقجي ، تعتبر مبيعات األسلحة األمريكية 
للسعوديين هي الرافعة املالية األساسية )10 أكتوبر/ تشرين األول 2018(

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/10/10/after-  
/khashoggi-us-arms-sales-to-the-saudisare-essential-leverage

بقايا قنبلة GBU-12 Paveway II أمريكية الصنع استخدمت في هجوم على 
منزل مدني في منطقة دار سعد بمحافظة عدن )انظر القسم الثاني(. كما تشير 

العالمة “FOR USE ON MK82” ، إلى أنه تم تركيب رأس حربي Mk-82 على 
قنبلة GBU-12. عالمة “5890-041-01-1325” ، التي تظهر أجزاء منها في 

.Raytheon الصورة ، يتم تركيبها بواسطة مجموعة أجنحة مصنوعة من شركة



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

26

GBU-   بيفواي من  القنابل املوجهة بدقة ، بما في ذلك  بيفواي الثانية
   31.JDAM GBU31   12 ؛ وقنابــل الهجــوم املشــترك املباشــر

31  منظمة العفو الدولية ، »القنابل تسقط من السماء ليال ونهارا«: املدنيون تحت النار في 
شمال اليمن 15)2015( ، 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3125482015ENGLISH.    
PDF   ؛

منظمة العفو الدولية، اليمن: أدلة جديدة تدحض »إنكار التحالف« استخدامه للقنابل 
العنقودية في الهجوم األخير )15 يناير/ كانون الثاني 2016( ،

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3132082016ENGLISH.pdf. ؛
 منظمة العفو الدولية، اليمن: دالئل تشير إلى أن قنبلة أمريكية الصنع استخدمت في الهجوم على 

مستشفى أطباء بال حدود )19 سبتمبر/ أيلول 2016(،
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/09/yemen-evidence-indicates-us- 

made-bomb-was-used-in-attack-onmsf-hospital/  ؛ منظمة العفو الدولية ، اليمن: بعد 
ثالث سنوات ، األسلحة التي تم تزويد التحالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية بها من قبل 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة تدمر الحياة املدنية  )23 مارس/ آذار 2018( ،
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2018/03/yemen-three-yearson-us- 

and-uk-arms-supplies-to-saudi-arabia-led-coalition-are-devastating-civilian-lives/  ؛ 
هيومن رايتس ووتش، مذكرة إحاطة فنية: استخدام الذخائر العنقودية في اليمن )14 فبراير/ 

شباط 2016( ،
https://www.hrw.org/news/2016/02/14/technical-briefing-note-cluster-muni-

tion-use-yemen . هيومن رايتس ووتش، اليمن: التحالف يقصف املنازل بالقنابل في العاصمة 
)21 ديسمبر/ كانون األول 2015(  

https://www.hrw.org/news/2015/12/21/yemen-coalitionbombs-homes-capital ;  ؛ 
هيومن رايتس ووتش، اليمن: هجوم التحالف بقيادة السعودية على صالة العزاء جريمة حرب 

واضحة )13 أكتوبر/ تشرين األول 2016( ،
https://www.hrw.org/news/2016/10/13/yemen-saudi-led-funeral-attack-appar-

ent-war-crime . هيومن رايتس ووتش، اليمن: القنابل األمريكية املستخدمة في أكثر الهجمات 
دموية في السوق )7 أبريل 2016( ،   

https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-usbombs-used-deadliest-mar-
ket-strike

هــذا التقريــر يوثــق مــا يبــدو أنهــا خمســة وعشــرون غــارة جويــة   
إضافيــة غيــر قانونيــة اســتخدم فيهــا التحالــف ذخائــر مصنوعــة فــي 
الواليــات املتحــدة. وتشــمل هــذه الذخائــر: قنابــل عنقوديــة ، بمــا فــي 
ذلــك قنابــل  CBU-58 مــع ذخيــرة BLU-63، و CBU-52 مــع ذخيــرة 
؛ وسلســلة قنابــل   BLU-108 مــع ذخيــرة  CBU-105 و ،  BLU-61
األغــراض العامــة مــارك 80، وسلســلة قنابــل بيفــواي املوجهــة بدقــة 
، بمــا فــي ذلــك بيفــواي الثانيــة طــراز  GBU-12  و طــراز  GBU-16 و 
بيفــواي الثالثــة طــراز  GBU-24 وبيفــواي الرابعــة؛ وقنابــل الهجــوم 

  .JDAM GBU-3   املشــترك املباشــر

 

وتعتبــر الشــركات األمريكيــة لوكهيــد مارتــن ورايثيــون وبوينــج مــن 
فــي  املســتخدمة  األســلحة  مبيعــات  مــن  اســتفادة  الشــركات  أكثــر 
املتعهــدون العســكريون العتــاد والذخيــرة  وينتــج هــؤالء  اليمــن.32 
مــراًرا  واإلمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  اســتخدمها  التــي 
وتكــراًرا فــي غاراتــه الجويــة. تقــوم لوكهيــد مارتــن بتصنيــع طائــرات 
وتصنــع بوينــج ذخيــرة الهجــوم املباشــر   ،F-16 مقاتلــة مــن طــراز  
املشــترك )JDAMs(، و تنتــج رايثيــون و لوكهيــد مارتــن صواريــخ مــن 
سلســلة بيفــواي.33  تبلــغ مبيعــات لوكهيــد مارتــن املتوقعــة للمملكــة 
العربية السعودية لعامي 2019 و 2020 حوالي 900 مليون دوالر، 
كمــا قامــت شــركة تكســاس سيســتمز  وفقــا ملســؤول الشــركة.34  
كوربوريشــن بتصنيــع األســلحة املســتخدمة فــي الضربــات الجويــة، 

  35 .CBU-105  بمــا فــي ذلــك القنابــل العنقوديــة مثــل

32   تقریر النقل في اإلمارات العربیة المتحدة ، المالحظة أعاله ، UTR ، في 13

33   تقرير النقل في دولة اإلمارات العربية املتحدة ، املالحظة أعاله UTR ، في 13 ؛ 
.PWA ويلكين ، مالحظة أعاله

34   آرون جريج ومديرو شركة لوكهيد مارتن يكسرون الصمت حيال مقتل خاشقجي 
وعملهم مع السعودية، الواشنطن بوست )23 أكتوبر/ تشرين األول 2018( ،

https://www.washingtonpost.com/business/2018/10/23/lockheed-martin- 
executives-break-silence-over-khashoggi-killing-their-business-with-saudi-ara-

 bia/?utm_term=.8fab648b2905

35   في أغسطس/ آب 2016 ، أعلنت تكسترون  Textron أنها ستتوقف عن إنتاج 
 عن »البيئة السياسية الحالية« - ُيفترض أنها 

ً
CBU-105 بحلول مارس/ آذار 2017 ، نقال

إشارة ، جزئًيا ، إلى قرار إدارة أوباما تعليق عمليات نقل األسلحة العنقودية إلى اململكة 
العربية السعودية في ضوء األدلة على استخدام األسلحة في الهجمات على املدنيين في 

اليمن. جيف أبرامسون وأليسيا جينسن ، تكسترون توقف إنتاج القنابل العنقودية ، 
،)Arms Control Assoc )Oct.2016 .جمعية الحد من األسلحة

 .https://www.armscontrol.org/Textron-to-Halt-Cluster-Bomb-Production 

بقايا وحدة قنابل كبيرة التوجيه تم العثور عليها في موقع تم استهدافه بمنزل 
 Raytheon ”96214“ مدني في أمانة العاصمة )انظر القسم الثاني(. تحدد العالمة

الشركة المتعاقدة مع الدفاع األمريكي على أنها الشركة المصنعة.
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أ. مبيعات األسلحة األمريكية للسعودية واإلمارات

تتألــف عمليــة بيــع األســلحة األمريكيــة مــن عــدة خطــوات مطلوبــة قانونًيــا. حيــث تتقيــد مبيعــات األســلحة مــن حكومــة لحكومــة بإجــراءات املبيعــات 
العســكرية األجنبيــة. فعندمــا يتفــاوض تاجــر أســلحة أمريكــي علــى عمليــة بيــع تجاريــة مباشــرة إلــى بلــد أجنبــي، يتعيــن علــى تاجــر األســلحة التقــدم 
بطلب للحصول على رخصة تصدير. وبموجب قانون مراقبة تصدير األسلحة، يتلقى الكونغرس إخطارات بكال النوعين من املبيعات املقترحة 
إذا كانــت قيمتهــا تزيــد عــن 14 مليــون دوالر مــن معــدات الدفــاع الرئيســية أو أكثــر مــن 50 مليــون دوالر مــن املــواد أو الخدمــات الدفاعيــة.36 بالنســبة 
بع عملية تقديم العطاءات للمقاول هذه اإلخطارات بشكل عام. وقد تم تجميع البيانات املتاحة حول عمليات 

ّ
للمبيعات العسكرية األجنبية، تت

نقــل األســلحة األمريكيــة األخيــرة إلــى الســعودية واإلمــارات، كمــا هــو مبيــن فــي مــا يلــي أدنــاه، مــع مراعــاة القيــود التاليــة: يتــم الحصــول علــى الكثيــر مــن 
البيانــات املتاحــة مــن إخطــارات الكونغــرس، ولكــن فــي نهايــة املطــاف ال يتــم االتفــاق علــى كل الصفقــات املحتملــة التــي يتــم إخطــار الكونغــرس بهــا. 
عــالوة علــى ذلــك، حتــى عندمــا يتــم إبــرام عقــد مــا، فــإن التســليم الفعلــي لألســلحة  قــد يتــم تعييــن موعــده  إلــى تاريــخ الحــق يتجــاوز بكثيــر املوعــد 
املضــروب فــي إخطــار الكونغــرس األصلــي. وبالتالــي، فــإن البيانــات الــواردة أدنــاه -التــي اســُتكملت بمعلومــات  جــداول التســليم عنــد توفرهــا - ليســت 

شــاملة؛ ومــع ذلــك، فإنهــا مفيــدة  فــي إجــالء الصــورة العامــة التــي تقدمهــا عــن عالقــات األســلحة األمريكيــة مــع دولتــي التحالــف الرئيســية. 

1 - اململكة العربية السعودية

أبرمــت اململكــة العربيــة الســعودية والواليــات املتحــدة صفقــات أســلحة لعقــود مــن الســنين، بمــا فــي ذلــك سلســلة مــن املشــتريات الكبيــرة علــى مــدى 
العقــد املا�ســي، قبــل وأثنــاء الصــراع املســتمر فــي اليمــن.37 إخطــارات الكونغــرس بشــأن تراخيــص املبيعــات العســكرية األجنبيــة املقترحــة ورخــص 
التصديــر املفصلــة فــي الجدوليــن 1 و 2 أدنــاه ، تقتصــر علــى تلــك التــي تحتــوي علــى أنــواع األســلحة املســتخدمة فــي الضربــات الجويــة التــي يشــنها 
التحالف في اليمن، بما في ذلك الضربات الجوية املوثقة في هذا التقرير. على هذا النحو، فإن عمليات نقل األسلحة املقترحة في الجدولين 1 و 

2 تمثــل نســبة مئويــة صغيــرة مــن إجمالــي صفقــات األســلحة املقترحــة بيــن الواليــات املتحــدة والســعودية.38

 ملساعدة سالح الجو امللكي 
ً
تم بناء القوات الجوية السعودية، إلى حد كبير، في الواليات املتحدة. في عام 2010 أعلنت الواليات املتحدة خططا

الســعودي فــي توســيع ترســانته مــن الطائــرات املقاتلــة مــن خــالل نقــل F-15 األمريكيــة املتقدمــة.39 عرضــت الواليــات املتحــدة حزمــة أســلحة بقيمــة 
60 مليار دوالر للســعودية في تلك الســنة.40   

فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015، وافقــت وزارة الخارجيــة علــى صفقــة مبيعــات عســكرية ضخمــة محتملــة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية تتكــون 
مــن مــا قيمتــه 1.29 مليــار دوالر مــن الذخيــرة جــو- أرض ، واملعــدات املرتبطــة بهــا، وقطــع الغيــار ، والدعــم اللوجســتي.41 أوقفــت إدارة أوبامــا هــذه 

36    وكالة التعاون االمني الدفاعي ، مبيعات األسلحة: عملية مراجعة الكونغرس ،
. http://www.dsca.mil/resources/arms-sales-congressional-review-process

37  بالنشارد ، املالحظة العليا CRS ، في امللحق ب.

38  انظر معرف

39    بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، الصفحة 21.

40   مراقبة املساعدة األمنية ، مالحظة SMR أعاله ، في 1.

41  وكالة التعاون االمني الدفاعي ، رقم االحالة. 57-15، حكومة اململكة العربية السعودية - الذخيرة جو- ارض  )16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015(  
http://www.dsca.mil/majorarms-sales/government-saudi-arabia-air-ground-munitions
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الصفقــة مؤقًتــا فــي نوفمبــر 2016 بســبب مخــاوف بشــأن الخســائر 
املدنيــة فــي اليمــن.42

 فــي مايــو/ أيــار 2017، أعلــن الرئيــس ترامــب حزمــة مــن مبيعــات 
الدفــاع املقترحــة للســعودية بقيمــة محتملــة تبلــغ 110 مليــار دوالر. 
وقــد استشــهد بهــذا الرقــم فــي كثيــر مــن األحيــان لدعــم العالقــة 
التجاريــة بيــن الواليــات املتحــدة والســعودية فــي مواجهــة النقــد 
الواســع لســجل حقــوق اإلنســان فــي الســعودية.43    تضمنــت  هــذه 
الحزمــة خطابــات عــرض وقبــول ملبيعــات تــم إخطــار الكونغــرس 
بهــا مــن قبــل إدارة أوبامــا ومذكــرات نوايــا حــول مبيعــات جديــدة 
محتملــة.44 غطــت هــذه الخطابــات و املذكــرات املبيعــات املقترحــة 
لســفن ودبابــات وصواريــخ باتريــوت ومروحيــات وكذلــك ترقيــات 
للبنيــة التحتيــة العســكرية الســعودية.45  ومــع ذلــك، فقــد جــادل 
فــي أن العقــود الفعليــة التــي مــن املرجــح أن يتــم إبرامهــا  الخبــراء 

ســتكون قيمتهــا أقــل بكثيــر مــن 110 مليــار دوالر.46

اإلخطــارات الرســمية لعــام 2017 إلــى الكونغــرس بشــأن املبيعــات 
املقترحــة لألســلحة التــي ُيحتمــل اســتخدامها فــي اليمــن تضمنــت مــا 
قيمتــه 118 مليــون دوالر قيمــة  قنابــل الهجــوم املباشــر املشــترك 
JDAMs، و95 مليــون دوالر  ألنظمــة  FMU-152A /B املشــتركة 
القابلــة للبرمجــة لصواعــق  تفجيــر القنابــل، و298 مليــون دوالر 
قيمة أنظمة األسلحة بيفواي الثانية والثالثة، و بيفواي املحسنة  

الثانيــة والثالثــة، وبيفــواي الرابعــة.47

جمــدت إدارة أوبامــا هــذه املبيعــات املقترحــة فــي ديســمبر/ كانــون 

42  يارا بيومي ومايك ستون ، اململكة العربية السعودية توافق على شراء ما قيمته 7 
مليارات دوالر من الذخائر الدقيقة من الشركات األمريكية: املصادر ، رويترز )22 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2017( ، 
https://www.reuters.com/article/us-raytheon-saudi-munitions/saudi-ara- 
biaagrees-to-buy-7-billion-in-precision-munitions-from-u-s-firms-sources-

.  idUSKBN1DM2XC

43   جلين كيسلر، مبيعات ترامب البالغة 110 مليارات دوالر إلى السعودية: ال تزال 
وهمية، واشنطن بوست )11 أكتوبر/ تشرين األول 2018( ،

https://www.washingtonpost.com/politics/2018/10/11/trumps-billion-
arms-sales-saudi-arabia-still-fake

44  بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، الصفحة 21.

45  معرف.

46   بروس ريدل، معهد بروكينجز، صفقة األسلحة البالغة قيمتها 110 مليارات دوالر 
للمملكة العربية السعودية هي أخبار مزيفة )5 يونيو/ حزيران 2017(،

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/06/05/the-110-billion-
/arms-deal-to-saudi-arabia-is-fake-news

47  مراقبة املساعدة األمنية ، المالحظة األعلی SMR ، في 6.

 بقايا رأس حربي من نوع Mk-83 أمريكي الصنع، ُعثر عليها في موقع تم استهدافه 
بمنطقة باجل ، محافظة الحديدة )انظر القسم الثاني(.
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األول 2016 ، ولكــن إدارة ترامــب قــررت امل�ســي فيهــا قدًمــا.48  وكمــا يبيــن الجــدوالن 1 و 2، شــملت هــذه املبيعــات العديــد مــن األســلحة ذاتهــا التــي 
 إلدراجهــا ضمــن صفقــة املبيعــات العســكرية األجنبيــة لعــام 2015 بقيمــة 1.29 مليــار دوالر. فشــل تشــريع لرفــض هــذه املبيعــات فــي 

ً
خطــط أصــال

مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ، ممــا ســمح للمبيعــات أن تم�ســي قدًمــا.49

فــي يونيــو/ حزيــران 2017 ، أبلغــت اإلدارة األمريكيــة الكونغــرس باملبيعــات املقترحــة للســعودية وتشــمل حزمــة تدريــب لســالح الجــو بمبلــغ 750 
مليــون دوالر وأنظمــة رادار بمبلــغ 662 مليــون دوالر.50  كمــا أخطــرت اإلدارة الكونغــرس بخمــس صفقــات أســلحة جديــدة مقترحــة مــع اململكــة 

48   بالنشارد ، مذكرة أعاله CRS ، في 45. هيلين كوبر ، الواليات املتحدة تمنع بيع األسلحة للمملكة العربية السعودية وسط مخاوف بشأن حرب اليمن ، نيويورك تايمز )13 ديسمبر/ كانون 
األول 2016( ،  

https://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/saudi-arabia-arms-saleyemen-war.html

49    بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، الصفحة 46.

50  وكالة التعاون األمني   الدفاعي ، رقم اإلحالة. 77-16 ، اململكة العربية السعودية – العقد املفتوح للتدريب )5 يونيو/ حزيران 2017( ، 
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/saudi-arabia-blanket-order-order-training  ؛ 

وكالة التعاون األمني   الدفاعي ، رقم اإلحالة. 84-16، اململكة العربية السعودية - AN / TPQ-53 )V( أنظمة الرادار والدعم ذو الصلة )5 يونيو/ حزيران 2017( ،
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/kingdom-saudi-arabia-antpq-53v-radar-systems-and-related-support

سكان يبحثون عن بقايا أسلحة بعد غارة جوية في سبتمبر / أيلول 2016 أودت بحياة 12 طفاًل وثالث سيدات في منطقة المتمة بمحافظة الجوف )انظر القسم 
الثاني(.
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العربيــة الســعودية فــي عــام 2018 ، بلــغ مجمــوع قيمتهــا حوالــي 3 مليــارات دوالر.51   

تعــرض اســتخدام التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات للذخيــرة العنقوديــة النتقــادات واســعة النطــاق مــن جماعــات حقــوق اإلنســان.52  
 كبيرة من الذخائر العنقودية إلى السعودية. ففي أغسطس/ آب 2013، أبرمت الدولتان عقًدا لـتوريد  

ً
وكانت الواليات املتحدة قد باعت أعدادا

1,300 مــن أســلحة الذخائــر العنقوديــة CBU-105 املــزودة بصواعــق استشــعار مــن تصنيــع أنظمــة  تكســترون الدفاعيــة، ليتــم تســليمها بحلــول 
ديســمبر/ كانــون األول 53.2015  وقــد ســبق أن أعلنــت الدولتــان، فــي عــام 2011، عــن صفقــة لبيــع 404 مــن قنابــل الـــ CBU-105 هــذه.54 وأخطــرت 
حكومــة الواليــات املتحــدة الكونغــرس بالعديــد مــن عمليــات نقــل الذخائــر العنقوديــة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية قبــل عــام 1995 ، بمــا فــي ذلــك 
1000 قنبلــة طــراز CBU-5، و350 قنبلــة طــراز CBU-71، و1200 قنبلــة طــرازCBU-87، و 600 قنبلــة طــراز CBU-87 مــن القنابــل العنقوديــة. 
55  تقاريــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي النــزاع املســتمر فــي اليمــن تشــمل CBU-105  قنابــل و CBU-58 و CBU-87، والقنابــل الصاروخيــة  

M26.56   تــم العثــور علــى بقايــا نــوع إضافــي مــن القنابــل العنقوديــة األمريكيــة الصنــع – وهــي قنابــل الـــ CBU-52  فــي موقــع إحــدى غــارات التحالــف 
الجويــة املوثقــة فــي هــذا التقريــر.

51  وكالة التعاون األمني   الدفاعي ، رقم اإلحالة. 48-16، اململكة العربية السعودية - 155 ملم M109A6 نظام هويتزر باالدين متوسط ذاتي الدفع )5 أبريل/ نيسان 2018 (
  http://www.dsca.mil/major-arms-sales/kingdom-saud-arabia-155mm-m109a6-paladin-medium-self-propelledhowitzer - ؛ وكالة التعاون األمني   الدفاعي ، رقم اإلحالة. 17-62 ، 

اململكة العربية السعودية - تاو2 ب, صواريخ سلسلة BGM-71F (  22 مارس  2018 (
; http://www.dsca.mil/major-arms-sales/saudi-arabia-tow-2b-bgm-71fseries-missiles  

وكالة التعاون األمني   الدفاعي ، رقم اإلحالة. 60-17 ، اململكة العربية السعودية -  طلبية مبيعات  عسكرية خارجية لعتاد عسكري لسالح القوات البرية امللكي السعودي – حالة II )22 مارس/ آذار 
 )2018

 ;http://www.dsca.mil/major-arms-sales/saudi-arabia-royal-saudi-land-forces-ordnance-corps-foreign-military-salesorder
وكالة التعاون األمني   الدفاعي، رقم اإلحالة. 52-17، اململكة العربية السعودية - استمرار خدمات دعم الصيانة   )MSS( )22 مارس/ آذار 2018(

http://www.dsca.mil/major-arms-sales/saudi-arabia-continuation-maintenance-support-services-mss ؛  
وكالة التعاون األمني   الدفاعي   ، رقم اإلحالة. 61-17،  اململكة العربية السعودية - استمرار خدمات دعم نظام الصواريخ )17 يناير/ كانون الثاني 2018( ،

https://www.dsca.mil/major-arms-sales/saudi-arabia-continuation-missile-system-support-services

52  انظر هيومن رايتس ووتش ، مذكرة احاطة فنية: استخدام الذخيرة العنقودية في اليمن ، الحاشية TBN أعاله.

53      الواليات املتحدة وزارة  الدفاع ، العقود ،رقم. 13-593 )20 أغسطس/ آب 2013( ،
 http://archive.defense.gov/Contracts/Contract.aspx?ContractID=5116 

54  وكالة التعاون األمني   الدفاعي ، رقم اإلحالة. 03-10، اململكة العربية السعودية – أسلحة مزودة بصواعق االستشعار CBU-105   )13 يونيو/ حزيران 2011( ، 
 https://www.dsca.mil/major-arms-sales/saudi-arabia-cbu-105-sensor-fuzed-weapons

55   مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية ، اململكة العربية السعودية: سياسة حظر الذخائر العنقودية )8 أغسطس 2016(،
. http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/saudi-arabia/view-all.aspx 

56  معرف ؛ هيومن رايتس ووتش ، مذكرة احاطة فنية: استخدام الذخائر العنقودية في اليمن ، الحاشية TBN أعاله.
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الجدول 1: نماذج مختارة من إخطارات المبيعات العسكرية األجنبية:  المملكة العربية السعودية
الوصف المبلغ تاريخ

“ ... بيــع محتمــل لبرنامــج تدريــب بموجــب عقــد شــراء مفتــوح ومســتمر داخــل المملكــة العربيــة الســعودية 
وخارجهــا يشــمل -ولكــن ليــس علــى ســبيل الحصــر- التدريــب علــى الطيــران والتدريــب التقنــي والمهنــي 
والتعليــم العســكري، والتدريــب المتخصــص، وفــرق التدريــب المتنقلــة، والتدريــب علــى اللغــة اإلنجليزيــة. 
تغطــي حــاالت التدريــب هــذه بموجــب عقــد الشــراء المفتــوح جميــع أنــواع التدريــب ذات الصلــة التــي 
يقدمهــا ســالح الجــو األمريكــي أو تــم التعاقــد عليهــا مــن خاللــه أو مــن خــالل  وزارة الدفــاع، لتشــمل 
المشــاركة فــي برامــج التعليــم التــي  تتبناهــا وزارة الدفــاع فــي الواليــات المتحــدة القاريــة، وكذلــك فــرق 
التدريــب المتنقلــة التــي ستســافر إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. ويمكــن أن يشــمل العقــد إدارة البرامــج، 

ــواء، والدعــم الطبــي ... والمدربيــن، وأجهــزة المحــاكاة، والســفر، واإلي

سيشــمل هــذا التدريــب المخصــص لســالح الجــو الســعودي والقــوات الســعودية األخــرى مواضيــع مثــل 
تجنــب الخســائر المدنيــة، وقانــون الصــراع المســلح، والقيــادة والســيطرة  فــي مجــال حقــوق اإلنســان، 

وتحديــد األهــداف مــن خــالل فــرق التدريــب.57 المتنقلــة و/ أو برامــج التعليــم الموســع.“ 

  750

مليون دوالر   

5 يونيو/ حزيران 2017

: )MDE( “ تشمل “معدات الدفاع الرئيسية

ألــف)1000(  قنبلــة مــن قنابــل بيفــواي الثانيــةGBU-10  الموجهــة بالليــزر )LGBs( وألفــان وثــالث مائــة 
)2300( قنبلــة مــن قنابــل األغــراض العامــة، زنــة 2000 رطــل مــن طــراز  )BLU-117 / MK-84(  وأربعــة 
آالف وعشــرون)4020( قنبلــة مــن طــراز  بيفــواي الثانيــة الموجهــة بالليــزر   GBU-12 LGBs وثمانيــة آالف 
وعشــرون )8020( قنبلــة زنــة500 رطــل مــن طــراز  GP BLU-111 / MK-82   وألــف ومائــة )1100( 
قنبلــة بيفــواي  الثالثــة  مــن طــراز   GBU-24   LGBs وألــف وخمســمائة  )1500( رأس حربــي خــارق طــراز  
 GBU-31)V1( أطقــم ذخيــرة هجــوم مباشــر مشــترك طــراز )زنــة 2000 رطــل، وأربعمائــة )400 BLU-109
KMU-556 وألــف )1000( طقــم مــن قنابــل الذيــل KMU-557 )JDAM GBU-31)V3 ذخيــرة هجــوم 
مباشــر مشــترك وثالثــة آالف )3000( طقــم مــن قنابــل الذيــل  GBU-38 KMU-572 JDAM  مــن ذخيــرة 
الهجــوم المباشــر المشــترك وألفــا )2000(قنبلــة ثنائيــة األداء طــراز GBU-48  بيفــواي الثانيــة المحســن 
ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي / قنابــل موجهــة بالليــزر مــع جنيــح مــن طــراز MXU-667 مــن ذوي 
الزعانــف ونظــام وحــدة الوصــول إلــى الوســائط مــن طــراز MAU-169L / B ومجموعــة مراقبــة الكمبيوتــر 
BLU- ( مزدوجــة األداء ، وألفــا )2000( قنبلــة مــن قنابــل األغــراض العامــة زنــة 1000 رطــل ماركــةCCG(
MK-83/110 ، وخمســمائة )500( مجموعــات ذيــل )GBU-54 KMU-572 ( لذخيــرة الهجــوم المباشــر 
 MXU-667 المشــترك، المزدوجــة األداء الموجهــة بالليــزر ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي  مــع جنيــح
ومجموعــة مراقبــة الكمبيوتــر )CCG( )MAU-169L/B (  المزدوجــة األداء، وثــالث مائــة )300( طقــم ذيــل 
ذخيــرة الهجــوم المباشــر المشــترك  )GBU-56 KMU 556 ( مــن قنابــل الوضــع المــزدوج الموجهــة بالليــزر 
CCG( )MAU-( ومجموعــة مراقبــة الكمبيوتــر )MXU-667( ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي مــع جنيــح

   ) FMU-152( صاعــق  ) 169 (  المزدوجــة األداء،  وعشــرة آالف ومئتــي) 10,200L/B

يتضمــن هــذا الطلــب أيًضــا عناصــر غيــر مرتبطــة بـــمعدات وخدمــات الدفــاع الرئيســية  MDE: شــراء مكونــات 
معــدات القنابــل مثــل مقابــس الموائمــة، وســدادات أنــف، آليــات صواعــق، مشــابك ربــط، وصــالت دعــم 
وموصــالت؛ معــدات دعــم مرتبطــة؛ ومطبوعــات، كاألوامــر الفنيــة مثــال وكتيبــات تعليمــات النظــام؛ 
تدريــب؛ دعــم فنــي وهندســي؛ نقــل )بمــا فــي ذلــك دعــم الجســر الجــوي الخــاص(؛ وإدارة البرنامــج؛ وغيرهــا 
مــن خدمــات الدعــم اإلداري والخدمــات األخــرى ذات الصلــة. يبلــغ إجمالــي قيمــة معــدات الدفــاع الرئيســية 

المقــدرة بنحــو 1.10 مليــار دوالر، والمجمــوع الكلــي لقيمــة المعــدات يقــدر بنحــو 1.29 مليــار دوالر.

...

ستســاعد هــذه الحيــازة فــي الحفــاظ علــى عالقــات عســكرية قويــة بيــن الواليــات المتحــدة والمملكــة 
العربيــة الســعودية، وعلــى تحســين أداء العمليــات المشــتركة مــع الواليــات المتحــدة، وتمكيــن المملكــة 

ــم “ .58   ــات النفــط فــي العال ــر احتياطي ــة  أكب ــة وحماي ــدات اإلقليمي مــن مواجهــة التهدي

1.29  مليار دوالر  16 نوفمبر/ تشرين 
الثاني2015
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الجدول 2: إخطارات مختارة لتراخيص مراقبة الصادرات: المملكة العربية السعودية

البيان المبلغ  التاريخ 

“... تصديــر بنــود الدفــاع، بمــا فــي ذلــك البيانــات التقنيــة، وخدمــات الدفــاع للمملكــة العربيــة الســعودية 
لدعــم التكامــل، واإلنشــاءات، والتشــغيل والتدريــب وفحــص وصيانــة وإصــالح ذخيــرة الهجــوم المباشــر 

“ . 60  )JDAM( المشــترك

$ 118.3 مليون دوالر59   19 مايو/ أيار 2017

“... تصديــر بنــود الدفــاع، بمــا فــي ذلــك البيانــات التقنيــة، وخدمــات الدفــاع للمملكــة العربيــة الســعودية 
لدعــم التكامــل، واإلنشــاءات، والتشــغيل والتدريــب وفحــص وصيانــة وإصــالح نظــام وحــدة صواعــق 

JPB(».  62( للقنابــل المشــتركة القابلــة للبرمجــة FMU-152A/B  الذخيــرة

$ 95.3 مليون دوالر61 19 مايو/ أيار 2017

“... تصدير بنود الدفاع، بما في ذلك البيانات التقنية، وخدمات الدفاع

للمملكــة المتحــدة وإيطاليــا وإســبانيا والمملكــة العربيــة الســعودية لدعــم تجميــع وتركيــب، وتعديــل، 
واختبــار، مــع التدريــب، والتشــغيل، والصيانــة، والدمــج ألنظمــة األســلحة لبيفــواي الثانيــة والثالثــة، و 
بيفــواي المحســنة  الثانيــة والثالثــة، و أنظمــة األســلحة بيفــواي الرابعــة، لســالح الجو الملكي الســعودي.“ 

64

دوالر  مليــون   298.4  $
63

19 مايو/ أيار 2017

2 - اإلمارات العربية املتحدة

قدمــت الواليــات املتحــدة عــروض مبيعــات عســكرية أجنبيــة بأكثــر مــن 27 مليــار دوالر مــن األســلحة لإلمــارات العربيــة املتحــدة  بيــن عامــي 2009 و 
2017 ، عبــر 31 صفقــة.65  ويشــمل ذلــك 7.2 مليــار دوالر مــن أنــواع مــن األســلحة التــي تــم توثيقهــا علــى النحــو املســتخدم مــن قبــل التحالــف الــذي 
تقوده السعودية واإلمارات في اليمن، مثل قنابل بيفواي، وذخائر الهجوم املباشر املشترك، وصواريخ هيلفاير .66 ويبرز الجدوالن 3 و 4 العديد 

مــن مبيعــات األســلحة املقترحــة التــي لــو تــم نقلهــا مــن املحتمــل أن تكــون قــد اســتخدمها اإلمــارات فــي الحملــة الجويــة القاتلــة فــي اليمــن.

أكثــر مــن ثلثــي اتفاقيــات نقــل األســلحة التــي أبرمتهــا اإلمــارات مــن عــام 2008 إلــى 2015 كانــت مــع الواليــات املتحــدة.67 ومثــل الســعودية، اعتمــدت 
اإلمــارات، إلــى حــد كبيــر، علــى الواليــات املتحــدة لبنــاء أســطولها الجــوي. حصلــت اإلمــارات علــى 70 طائــرة مقاتلــة مــن طــرازF-16 املتطــورة، تــم 

.DSC 57   وكالة التعاون األمني للدفاع ، رقم اإلحالة. 77-16 ، مالحظة أعاله

.TTT 58  وكالة التعاون األمني الدفاعي ، رقم اإلحالة. 57-15 ، مالحظة أعاله

59 وزارة الخارجية األمريكية ، إخطارات إلى الكونغرس بشأن رخص التصدير املقترحة ، إحالة رقم 132-15 ، 82 سجل فيدرالي 39932 )22 أغسطس/ آب 2017(
 https://www.federalregister.gov/documents/2017/08/22/2017-17770/notifications-to-congress-ofproposed-export-licenses 

  ال تشمل هذه اإلخطارات، كما نشرت، التفاصيل الكاملة. ويزعمون بدال من ذلك، عموما أن “ معلومات أكثر تفصيال مشمولة بالشهادة الرسمية التي، على الرغم من أنها غير مصنفة كوثيقة 

ِدَمت إلى وزارة الخارجية من ِقَبل مقدم الطلب، والتي يمكن أن يسبب نشرها ضررا تنافسيا للشركة األمريكية املعنية. “    
ُ
سرية، تحتوي معلومات تجارية ق

60 مراقبة املساعدة األمنية، إخطارات مبيعات األسلحة األمريكية: مقارنة بين ترامب وأوباما )8 مارس/ آذار 2018 (
  https://securityassistance.org/fact_sheet/us-arms-sales-notifications-comparison-between-trump-and-obama 

.82F 61 إحالة رقم 011-16، 82 سجل فيدرالي. 39،932 ، املالحظة أعاله

.ASN 62 مراقبة  المساعدة األمنیة، إخطارات مبیعات األسلحة األمریکیة، المذکرة األعلی

.82F 63 إحالة رقم 043-16، 82 سجل فيدرالي. 39،932 ، املالحظة أعاله

.ASN 64 مراقبة املساعدة األمنية ، إخطارات مبيعات األسلحة األمريكية ، املذكرة أعاله

65   تقرير نقل لدولة اإلمارات، الحاشية أعاله  سجل املعامالت العالمي، UTR في 1.

66  تقریر نقل لدولة اإلمارات العربیة المتحدة ، المالحظة أعاله ،  سجل املعامالت العالمي UTR ، في 1.

67  تقرير نقل لدولة اإلمارات العربية املتحدة، اإلشارة أعاله سجل املعامالت العالمي UTR ، الصفحة 2.



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

33

تصنيعهــا بواســطة لوكهيــد مارتــن، مــن الواليــات املتحــدة، بمــا فــي ذلــك 30 طائــرة تــم شــرائها فــي عمليــة بيــع تجاريــة مباشــرة فــي 2014 .68 

بلــغ بهــا الكونغــرس إجــراءات تســلم وتســليم. وتولــت الواليــات املتحــدة إرســال 
ُ
نتــج عــن العديــد مــن صفقــات األســلحة األمريكيــة- اإلماراتيــة التــي أ

وتســليم شــحنات متكــررة مــن الطائــرات والصواريــخ إلــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة منــذ بــدء الصــراع فــي اليمــن. فــي عامــي 2015 و 2016، ســلمت 
الواليــات املتحــدة مركبتــي بريداتــور غيــر مــزودة بطواقــم قيــادة، مــع 3600 مــن قنابــل الهجــوم املباشــر املشــترك املوجهــة، و1500 قنبلــة موجهــة 
مــن طــراز GBU-39 SDB و16 طائــرة هجوميــة جــو- أرض طــراز   Archangel-BPA  و 1000 صــاروخ تالــون جــو – أرض.69  كمــا قدمــت الواليــات 
املتحدة شحنات سابقة من أنواع األسلحة التي استخدمت في غارات التحالف الجوية. وما بين عامي 2011 و 2013، سلمت الواليات املتحدة  
500 مــن صواريــخ مافريــك AGM-65 جــو – أرض.70  وبيــن عامــي 2010 و 2013، ســلمت الواليــات املتحــدة 938 قنبلــة بيفــواي موجهــة و 300 

قنبلــة هجــوم مباشــر مشــترك موجهــة.71

اشترت اإلمارات ذخائر عنقودية من الواليات املتحدة عدة مرات. في عام 2010، اشترت اإلمارات ما قيمته 57 مليون دوالر من األسلحة وتشمل 
 M39A1 مــن طــراز 

ً
أســلحة   CBU-105 بصواعــق استشــعار.72 و فــي شــحنة مبيعــات أعلنــت فــي عــام 2006 اســتلمت دولــة اإلمــارات 101 صاروخــا

ATACMS، لــكل منهــا 300 مــن الذخائــر الصغيــرة  M74 ؛ و 104  كبســولة صواريــخ M26 لنظــام إطــالق الصواريــخ املتعــددة )MLRS(، كل منهــا 
يحتــوي علــى ســتة صواريــخ مــع 644 مــن الذخائــر الصغيــرة  M77لــكل صــاروخ؛ و 130 كبســولة صواريــخ M30 GMLRS DPICM .73 وفــي عــام 
1999، باعــت الواليــات املتحــدة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 1800 قنبلــة عنقوديــة مــن طــراز CBU-87، لــكل منهــا 202 مــن الذخائــر الصغيــرة 

74.BLU-97  مــن طــراز

كــر، مضيفــا أن »الذخائــر 
ُ
فــي أبريــل/ نيســان 2016، ادعــى مســؤول إماراتــي أن اإلمــارات لــم تســتخدم الذخائــر العنقوديــة فــي اليمــن، حســبما ذ

العنقوديــة محظــورة؛ الجميــع يعــرف هــذا. نحــن ال نســتخدمها«.75  نفــى التحالــف مــراًرا اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي اليمــن طــوال عــام 2015 
ومعظم عام 2016، على الرغم من األدلة املتزايدة على استخدام هذه األسلحة في هجمات التحالف.76 في  أواخر عام 2016، اعترف التحالف 
باســتخدام نــوع مــن الذخائــر العنقوديــة التــي تنتجهــا اململكــة املتحــدة، لكنــه اّدعــى أنــه فعــل ذلــك بشــكل قانونــي ولــم يوضــح أي مــن دول التحالــف 
كانــت متورطــة فــي اســتخدام الســالح.77 اعتبــاًرا مــن أغســطس/ آب 2018، لــم يعتــرف التحالــف باســتخدام أنــواع أخــرى مــن الذخائــر العنقوديــة، 
ولم يبُد أنه حقق في استخدام الذخائر العنقودية، ولم يوضح أدوار مختلف دول التحالف في هجمات الذخائر العنقودية .78 وتظهر السجالت 
أن الواليات املتحدة زودت دولة اإلمارات العربية املتحدة بالعديد من أنواع الذخائر العنقودية التي استخدمها التحالف في اليمن، بما في ذلك  

68  تقریر نقل لدولة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، المذکرة أعاله ، سجل املعامالت العالمي UTR ، في 9 ، 13 ؛ وكالة التعاون األمني   للدفاع ، إحالة رقم 60-13 ، اإلمارات العربية املتحدة - 
معدات لدعم مبيع تجاري مباشر لطائرة  إف 16 من املجموعة 61  من الطائرات )24 يناير/ كانون الثاني 2014(، 

http://www.dsca.mil/major-arms-sales/united-arab-emirates-equipment-support-direct-commercialsale-f-16-block-61 
 ) إخطار بالبيع املقترح ملعدات لدعم البيع التجاري املباشر  لـ30  من طائرات إف 16 (

69  تقرير نقل لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، الحاشية أعاله UTR ، في 17-18.

70   تقرير نقل لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، الحاشية أعاله UTR ، في 18.

71  تقرير نقل لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، الحاشية أعاله UTR ، في 19

72  مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية ، اإلمارات العربية املتحدة: سياسة حظر الذخائر العنقودية )9 يوليو/ تموز 2018( ،
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2018/united-arab-emirates/cluster-munition-ban-policy.aspx

73  معرف

74  معرف

75  معرف

76    انظر هيومن رايتس ووتش، اليمن: السعوديون يستخدمون الذخائر العنقودية األمريكية )6 مايو / أيار 2016( ،
https://www.hrw.org/news/2016/05/06/yemen-saudis-using-us-cluster-munitions

77  عسيري: االئتالف توقف عن استخدام الذخائر العنقودية ، قناة العربية اإلنجليزية )19 ديسمبر/ كانون األول 2016( ،
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/12/19/Asiri-Cluster-munition-used-only-to-prevent-attacks-oncivilians.html 

HBC 78    انظر هيومن رايتس ووتش ، األختباء وراء التحالف ، الحاشية أعاله
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79.M26 وصواريــخ ،CBU-87 و ،CBU-105
82  81

الجدول 3: نماذج مختارة من إخطارات المبيعات العسكرية األجنبية: اإلمارات العربية المتحدة
الوصفالمبلغ التاريخ 

19 يوليو/ تموز 
2016

$785

مليون دوالر

“... ســبعة آالف وســبعمائة )7,700( مجموعة أطقم توجيه لقنابل  GBU-10الموجهة، مع ســبعة آالف وســبعمائة 
)7,700( قنابــل ثقيلــة ماركــة Mk-84/ قنابــل خارقــة طــراز BLU-117، وخمســة آالف وتســعمائة وأربعيــن )5,940( 
Mk- مــع خمســة آالف وتســعمائة وأربعيــن )5,940(  قنابــل ثقيلــة مــاركGBU-12  مجموعــة أطقــم توجيــه لقنابــل
82/ قنابــل خارقــة طــراز  BLU-111، وخمســمائة )500( مجموعــة أطقــم توجيــه لقنابــل GBU-31V1 الموجهــة، مــع 
خمســمائة قنابــل ثقيلــة مــارك Mk-84/ قنابــل خارقــة طــراز  BLU- 117، وخمســمائة  )500( مجموعــة أطقــم توجيــه 
لقنايــل  GBU-31V1الموجهــة، مــع خمســمائة قنابــل خارقــة طــراز BLU-109، وأربعــة عشــر ألًفــا ومائــة وأربعــون 
)14,640( وحــدة صواعــق الذخائــر طــراز  FMU-152. وتشــمل هــذه الصفقــة أيًضــا عناصــر الذخائــر مــن غيــر معــدات 

الدفــاع الرئيســية MDE.  المجمــوع المقــدر تبلــغ قيمتــه  740 مليــون دوالر .

صفقــة البيــع المقترحــة هــذه تســهم فــي السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة وأمنهــا الوطنــي مــن خــالل مســاعدة 
OIR( Operation In- )دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  فــي أن تبقــى عضــًوا نشــًطا فــي عمليــة «العــزم الصلــب« 
herent Resolve للتحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحدة ضد تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام 

)داعــش(.80

 5 نوفمبر/ 
تشرين الثاني

2015

380  

مليون دوالر

“ ... 3,250 طقــم قنابــل GBU-31V1  )KMU-556 JDAM( مــع 3250 قنبلــة مارك/طــراز MK-84/BLU-117، و 
GBU-31V3 750 طقــم

  MK-82/BLU-111 1002 قنبلــة مــع   GBU-12   1000 و   ،  BLU-109 750 قنبلــة  مــع   )KMU-557 JDAM( 
. )GBU-24  )BSU-84 و216 طقــم ذنــب FMU-152 و4,250  صاعــق 

يتضمــن المبيــع أيًضــا عناصــر الذخائــر غيــر مرتبطــة بمعــدات الدفــاع الرئيســية )صواعــق ومكونــات قنابــل(  دعــم، 
وإعاشــة...

صفقــة البيــع المقترحــة هــذه تســهم فــي السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة وأمنهــا الوطنــي مــن خــالل مســاعدة 
OIR( Operation In- )دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  فــي أن تبقــى عضــوا نشــطا فــي عمليــة «العــزم الصلــب« 
herent Resolve للتحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحدة ضد تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام 

)داعــش( وكجــزء مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية الســتعادة الشــرعية الحكومــة فــي اليمــن “.81

29 مايو/ أيار

2015

130 $

مليون دوالر

GBU-31B/ 500 ــل ــة مــن قناب ــل GBU-31B/B)V(1 )MK-84/BLU-117( ، و500 قتبل ــة  مــن قناب «... 500 قنبل
B)V(3 )BLU-109(، و600 قنبلــة مــن قنابــل GBU-12 )MK-82/BLU-111( ، وحاويــات، وصواعــق، وقطــع غيــار 
وصيانــة، ومعــدات دعــم،  ومطبوعــات ومنشــورات ووثائــق فنيــة ، وتدريــب لألفــراد ومعــدات تدريــب، وخدمــات دعــم 

فنــي ولوجســتي مــن ِقَبــل الحكومــة األمريكيــة والمقــاول، والعناصــر األخــرى ذات الصلــة للدعــم اللوجســتي ....

ســتوفر صفقــة البيــع المقترحــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــدرة إضافيــة فــي دقــة الذخائــر الموجهــة لمقابلــة 
التهديــد الحالــي الــذي تمثلــه الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام ، وعــدوان الحوثــي فــي اليمــن...  ســيكون 
المقاولــون الرئيســيون شــركة بوينــغ فــي شــيكاغو، إلينــوي؛ ورايثيــون أنظمــة الصواريــخ فــي توكســون، أريزونــا “. 82

79  هيومن رايتس ووتش ، مالحظة إحاطة فنية: استخدام الذخيرة العنقودية في اليمن ، الحاشية TBN أعاله.

80   وكالة التعاون األمني الدفاعي، إحالة رقم. 27-16، اإلمارات العربية املتحدة - الذخائر، اإلعاشة، والدعم )19 يوليو/ تموز 2016( ،  
https://www.dsca.mil/major-arms-sales/united-arab-emirates-munitions-sustainment-and-support

81 وكالة التعاون األمني الدفاعي، إحالة رقم 51-15، اإلمارات العربية املتحدة - الذخائر املشتركة للهجوم املباشر )JDAM( واإلعاشة، والدعم )5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 (،
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/united-arab-emirates-uae-joint-direct-attack-munitions-jdamsustainment-and-support  

82  وكالة التعاون األمني الدفاعي، إحالة رقم. 14-15، اإلمارات العربية املتحدة - وحدات القنابل املوجهة GBU-31S  و GBU-12S   ( 29  مايو/ أيار 2015( ،
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/united-arab-emirates-uae-guided-bomb-units-gbu-31s-and-gbu-12s
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الجدول 4: إخطارات مختارة لتراخيص مراقبة الصادرات: اإلمارات العربية المتحدة
الوصف المبلغ التاريخ 

“... تصديــر وحــدات القيــاس بالقصــور الذاتــي إلــى جمهوريــة كوريــا لإلدمــاج فــي الصواريــخ الموجهــة 2.75 بوصــة 
لالســتخدام النهائــي مــن قبــل القــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. “ 83

غير معروف؛ 
50 $ مليون أو 

أكثر

 27 ديسمبر/ 
كانون األول2017

“... تصديــر مــواد دفــاع إلــى أســتراليا والمملكــة المتحــدة واإلمــارات العربيــة المتحــدة لدعــم التســويق والبيــع 
والدعــم المســتمر ألنظمــة الطيــران الجــوي مــن دون طيــار 

)UAS(  وللمخابرات، المراقبة و متطلبات االستطالع لمستقبلية )ISR(  للقوات المسلحة اإلماراتية.84

غير معروف؛ 
50 $مليون أو 

أكثر

 28 يونيو/ حزيران 
2017

“... تصديــر مــواد الدفــاع ... إلــى إيطاليــا وهولنــدا و دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لدعــم الدمــج، التركيــب، 
نظــام  )RAM(  ب  دوار  الطائــرة  هيــكل  رولينــج  الصواريــخ  واإلصــالح  الصيانــة،  الفحــص،  التدريــب،  التشــغيل، 

  “85.)GMWS( موجــه  صــاروخ  األســلحة 

غير معروف؛ 
50 $ مليون أو 

أكثر

9 فبراير/ شباط

2017

“تصديــر مــواد الدفــاع  إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة لدعــم التصميــم ، التطويــر، الدمــج، التدريــب، التجميــع، 
ــون  ــخ تال ــل، التشــغيل، اإلصــالح، وعــرض عمــل صواري ــل الفشــل، التعدي ــل، تحلي ــار، األداء، التأهي التفكيــك، االختب

الموجهــة بالليــزر، والصواريــخ غيــر الموجهــة ، والراجمــات الذكيــة المتداخلــة.“87

 118.6 $
مليون86

31  مارس/ آذار

2016

تصديــر مــواد الدفــاع  إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى دعــم التكامــل، التثبيــت، التشــغيل، التدريــب، االختبــار، 
 88.F-16 لالســتخدام علــى الطائــرات DB-110 Reconnaissance System صيانــة وإصــالح نظــام

غير معروف؛ 
50 $ مليون أو 

أكثر

 30  مارس/ آذار 
2016

 “تصديــر مــواد الدفــاع  إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى دعــم التكامــل، التثبيــت، التشــغيل، التدريــب، االختبــار، 
 F-16 Block لالســتخدام النهائــي علــى الطائــرات  SNIPER Advanced Targeting Pods صيانــة وإصــالح

89“ .60

غير معروف؛ 
50 $ مليون أو 

أكثر

4  مارس/ آذار 
2016

 Paveway II Plus“ .( تصديــر مــواد الدفــاع إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألطقــم توجيــه القنابــل بالليــزر طــراز “
90 .)LGB

غير معروف؛ 50 
مليون أو أكثر

 16 فبراير/ شباط 
2016

  UAS تصديــر البيانــات التقنيــة وخدمــات الدفــاع لتســويق وبيــع ودعــم  وإدمــاج نظــام طيــران ســكان إيجــل  “
ScanEagleبــال طيــار لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.”91

غير معروف؛ 
$50 مليون أو 

أكثر

16 أكتوبر/ تشرين 
األول 2015

83 وزارة الخارجية األمريكية إخطارات تراخيص التصدير املقترحة إلى الكونغرس، رقم اإلحالة  DDTC 16-088، 83  رقم السجل الفيدرالي 14705 )5 أبريل/ نيسان 2018(، 
https://www.federalregister.gov/documents/2018/04/05/2018-06952/notifications-ofproposed-export-licenses-to-the-congress 

.82F رقم سجل بنك االحتياطي الفيدرالي 39,932 ، املالحظة أعاله ، DDTC 16-128  84 احالة رقم

.82F رقم سجل بنك االحتياطي الفيدرالي 39,932 ، املالحظة أعاله ، DDTC 16-128  85 احالة رقم

 DDTC 15-107,86 وزارة الخارجية، مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، دائرة الرقابة على تجارة الدفاع: إخطارات إلى الكونغرس حول تراخيص التصدير التجارية املقترحة، رقم اإلحالة
81، رقم سجل  بنك االحتياطي الفيدرالي 36,647  )7 يونيو/ حزيران 2016( 

https://www.federalregister.gov/documents/2016/06/07/2016-13453/bureau-of-political-military-affairsdirectorate-of-defense-trade-controls-notifications-to-the 

ASN  87 مراقب املساعدة األمنية ، إخطارات مبيعات األسلحة األمريكية ، املالحظة أعاله

81F رقم سجل بنك االحتياطي الفيدرالي 36,674 ، املالحظة أعاله ، DDTC 15-113,81 88 احالة رقم

81F رقم سجل بنك االحتياطي الفيدرالي 36,674 ، املالحظة أعاله ، DDTC 15-113,81 89 احالة رقم

90 إحالة رقم DDTC 15-123, 81 ، رقم سجل  بنك االحتياطي الفيدرالي36,647, ، الحاشية 81F  أعاله.

 DDTC 15-041,91 وزارة الخارجية، مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، دائرة الرقابة على التجارة الدفاعية: إخطارات إلى الكونغرس حول تراخيص التصدير التجارية املقترحة، رقم اإلحالة
https://www.federalregister.gov/documents/2016/04/11/2016-08236/bureau-of-political-military-af-  ،)2016 81  رقم سجل بنك االحتياطي الفيدرالي 21،435  )11 أبريل/ نيسان

 fairsdirectorate-of-defense-trade-controls-notifications-to-the
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“تصديــر مــواد الدفــاع إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفرنســا والمملكــة المتحــدة لدعــم التكامــل، والتشــغيل 
Pave-و، AGM-65  والتدريــب واالختبــار واإلصــالح وصيانــة علــى مســتوى التشــغيل ألنظمــة األســلحة مافريــك
way II، وPaveway III  و Paveway II المحســن و Paveway III المحســن؛ لالســتخدام النهائــي مــن قبــل 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة .” 92

غير معروف؛ 
$ 50

مليون أو أكثر

1 أكتوبر/ تشرين 
األول 2015

“ تصديــر مــواد الدفــاع، بمــا فــي ذلــك البيانــات التقنيــة، وخدمــات الدفــاع للمســتوى الوســيط والمخزنــي لدعــم 
صيانــة محــركات F110-GE-132 المثبتــة علــى طائــرات F-16 البلــوك 60 لالســتخدام النهائــي مــن قبــل القــوات 

المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .” 93

غير معروف؛ 
100 مليون 

دوالر أو أكثر 

12 يونيو/ حزيران 
2015

“يقتــرح نقــل مــواد الدفــاع، بمــا فــي ذلــك البيانــات التقنيــة، وخدمــات الدفــاع لدعم بيع24 طائــرة دوريات الحدود 
Archangel لالستخبار والمراقبة واالستطالع )“ISR”( لحكومة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات.“94

غير معروف؛ 50 
$ مليون أو أكثر

28  يناير/ كانون 
الثاني 2015

“تصديــر مــواد الدفــاع، بمــا فــي ذلــك البيانــات التقنيــة، و خدمــات الدفــاع إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفرنســا 
والمملكــة المتحــدة لدعــم التكامــل والتشــغيل والتدريــب، اختبــار وإصــالح وصيانــة المســتوى التشــغيلي ألنظمــة 
Pave-  المحســن ونظــام Paveway II  ونظــامPaveway III و،Paveway IIو، AGM-65  األســلحة مافريــك
way III المحســن لالســتخدام علــى طائــرات ومروحيــات بــالك هــوك، ورافــال ، كوغــار ، وبوما،وســوبر بومــا، 
وإف 16 بلوك 60 و هوك سلسلة 100، وميراج 2000، وأباتشي AH-64 و Air Tractor 802 ، لالستخدام 

النهائــي مــن قبــل القــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .” 95

غير معروف؛ 50 
$ مليون أو أكثر

6 أغسطس/ آب 
2014

 ب- املساعدات العسكرية األمريكية األخرى للتحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات في اليمن

 أخــرى مــن املســاعدة العســكرية للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن. 
ً

باإلضافــة إلــى مبيعــات األســلحة، توفــر الواليــات املتحــدة أشــكاال
وقــد شــمل ذلــك املشــاركة االســتخبارية، والتزويــد بالوقــود جــًوا، والدعــم اللوجســتي، وإيفــاد املستشــارين.96 فــي 9 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018، 
أعلنــت الواليــات املتحــدة والتحالــف انتهــاء املســاعدة األمريكيــة لتزويــد دول التحالــف بالوقــود فــي الجــو مــن أجــل عملياتهــم فــي اليمــن .97 لــم يبــُد 
أن ثمــة أنــواع أخــرى مــن املســاعدات العســكرية قــد تأثــرت بهــذا القــرار. واّدعــت الواليــات املتحــدة والتحالــف أن هــذه الخطــوة جــاءت بســبب قــدرة 
التحالــف املتزايــدة علــى معالجــة مســألة التــزود بالوقــود الخــاص بــه.98  ومــع ذلــك، فقــد اقتــرح املعلقــون علــى اإلدارة األمريكيــة أن تتحــرك لوقــف 
مســاعدة التزويد بالوقود الســتباق إجراء الكونغرس في أعقاب عملية مقتل الصحفي جمال خاشــقجي من قبل عمالء ســعوديين التي اصبحت 
قضيــة رأي عــام.99 املعارضــون فــي الكونغــرس لتــورط الواليــات املتحــدة فــي اليمــن أشــادوا بالخطــوة لكنهــم ضغطــوا لفــك ارتبــاط الواليــات املتحــدة 

92 إحالة رقم DDTC 15-064, 81، رقم سجل بنك االحتياطي الفيدرالي21,435, ، الحاشية   F21أعاله.

 DDTC 15-017, 81 93 وزارة الخارجية، إخطارات إلى الكونغرس بشأن تراخيص التصدير التجارية املقترحة، رقم اإلحالة
رقم سجل بنك االحتياطي الفيدرالي 559 )6 يناير 2016( ،  

https://www.federalregister.gov/documents/2016/01/06/2015-33297/notifications-to-the-congress-of-proposed-commercial-export-licenses  

94 وزارة الخارجية، دائرة الرقابة على التجارة الدفاعية: إخطارات إلى الكونغرس بشأن تراخيص التصدير التجارية املقترحة، رقم اإلحالة DDTC 14-123, 80   رقم سجل بنك االحتياطي 
https://www.federalregister.gov/documents/2015/09/01/2015-21646/bureau-of-political-military-affairsdirectorate-of-de- ، )2015 52,832 )1 سبتمبر/ أيلول  الفيدرالي  

fense-trade-controls-notifications-to-the

95 إحالة رقم DDTC 14-055, 80 ، رقم سجل بنك االحتياطي الفيدرالي52,832, ، الحاشية  80F أعاله.

96  بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، الصفحة 22

 USA TODAY  ؛ ديدير شيزغرين، إدارة ترامب تزمع الحد من الدعم العسكري للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، يو إس إيه توداي SPA  97    وكالة الصحافة السعودية، الحاشية العليا
9( نوفمبر/ تشرين الثاني 2018(،  

 /https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/11/09/trump-administration-curb-military-support-saudi-ledyemen-war/1949821002

98  معرف.  

99 معرف.
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بالكامــل عــن الصــراع.100

إن التفاصيل الكاملة للدعم األمريكي لعمليات التحالف ليست علنية. وفي شهر فبراير/ شباط 2018، زعمت وزارة الدفاع أن حوالي 50 فرًدا 
أمريكًيــا كانــوا فــي الســعودية  ضمــن أنشــطة متعلقــة بدعــم التحالــف فــي الصــراع، بمــا فــي ذلــك تقديــم النصــح بشــأن مواجهــة تهديــدات الصواريــخ 
الباليســتية الحوثيــة للمملكــة.101 كمــا يبــدو أن األمريكييــن أيضــا يقدمــون املشــورة للتحالــف بشــأن االمتثــال لقانــون النــزاع املســلح والحــد مــن 

إصابــات املدنييــن.102 

أبرمت وزارة الدفاع األمريكية اتفاقيات عمليات الحيازة والخدمات الثنائية املشتركة مع اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، 
تحكــم التــزود بالوقــود لقواتهــا أثنــاء الطيــران.103 ويعــود تاريــخ االتفاقيــة مــع دولــة اإلمــارات إلــى عــام 104.2006  ولــم يتــم التوقيــع علــى االتفاقيــة مــع 
الســعودية حتــى مايــو/ أيــار 2016، علــى الرغــم مــن أن دعــم التــزود بالوقــود بــدأ فــي مــارس/ آذار 2015 .105  عــالوة علــى ذلــك، فــإن هــذا االتفــاق لــم 

يدخــل رســمًيا أبــًدا حيــز التنفيــذ ألن اململكــة الســعودية لــم تــِف بجميــع اإلجــراءات املطلوبــة.106  ولــم يتــم إخطــار الكونغــرس باالتفــاق.

أجرت ناقالت سالح الجو األمريكي أكثر من 2800 عملية تزويد بالوقود فوق القرن األفريقي بين بدء العمليات التي تقودها السعودية واإلمارات 
فــي عــام 2015 ومــارس/ آذار 2018. لســوء الحــظ، يدعــي ســالح الطيــران أنــه لــم يحتفــظ بإحصائيــات حــول عــدد تلــك العمليــات املعنيــة بتزويــد 
طائــرات التحالــف بالوقــود للطلعــات الجويــة فــي اليمــن مقارنــة بتزويــد الطلعــات األمريكيــة بالوقــود فــي املنطقــة بشــكل عــام.107  فــي ديســمبر/ كانــون 
األول 2018 ، أصبح من املعروف أن وزارة الدفاع قد فشــلت في فرض رســوم على اململكة العربية الســعودية واإلمارات العربية املتحدة بشــكل 

كاف  فــي مقابــل الوقــود و خدمــات التــزود بالوقــود بســبب األخطــاء املحاســبية.108

  

 

 

   

AEI ، 100  ليمونز ، مالحظة أعاله

101  بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، الصفحة 22.

102  معرف.

103  بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، الصفحة 23.

104  صموئيل أوكفورد و ريان غودمان، الواليات املتحدة تدفع أكثر مما تم االتفاق عليه في حرب اليمن،مجلة أتالنتيك )8  ديسمبر/ كانون األول 2018(، 
/https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/12/pentagon-refueling-controversy-saudi-led-waryemen/577666

105  بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، رقم 23.

.BYW 106  أوكفورد وجودمان ، مالحظة أعاله

107   أوريانا باوليك، جنرال يجادل  في مواصلة تزويد الطائرات السعودية بالوقود في القتال في اليمن ، ميليتري نيوز MILITARY.COM  ) 13مارس/ آذار 2018( 
https://www.military.com/daily-news/2018/03/13/general-argues-continue-refueling-saudi-planes-yemenfight.html

BYW108  أوكفورد وجودمان، مالحظة أعاله
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“لقد ُأصبُت في الضربة األولى، وكنت أحاول أن أنجو بحياتي. كان الناس يشتعلون 
بالنيران، والبعض اآلخر احترقوا أحياء. كان شيًئا مرعًبا “.

حسن جبران 
 42 سنة
 أصيب في أمانة العاصمة
أكتوبر/تشرين األول 2016

مشهد من أعقاب غارة جوية في أكتوبر / تشرين األول 2016 على جنازة في منطقة السبعين ، أمانة العاصمة.
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دراسة حاالت
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يصــف هــذا القســم وقائــع ســبعة وعشــرين هجوًمــا غيــر قانونــي- كمــا يبــدو- شــنه التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات 
علــى املدنييــن، واســتخدم  فيــه – كمــا يظهــر-  أســلحة صنعــت فــي الواليــات املتحــدة أو اململكــة املتحــدة. تشــمل الحــاالت 
املذكــورة أدنــاه ســتة عشــر هجوًمــا علــى التجمعــات املدنيــة واملنــازل املدنيــة، وقــارب مدنــي؛ وخمــس هجمــات علــى املرافــق 

التعليميــة والصحيــة؛ وخمــس هجمــات علــى منشــآت وشــركات؛ وهجــوم علــى مركــز ثقافــي حكومــي.

تســببت هذه الغارات الجوية الســبع والعشــرون في مقتل 203 شــخص وإصابة 749 شــخًصا على األقل. من بينهم ما ال 
 و 56 امرأة من القتلى والجرحى.  في عقب كوارث الوفيات واإلصابات، سرد الناجون من الهجمات 

ً
يقل عن 122 طفال

وأقــارب الضحايــا عــدًدا آخــر مــن اآلثــار الطويلــة األمــد لهجمــات التحالــف، بمــا فــي ذلــك تدميــر املنــازل، وتشــريد األســر، 
وإغــالق املــدارس واملرافــق الطبيــة، والبطالــة وفقــدان ســبل الــرزق، والرّضــات النفســية وغيرهــا اآلثــار الجســيمة.

تشــير جميــع الدالئــل علــى أن األعيــان التــي تمــت مهاجمتهــا كانــت فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت املبينــة أدنــاه، أعياًنــا 
مدنيــة - فــال هــي تســتخدم ألغــراض عســكرية وال هــي تتموضــع فــي محيــط أهــداف عســكرية مشــروعة. إن الهجمــات علــى 
األعيــان املدنيــة تنتهــك مبــدأ التمييــز. وفــي كل حالــة مــن الحــاالت، ظهــر أن قــوات التحالــف أخفقــت فــي تحذيــر املدنييــن مــن 
هجوم وشيك، ولم يبُد أنهم قد اتخذوا ما يكفي من االحتياطات املعقولة لتقليل الخسائر واألضرار التي تلحق باملدنيين. 
فــي النــزر اليســير مــن الحــاالت التــي يكــون فيهــا هــدف عســكري حاضــًرا، يفــوق فيهــا الضــرر الناجــم املتوقــع للمدنيين والبنية 

التحتيــة املدنيــة كمــا يظهــر أي ميــزة عســكرية متوقعــة للهجــوم. بشــكل ال تناســب فيــه.

هــذه الحــاالت  تعــزز البينــات الســابقة التــي تثبــت أن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات يأبــى الوفــاء بالتزاماتــه 
بموجــب قوانيــن الحــرب ويســتخدم األســلحة األمريكيــة مــرارا وتكــرارا فــي هجمــات عشــواء ال تمييــز فيهــا وال تكافــؤ أســفرت، 

علــى مــا يبــدو، عــن   خســائر واســعة النطــاق بيــن املدنييــن وأضــرار مدنيــة أخــرى فــي اليمــن.
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الهجمات على التجمعات 
والهياكل المدنية
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قصف بني قيس - حجة

تاريخ الضربة:                             22 أبريل/ نيسان 2018
موقع الضربة:                          مديرية بني قيس، محافظة حجة

 اإلصابات في صفوف المدنيين:  مقتل 21 شخًصا )بينهم 11 طفاًل( وسبعة وتسعون جريًحا )بمن 
                                               فيهم 48 طفاًل وامرأتين(

األعيان المدنية ُضربت:               منزل مدني أثناء حفل زفاف
 نوع بقايا األسلحة:                     قنبلة  طرازGBU-12  من سلسلة بيفواي الثانية  أمريكية الصنع 

  Mk-82  موجهة بالليزر برؤوس حربية طراز                                               
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“ لم يكن رجالنا يحملون أي أسلحة – كانوا يتمنطقون  فقط بقالئد من أزهار الفل 
الياسمين التي وجدناها الحًقا مخضبة بالدم و اللحم البشري. “   

 أمينة الَشهب
  )5 سنة(
 أم العريس

فــي حوالــي الســاعة 10 مســاًء فــي يــوم األحــد 22 أبريــل/ نيســان 2018، أســقطت طائــرات التحالــف الســعودي/ اإلماراتــي قنبلــة  12GBU-  أمريكيــة 
الصنع على حفل زفاف في قرية الراقة في مديرية بني قيس بمحافظة حجة.  كان أقرب موقع عسكري تم تحديده نقطة تفتيش على بعد حوالي 
25 كم من موقع الحفل. من بين 150 إلى 200 شــخص تجمعوا لالحتفال بزفاف الراعي يحيى املصعبي )20 ســنة(، أســفر الهجوم عن مقتل 21   

 وامرأتيــن.
ً
 ، وجــرح 97، بينهــم 48 طفــال

ً
شــخًصا، بينهــم 11 طفــال

منــذ الصبــاح، احتفــل املئــات مــن الضيــوف الذيــن حضــروا حفــل الزفــاف فــي الراقــة، و كان العديــد منهــم مــن املناطــق املجــاورة. ووفًقــا لروايــة عــم 
العريــس، محمــد املصعبــي )40 ســنة( وصــل أكثــر مــن 500 ضيــف بحلــول وقــت الظهيــرة. »صلينــا وقربنــا الغــداء، كمــا تملــي التقاليــد اليمنيــة. بعــد 
الغــداء، وزعنــا القــات علــى النــاس وبــدأوا بمضــغ القــات وبــدأت الطبــول تقــرع. كان الوقــت بعــد الظهــر عندمــا بــدأ النــاس فــي أداء الرقــص اللحجــي، 
والحضرمي، والرقصات التقليدية األخرى. استمرت السعادة واالنشراح وكانت الطبول ال تزال تقرع عندما تضاءل عدد ضيوف حفل الزفاف 

إلــى حوالــي 200 «.

كان املــزارع فضــل املصعبــي )55 ســنة( أحــد ضيــوف حفــل الزفــاف، يحتفــل فــي منــزل العريــس حيــن بــدأ الهجــوم. وفــي الوقــت نفســه، كانــت زوجتــه 
وابنته يحتفلن في بيت العروس على تلة صغيرة تبعد حوالي 5 دقائق سيًرا على األقدام من منزل العريس. يتذكر فضل ما حدث قبل لحظات من 
الغــارة الجويــة: »كنــا نرقــص بمــرح مثــل أي أشــخاص آخريــن لديهــم حفــالت زفــاف. لقــد كان وقًتــا ســعيًدا وكان النــاس ســعداء.. كنــت أســمع صــوت 
النفاثــات وهــي تحلــق فــي ســماء املنطقــة، وكنــت كذلــك أدعــو هللا مــن أجــل أن تســير األمــور علــى مــا يــرام فــي ذلــك اليــوم«. وفجــأة، بــدأ أحــد الضيــوف 
- الــذي كان يتلقــى مكاملــة هاتفيــة مــن مشــرف املنطقــة إلبالغــه بهجــوم وشــيك مــن قبــل التحالــف- بــدأ يصــرخ فــي النــاس إلخــالء خيمــة الزفــاف. فكــر 
فضــل علــى الفــور فــي زوجتــه وابنتــه وبــدأ يشــعر بالذعــر. وألنــه غيــر قــادر علــى االتصــال بهــن وتحذيرهــن مــن الهجــوم ألنــه لــم يكــن لديهــن هاتــف، بــدأ 

يركــض نحــو حفــل الزفــاف  بيــت العــروس.  

وبينما  كان فضل يركض، صفرت قنبلة تابعة للتحالف وهي تمرق في الهواء. »رأيت القنبلة وســمعت صفيرها. رأيت القنبلة في الســماء وشــعلة 
مــن اللهــب تخــرج منهــا. لــم أســتطع التحــرك... دعــوت هللا أن تكــون ابنتــي وزوجتــي فــي مأمــن«. أصابــت القنبلــة خيمــة زفــاف العريــس. يصــف فضــل 

. وكانــت أجــزاء الجســم فــي كل مــكان. كان مثــل يــوم القيامــة.«
ً
املشــهد فــي أعقــاب الهجــوم املميــت: »كان الوضــع مأســاويا

خرى. بدأ فضل في البحث عن زوجته وابنته بشكل يائس، كان 
ُ
بعد بضع دقائق، عادت طائرات التحالف وركض الناس خائفين من ضربات أ

صــدره يؤملــه مــن البــارود والغبــار فــي الهــواء. قــال »كنــت أفكــر فــي عائلتــي ألنهــا كل مــا لــدي، كنــت أصــرخ وأنــادي باســم زوجتــي، هاجــر! هاجــر!« لكننــي 
لــم أســمع أي رد. كنــت مرعوًبــا وظننــت أن زوجتــي قــد ماتــت. فــي وقــت الحــق، ســمعت ابنتــي تصــرخ : يــا أبــي! يــا أبــي! هــل أنــت بخيــر؟ عانقتنــي وكانــت 

تبكــي. ســألتها عــن والدتهــا. قالــت أن والدتهــا كانــت بخيــر.. كنــت علــى وشــك البــكاء مــن الســعادة “.

ثــم بــدأ فضــل بإســعاف الجرحــى. »لقــد كان مشــهًدا مروًعــا«، يتذكــر. »كان مــن الصعــب معرفــة مــن مــات ومــن أصيــب. كانــت الدمــاء فــي كل مــكان. 
تــل الطبالــون والراقصــون، وتحــول الفــرح 

ُ
أشــالء األجســاد اختلطــت ببعــض - دفّنــا املوتــى ولــم نعــرف أي مــن أجــزاء الجســم ينتمــي ملــن  «. قــال : »ق

إلــى حزن وأ�ســى.«
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أمينــة الشــهب، 50 ســنة، والــدة العريــس، وصفــت رعــب ليلــة زواج 
ابنهــا: »كانــت أصــوات الطبــول واألغانــي واألهازيــج تمــأل القريــة. كان 
الوقــت قــد حــان تقريبــا إلحضــار العــروس مــن القريــة املجــاورة. 
ــر العشــاء للعــروس والعريــس وأُعــد النقــود التــي قدمهــا  َحّضِ

ُ
كنــت أ

الضيوف كهدايا. كنت في املطبخ، الذي كان يبعد نحو عشرة أمتار 
عــن مــكان الهجــوم. وفــي غمضــة عيــن، رأيــت النــار وســمعت صــوت 
انفجــار قــوي. اهتــزت األرض  مــن تحتــي. صمتــت الطبــول، وحلــت 
محلهــا صرخــات تطلــب املســاعدة. كان همــي أن أهــرب مــع أطفالــي ... 

جرينــا إلــى الــوادي. «

عــادت أمينــة فــي وقــت الحــق إلــى املــكان وشــهدت ويــالت هجــوم   
املــكان  يملــؤون  كانــوا  الذيــن  الرجــال  مأســاة.  »رأيــت  التحالــف: 
 متناثــرة مــن اللحــم املتفحــم. كان 

ً
بالســعادة والرقــص، كانــوا قطعــا

الــدم فــي كل مــكان. كانــت األصابــع واألمعــاء فــي جميــع االتجاهــات..  
كانــت األشــالء علــى األشــجار والصخــور، وحــاول النــاس جمــع أكبــر 
عــدد ممكــن منهــا، أمــا األجــزاء املتبقيــة فقــد أكلتهــا الــكالب ». أكــدت 
أمينة أن الرجال لم يكونوا مرتبطين بأي طرف في النزاع وال يحملون 
أي أســلحة  »بــل يحملــون فقــط قــالدات مــن زهــور الفــل والياســمين 
التــي وجدناهــا فــي وقــت الحــق، مختلطــة مــع اللحــم والــدم البشــري.« 

  »الظــالم لــم يمكنــه أن يزيــل رائحــة الــدم أو يخفــي لحــم األجســاد 
املحترقــة« قالــت أمينــة. مشــيرة إلــى أن عازفــي الطبــول والراقصيــن 
األحــد عشــر قتلــوا جميعــا.  الباحثــون مــن منظمــة مواطنــة الذيــن 
وصلــوا إلــى مــكان الحــادث فــي اليــوم التالــي وجــدوا بقايــا أجــزاء طبــول 

الزفاف مبعثرة على األرض. 

أصيب العريس يحيى، ابن أمينة، بشظايا في الهجوم. منزل العائلة تم 
تدميــره. »لقــد انتهــى كل �ســيء« ، قالــت أمينــة، »ذهــب كل �ســيء نملكــه 
- أموالنــا، املاعــز والــرزق. لكــن األهــم مــن ذلــك أن العديــد مــن األبريــاء 

قتلــوا ظلًمــا بــدون وجــه حــق.« 

أســفر الهجــوم عــن إصابــة عبــد املجيــد املصعبــي )15 ســنة( بشــظايا فــي 
الكتــف األيمــن، وحــروق فــي قدميــه، وجــروح فــي وجهــه. هــو أيًضــا يتذكــر 
كيــف تحولــت املناســبة البهيجــة فجــأة إلــى حمــام دم. وصــف مــا حــدث 
قبــل انفجــار قنبلــة التحالــف »كنــا جالســين نمضــغ القــات فــي حفــل 
الزفــاف. كنــا ســعداء وكانــت الطبــول تقــرع. الطائــرات كانــت تحــوم فــي 
أصبــح مشــهد االحتفــال  وفــي غضــون ثــواٍن،  منــذ األصيــل.«  لســماء  ا
مشهد دمار: »أسقطت طائرة قنبلة علينا. كانت قنبلة قوية واشتعلت 
النيران ونشــبت في كل �ســيء، وتطايرت الشــظايا والحطام في كل مكان. 
تحطمــت الطبــول والغــرف واألشــخاص وأحرقــت الكثيــر منــا، بمــا فــي 
ذلــك األطفــال وكبــار الســن. كان النــاس يصرخــون ويصيحــون وتحــول 
ــا أن تضربنــا الطائــرات خــالل حفــل 

ً
الزفــاف إلــى مأســاة. لــم نتوقــع إطالق

زفــاف. كنــا فقــط مواطنيــن عادييــن، ال حوثييــن وال أي أنــاس آخريــن «. 

ــا منتشــرة فــي كل مــكان علــى شــكل أشــالء، 
ً
»رأيــت جثث ابــع الشــاب:  ت

وكانــت املنطقــة مغطــاة بالدمــاء. كنــت أصيــح مــن الخــوف ولــم أكــن 
أعــرف إلــى أيــن أذهــب. كان بوســعي  أن أســمع صرخــات آتيــة مــن حفــل 
زفاف العروس، وكانت النساء يهربن. ويركضن بعيًدا، جريت نحوهن 
وصرخــت لهــن أال يهربــن حتــى ال تضربهــن الطائــرات -التــي كانــت ال تــزال 

تحــوم فــي الســماء- ثــم فقــدت الوعــي «. 

كان عم عبد املجيد، يحيى فتيني )35 ســنة( في منزله - على بعد حوالي 
 مــن خيمــة زفــاف العريــس – حيــن انفجــرت قنبلــة التحالــف. 

ً
50 متــرا

وكان هــو اآلخــر قــد الحــظ الطائــرات وهــي تحــوم فــي الســماء منــذ فتــرة مــا 
بعــد الظهــر، لكنــه لــم يتوقــع أن يكــون حفــل الزفــاف هدفــا للهجــوم. 
»لقــد كان انفجــاًرا قوًيــا جــًدا« ، قــال يحيــى. »كانــت النســاء يصرخــن 
بصــوت عــاٍل. خرجــت أجــري لرؤيــة مــا كان يحــدث. وجــدت ابــن أخــي، 
عبــد املجيــد، يركــض نحــو حفــل زفــاف العــروس ويصــرخ للنســاء ـكـي 
ال يهربــن حتــى ال يتــم اســتهدافهن بقصــف الطائــرة. عندمــا اقتــرب عبــد 
املجيــد منــي، فقــد وعيــه وكنــت أناديــه باســمه، »عبــد املجيــد!« أخذتــه 
ووضعــه جانًبــا، ثــم ذهبــت لرؤيــة مــا يجــري. كان النــاس يركضــون نحــو 
 وقــد نشــبت فيــه النيــران، وأشــالء 

ً
منــزل العريــس. وجدنــا املــكان مشــتعال

األجســام متناثــرة، والنــاس مصابــون  والــدم فــي كل مــكان. واملــكان كلــه 
مدمــر «. 

العثور على بقايا قنبلة GBU-12 Paveway II الموجهة بالليزر األمريكية 
الصنع في موقع حفل الزفاف الذي تم استهدافه. يظهر القلم للقياس.
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كانت هاجر قطيل )40 سنة( وفاطمة فتيني )40 سنة( يحتفلن مع بقية النساء في حفل العروس. تتذكر هاجر قائلة: »سمعت صوت الطائرات 
ثم صوت انفجار قوي من الجهة الشمالية الغربية. ثم رأيت منطقة حفل الرجال، وكان مثل ميزاب من النار. كان أبنائي الثالثة هناك يحتفلون 
بالعريس. بدأت النساء تصرخ ألن معظمهن كان لهن أقارب داخل خيمة الرجال. كنا كلنا مرعوبين من قنبلة أخرى.«علمت هاجر فيما بعد أن 
جميع أبنائها الثالثة قد أصيبوا في الهجوم: جمال )15 ســنة( أصيب بشــظايا في رأســه وجســده؛ وبســام )16 ســنة( أصيب بجروح من شــظايا في 
جسده؛ وبدر )13 سنة( أصيب بجروح في ساقه واضطروا إلى بتر ساقه. وحين تحدث باحثوا منظمة مواطنة إلى هاجر في اليوم التالي للهجوم، 
كان أبناؤها ال يزالون في املستشفى ولم تكن قادرة على زيارتهم. قالت: »قريتنا بعيدة، وراء الجبال. وال استطيع ان افعل شيئا إال االنتظار هنا.« 

بدأت فاطمة بالصراخ ذعًرا حين رأت شعلة حمراء ت�سيء السماء والدخان يتصاعد من خيمة احتفال الرجال. أصيب اثنان من أبنائها، كانوا 
يحتفلــون مــع العريــس: عبــد هللا )28 ســنة( أصيــب بجــروح مــن شــظايا فــي رأســه وظهــره وفقــد ســمعه، وهيثــم )10 ســنوات( اســتقرت  شــظية فــي 

.
ً
بدنــه وكان يتقيــأ دمــا

يبدو أن الغارة الجوية للتحالف بقيادة السعودية واإلمارات كانت ضربة عشوائية. الباحثون والشهود لم يجدوا أي هدف عسكري في املنطقة 
وقــت الهجــوم – كان أقــرب موقــع عســكري تــم تحديــده نقطــة تفتيــش تقــع علــى بعــد حوالــي 25 كــم. لــم تجــد منظمــة مواطنــة  أي دليــل يشــير إلــى 
أن مقاتليــن كانــوا متواجديــن فــي حفــل الزفــاف أو بالقــرب منــه. الهجمــات العشــوائية التــي تتــم عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب. وحتــى لــو كان ثمــة 
مقاتليــن فــي املنطقــة، فــإن مبــدأ التناســب يتطلــب أن تفــوق القيمــة العســكرية للهجــوم بمقــدار كبيــر الضــرر املتوقــع للمدنييــن مــن قصــف حفــل 
ا مدنية. قبل القيام بالهجوم، 

ً
زفاف مزدحم يحضره العشرات من الضيوف، بمن فيهم العديد من األطفال. إن املنازل يفترض أن تكون أهداف

يجب على الطرف املهاجم القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن األشــخاص أو األعيان املراد مهاجمتها هي أهداف عســكرية وليس مدنيين أو 
أعياًنــا مدنية. 

قــام فريــق تقييــم الحــوادث املشــترك )JIAT( التابــع للتحالــف بمراجعــة الهجــوم بعــد غضبــة دوليــة بشــأن ارتفــاع عــدد القتلــى املدنييــن.109 زعــم 
الفريق أنه كانت لديه تقارير استخبارية تشير إلى وجود خبراء في الصواريخ الباليستية أجانب، بمن فيهم زعيم حوثي معروف، »في موقع محدد 
في محافظة حجة.«110  كما ادعى الفريق أنه راجع تسجيالت الفيديو للهجوم ولم يتمكن من التحقق من وجود خيمة زفاف أو أي تجمع احتفالي 
فــي املنطقــة املســتهدفة.111  جمعــت منظمــة مواطنــة شــهادات كثيــرة لشــهود عيــان وغيرهــا مــن األدلــة التــي تؤكــد أن التحالــف ضــرب حفــل زفــاف، 

حضــره 150  إلــى 200 شــخص. لــم تعثــر املنظمــة علــى دليــل واحــد علــى وجــود أي حوثييــن أو خبــراء صواريــخ بيــن الحضــور. 

وفي حين أن فريق التحالف ادعى أن التحالف »لم يستهدف خيمة الزفاف في املكان املدعى به«، فقد خلص أيًضا  إلى أن مهاجمي التحالف لم 
يتبعوا قواعد االشتباك املناسبة لتقليل األضرار التي لحقت بالخيمة نتيجة الستهداف املبنى. وأو�سى فريق JIAT  أن هؤالء املسؤولين عليهم أن 
يواجهوا »تدابير قانونية« و أن على التحالف  يقدم »مســاعدة لألضرار والخســائر « الناجمة عن الهجوم .112  لقد فشــل التحالف في الســابق في 

الوفاء بوعوده لدفع مقابل لجبر الضرر أو مقاضاة األفراد املتورطين في جرائم الحرب بشكل مناسب.

استرد الباحثون في منظمة مواطنة بقايا قنبلة موجهة بالليزر طراز GBU-12 Paveway II  من صنع الواليات املتحدة في موقع الغارة الجوية.113 

109   وكالة الصحافة السعودية ، املستشار املنصور:  فريق تقييم الحوادث املشترك JIAT جهة مستقلة وتقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع اليمني 3 الرياض )12 سبتمبر/ أيلول 
 ، )2018

 https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1812903

110  معرف.

111  معرف. 

112  معرف.

  DR_26042018-043 113  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان ، مرجع التقرير
بتاريخ )26 أبريل، 2018( ، )في ملف مع منظمة مواطنة( .
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87 كجــم )190  227  كجــم )500 رطــل( .114 ويحتــوي  الــرأس الحربــي  MK-82  علــى  تــم تجهيــز القنبلــة GBU-12 بــرأس حربــي  Mk-82 يــزن 
رطــل( مــن التركيبــةH6 ، وهــي مــادة شــديدة االنفجــار تســتخدم أيًضــا فــي مــا يســمى »أم جميــع القنابــل« التابعــة لســالح الجــو األمريكــي.115 عــادة مــا 
ســتخدم سلســلة Mk-80 مــن القنابــل ذات الســحب املنخفــض واألغــراض العامــة إلحــداث أق�ســى انفجــار وأكبــر قــدر مــن األضــرار االنفجاريــة.116  

ُ
ت

فــي أغســطس/ آب 2016، ُمنــح مقــاول الدفــاع األمريكــي جنــرال داينمكــس )General Dynamics( عقــد بمالييــن الــدوالرات لتزويــد اململكــة العربيــة 
 117.Mk-82 الســعودية واإلمــارات بأغلفــة قنابــل

اإلخطــارات الرســمية لعــام 2017 إلــى الكونغــرس بشــأن املبيعــات املقترحــة لألســلحة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية شــملت مــا قيمتــه 298  مليــون 
دوالر مــن منظومــات األســلحة  Paveway II و III و Paveway II و III وPaveway IV املحّســنة.118  بيــن عامــي 2010 و2013، ســلمت الواليــات 
املتحــدة 938 قنبلــة موجهــة مــن طــراز Paveway إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.119 قــام التحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات بإلقــاء قنابــل
GBU-12  و  Mk-82األمريكيــة الصنــع علــى املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة مــراًرا وتكــراًرا منــذ بدايــة الحــرب. ذكــرت محطــة )�ســي ان ان( أن 
دينــت علــى نطــاق واســع، علــى حافلــة مدرســية فــي شــهر 

ُ
التحالــف اســتخدم قنبلــة لوكهيــد مارتــن Mk-82 Paveway فــي الضربــة الجويــة، التــي أ

أغســطس/ آب عــام 2018  وأودت بحيــاة العشــرات مــن األطفــال.120  مــن املحتمــل أن تكــون عشــر هجمــات مــن ســبع وعشــرين هجمــة غيــر قانونيــة 
..Mk-82 للتحالــف  موثقــة فــي هــذا التقريــر قــد اســتخدمت  قنابــل

  

114  معرف.  

115  معرف. ياسمين طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت املاء ، إنفرس، )14 أبريل/ نيسان 2017(
https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composition-explosive  

116   شركة جنرل داينمكس   General Dynamics  توفر أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ، DEFENSEWORLD.NET  )31 أغسطس/ آب 2016(
http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

117  معرف.

118   وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية ،  توجهات في مبيعات الواليات املتحدة من األسلحة الرئيسية في عام 2017:
مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب 6 )مارس/ آذار 2018(.

119  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة والحرب في اليمن 19)سبتمبر/ أيلول 2017(

 في اليمن تم توفيرها من قبل الواليات املتحدة، �سي إن إن، )17أغسطس/ آب 2018( )سبتمبر/ أيلول 2017(. ،
ً

120   نعمة الباقر وآخرون، القنبلة التي قتلت 40 طفال
  https://www.cnn.com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-intl/index.html

 بناء على الصرامة املنهجية ملنظمة مواطنة، لم تستطع املنظمة تحديد نوع القنبلة املستخدمة في الهجوم على الحافلة املدرسة.
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قصف الحوك ، الحديدة
 

تاريخ الضربة:                               21 سبتمبر/ أيلول 2016
مكان الضربة:                                مديرية الحوك، محافظة الحديدة

 اإلصابات في صفوف المدنيين:     مقتل 23 شخًصا )بينهم خمسة أطفال وامرأتان( وستة وأربعون 
                                                   مصاًبا بجروح  )بما في ذلك ثالثة أطفال وتسعة عشر امرأة(

األعيان المستهدفة:                               نازل مدنية في حي سكني أثناء مراسم عزاء
 نوع بقايا األسلحة:                         قنبلة موجهة بالليزر GBU-16 Paveway II من صنع الواليات 

Mk-83 )المتحدة برأس حربي )محتمل                                                   
     

فــي حوالــي الســاعة 8 مســاًء مــن يــوم األربعــاء، 21 ســبتمبر/ أيلــول 2016، قامــت 
قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات بقصــف حــي الهنــود الســكني فــي 
مديرية الحوك، بمدينة الحديدة خالل مراســم عزاء أحد ســكان الحي. أســفر 
الهجوم عن مقتل 23 مدنًيا وإصابة ضعف هذا العدد بجروح، وتدمير منازل 
متعــددة - خمســة عشــر، وفقــا ألحــد الشــهود.  تــم العثــور علــى بقايــا مــا بــدا أنــه 

قنبلــة أمريكيــة الصنــع، مــن طــراز GBU-16،  فــي مــكان الهجــوم.  

كان محمــد عبــد الجليــل )50 ســنة( قــد أقــام خيمتيــن -واحــدة للرجــال واألخــرى 
للنســاء– أمــام منزلــه الســتقبال الضيــوف الذيــن يحضــرون عــزاء زوجتــه. فــي 
حوالــي الســاعة 7:30 مســاًء، ضربــت قنبلــة القصــر الرئا�ســي اإلقليمــي، علــى 
بعد حوالي كيلومتر واحد من الجوار. على الرغم من أن النساء تركن خيمتهن 
ودخلــن املنــزل فــي الطابــق العلــوي بعــد االنفجــار األول، لــم يفكــر احــد بإخــالء 
املنطقــة. »كانــت الغــارة الجويــة ]علــى القصــر الرئا�ســي[ قريبــة جــًدا منــا، لكننــا 
لم نهرب ألن حينا حي قديم ومليء بالناس«، هكذا قال محمد، »كنا نظن أنه 

لــم يكــن هنــاك احتمــال لقصفــه«.

ولكــن بعــد نصــف ســاعة، ضربــت قنبلــة أخــرى لقــوات التحالــف منطقــة حــي 
الهنــود. » توفــي نســبي عبــد امللــك معجــم )48 ســنة(، ووجــدوا جثتــه مقطوعــة 
)28 ســنة( وكذلــك مــات ابــن عــم  الــرأس«، يتذكــر محمــد، »مــات ابنــه نــادر 
أوالدي وائــل صالــح )30 ســنة(.  مــات كل مــن كان فــي خيمــة الرجــال، باســتثناء 
ابنــي حمــادة )25 ســنة( املوجــود اآلن فــي وحــدة العنايــة املركــزة فــي مستشــفى 
األمــل«. أصيــب محمــد بجــروح شــظايا فــي أجــزاء مختلفــة مــن جســده. انهــارت 

جــدران منزلــه املؤلــف مــن طابقيــن فــي الهجــوم.



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

48

“سمعت الناس يصرخون طالبين مني الخروج. عندما خرجت من المنزل، أخبرني الناس 
أنهم وجدوا ابنتي جنا البالغة من العمر عامين ونصف هي  وجارنا ملقيين على 

األرض. توفيت جنا على الفور، ودّفناها في الصباح.”
عبيد الخباز 
 )49 سنة( 
والد الضحية

أحــالم عامــوه )26 ســنة( حضــرت العــزاء مــع صديقتهــا، عاليــة مزجاجــي )35 ســنة( وصلــت الفتاتــان إلــى العــزاء حوالــي الوقــت الــذي قصــف فيــه 
قصــر الرئاســة. »بعــد مــرور نصــف ســاعة تقريبــا،« قالــت أحــالم، »أتذكــر فقــط أن الجــدار ســقط علــي. فقــدت الوعــي لفتــرة قصيــرة - ال أعــرف كــم 
مــن الوقــت - لكنــي افقــت ولــم أســتطع أن أتحــرك مــن الخــوف. كنــت أفكــر فــي أمــي وإخوتــي، ومــا إذا كانــوا قــد ماتــوا أم مــا زالــوا أحيــاء. كنــت أبحــث 
عــن عاليــة ولــم أجدهــا. كنــت خائًفــة جــًدا ولــم أكــن أعــرف ذلــك كيــف ســأتمكن مــن الخــروج مــن هنــاك. عندمــا رأيــت أمــي وإخوتي على قيد الحياة، 
نــي مقطوعــة«. وفــي هــذه األثنــاء، أصيبــت عاليــة بثالثــة شــقوق فــي جمجمتهــا. ذكــرت أحــالم »إنهــا اآلن فــي وحــدة 

ُ
ذ

ُ
أدركــت أننــي كنــت أنــزف. كانــت أ

العنايــة املركــزة، فــي غيبوبــة، وحالتهــا غيــر مســتقرة«. وقالــت الفتــاة قبــل أن تنهــار منتحبــة » لقــد مــات الجيــران جميعهــم، دون ســبب، والذيــن ال 
يزالــون علــى قيــد الحيــاة أصبحــوا بــال مــأوى «. 

كان شقيق عالية عادل مزجاجي )32 سنة( في املنزل حين هاجمت طائرات التحالف. بعد قصف قصر الرئاسة، افترض عادل أن القصر سوف 
يقصف ثانية، قال شارًحا »مثل ما يحدث في كل مرة، حين تتعرض نفس األماكن للقصف عدة مرات«. أصيب عادل بصدمة عندما سقطت 
 بالغبــار، 

ً
القنبلــة الثانيــة علــى الحــي. »كان االنفجــار قويــا، واهتزينــا كمــا لــو كنــا دمــى. لــم أتخيــل أن منطقتنــا ســوف يتــم قصفهــا ». كان املنــزل ممتلئــا

. انفجرت القنبلة في منزل عمر اإلبى، على بعد حوالى ستة منازل 
ً
وكان يستطيع سماع الناس وهم يصرخون. »عندما خرجت، كان الحي مظلما

مــن بيتنــا. انهــار منــزل عمــر علــى منــزل إبراهيــم عفــاري )45 ســنة(، الــذي مــات، رحمــه هللا، وعلــى منــزل ســالم قبيــه )60 ســنة(، الــذي توفــي أيًضــا، مــع 
زوجته نجوى )50 ســنة( وبناته حنان )17 ســنة(، أصالة )16 ســنة(، وأســوان )15 ســنة(«.

عندمــا بحــث عــادل عــن أختــه عاليــة، رأى أحــالم التــي كانــت تصــرخ وتقــول إنهــا لــم تســتطع العثــور علــى عاليــة. قــال عــادل: »بحثــُت فــي كل مــكان. 
وعندمــا  فقــدُت األمــل، بــدأت أبحــث فــي املستشــفيات، ووجدتهــا فــي حوالــي الســاعة 10 مســاًء فــي وحــدة العنايــة املركــزة فــي مستشــفى الثــورة. «

 عبيــد خبــاز )49 ســنة( فقــد ابنتــه جنــا البالغــة مــن العمــر عاميــن ونصــف فــي الهجــوم. كان عبيــد فــي البيــت مــع زوجتــه وأوالده – كانــوا جميعهــم 
فــي املنــزل باســتثناء جنــا، التــي كانــت مــع الجــار فــي البقالــة، تشــتري حلويــات. “الضربــة األولــى أصابــت القصــر الرئا�ســي وقــت صــالة العشــاء”، يتذكــر 
عبيــد. »ســمعنا االنفجــار لكننــا لــم نشــعر أننــا فــي خطــر ألننــا نعيــش فــي حــي قديــم ومزدحــم «. علــى الرغــم مــن أن منــزل عبيــد قــد تعــرض ألضــرار فــي 
هجوم التحالف الذي وقع بعد نصف ســاعة، اعتقد هو وعائلته أن البقاء في املنزل أكثر أماًنا. قال: »لقد خرجت الحًقا ، عندما ســمعت أناًســا 
يصرخــون وينادوننــي للخــروج. عندمــا خرجــت مــن البيــت، أخبرنــي النــاس أنهــم عثــروا علــى جانــا وجارنــا علــى األرض. جانــا توفــي علــى الفــور، ودفناهــا 

فــي الصبــاح «.

في مساء الغارة الجوية، تلقى عبد املجيد يحيى )19 سنة( مكاملة هاتفية من أحد الجيران يخبره أن قنبلة انفجرت في محل بقالة أبيه. »القنبلة 
لــم تســقط علــى املتجــر«، قــال عبــد املجيــد: » ومــا زلــت ال أعــرف مــاذا ضربــت بالضبــط، لكنهــا كانــت قريبــة جــًدا مــن متجــر البقالــة، الــذي كان 
بالقــرب مــن بيــت العــزاء «. ســرعان مــا وصــل عبــد املجيــد إلــى مــكان الواقعــة وبــدأ البحــث عــن والــده عبــد هللا )45 ســنة( »عندمــا وصلــت، كانــت 
املنازل كلها قد انهارت وكان كل �سيء مظلًما للغاية« قال متذكًرا. “ لم أتمكن من العثور على والدي، وعرفت أنهم نقلوه إلى املستشفى. لم أكن 
، لكــن الحمــد هلل  لقــد نجــا.” وفًقــا للباحثيــن مــن منظمــة مواطنــة الذيــن زاروه فــي املستشــفى، كان عبــد هللا يعانــى مــن 

ً
أعتقــد أنــه كان مــا يــزال حيــا
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إصابات شظايا وحروق واسعة النطاق ولم يتمكن من الكالم. »دّمر 
كل �ســيء فــي البقالــة« وأضــاف عبــد املجيــد: »قصــف التحالــف الحــي 
دون ســبب. فقــد النــاس منازلهــم«. وأضــاف عبــد املجيــد »تــم تدميــر 
كل �ســيء فــي متجــر البقالــة. قصــف التحالــف الحــي بــدون ســبب. فقــد 

النــاس منازلهــم «.

شخص آخر فقد منزله في هجوم التحالف هو بائع القات عمار الكام 
صــف القصــر الرئا�ســي. 

ُ
)28 ســنة(. لــم يكــن عمــار فــي املنــزل عندمــا ق

»ســمعت الغــارة الجويــة و كنــت خائًفــا علــى أطفالــي. أردت العــودة إلــى 
املنــزل لتهدئتهــم«. عــاد عمــار إلــى منزلــه، الواقــع مباشــرة مقابــل منــزل 
محمــد عبــد الجليــل، حيــث كانــت تقــام مراســم العــزاء. »لــم أشــعر أو 
أســمع شــيًئا حيــن انهــار علينــا املنــزل فجــأة « كان يتذكــر. عمــار وزوجتــه 

رشــا )17 ســنة(، أصيبــا بجــروح.

كانــت املعلمــة أروى بشــر )44 ســنة( فــي شــقتها بالطابــق الثالــث مــع 
أخيهــا، محمــد حمــود، مســاء الهجــوم. عندمــا ســمعا االنفجــار األول، 
عــرف أروى ومحمــد أن القصــر الرئا�ســي قــد ضــرب، فهاتفــوا عمهــم 
الــذي يعيــش بجــوار القصــر للتأكــد مــن أنــه بخيــر. تتذكــر أروى: »كانــت 
الطائــرات تحلــق فــي ســماء املنطقــة. رأيــت لهًبــا أحمــر، وفجــأة كنــت 

كنــت أنطــق  وكان أخــي بجانبــي.  فــي الشــارع وكان هنــاك ركام فوقــي. 
بالشــهادة وأصــرخ للنــاس لينقذونــي«. أصيــب أروى ومحمــد بجــروح 
شــظايا فــي الهجــوم، أروى علــى رأســها ووجههــا وأخيهــا علــى وجهــه ويــده.

ِتــل محمــد البحــر )40 ســنة( الــذي كان يعيــش 
ُ
وفــي الوقــت نفســه، ق

فــي شــقة فــي الطابــق الثانــي فــي نفــس املبنــى. روت أروى: »كانــت زوجتــه 
تزور والدها املريض. أخذها محمد إلى عائلتها وعادت إلى املنزل ملضغ 
القــات. اكتشــفنا أنــه مــات ، هللا يرحمــه، وأخرجــوا جســده مــن بيــن 

األنقــاض عندمــا جــاءت الجرافــات «.

قــد يكــون هجــوم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات علــى حــي 
الهنــود الســكني مقصــوًدا كجــزء مــن الهجــوم علــى القصــر الرئا�ســي، 
بيــن املدنييــن والهــدف  يميــز  لــم  ألنــه  أنــه عشــوائي،  الظاهــر  ولكــن 
حــي الهنــود يقــع علــى بعــد حوالــي كيلومتــر مــن القصــر  العســكري. 
الرئا�ســي. وســواء نفــذت الهجمــات العشــوائية عــن عمــد أو بتهــور فإنهــا 
جرائــم حــرب. يفتــرض أن تكــون املنــازل أعياًنــا مدنيــة. قبــل الهجــوم، 
يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل مــا هــو ممكــن للتحقــق مــن أن 
األشخاص أو األعيان املراد مهاجمتها أهداف عسكرية وليس مدنيين  

أو أعياًنــا مدنيــة. 

 بقايا رأس حربي Mk-83 أمريكي الصنع، ُعثر عليها في موقع الهجوم على حي الهنود السكني.
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تــم التعــرف علــى قطعــة مــن الشــظايا التــي عثــر عليهــا فــي موقــع الغــارة الجويــة علــى حــي الهنــود كزعنفــة محتملــة للتحكــم األمامــي مــن قنبلــة موجهــة 
  Mk-83 من صنع الواليات املتحدة. 121كان على ما تبقى من القنبلة نقش بعالمة »83«، مما يشير إلى قنبلة ماركة GBU-16 Paveway II بالليزر

 122.GBU-16.122 البالــغ وزنهــا 454 كيلوجــرام )1000 رطــل( وهــي قنبلــة شــديدة االنفجــار، تســتخدم كــرأس حربــي لقنبلــة

 MK-83 موجهــة بالليــزر ومــزودة بــرأس حربــي  GBU-16 Paveway IIيبــدو أن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات قــد اســتخدم قنبلــة
ملهاجمة منطقة حي الهنود. إخطارات الكونغرس الرسمية لعام 2017 بشأن املبيعات املقترحة لألسلحة إلى اململكة السعودية شملت ما قيمته 
298 مليــون دوالر مــن منظومــات التســليح بيفــواي الثانيــة والثالثــة وبيفــواي املحســنة الثانيــة والثالثــة  والرابعــة.123   وبيــن عامــي 2010 و 2013، 

ســلمت الواليــات املتحــدة إلــى دولــة اإلمــارات 938 قنبلــة بيفــواي موجهــة.124    

تحتــوي القنبلــة Mk-83  علــى 202 كجــم )445 رطــل( مــن التركيبــةH6، وهــي مــادة شــديدة االنفجــار تســتخدم أيًضــا فــي مــا يســمى بـــ »أم جميــع 
ســتخدم 

ُ
القنابــل« التابعــة لســالح الجــو األمريكــي.125 إن  سلســلة  Mk-80  مــن القنابــل ذات الســحب املنخفــض واألغــراض العامــة عــادة مــا ت

إلحداث أق�سى انفجار وأكبر قدر من األضرار االنفجارية.126  

  

  

121  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير IR_05062018-026  )6 يونيو/ حزيران 2018( )ملف  مواطنة(

122  معرف؛ تقرير خبير األسلحة الذي استشارته مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير DR_03052018-016   )3 مايو/ أيار 2018( )ملف مواطنة(

123  وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية ، توجهات مبيعات الواليات املتحدة من األسلحة الرئيسية في عام 2017: مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب 6 )مارس/ آذار 2018(.

124  وليام هارتونغ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة والحرب في اليمن 19 )سبتمبر/ أيلول 2017(.

125  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع  التقريرDR_03052018-016  بتاريخ  )3 مايو/ أيار 2018( )في ملف مواطنة( ؛ ياسمين طياغ ، »أم جميع 
القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت املاء ، انفرس، )14 أبريل/ نيسان 2017( 

https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composition-explosive 

126    شركة جنرل داينمكس   General Dynamics  توفر أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ، DEFENSEWORLD.NET  )31 أغسطس/ آب 2016(
http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA
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قصف المطمة، الجوف

 تاريخ الضربة:                            20 سبتمبر/ أيلول 2016
مكان الضربة:                            مديرية المطمة، محافظة الجوف

اإلصابات في صفوف المدنيين: 15 قتياًل )بينهم 12 طفاًل وثالث نساء( وثالثة جرحى )الثالثة أطفال(
األعيان التي ُقصفت:                 شاحنة بيك آب مدنية

 نوع بقايا األسلحة:                     قنبلة موجهة بالليزر GBU-12 Paveway II أمريكية الصنع برأس 
 Mk-82  حربي                                               

Raytheon مصنع األسلحة:                         رايثيون

بقايا مركبة مدنية من نوع بيك آب تم قصفها في وادي العولة.
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 “كان هناك شيء جعلني أشعر أن الضربة كانت في مزرعتنا، وبمجرد سماعي وقع 

االنفجار، سقط قلبي. ذهبت بسرعة إلى المزرعة. هناك، وجدت مشهًدا مروًعا، 
رأيت أخواتي وزوجة أخي ، وجميع أطفال أخي وأطفال أخواتي ميتين. ال شيء بقي 

منهم“.
صالحة صالح سارع
  )35 سنة( 
أحد أفراد أسرة الضحايا

فــي الســاعة 8 مــن صبــاح يــوم الثالثــاء 20 ســبتمبر/ أيلــول 2016، أســقط التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات قنبلــة   GBU-12   أمريكيــة 
الصنع على شاحنة صغيرة مليئة باألطفال والنساء في املنطقة الزراعية في وادي العولة، مديرية املطمة، محافظة الجوف. قتل الهجوم جميع 

األطفــال االثنــي عشــر وثــالث نســاء فــي الشــاحنة وإصابــة ثالثــة أطفــال آخريــن  كانــوا يجنــون محاصيــل قريبــة.

في صباح غارة التحالف الجوية، انطلقت خمس عشرة امرأة وطفل، من نفس العائلة املمتدة، إلى وادي العولة، كما كانت تفعل كل يوم تقريًبا 
خــالل موســم الحصــاد- لجمــع العلــف الحيوانــي والحبــوب. كانــت حمــدة تاجيــن )45 ســنة( وراء عجلــة قيــادة شــاحنة البيــك آب الصغيــرة ،1983، 
التابعــة لزوجهــا، مــع بعــض الــركاب فــي املقصــورة والباقــي فــي الجــزء الخلفــي. وبمجــرد أن وصلــت األســرة إلــى وجهتهــا، ضربــت طائــرات التحالــف 
الشاحنة بقنبلة واحدة قطعت ومزقت جثث جميع األشخاص الخمسة عشر الذين كانوا على متنها. حسب إفادات أفراد عائالت الضحايا، لم 
يكن هناك حوثيون أو مركبات عسكرية أو مواقع عسكرية في منطقة الهجوم - مجرد مزارع، حيث كان معظم من يعملون من النساء واألطفال 

في موســم الحصاد. 

أحــد أقــارب الضحايــا، الــذي أراد عــدم الكشــف عــن هويتــه، ذكــر: »لقــد وصلــت إلــى منطقــة الحــادث بعــد القصــف مباشــرة ورأيــت مشــهًدا رهيًبــا 
للغاية يصعب تخيله. وكانت أشالء جثث الضحايا مبعثرة في كل مكان. يد هنا وقدم هناك -  بين النباتات واألشجار املحيطة بها- وبدأنا في جمع 

األشــالء. وجاء أشــخاص من املناطق املجاورة ملســاعدتنا«.

حمــدة وأطفالهــا الخمســة؛  روضــة )12 ســنة( حســن )10 ســنوات( ذيــاب )6 ســنوات( عبــد هللا )3 ســنوات( ومحمــد )8 أشــهر( توفــوا فــي الهجــوم. 
وكذلك توفيت زوجتا شــقيقي حمدة؛ عزيزه )35 ســنة( ومحســنة )32 ســنة( ، وأوالد عزيزه الثالثة: عبد هللا  )8  ســنوات(، نجيب )6 ســنوات(، 
ومحســن )5 أشــهر(. كمــا  كان أطفــال صهــر حمــدة األربعــة علــى متــن الشــاحنة أيًضــا: وزيــرة )11 ســنة(، جعفــر )8 ســنوات(، بــدر )5 ســنوات(، 

وحســن )ســنة واحــدة(.

 من موقع الضربة  أصبن  بجروح بالغة، منهن ريان قوبر )15 سنة(، وياسمين 
ً
ثالث فتيات كن يحصدن املحاصيل على بعد حوالي عشرين مترا

الفقيــه )12 ســنة( التــي تمزقــت معدتهــا بشــظية وفتحــت، وســقطت أمعاؤهــا. وقطعــت شــظية مــن الهجــوم قــدم ياســمين اليســرى، والتــي ظلــت 
متصلــة بســاقها بالجلــد. ريــان وياســمين تــم نقلهمــا إلــى صنعــاء لتلقــي العــالج الطبــي بعــد الضربــة.

أعرب أفراد عائالت الضحايا عن صدمتهم وعدم تصديقهم عند إجراء مقابلة معهم من قبل باحثي منظمة مواطنة بعد أيام قليلة من هجوم 
التحالــف. يحيــى الســارع )39 ســنة( فقــد أربعــة أطفــال، شــقيقتان، وزوجــة أخ، وثمــان بنــات وأبنــاء أخــوة فــي الضربــة. قــال: »هــذه جريمــة ضــد 
أطفالنــا ونســائنا، وال نعــرف ملــاذا اســتهدفوا عائلتنــا بهــذه الطريقــة، محاوليــن القضــاء عليهــم. « كمــا عبــرت صالحــة )35 ســنة( أخــت يحيــى قائلــة: » 
تلوا على يد السعودية. ماذا فعلوا بهم؟ لم يكن لديهم أي بنادق أو صواريخ ليتم قتلهم. كانوا مجرد نساء وأطفال، 

ُ
 وثالث نساء ق

ً
اثنا عشر طفال

وكانــت ســائق الســيارة امــرأة، حمــدة ، زوجــة أخــي أحمــد. أتمنــى لــو أســتطيع أن أبكــي عليهــم «. 
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تبــدو الغــارة الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى مركبــة 
مدنية، غارة عشوائية. لم يجد الباحثون والشهود أي أهداف عسكرية 
فــي املنطقــة وقــت الهجــوم. الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو 
بتهــور جرائــم حــرب. قبــل القيــام بالهجــوم، يجــب علــى الطــرف املهاجــم 
القيــام بــكل مــا هــو ممكــن للتحقــق مــن أن األشــخاص أو األشــياء املــراد 

الهجــوم عليهــا أهــداف عســكرية وليــس مدنييــن أو أعياًنــأ مدنيــة.

راجــع فريــق تقييــم الحــوادث املشــترك )JIAT(  هــذا الهجــوم بعــد أن وثقــت 
الحــادث املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة 

بقايا من الجناح GBU-12 األمريكي الصنع الذي ضرب السيارة المليئة باألطفال 
 Raytheon والنساء في وادي العولة الزراعي. تحدد العالمة “96214” شركة

كشركة مصنعة. تشير عالمة “تاريخ MFR 06/16” إلى أن مجموعة األجنحة تم 
تصنيعها في يونيو 2016.

.127 ادعــى فريــق JIAT أنــه كانــت لــدى 
ً
وأبلغــت عــن مقتــل 15 مدنيــا

التحالــف معلومــات اســتخبارية بــأن الســيارة كانــت تحمــل قــادة 
حوثييــن كبــار128  وأن »انفجــارات ثانويــة« حدثــت عندمــا ضــرب 
التحالــف املركبــة، »وهــذا يعنــي أن الســيارة كانــت تحمــل أســلحة 
وذخائــر مــع قــادة حوثييــن.« 129 النتائــج التــي توصــل  إليهــا الفريــق 
غيــر متوافقــة بتاتــا مــع األدلــة التــي جمعتهــا منظمــة مواطنــة واألمــم 
واألطفــال  املتحــدة بــأن شــاحنة البيــك آب كانــت مليئــة بالنســاء 
فــي وقــت الهجــوم.  وال يبــدو أن الفريــق أجــرى مقابــالت مــع شــهود 
تــم جمعهــا مــن قبــل  وال أدرج شــهادات الشــهود التــي  الهجــوم، 

اآلخريــن فــي اســتنتاجاته.  

 GBU-12 Paveway II قنبلــة  بقايــا  مواطنــة  منظمــة  وجــدت 
موجهــة بالليــزر أمريكيــة الصنــع فــي موقــع هجــوم وادي العولــة.130 
ــا علــى بقيــة القنبلــة رقــم كتالــوج مخــزون وزارة الدفــاع  

ً
كان منقوش

جنــاح  مــن  كجــزء  وتحديدهــا   ،1325-01-041-5890   )NSN(
تركيب قنبلة  GBU-12.131 ويدل الوسم »96214« -  على الكيان 
التجــاري والحكومــي لرايثيــون )CAGE(- كشــركة مصنعــة للســالح. 
يشــير إلــى أن   MFR 06/16 تــم تحديــد عالمــة تاريــخ   ،

ً
وأخيــرا  132

رايثيــون أنتجــت القنبلــة فــي يونيــو/ حزيــران 2016- بعــد أكثــر مــن 
عــام مــن بــدء الحملــة الجويــة للتحالــف وبعــد أن أبلغــت منظمــات 
حقوق اإلنسان عن العديد من الضربات غير القانونية للتحالف 

علــى املدنييــن فــي اليمــن.133  

127 ال توجد انتهاكات ارتكبها التحالف: فريق تقييم الحوادث املشترك )JIAT( في اليمن، 
اململكة العربية السعودية )سعودي جازيت )1 أغسطس/ آب 2018(  .

http://saudigazette.com.sa/article/540261/SAUDI-ARABIA/No-viola-   
tions-conducted-by-Coalition-Joint-Incidents-Assessment-Team-)JIAT(-in-Ye-

 men

128  معرف.

129  معرف.

130  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع  
التقريرIR_05062018-025   بتاريخ  )5 يونيو 2018( )في ملف مواطنة( ؛ وتقرير 

خبير األسلحة الذي تشاورت معه منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع  التقرير   
DR_03042018-002 بتاريخ  )16 أبريل/ نيسان 2018( )في ملف مواطنة(

 NSN 131  معرف ؛ 5890-041-01-1325 ، جناح تركيبة قنبلة موجهة ، مركز  أرقام
)آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018( ،

  https://www.nsncenter.com/NSN/1325-01-041-5890

132   بحث CAGE  96214 )آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018( ،
http://www.govcagecodes.com/?code=96214&company=#results 

133  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع  
.IR_05062018-025 التقرير
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(.134   وتحتــوي قنبلــة   MK-82 علــى 87 كجــم )190 
ً
تــم تجهيــز القنبلــة GBU-12 بــرأس حربــي  Mk-82 يبلــغ وزنــه 227 كيلوجراًمــا )500 رطــال

( من التركيبة  H6، وهي مادة شديدة االنفجار تستخدم أيًضا في ما يسمى بـ »أم جميع القنابل«.135  إن  سلسلة  Mk-80  من القنابل ذات 
ً
رطال

ســتخدم إلحــداث أق�ســى انفجــار وأكبــر قــدر مــن األضــرار االنفجاريــة.136   فــي أغســطس/ آب 2016، 
ُ
الســحب املنخفــض واألغــراض العامــة عــادة مــا ت

Mk- عقــد بمالييــن الــدوالرات لتزويــد الســعودية واإلمــارات بأغلفــة قنابــل )General Dynamics( ُمنــح مقــاول الدفــاع األمريكــي جنــرل داينمكــس
   137.82

اإلخطارات الرسمية لعام 2017 إلى الكونغرس بشأن املبيعات املقترحة لألسلحة إلى اململكة العربية السعودية  تضمنت ما قيمته 298  مليون 
دوالر مــن منظومــات األســلحة بيفــواي Paveway  الثانيــة والثالثــة ومنظومــات بيفــواي املحســنة الثانيــة والثالثــة والرابعــة.138   بيــن عامــي 2010 
و2013، ســلمت الواليــات املتحــدة 938 قنبلــة موجهــة مــن طــراز بيفــواي إلــى دولــة اإلمــارات.139    قــام التحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات بإلقــاء 
قنابــلGBU-12  و  Mk-82األمريكيــة الصنــع علــى املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة مــرارا وتكــرارا منــذ بدايــة الحــرب. ذكــرت محطــة )�ســي إن إن( 
دينــت علــى نطــاق واســع، علــى حافلــة مدرســية فــي شــهر 

ُ
أن التحالــف اســتخدم قنبلــة لوكهيــد مارتــن Mk-82 Paveway فــي الضربــة الجويــة، التــي أ

أغســطس/ آب عــام 2018  أودت بحيــاة العشــرات مــن األطفــال.140  مــن املحتمــل أن تكــون عشــر هجمــات مــن ســيع وعشــرين هجمــة غيــر قانونيــة 
..Mk-82 للتحالــف موثقــة فــي هــذا التقريــر قــد اســتخدمت  قنابــل

.DR_03042018-002 .134  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع  التقرير

135  معرف ؛ ياسمين طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت املاء ، )في 14 أبريل/ نيسان 2017( إنفرس 
  https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composition-explosive  

DEFENSEWORLD.NET ، للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق MK82 136  جنرال ديناميكس  توفير أغلفة قنابل
)31 أغسطس/ آب 2016 (،

http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

137  معرف.

138  وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية ،  اتجاهات مبيعات األسلحة الرئيسية في الواليات املتحدة في عام 2017:
مقارنة بين إدارة أوباما واإلثباتات 6 )مارس/ آذار 2018(

139  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة والحرب في
اليمن 19 )سبتمبر/ أيلول 2017(.

 في اليمن من قبل الواليات املتحدة األمريكية ، �سي إن إن   )17أغسطس/ آب 2018(،
ً

140    تم توريد نعمة الباقر وآخرون ، القنبلة التي قتلت 40 طفال
https://www.cnn.com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-intl/index.html

بالنظر إلى صرامة منهجية منظمة مواطنة، لم تتمكن من تحديد نوع القنبلة املستخدمة في الهجوم على الحافلة املدرسية.
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قصف ميدي، حجة

تاريخ الضربة:             12 ديسمبر/ كانون األول 2016
موقع الضربة:            مديرية ميدي، محافظة حجة

 الخسائر المدنية:           خمسة عشر قتياًل )بينهم تسعة أطفال وأربع نساء( وسبعة جرحى )طفالن 
                               وخمس نساء(

 األعيان المضروبة:     منزل مدني في منطقة سكنية
نوع بقايا األسلحة:       ذخيرة قنابل عنقودية BLU-63 أمريكية الصنع   

فــي حوالــي الســاعة 6 مــن صبــاح يــوم االثنيــن 12 ديســمبر/ كانــون األول 
2016، أســقطت قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات ثــالث 
مديريــة  قنابــل علــى منــزل مدنــي وبالقــرب منــه فــي قريــة الحجــاورة، 
ميــدي، محافظــة حجــة. كان أقــرب موقــع عســكري تــم التعــرف عليــه 
هــو نقطــة تفتيــش تقــع علــى بعــد حوالــي 1.5 كيلومتــر فــي الشــمال الغربــي 
، بينهــم تســعة أطفــال 

ً
مــن القريــة. أســفر الهجــوم عــن مقتــل 15 مدنيــا

وأربع نســاء، وأصيب ســبعة آخرون، اثنان منهم أطفال وخمس نســاء 
العثــور  تــم  أخريــات. 
صغيــرة  ذخائــر  علــى 
عنقوديــة،  لقنبلــة 
مــن صنــع   ،  BLU-63
فــي  الواليــات املتحــدة  
مــكان الغــارة الجويــة. 

كانت نورة شويع 
عتين )35 سنة( في 

طريقها إلى منزل عمها 
في حوالي الساعة 

الواحدة صباًحا يوم 
الهجوم. روت ما 

حدث قائلة: »سمعنا 
صوًتا عالًيا جًدا 

من طائرة، وقصف 
منطقة بالقرب من 
القرية«. خشية من 

ضربة أخرى، ركضت 
نورة إلى منزلها. 

»عندما طلعت الشمس، ضربت قنبلة أخرى نفس املنطقة كما 
حصل من قبل، وكنا خائفين للغاية. »عند حوالي الساعة 6 صباًحا، 

ضربت قنبلتان منزل نورة. »تم تدمير املنزل واألكواخ، واملاشية 
قتلت. تم تدمير سيارتنا، وكنت أنادي طلًبا للمساعدة «.

تتذكــر نــورة اآلثــار املروعــة للهجــوم: »لقــد رأيــت والدتــي زينــب حربــوش 
علــي  وكان أبــي،  وســاقها مقطوعــة.  ســنة(،   70( البالغــة مــن العمــر 
شويع عتين، البالغ من العمر 70 عاًما قد سقط مضرًجا بدمه. كانت 
 للمســاعدة. لــم أتمكــن مــن ســماعها جيــدا. طلــب 

ً
والدتــي تصــرخ طلبــا

منــي والــدى أن أهــرب قبــل أن نمــوت جميًعــا.«  فــي حالــة ذهــول، بحثــت 
نــورة عــن عمهــا، علــي عتيــن البالــغ مــن العمــر 75 عاًمــا، حتــى يتمكــن 
مــن مســاعدة عائلتهــا. » لقــد وجــدت أنــه قــد مــات وأن زوجتــه كانــت 
بجانبــه محترقــة. لقــد أصيــب بجــرح عميــق جــدا فــي وجهــه، بجانــب عينه 

اليســرى، بســبب شــظية «.

بينمــا اســتمرت الطائــرات فــي التحليــق، عــادت نــورة إلــى والدتهــا وأبيهــا. 
وواصلــت روايــة مــا حــدث قائلــة: »اخبــرت أمــي أن عاقــل قريتنــا، عمــي، 
»بعــد ذلــك  ثــم ســقطت قنبلــة ثالثــة بجانــب منــزل نــوره.  قــد مــات.« 
كانــت  40 عاًمــا،  أدركــت أن أختــي فاطمــة شــويع البالغــة مــن العمــر 
علــى األرض فــي جانــب الغرفــة، وتمزقــت ســاقها اليســرى وكانــت معلقــة 
ببعــض الجلــد. كان هنــاك جــرح شــظايا فــي ظهرهــا  وقطعــة شــظية فــي 
ــا. 

ً
وكان فخذهــا األيســر محترق بغــزارة،  تنــزف  وكانــت  اليمنــى،  عينهــا 

»وصــل أحــد الجيــران ليأخــذ والــدة نــورة، وأباهــا، وأختهــا، وابــن العــم، 
والجــد، والجــدة، وأطفــال ابــن العــم، وزوجــة ابــن العــم إلــى املستشــفى؛ 
ومــع ذلــك، مــات الجميــع فــي الطريــق باســتثناء والدتهــا زينــب، وأختهــا 
إلــى بتــر ســاقي  فاطمــة، وأحمــد منصــور )10 ســنوات(. اضطــر األطبــاء 
زينــب  والســاق األيســر لفاطمــة، باإلضافــة إلــى إزالــة الشــظايا مــن معــدة 

فاطمــة.  

ذخيرة صغيرة من طراز BLU-63 أمريكية الصنع 
تم إطالقها من قنبلة عنقودية في الهجوم الذي 
أودى بحياة والدة وإخوان أحمد منصور البالغ من 

العمر 10 سنوات.
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   “كنت ال أزال مستيقًظا. كنت أجلس على كرسي ألني خائف من الطائرات التي 
كانت تحلق فوق رؤوسنا وتحدث ضجيجا عاليا جدا. ثم أسقطوا قنبلة بالقرب منا. ثم 

ضربوا منطقتنا بثالث قنابل. بعد ذلك فقدت الوعي “.

أحمد منصور  
 )10 سنوات(  
أصيب في الهجوم

ا فــي الســاعة السادســة صباًحــا. عندمــا انفجــرت القنبلــة األولــى. 
ً
أحمــد منصــور )10 ســنوات(، أحــد الناجيــن القالئــل مــن الهجــوم، كان مســتيقظ

حــدث ضجيًجــا عالًيــا جــًدا. ثــم 
ُ
قــال راوًيــا مــا حــدث: »كنــت أجلــس علــى كر�ســي ألننــي كنــت خائًفــا مــن الطائــرات التــي كانــت تحلــق فــوق رؤوســنا وت

أســقطوا قنبلــة بالقــرب منــا ثــم ضربــوا حّينــا بثــالث قنابــل. بعــد ذلــك فقــدت الوعــي.« كانــت الشــظايا قــد اســتقرت فــي رأس الصبــي الصغيــر وظهــره، 
فــوق أضالعــه، وفــي إصبعــه. أزال األطبــاء الشــظايا مــن رأس أحمــد ويــده، لكــن الشــظية التــي فــي ظهــره ظلــت إلــى حيــن تقــوم منظمــة إنســانية بتمويــل 
عمليــة جراحيــة إلزالتهــا. »بقيــت فــي املستشــفى 15 يوًمــا « قــال أحمــد، »ثــم عــدت إلــى املنــزل. قالــوا لــي إن أمــي وإخوتــي ماتــوا. بكيــت. أريــد إخوانــي 

وأخواتــي. أخبرونــي أنهــم قــد ماتــوا.  إنهــا أســرتي.« 

تــل تســعة أطفــال -تتــراوح 
ُ
 كمــا أصيبــت طفلــة أخــرى، وهــي بــراء نــادر، البالغــة مــن العمــر عاميــن، فــي الهجــوم  بجــروح شــظية فــي عينهــا اليســرى. وق

أعمارهــم بيــن 17 و 15 و 14 و 13 و 13 و 12 و 11 و 1 و 5 أشــهر.  

يبــدو أن هجــوم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات علــى الحجــاورة قــد انتهــك قوانيــن الحــرب. الباحثــون والشــهود لــم يجــدوا أي هــدف 
عســكري فــي املنطقــة فــي وقــت هجــوم. الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور هــي جرائــم حــرب. يفتــرض أن تكــون املنــازل أعياًنــا مدنيــة. 
قبل شن الهجوم، يجب على الطرف القيام بكل �سيء ممكن للتحقق من أن األشخاص أو األشياء التي يجب مهاجمتها أهداف عسكرية وليس 

مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة. 

اســتعاد الباحثــون فــي منظمــة مواطنــة مــن مســرح الهجــوم ذخيــرة صغيــرة لقنبلــة عنقوديــة مــن طــراز BLU-63 أمريكيــة الصنــع.141  هــذه الذخائــر 
الصغيــرة الكرويــة الشــديدة االنفجــار تــم تصميمهــا إللحــاق إصابــات عــن طريــق االنفجــار والتفتــت ولهــا دائــرة قاتلــة يصــل نصــف قطرهــا إلــى 137 
متــر )450 قــدم( .142  هــذه الذخائــر BLU-63 يتــم إطالقهــا عموًمــا مــن القنبلــة العنقوديــة CBU-58 التــي يبلــغ وزنهــا 430 كيلوغــرام )950 رطــل(، 

التــي تطلــق 650 مــن الذخائــر الصغيــرة املبعثــرة علــى نطــاق واســع وبطريقــة وآثــار عشــوائية.143 

  CBU-58وفًقا ملســح هيومن رايتس ووتش للسياســات واملمارســات املتصلة بالذخيرة العنقودية، نقلت الواليات املتحدة 1000 قنبلة عنقودية
إلــى اململكــة العربيــة الســعودية بيــن عامــي 1970 و1995 .144  وألقــت قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات القنابــل العنقوديــة األمريكيــة 
الصنــع علــى املدنييــن و البنيــة التحتيــة املدنيــة مــراًرا وتكــراًرا منــذ بدايــة الحــرب. فــي عــام 2016، ذكــرت هيومــن رايتــس ووتــش أن التحالــف أســقط 

141  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع  التقرير  IR_11062018-033 )بتاريخ 11  يونيو/ حزيران 2018( )في ملف مواطنة(

142  142 تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع  التقرير DR_03042018-007  )بتاريخ16  أبريل/ نيسان 2018( )في ملف مواطنة(

143  معرف.

144  هيومن رايتس ووتش ، مسح للسياسة واملمارسات  املتصلة بالذخيرة العنقودية 49 )فبراير/ شباط 2007( ،
 https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/arms/cluster0207/cluster0207web.pdf
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قنبلتيــن CBU-58 علــى األقــل علــى منطقــة ســكنية مكتظــة بالســكان فــي العاصمــة اليمنيــة، صنعــاء، فــي وقــت مبكــر مــن 6 ينايــر.145  أســفر الهجــوم 
.146  وقــد 

ً
عــن مقتــل صبــي يبلــغ مــن العمــر 15 عامــا، وإصابــة ثالثــة اشــخاص، وإشــعال النيــران فــي 20 ســيارة، وإلحــاق أضــرار بســتة وعشــرين منــزال

استخدمت قوات التحالف أيًضا أنواع أخرى من القنابل العنقودية األمريكية الصنع في اليمن، سواء تم إسقاطها من الجو أو التي أطلقت من 
األرض،  بما في  ذلك قنابل من طراز CBU-105، وCBU-87، والصاروخM26 .147 و من املحتمل أن تكون خمســة هجمات من ســبعة وعشــرين 

هجوم للتحالف غير قانوني على ما يبدو وموثقة في هذا التقرير قد شملت قنابل عنقودية أمريكية الصنع.

يشــترط القانــون اإلنســاني الدولــي علــى أطــراف النــزاع اتخــاذ كل مــا هــو ممكــن مــن احتياطــات لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق باملدنييــن، بمــا فــي ذلــك 
اختيار وســائل الهجوم. يبدو أن التحالف فشــل في القيام بذلك في الهجوم على الحجاورة. الذخائر العنقودية تفرق ذخائر صغيرة على مســاحة 
واســعة وال يمكــن توجيههــا نحــو أهــداف عســكرية محــددة. حتــى و لــو لــم ُيقتــل مدنيــون أو ُيجرحــوا فــي الهجــوم ، فــإن الذخائــر العنقوديــة التــي لــم 
تنفجــر –والتــي ال تميــز بيــن املدنييــن واملقاتليــن- قــد تقتــل أو تصيــب مدنييــن بعــد شــهور أو ســنوات مــن نشــرها. ومــن الصعــب للغايــة، إن لــم يكــن 
مــن املســتحيل، اســتخدام األســلحة العنقوديــة فــي إطــار االمتثــال للقانــون اإلنســاني الدولــي. تحظــر االتفاقيــة الدوليــة بشــأن الذخائــر العنقوديــة 
اســتخدام وإنتــاج وتخزيــن الذخائــر العنقوديــة لهــذا الســبب. الخســائر املدنيــة – مثــل تلــك املوثقــة فــي الحجــاورة- هــي النتيجــة املتوقعــة الســتخدام 

الذخائــر العنقوديــة فــي منطقــة ســكنية.

145  هيومن رايتس ووتش، اليمن: التحالف يسقط قنابل عنقودية في العاصمة )7 يناير/ كانون الثاني 2016( ،
.https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0

146   سودارسان راغافان، قنبلة عنقودية صنعت في أمريكا أزهقت أرواحا في العاصمة اليمنية، الواشنطن بوست. )10 يوليو/ تموز 2016( ،
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-cluster-bomb-made-in-america-shattered-lives-inyemens-capital/2016/07/08/e3b722cc-283d-11e6-8329-   

6104954928d2_story.html?utm_term=.2096439a170a

147  هيومن رايتس ووتش ، مذكرة إحاطة فنية: استخدام الذخائر العنقودية في اليمن )14 فبراير/ شباط 2016( ،
https://www.hrw.org/news/2016/02/14/technical-briefing-note-cluster-munition-use-yemen
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قصف حرض، حجة 1  

تاريخ الضربة:                             15 أغسطس/ آب 2015
موقع الضربة:                           مديرية حرض، محافظة حجة

 اإلصابات في صفوف المدنيين: مقتل عشرة )بينهم ستة أطفال وثالث نساء( وستة جرحى )بما في 
                                               ذلك أربعة أطفال وامرأة(

 األعيان التي قصفت:                منزل مدني في حي سكني 
BLU-63 أمريكية الصنع مع ذخائر صغيرة CBU-58 نوع بقايا األسلحة:                     قنبلة عنقودية

     

فــي حوالــي الســاعة 1:30 مســاًء مــن يــوم الســبت 15 أغســطس/ آب 
2015، ألقــى التحالــف بقيــادة الســعودية / اإلمــارات ثــالث قنابــل 
عنقوديــة علــى منطقــة ســكنية فــي عزلــة بنــي الحــداد، مديريــة حــرض 
، محافظــة حجــة. القنبلــة األولــى ضربــت منــزل املواطــن املــزارع ماجــد 
ًتلــت ماجــد وزوجتــه وأطفالهــم الخمســة. 

َ
وق ســنة(   28( ســاحلي 

وقتلــت القنبلتــان الثانيــة والثالثــة ثالثــة مدنييــن آخريــن وجرحــت 
التحالــف  اســتخدم  املمتــدة.  ماجــد  عائلــة  مــن  جميعهــم  ســتة، 

القنبلــة العنقوديــة CBU-58 األمريكيــة الصنــع فــي الهجــوم.

بني الحداد قرية صغيرة بدون خدمات أساســية. أقرب موقع عســكري 
لها كان نقطة تفتيش يسيطر عليها الحوثيون على بعد حوالي 500 متر 
إلى الشمال الشرقي من القرية. يحيى ساحلي )33 سنة( الشقيق األكبر 
ملاجــد، كان يتنــاول الغــداء فــي منزلــه بعــد ظهــر يــوم الضربــة الجويــة. وفًقا 
لروايــة يحيــى، كانــت طائــرات التحالــف تحــوم حــول القريــة ملــدة ســاعة 
كانــت  تقريبــا عندمــا ضربــت قنبلــة فجــأة وانفجــرت فــي منــزل ماجــد. 
فاطمــة زوجــة ماجــد )25 ســنة( فــي منتصــف صــالة العصــر، بينمــا كان 
ماجــد وأطفالــه الخمســة - خديجــة البالغــة مــن العمــر 6 أشــهر، ورغــد 
)5 ســنوات( ونــوف )7 ســنوات( وترـكـي )9 ســنوات( وتوفيــق 11 ســنة(، 
جالســون على األريكة. األســرة بأكملها لقوا حتفهم في الهجوم، تمزقت 

أوصــال جثثهــم وتفحمــت.

أســقطت طائــرات التحالــف قنبلتيــن أخرييــن فــي تتابــع ســريع، واحــدة 
خــرى علــى البوابــة. ثالثــة أفــراد آخريــن مــن عائلــة 

ٌ
فــي منتصــف الفنــاء وأ

ســاحلي املمتــدة - امرأتــان وطفــل يبلــغ مــن العمــر 16 عاًمــا – توفــوا؛ 
 3 بينهــم أربعــة أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن  وأصيــب ســتة آخــرون، 
و 8 و 14 و17 ســنة - وامــرأة واحــدة، هــي عائشــة ســاحلي )28 ســنة( 
أخــت ماجــد، وكانــت فــي مطبخهــا تجهــز طعــام الغــداء فــي وقــت الهجــوم. 
تتذكــر كيــف أن قنبلــة ضربــت فجــأة منــزل أخيهــا. عندمــا هرعــت عائشــة 
إلــى الخــارج باتجــاه منــزل ماجــد، ســقطت قنبلــة ثانيــة فــي الفنــاء. طــارت 
شــظايا مــن االنفجــار وأصابــت ظهــر عائشــة، حيــث مــا زال البعــض منهــا 
مســتقرا فــي مكانــه وقــت مقابلتهــا مــع الباحثيــن فــي منظمــة مواطنــة  بعــد 
سنة ونصف. عانت عائشة من حروق في وجهها وأذنها وكسور في يدها 

وســاقها كذلــك. 
غالف قنبلة عنقودية من طراز CBU-58 أمريكي الصنع، ُعثر عليه في موقع 

الهجوم في قرية بني حداد. تنشر القنبلة العنقودية CBU-58 حوالي 650 
ذخيرة صغيرة من طراز BLU-63 على نطاق واسع وعشوائي.
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“ كان ابني يحيى يركض وسألته، ’أين أخوتك؟’ قال إن ماجد و زوجته وأوالدهما  
ماتوا جميعا. ثم رأيتهم   قطًعا متفحمة على األرض. شعرت بالدوار و سقطت على 

األرض.”
مريم األكوع 
 )58 سنة( 
شاهد عيان وأم ضحية

كمــا أصابــت شــظايا الهجمــات وجــه أميــن )18 ســنة( ورأس علــي  )17 ســنة( ووجــه عنــود )14 ســنة( ويــد ذكــرى )8 ســنوات(. وأصيبــت آيــة )3 
ســنوات( بحجــر. أخــذ أحمــد، شــقيق عائشــة األكبــر، الضحايــا املصابيــن إلــى مستشــفى الريــان فــي الشــعفار. بعدمــا علــم أن املستشــفى ال يوجــد بــه 
أطبــاء، نقــل أحمــد أفــراد عائلتــه إلــى مستشــفى أطبــاء بــال حــدود فــي عبــس، حيــث تمــت إزالــة بعــض الشــظايا مــن أجســادهم.  حينهــا صاحــت عائشــة 
قائلــة: »لقــد ضربونــا بــال ســبب - لــم يكــن هنــاك حوثيــون وال نقــاط تفتيــش عســكرية، ال �ســيء يســتحق القصــف. لقــد دمــروا املنــزل وقتلــوا عائلتــي 

وأحرقــوا ماشــيتنا دون ســبب «.

وصفــت مريــم، والــدة عائشــة وماجــد، الهجــوم املدمــر الــذي أودى بحيــاة ابنهــا وأســرته قائلــة: »كنــت أســتحم وكانــت الطائــرات تحــوم فــي الســماء. ثــم 
ســمعت صــوت االنفجــار املــدوي الــذي هزنــي. خرجــت مــن الحمــام وســمعت ضربــة أخــرى. كنــت أســتطيع أن أرى أعمــدة الدخــان. كان ابنــي يحيــى 
يركــض وســألته »أيــن إخوتــك؟« قــال إن ماجــد وزوجتــه وأطفالهــم ماتــوا. ثــم رأيتهــم قطًعــا متفحمــة علــى األرض. شــعرت بالــدوار وســقطت علــى 
األرض. حيــن أفقــت، بــدأت أصــرخ طلًبــا للمســاعدة. رأيــت أختــي فاطمــة، وســألت إن كانــوا قــد ضربــوا منزلنــا. أخبرتهــا أن ابنــي وأطفالــه ميتــون، 
ولســت متأكــدة ممــا حــدث لبناتــي. أخذتنــي إلــى منزلهــا وكانــت تحــاول تهدئتــي. ســألتها، ملــاذا ضربونــا؟ لقــد قتلــوا طفلــي! لســنا حوثييــن وال نــؤوي 

حوثييــن!«  

يبــدو أن هجــوم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات فــي بنــي الحــداد قــد انتهــك قوانيــن الحــرب. الباحثــون والشــهود لــم يجــدوا أي هــدف 
عســكري فــي املنطقــة وقــت الهجــوم. الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب.  يفتــرض أن تكــون املنــازل أعيانــا مدنيــة. قبــل 
شــن الهجوم ، يجب على الطرف  القيام بكل �ســيء ممكن للتحقق من أن األشــخاص أو األشــياء التي يجب مهاجمتها هي أهداف عســكرية وليس 

مدنييــن أو أعياًنــا  مدنيــة.

تــم العثــور علــى غــالف قنبلــة عنقوديــة أمريكيــة الصنــع، CBU-58 ، فــي موقــع الهجــوم علــى بنــي الحــداد. 148القنبلــة CBU-58  قنبلــة عنقوديــة تــزن 
430 كيلوغراما )950 رطل( معبأة  بحوالي 650 من الذخائر الصغيرة BLU-63 التي تنتشر على نطاق واسع وبطريقة وآثار عشوائية.149  إن هذه 
الذخائر الكروية الصغيرة الشــديدة االنفجار مصممة إللحاق اإلصابات من خالل االنفجار والتشــظي ولها دائرة مميتة يصل نصف قطرها إلى 

137 متــر )450 قــدم( .150 

رقــم املخــزون  الوطنــي )NSN( املنقــوش علــى مــا تبقــى مــن القنبلــة يربطهــا  بمركــز التســلح الجــوي، الــذي كان مركــز  قيــادة العتــاد الجــوي للقــوات 
الجوية األمريكية حتى تم إغالقه عام 151.2012  وفًقا ملسح منظمة هيومن رايتس ووتش للسياسات واملمارسات املتصلة بالذخائر العنقودية، 

148  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع  التقرير  DR_03042018-007 )بتاريخ  16 أبريل/ نيسان 2018( )في ملف مواطنة(

149  معرف.

150  معرف.

151  ملقم قنابل الطائرات ، SKU: 1325010384733 موديل: NSN.INFO ،763571-10    )آخر زيارة 22 ديسمبر/ كانون األول 2018(، 
https://nationalstocknumber.info/national-stock-number/1325-01- 0384733)NSNidentification( ؛ صموئيل كينج جونيور، قاعدة الجين الجوية ، مركز التسلح الجوي يترك إرث 

تاريخي )26 يوليو/ تموز 2012( ،
 https://www.eglin.af.mil/News/Article-Display/Article/391282/air-armament-center-leaves-historic-legacy/ )إغالق مركز التسلح الجوي(.
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نقلت الواليات املتحدة 1000 قنبلة عنقودية CBU-58 إلى اململكة العربية السعودية بين عامي 1970 و 152.1995  

قــام التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة بإلقــاء قنابــل عنقوديــة أمريكيــة الصنــع علــى املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة 
مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب. في عام 2016، أفادت هيومن رايتس ووتش أن التحالف أســقط ما ال يقل عن قنبلتين من طراز CBU-58 على 
منطقــة ســكنية مكتظــة بالســكان فــي العاصمــة اليمنيــة، صنعــاء، فــي وقــت مبكــر مــن 6 ينايــر/ كانــون الثانــي.153  قتــل الهجــوم صبًيــا يبلــغ مــن العمــر 
.154 وقد استخدمت قوات التحالف في اليمن 

ً
15 عاًما، وجرح ثالثة أشخاص، وأشعل النيران في 20 سيارة، وألحق أضراًرا بستة وعشرين منزال

أيًضا أنواع أخرى من القنابل العنقودية األمريكية الصنع، سواء تم إسقاطها من الجو أو التي أطلقت من األرض،  بما في ذلك قنابل من طراز 
CBU-105، و CBU-87، والصاروخM26 .155  ومن املحتمل أن تكون خمس هجمات من سبعة وعشرين هجوم للتحالف غير قانوني كما يبدو 

وموثقة في هذا التقرير قد شملت قنابل عنقودية أمريكية الصنع. 

يشــترط القانــون اإلنســاني الدولــي علــى أطــراف النــزاع اتخــاذ كل مــا هــو ممكــن مــن احتياطــات لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق باملدنييــن، بمــا فــي ذلــك 
اختيار وسائل الهجوم. الذخائر العنقودية تنشر ذخائر صغيرة على مساحة واسعة وال يمكن توجيهها نحو أهداف عسكرية محددة. حتى و لو لم 
ُيقتــل مدنيــون أو ُيجرحــوا فــي الهجــوم، فــإن الذخائــر العنقوديــة التــي لــم تنفجــر –والتــي ال تميــز بيــن املدنييــن واملقاتليــن- قــد تقتــل أو تصيــب مدنييــن 
بعــد شــهور أو ســنوات مــن نشــرها. ومــن الصعــب للغايــة، إن لــم يكــن مــن املســتحيل، اســتخدام األســلحة العنقوديــة فــي ســياق االمتثــال للقانــون 
اإلنساني الدولي. تحظر االتفاقية الدولية بشأن الذخائر العنقودية استخدام وإنتاج وتخزين الذخائر العنقودية لهذا السبب. الخسائر املدنية 

– مثــل تلــك املوثقــة فــي بنــي الحــداد- هــي النتيجــة املتوقعــة الســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي منطقــة ســكنية.

  

 

 

152  هيومن رايتس ووتش ، مسح للسياسات واملمارسات املتصلة بالذخائر العنقودية 49 )فبراير/ شباط 2007( ،
https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/arms/cluster0207/cluster0207web.pdf

153  هيومن رايتس ووتش، اليمن: التحالف يسقط قنابل عنقودية في العاصمة )7 يناير/ كانون الثاني 2016( ،
  https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0

154  سودرسان راغافان، قنبلة عنقودية صنعت في أمريكا أزهقت أرواح في العاصمة اليمنية ، واشنطون بوست.  )10 يوليو/ تموز 2016(،  
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-cluster-bomb-made-in-america-shattered-lives-inyemens-capital/2016/07/08/e3b722cc-283d-11e6-8329- 

6104954928d2_story.html?utm_term=.2096439a170a

155  هيومن رايتس ووتش ، مذكرة إحاطة فنية: استخدام الذخيرة العنقودية في اليمن )14 فبراير / شباط 2016( ،
https://www.hrw.org/news/2016/02/14/technical-briefing-note-cluster-munition-use-yemen
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قصف  بالد الروس، صنعاء

تاريخ الضربة:                            14 سبتمبر/ أيلول 2015
موقع الضربة:                           مديرية بالد الروس، محافظة صنعاء

 اإلصابات في صفوف المدنيين: مقتل ثمانية أشخاص )بينهم طفالن وأربع نساء( وإصابة 12 )بما في 
                                               ذلك ستة أطفال وامرأتين(

األعيان التي قصفت:                 مجمع وعالن الزراعي
نوع بقايا األسلحة:                    قنبلة GBU-24 Paveway III  أمريكية الصنع موجهة بالليزر ) مرجح (

مصنع األسلحة:                        رايثيون
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“استلقيت بجانب زوجي وقلت له : سنموت مًعا”.
عبير الجباري 
 )34 سنة( 
أصيبت في الهجوم 

في صباح يوم االثنين 14 ســبتمبر/ أيلول 2015 ، أســقط التحالف الذي تقوده الســعودية/ اإلمارات خمس قنابل -واحدة منها على األقل يبدو 
أنها قنبلة GBU-24  موجهة بالليزر أمريكية الصنع-  على مجمع وعالن الزراعي في منطقة بالد الروس، محافظة صنعاء. قتلت الضربة ثمانية 
مدنييــن -بينهــم ســبعة أفــراد مــن أســرة واحــدة وطفــالن- وجرحــت اثنــي عشــر آخريــن نصفهــم مــن األطفــال. الشــقق الســكنية الخمــس للمجمــع التــي 
كان يقطن فيها مهندسون زراعيون، تم تدميرها جميعا في الهجوم. أقرب موقع عسكري تم تحديده كان معسكر يبعد حوالي 500 متر إلى الغرب 

من املجمع.

عبيــر الجبــاري )34 ســنة( تتذكــر رعــب ذلــك الصبــاح. كانــت فــي مطبخهــا، تحّضــر طعــام الغــداء وتراقــب ثالثــة أوالد صغــار - طفــالن منهــم فــي الرابعــة 
همــا جــالل وكيــل وأحمــد ســعيد- يلعبــون خــارج نافذتهــا. فــي حوالــي الســاعة العاشــرة صباًحــا، االنفجــار الســاحق للقنبلــة األولــى هــز األرض تحــت 
 فــي البحــث 

ً
ــم نوافــذ املطبــخ. غيــر قــادرة علــى الرؤيــة بســبب الغيــوم الكثيفــة مــن الدخــان األســود التــي مــألت الشــقة، ولكــن جِزعــة

ّ
أقــدام عبيــر وهش

عن ابنها أحمد ذي العامين ونصف، بدأت عبير تتحسس طريقها من املطبخ. كانت بنات علي مقبل وانتصار يصرخن في الجوار، عندما ضربت 
القنبلــة الثانيــة، تتذكــر عبيــر، أنهــن صمتــن. فــي وقــت الحــق، اكتشــفت عبيــر أن بنــات مقبــل األربــع - رحــال )16 ســنة(، رحــاب )18 ســنة(، ريهــام )21 
سنة( رنا )26 سنة( - جميعهن لقين حتفهن في الهجوم، إلى جانب والدهن علي، وأمهن انتصار، وأخوهن ريدان )18 سنة(. أصيب جالل وكيل 
)4 ســنوات( أحــد األوالد الذيــن كانــوا يلعبــون فــي الخــارج عندمــا انفجــرت القنبلــة األولــى، بجــروح مــن هــذا االنفجــار وبــدأ يركــض نحــو منزلــه، لُيقتــل 

بســبب الضربــات التــي تلــت ذلك.

: »بمجــرد مــا رأتنــي 
ً
ا بيــن ذراعــي زوجهــا نجيــب. يتذكــر نجيــب قائــال

ً
شــقت عبيــر طريقهــا إلــى غرفــة النــوم، حيــث شــعرت باالرتيــاح حيــن رأت أحمــد ســاملـــ

عبيــر وابننــا، ســألتني إذا كنــا ال نــزال علــى قيــد الحيــاة. ســألتها بينمــا الدمــوع تنهمــر علــى وجهــي إذا كانــت بخيــر، قالــت نعــم«. اســتلقت عبيــر بجانــب 
زوجهــا وقالــت لــه »ســنموت مًعــا «. وبــدأت هــي ونجيــب فــي الدعــاء. 

فجــأة »أخبرنــي �ســيء بالقيــام والخــروج « قبــل ســقوط املزيــد مــن القنابــل، روت عبيــر »قلــت لزوجــي: دعنــا نخــرج مــن هنــا!«. حاولــت عبيــر ونجيــب 
وأحمد الهرب من شقتهما عبر الباب األمامي، لكن ضغط االنفجارات جعل من املستحيل فتح الباب الحديدي. استخدموا الباب الخلفي بدال 
مــن ذلــك، الحظــوا أن منــزل جارهــم مقبــل تــم  تجريفــه وتســويته بــاألرض. نجيــب حمــل أحمــد، الــذي كان فاقــًدا الوعــي، دون أن يــدري مــا إذا كان 
  »عندمــا خرجنــا، ظننــا أنــه يــوم القيامــة بســبب العتمــة التــي حلــت فــي منتصــف النهــار. 

ً
الطفــل ال يــزال علــى قيــد الحيــاة. يصــف نجيــب املشــهد قائــال

البــارود والغبــار كانــا كثيفيــن جــدا مــن حولنــا «، أصيبــت عبيــر بجــروح فــي قدميهــا وكانــت تســحب نفســها وهــي تم�ســي  بصعوبــة.

فــي األدوار العليــا مــن املجمــع ، كانــت والــدة علــي الحــاج تنتحــب عنــد بــاب منــزل ابنهــا، مرعوبــة مــن االنفجــارات.  قالــت عبيــر »قلــت لهــا : قومــي وتعالــي 
معنــا!. ألننــا كنــا نســمع صــوت الطائــرات«. لكــن املــرأة املســنة كانــت معاقــة ولــم تكــن قــادرة علــى التحــرك بســرعة. طلــب نجيــب مــن عبيــر أن  تســتمر 
 عــن منــزل ابنهــا الــذي كان فــي خطــر التعــرض 

ً
فــي الخــروج مــن املجمــع مــع ابنهمــا نحــو الطريــق فــي اتجــاه جبــل قريــب، بينمــا كان يحمــل والــدة علــي بعيــدا

. ثم هرع نجيب لالنضمام إلى زوجته وابنه. »لم تكن عبير واعية تماًما بسبب الجحيم 
ً
 نسبيا

ً
للهجوم ، ليضعها في حظيرة الدجاج التي كانت آمنة

الــذي كنــا نــراه والدمــاء التــي كانــت تنــزف مــن قدميهــا. يتذكــر نجيــب »كانــت تصــرخ ، مــات ابنــي! « طفلنــا كان ال يــزال فاقــد الوعــي. أخبرتهــا أنــه لــم يمــت 
، لقد فقد الوعي فقط. وشــعرت بتحســن بعد أن قمت برش بعض املاء عليه واســتيقظ «.  
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ســقطت ثــالث قنابــل أخــرى علــى مجمــع وعــالن الزراعــي بينمــا كانــت 
عبيــر هــي ونجيــب وأحمــد يشــقون طريقهــم إلــى الجبــل. طــارت الصخــور 

فــي الجــو وضربــت وأصابــت عبيــر  خلــف رأســها ونجيــب فــي ظهــره.

 إلــى املجمــع مــن الســوق 
ً
محمــد ســعيد )44 ســنة( كان يم�ســي عائــدا

رأى أعمــدة مــن الدخــان والغبــار  عندمــا ســقطت القنبلــة األولــى. 
علــى عائلتــه والســكان اآلخريــن   

ً
ومذعــورا  ، تتصاعــد مــن املجمــع 

»عندمــا وصلــت   
ً
أوضــح محمــد قائــال أســقط املشــتريات وركــض. 

البوابــة وأردت الدخــول إلنقــاذ األشــخاص املوجوديــن فــي الداخــل، 
كان آخــرون قادمــون مــن صنعــاء يقفــون إلــى جانبنــا ولديهــم تجــارب 
الطائــرات  مــن أن  حذرونــا  الجويــة.  التحالــف  غــارات  مــع  مماثلــة 

»ســوف تضــرب مــرة أخــرى ولــم يســمحوا لنــا بدخــول املبنــى«.

عندمــا دخــل محمــد املجمــع أخيــًرا وبــدأ يبحــث عــن املوتــى والجرحــى، 
اكتشــف أن أفــراد عائلتــه كانــوا مــن بيــن الذيــن أصيبــوا بجــروح: 
زوجتــه تقيــة، ابنــه عبــده )3 ســنوات(، وابنــه إبراهيــم )10 ســنوات( 
وكان يلعــب فــي  ســنوات(   4( وابنــه أحمــد  ســنة(   11  ( وابنتــه أزهــار 
الخــارج مــع صديقــه جــالل وكيــل قبــل لحظــات. قــال محمــد: »ال أعرف 
ملاذا ضربونا. يعلمون أنه ال يوجد �ســيء في املجمع. إنهم مجرد جبناء 

 » وحاقديــن. 

بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى هجــوم التحالــف علــى مجمــع الوعــالن 
الزراعي، كانت عبير جباري تعاني من مرض روماتيزم القلب وارتفاع 
ضغــط الــدم ونزيــف األنــف املزمــن، وكلهــا  أمــراض طــرأت عليهــا فــي 
أعقــاب الضربــات الجويــة. قــال نجيــب »مــا زلنــا نعانــي نفســًيا بشــكل 

للعيــش مــع جــد  انتقلــت العائلــة إلــى الُعبــاس    ، بعــد الهجــوم  كبيــر«. 
وعندمــا بــدأت غــارات التحالــف الجويــة  بعــد ثمانيــة أشــهر،  نجيــب. 
هنــاك ، انتقلــوا إلــى صنعــاء. وكمــا قــال نجيــب، »كلمــا ســمعنا صــوت 

هربنــا«.  ، الطائــرات 

يبدو أن هجمات التحالف بقيادة السعودية واإلمارات كانت عشوائية. 
الباحثــون والشــهود لــم يحــددوا أي هــدف عســكري فــي املنطقــة وقــت 
الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم  الهجــوم. 
قبــل شــن الهجــوم،  يفتــرض أن تكــون املنــازل أعيانــا مدنيــة.  حــرب.  
يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل �ســيء ممكــن للتحقــق مــن أن 
األشــخاص أو األشــياء التــي يجــب مهاجمتهــا هــي أهــداف عســكرية وليــس 

مدنييــن أو أعيانــا  مدنيــة.

تــم العثــور علــى بقايــا مــا يبــدو أنــه جنــاح ذيــل وزعنفــة أماميــة مــن قنبلــة 
GBU- تــزن 907 كيلوغــرام )-2000 رطــل(.156   أمريكيــة الصنــع مــن نــوع
Paveway III 24 موجهة بالليزر، في موقع هجوم التحالف على املجمع 
الزراعــي.157  إن عائلــة GBU-24 مــن القنابــل املوجهــة بالليــزر مجموعــة 
فرعيــة مــن سلســلة أكبــر هــي سلســلة  Paveway III التــي تصنعهــا شــركة  

156  كريس بوكوك ، السعوديون يطلبون إعادة تزويد ضخمة من األسلحة األمريكية جو 
-أرض ، عين أون الين )20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015( ،

https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2015-11-20/saudis-request-
. huge-resupply-us-air-ground-weapons

157  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير 
DR_03042018-010  )في 16 أبريل/ نيسان 2018( )ملف مواطنة (

بقايا قنبلة GBU-24 Paveway III الموجهة بالليزر من صنع أمريكي، ُعثر عليها في موقع الهجوم على مجمع وعالن الزراعي. تظهر الصورة على اليمين الزعنفة 
األمامية لوحدة قنابل موجهة. تتطابق المسافات البادئة المتوازية مع النهايات الدائرية مع تكوين GBU-24. تظهر الصورة على اليسار الجناح الخلفي لوحدة قنابل 

.GBU-24 موجهة. تتطابق المسافة البادئة مع تكوين
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Raytheon .158  اإلخطــارات الرســمية إلــى الكونغــرس لعــام  2017  حــول املبيعــات املقترحــة لألســلحة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية تتضمــن مــا 
قيمتــه 298 مليــون دوالر مــن  أنظمــة األســلحة  Paveway II  و III ، وأنظمــة Paveway II و III املحســنة وأنظمــة Paveway IV لألســلحة.159   وبيــن 

عامــي 2010 و 2013 ، ســلمت الواليــات املتحــدة 938 قنبلــة بيفــواي موجهــة إلــى دولــة اإلمــارات .160  

    

 

 

  

 

 

158  رايثيون، القنابل بيفواي  املوجهة بدقة بالليزر و / أوعن طريق نظام تحديد املواقع العالمي )2006( ،  
    https://web.archive.org/web/20061020015711/http://www.raytheon.com/products/stellent/groups/public/documents/content/cms04_018951.pdf

159    وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية ، توجهات في مبيعات األسلحة الرئيسية في الواليات املتحدة في عام 2017: مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب 6 )مارس/ آذار 2018(.

160  وليم هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة والحرب في
اليمن 19 )سبتمبر/ أيلول 2017(.
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قصف الظهار،  إب 1 

تاريخ الضربة:              28 أغسطس/ آب 2015
موقع الضربة:           مديرية الظهار ، محافظة إب

الخسائر المدنية:        خمسة قتلى )بينهم طفل وامرأة(
األعيان التي قصفت: منازل مدنية في حي سكني

نوع بقايا األسلحة:     قنبلة JDAM GBU-31 أمريكية الصنع )مرجح(
مصنع األسلحة:         بوينغ

  



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

66

“لقد قطعت يد خالد وأدركت أن اليد المقطوعة التي وجدناها في وقت سابق 
كانت يده.”

سعيد السفياني  
 )33 سنة(
 شاهد عيان

في صباح يوم الجمعة 28 أغسطس/ آب 2015، أسقطت طائرات مقاتلة تابعة للتحالف بقيادة السعودية / اإلمارات ثالث قنابل بتتاٍل سريع 
علــى منزليــن مدنييــن بجــوار منتــزه جبــل ربيــع فــي مديريــة الظهــار، بمحافظــة إب. أســفر الهجــوم عــن مقتــل عائلــة الســنباني املكونــة مــن خمســة أفــراد 
بكاملهــا. واحــدة علــى األقــل مــن القنابــل املســتخدمة مــن املحتمــل أن تكــون مــن ذخيــرة الهجــوم املباشــر املشــترك )JDAM( GBU-31. األمريكيــة 

الصنع.

سعيد السفياني )33 سنة( نحات، كان يبيع بضاعته في منتزه جبل ربيع في صباح يوم الهجوم. في حوالي الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف 
، يتذكــر أنــه ســمع صــوت الطائــرات النفاثــة وهــي تحلــق مباشــرة فــوق املنتــزه. معتقــًدا أن الطائــرات ســتضرب الحديقــة، انتقــل ســعيد نحــو 

ً
صباحــا

منطقــة وقــوف الســيارات القريبــة. فجــأة، دوى انفجــاران قويــان –تفصــل بينهمــا أقــل مــن ثانيــة– جعــاله يطيــر فــي الهــواء. ارتطــم ســعيد بــاألرض 
واختبأ بســرعة تحت ســيارة. كان الهواء مليئا بالغبار والحطام، ولم يســتطع أن يرى شــيئا.  لكنه الحظ أن قطع الزجاج كانت تناثر في كل مكان. 
 عــن الحديقــة. وبعــد أقــل 

ً
فــي وقــت الحــق، ســيدرك أن هــذه الشــظايا كانــت مــن النوافــذ املحطمــة فــي منــزل الســنباني الــذي يبعــد حوالــي خمســين متــرا

مــن دقيقــة مــن االنفجاريــن األوليــن، أســقطت طائــرات التحالــف قنبلــة ثالثــة علــى منــزل نجــم حــّراش، الــذي كان تحــت اإلنشــاء فــي ذلــك الوقــت 
وبجــوار منــزل محمــد الســنباني.

بعد االنفجار الثالث ، بدأ سعيد –الذي كان ال يزال غير قادر على الرؤية بسبب كثافة سحابة الغبار من حوله- التحرك نحو املسجد في الطرف 
اآلخر من الحديقة. عند الوصول إلى املسجد ورؤية اآلخرين يمشون نحو منزل السنباني، أدرك سعيد أن املنزل كان قد ُضرب. شاهد القرويين 
وهــم يحملــون جثمــان محمــد الســنباني )70 ســنة(، مــن املنــزل املدمــر. ثــم انخــرط فــي البحــث عــن بقيــة العائلــة. خ�ســي القرويــون حــدوث املزيــد مــن 

الغارات الجوية وحاولوا التحرك بسرعة ، ولكن الدخول إلى هيكل املنزل املنهار والفحص والغربلة عبر األنقاض لم يكن باملهمة السهلة.

بعــد ســاعة مــن البحــث، وجــد ســعيد والقرويــون اآلخــرون رفــات ابــن شــقيق محمــد الســنباني وحفيــده - عبــد امللــك وعبــد الغنــي- فــي الطابــق الثانــي.  
كانــت  ســاللم املنــزل مدمــرة ، لــذا اســتخدم القرويــون الفنــاء الخلفــي للوصــول إلــى الــدور األول، حيــث اكتشــفوا يــًدا مقطوعــة تحــت النافــذة. ولــم 
يتمكــن القرويــون أن ينتشــلوا جثــة زوجــة محمــد الســنباني، جميلــة، وابنهمــا خالــد  )25 ســنة( إال فــي  الســاعة 10 مســاء مــن تلــك الليلــة. يتذكــر 
ســعيد اللحظــة التــي رأى فيهــا جثتــي األم واالبــن ، وهمــا متعانقــان. »لقــد كان مشــهدا مؤثــرا للغايــة ألنهمــا كانــا متعانقيــن« ، قــال ســعيد، وال حــظ أن 

يــد خالــد كانــت مقطوعــة، قبــل أن يــدرك أن اليــد املقطوعــة التــي وجــدت فــي وقــت ســابق هــي يــد خالــد.

يبدو أن هجوم التحالف بقيادة السعودية واإلمارات كان عشوائًيا. ولم يحدد الباحثون والشهود أي هداف عسكري في املنطقة وقت الهجوم. 
الهجمات العشوائية التي تمت عن قصد أو بتهور جرائم حرب. يفترض أن تكون املنازل  أعيانا مدنية. قبل القيام بالهجوم ، يجب على الطرف 
املهاجم القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن األشخاص أو األشياء التي يجب مهاجمتها هي أهداف عسكرية وليس مدنيين أو أعيانا مدنية. 
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قــام فريــق تقييــم الحــوادث املشــترك )JIAT( التابــع للتحالــف بمراجعــة 
الهجــوم.161  وزعــم أن التحالــف لــم يهاجــم املنــزل.162  شــهادة الشــهود 
واألدلــة املاديــة التــي جمعتهــا منظمــة مواطنــة تشــير إلــى أن منــزل محمــد 
الســنباني قــد ضــرب بالفعــل. فــي الهجمــات األخــرى التــي وثقتهــا األمــم 
أن   JIAT فريــق  أنكــر  وغيرهــا،   ، ووتــش  رايتــس  وهيومــن  املتحــدة، 
التحالــف نفــذ ضربــة علــى الرغــم مــن األدلــة املاديــة الواضحــة التــي 

تشــير إلــى حــدوث غــارة جويــة.163  

بقايا األسلحة التي عثر عليها في مكان الهجوم الذي أودى بحياة عائلة 
 JDAM  الســنباني تشــير إلــى اســتخدام قنبلــة صنعتهــا بوينــج مــن طــراز
76301-« ــا عليــه العالمــة  

ً
أحــد البقايــا كان منقوش  164.GBU-31

70P862100-1005« . الرقــم »76301« هــو رقــم  الكيــان التجــاري 
بأرقــام  والرقــم »70P86«  مرتبــط   والحكومــي  )CAGE(لبوينــج.165  
أجــزاء نظــام التوجيــه JDAM )ذخيــرة الهجــوم املباشــر املشــترك(.166  و 
»70P86«  بأرقــام جــزء توجيــه. بينمــا أظهــر جــزء آخــر مــن املخلفــات 
أربعــة ثقــوب تأميــن أو تثبيــت تشــبه تلــك املوجــودة علــى زعنفــة ذيــل 
هــذا وكانــت الواليــات املتحــدة قــد     167.JDAM GBU-31 القنبلــة  
ســلمت فــي عامــي 2015 و 2016، 3600  طقــم مــن القنابــل املوجهــة 
JDAM إلــى اإلمــارات.168 وســلمت الواليــات املتحــدة -بيــن عامــي 2011 
إلــى اإلمــارات العربيــة   JDAM مــن القنابــل املوجهــة  300  -  2012 و 

  169 املتحــدة. 

161  وكالة الصحافة السعودية ، املستشار املنصور: تعتمد عملية تقييم الحوادث على 
القواعد واملعايير املعمول بها

في نظام القانون الدولي اإلنساني )13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018( ،
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1841100 

162   معرف.

163  هيومن رايتس ووتش ، اإلختباء خلف التحالف 1 )24 أغسطس/ آب 2018( ،
https://www.hrw.org/report/2018/08/24/hiding-behind-coalition/failure-credi- 

 . bly-investigate-and-provide-redressunlawful

164    تقرير خبير األسلحة الذي استشارته مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. 
DR_03042018-009 )في 16 أبريل/ نيسان 2018( )ملف مواطنة (

165  بحث  CAGE   ،76301، )آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018(،
  .http://www.govcagecodes.com/?code=76301&company=#results

 NSN(  : 70P860000-1017 –(166   شركة بوينج ، أجزاء رقم املخزون الوطني
70P860010-1001  سوق  PartTarget ، ) آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018
http://www.parttarget.com/Boeing-Company-The_nsn-parts_70P860000-

 .1017_70P860010-1001.html

167   تقرير خبير األسلحة الذي استشارته مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. 
IR_03042018-009 )في 3أبريل/ نيسان 2018( )ملف مواطنة(

168  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية 
املتحدة والحرب في اليمن 18 )سبتمبر/ أيلول 2017(.

169  معرف. في 19.

بقايا قنبلة JDAM GBU-31 أمريكية الصنع استخدمت في الهجوم الذي أودى 
بحياة عائلة السنباني. تشبه فتحات التثبيت األربعة الموضحة في الصورة في 

 ”76301-70P86“ ترتبط العالمة .JDAM GBU-31 الجزء العلوي فتحات الذيل
.JDAM في الصورة في األسفل بأرقام جزء توجيه
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قصف  باجل، الحديدة

تاريخ الضربة:              8 أكتوبر/ تشرين األول 2016
موقع الضربة:            مديرية باجل، محافظة الحديدة

اإلصابات المدنية:      مقتل ستة )بينهم أربعة أطفال وامرأة حامل( وإصابة امرأة  ُأخرى
األعيان التي قصفت: منازل مدنية في منطقة سكنية

-Mk من صنع أمريكي برأس حربي GBU-16 Paveway II نوع بقايا األسلحة:     قنبلة موجهة بالليزر 
                                83 وعروة تعليق من المرجح أنها صناعة إيطالية 

 



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

69

“استيقظت في الساعة الثالثة صباًحا على صوت غارة جوية ، واعتقدت أنها ضربت 
منزلنا. خرجنا من البيت وبدأنا بالجري شماال. عندما كنا نهرب ، واصلوا الضرب. مع 

الضربة الثانية. كنا ما نزال قريبين ، وأحرقنا اللهب. بعد دقيقتين ، ضربت القنبلة الثالثة 
منزل أخي والقنبلة الرابعة ضربت منزلنا “.

أيمان جابر 
 )25 سنة( 
شاهد عيان وأحد أفراد أسرة الضحايا

فــي حوالــي الســاعة 3 مــن صبــاح يــوم الســبت 8 أكتوبــر/ تشــرين األول 2016، أســقطت طائــرات التحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات أربــع قنابــل 
علــى منطقــة ســكنية بقريــة ديــر الحجــاري، مديريــة  باجــل، محافظــة الحديــدة. أســفر الهجــوم عــن مقتــل ســتة أفــراد مــن نفــس العائلــة - بمــن فيهــم 
امرأة حامل وأربعة أطفال يبلغون من العمر 10 سنوات أو أقل، ودمر أربعة منازل مدنية. تم العثور على بقايا ما يبدو أنها قنبلة  GBU-16 من 
صنــع الواليــات املتحــدة فــي مــكان الهجــوم. وفًقــا لشــهود العيــان ، كانــت طائــرات التحالــف تحلــق فــي ســماء املنطقــة ملــدة يوميــن قبــل الهجــوم. وكان 

أقــرب موقــع عســكري تــم تحديــده هــو حاجــز يســيطر عليــه الحوثيــون علــى بعــد 300 متــر.

كانــت أيمــان جابــر )25 ســنة( نائمــة عندمــا ســقطت أول قنبلــة لقــوات التحالــف. اســتيقظت علــى صــوت االنفجــار، معتقــدة أن منزلهــا قــد ضــرب. 
.  وبينمــا كانــوا يركضــون، ســقطت القنبلــة 

ً
أيمــان وعائلتهــا، بمــن فيهــم أبوهــا محمــد )65 ســنة( فــروا ســريعا مــن منزلهــم وبــدأوا بالركــض شــماال

الثانيــة. »كنــا مــا نــزال  قريبيــن، وأحرقنــا اللهــب«، وفًقــا أليمــان. وبعــد حوالــي دقيقتيــن انفجــرت قنبلــة ثالثــة فــي منــزل شــقيق أيمــان وقنبلــة رابعــة 
ضربــت منــزل أيمــان. ســوف تكتشــف أيمــان ســريعا أن أول قنبلتيــن أصابــت منزلهــا ابــن عمهــا ، حســني جابــر )35 ســنة(. قالــت »ال أســتطيع أن 

أصــدق أن ابــن عمــي وعائلتــه قــد ماتــوا ، وأننــا كنــا ســنموت  لــو لــم نهــرب. «

حســني وزوجتــه الحامــل قبــول )25 ســنة( وأطفالهــم - تقيــة )10 ســنوات(؛ فاطمــة )7  ســنوات( ســارة )4 ســنوات(؛ ومحمــد )3 ســنوات( - كلهــم 
قضوا نحبهم في الهجوم. قالت أيمان »لقد قذف بهم االنفجار خارج املنزل وتمزقت جثثهم«. تم تدمير منزل عمها علي في الهجوم كما تدمر منزلها 

ومنزل شــقيقها ومنزل حســني.

يتذكر محمد والد أيمان أنه اســتيقظ على صوت االنفجار األول وخرج من املنزل مع عائلته.  وقال »لم أســتطع أن أرى بســبب الظالم والدخان 
والغبــار. وأضــاف »وجدنــا الحًقــا جثــث ابــن أخــي حســني وزوجتــه و أطفالــه فــي كل مــكان. كان علينــا جمــع األشــالء «.

يبدو أن هجوم التحالف بقيادة السعودية واإلمارات  كان عشوائًيا.  لم يجد الباحثون و الشهود أي أهداف عسكرية في املنطقة وقت الهجوم. 
ــزة التــي تتــم عــن قصــد أو بتهــور هــي جرائــم حــرب. يفتــرض أن تكــون املنــازل أعيانــا مدنيــة. قبــل القيــام بالهجــوم، يجــب  ِمّيِ

ُ
الهجمــات العشــوائية غيــر امل

على الطرف املهاجم القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن األشخاص أو األشياء التي يجب مهاجمتها  أهداف عسكرية وليس مدنيين أو أعيانا 
مدنية.
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يبدو أن بقايا األسلحة التي عثر عليها في موقع الهجوم كانت زعانف 
 GBU-16 تحكــم لقنبلــة أمريكيــة الصنــع موجهــة بالليــزر مــن نــوع
وكانــت إحــدى القطــع املتبقيــة منقــوش عليهــا     170.Paveway II
Mk-  الرقم “83” – الذي من املحتمل أنه إشارة إلى الرأس الحربي
83 .171  باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن عالمــة “MS3314” – -املنقوشــة 
على إحدى القطع األخرى- ترتبط بعروة تعليق لقنبلة تزن 1000 

  172.MK-83  رطــل، وهــي متســقة  مــع الــرأس الحربــي

مــن املحتمــل أن يكــون التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات 
قــد اســتخدم قنبلــة GBU-16 Paveway II املوجهــة بأشــعة الليــزر 
فــي الهجــوم علــى ديــر الحجــاري.   MK-83 بــرأس حربــي  واملــزودة 

170      تقرير خبير األسلحة الذي استشارته مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. 
IR_05062018-029  )في 5 يونيو 2018( )ملف  مواطنة(  

171   معرف

172   معرف

إخطــارات عــام 2017 الرســمية إلــى الكونغــرس حــول املبيعــات املقترحــة 
لألســلحة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية تضمنــت مــا قيمتــه 298 مليــون 
دوالر مــن أنظمــة بيفــواي األســلحة  II Paveway و II   Paveway ، III و 
III املحســنة ونظام IV Paveway .173 بين عامي 2010 و 2013 ، ســلمت 

الواليــات املتحــدة لدولــة اإلمــارات 938 قنبلــة بيفــواي موجهــة.174  

يحتوي الرأس الحربيMk-83   على 202 كجم )445 رطل( من التركيبة 
H6، الشديدة االنفجار، وهي مادة 

 مستخدمة أيًضا في ما يسمى بـ »أم جميع القنابل« التابعة لسالح الجو 

173   وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية ، توجهات مبيعات األسلحة الرئيسية في 
الواليات املتحدة في عام 2017: مقارنة بين إدارة أوباما وترامب 6 )مارس 2018(.

174  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية 
املتحدة والحرب في

اليمن 19 )سبتمبر 2017(.

 .Mk-83 أمريكية الصنع، ُعثر عليها في موقع الهجوم على قرية دير الهجاري ، ويبدو أن الرقم 83 في الصورة على اليسار مرتبط بالرأس الحربي GBU-16 بقايا قنبلة
.Mk-83 في الصورة على اليمين مرتبطة مع عروات تعليق قنابل 1000 رطل ، والتي تتوافق مع ”MS3314“ العالمة
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ســتخدم إلحــداث أق�ســى انفجــار وأفــدح األضــرار 
ُ
األمريكــي.175   إن سلســلة Mk-80 للقنابــل منخفضــة الســحب، ذات األغــراض العامــة عــادة مــا ت

االنفجاريــة. 176 

 RWM تــدل العالمــات املتسلســلة علــى بقايــا عــروة تعليــق القنبلــة )التــي تربــط القنبلــة بالطائــرة( شــارت إلــى أن العــروة صنعــت بواســطة شــركة
Italia S.P.A ، وهي شــركة إيطالية تابعة للشــركة األملانية راينميتال إيه جي. 177  في أبريل/ نيســان 2018، رفعت منظمة املركز األوروبي للحقوق 
الدستورية واإلنسانية ومنظمة مواطنة والشبكة اإليطالية لنزع السالح ) Rete Italiana per Il Disarmo( شكوى جنائية في إيطاليا ضد شركة 
RWM Italia S.P.A والســلطة الوطنيــة اإليطاليــة لتصديــر األســلحة.178 طلبــت الشــكوى أن يقــوم املدعــي العــام فــي رومــا بالتحقيــق فــي املســؤولية 
الجنائيــة املحتملــة للشــركة واملســؤولين الحكومييــن لتصديــر عــروة تعليــق القنبلــة املســتخدمة فــي هجــوم التحالــف املميــت علــى ديــر الحجــاري.179 

175   تقرير خبير األسلحة الذي استشارته مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. DR_03042018-003 ) )في 16 أبريل 2018( )ملف مواطنة( ؛ ياسمين طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم 
هذه املتفجرة األسترالية تحت املاء ، أنفرس )    14 أبريل 2017  (، 

 .https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-compositionexplosive 

176   ديناميات عامة لتوفير أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ،  ديفنز وورلد نت، 
) 31 أغسطس ، 2016( ، 

 .http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

177    املركز األوروبي للحقوق الدستورية واإلنسانية ، املسؤولية األوروبية عن جرائم الحرب في اليمن – تواطؤ شركة إيطالية تابعة لشركة أملانية لتصنيع األسلحة وهيئة إيطالية لتصدير 
األسلحة 1 )أبريل 2018( ،

  . https://www.ecchr.eu/fileadmin/Fallbeschreibungen/CaseReport_Yemen_Italy_Arms_ECCHR_Mwatana_ReteDisarmo_20180418.pdf

178  معرف. في 2.

179  معرف



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

72

قصف  الظهار، إب 2

تاريخ الضربة:              24 سبتمبر/ أيلول 2016
موقع الضربة:            مديرية الظهار، محافظة إب

الخسائر المدنية:        ستة قتلوا )بينهم ثالثة أطفال وامرأة( وجريحة )امرأة(
األعيان التي ُقصفت: مبنى شقق سكنية مدني

Mk-82 أمريكية الصنع برأس حربي GBU-12 Paveway II نوع بقايا األسلحة:     قنبلة موجهة بالليزر
                                مصنع األسلحة: رايثيون 

خصل من شعر شخص وقميص ملطخ بالدماء ، يعتقد أن كالهما ينتمي إلى ضياء الدعيس البالغ من العمر 3 سنوات أو محمد الدعيس البالغ من العمر 4 سنوات. قتل 
كال الطفلين في الهجوم، وتشوهت جثتيهما.
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“ لم َأر سوى أريج الجماعي، التي كانت تبلغ 11 عاًما من العمر. كانت في حالة 
فظيعة. كانت ساقاها ممزقتين، وجسدها محترق. لملمتها في بطانية، ثم ذهبت 
للبحث عن بقية العائلة. لم أجد أًيا منهم ألنهم سقطوا جميًعا إلى الشارع. ذهبت 

ألرى محمد الجماعي ووجدته محترًقا بالكامل. زوجته رقية وابنه عبد الرحمن ، 
كانا محترًقين أكثر ، ووجدت أبناء هاجر ، ضياء ومحمد الدعيس.  كانت جثتاهما 

مشوهتين. “ 

  شاهد عيان مجهول
 )25 سنة(

فــي حوالــي الســاعة 9:15 مســاًء مــن يــوم الســبت 24 ســبتمبر/ أيلــول 2016، هاجمــت طائــرات التحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات مبنــى شــقق 
ســكنية قريًبــا مــن منطقــة مفــرق جبلــة، مديريــة الظهــار بمحافظــة إب، وقتلــت ســتة أفــراد مــن نفــس العائلــة -بينهــم ثالثــة أطفــال وامــرأة– وإصابــة 

امــرأة اخــرى. اســتخدم التحالــف قنبلــة GBU-12 األمريكيــة الصنــع فــي الضربــة.

كان الهــدف العســكري األقــرب الــذي تــم تحديــده هــو مكتــب للشــرطة  يســيطر عليــه الحوثيــون علــى بعــد حوالــي 500 متــر مــن املبنــى الســكني. أحــد 
شــهود العيــان، يعمــل بالقــرب مــن املبنــى، وصــل إلــى مســرح الهجــوم ووجــد هاجــر الجماعــي )26 ســنة( مصابــة بجــروح شــظايا فــي قدمهــا وتبحــث عــن 
أطفالهــا الصغــار. كانــت هاجــر فــي شــقة عمهــا عندمــا انفجــرت قنبلــة التحالــف، كان أطفالهــا وأفــراد األســرة اآلخريــن فــي الطابــق العلــوي. الشــاهد/ة 
مجهــول/ة  الهويــة ، أحضــر/ت هاجــر إلــى منــزل عــم آخــر مــن أعمامهــا الذيــن عاشــوا فــي الجــوار، ثــم عــاد/ت إلــى البنايــة الســكنية اململــوءة بالدخــان 

ــا عــن عائلــة هاجــر.    
ً
وذهــب/ت إلــى الطابــق العلــوي بحث

قــال شــاهد العيــان: »لــم أر ســوى أريــج الجماعــي، التــي كانــت تبلــغ 11 عاًمــا مــن العمــر. كانــت فــي حالــة فظيعــة. كانــت ســاقاها ممزقتيــن، وجســدها 
محتــرق. مللمتهــا فــي بطانيــة، ثــم ذهبــت للبحــث عــن بقيــة العائلــة. لــم أجــد أًيــا منهــم ألنهــم ســقطوا جميًعــا إلــى الشــارع. ذهبــت ألرى محمــد الجماعــي 
يــن أكثــر، ووجــدت أبنــاء هاجــر؛ ضيــاء )3 ســنوات( 

ً
ووجــدت أنــه احتــرق بالكامــل. زوجتــه رقيــة )39 ســنة( وابنــه عبــد الرحمــن )24 ســنة( كانــا محترق

ومحمــد الدعيــس )4 ســنوات( وكانــت جثتاهمــا مشــوهتين. «

وكان شــاهد عيــان آخــر، يرغــب أيًضــا فــي عــدم الكشــف عــن هويتــه، بالقــرب مــن البنايــة فــي وقــت الهجــوم الــذي شــنه التحالــف وتذكــر قائــال: »لقــد 
شــعرنا بالرعــب، وهربنــا لالختبــاء وراء مبنــى قريــب. وعندمــا كنــا متأكديــن أنــه لــن تكــون هنــاك ضربــة ثانيــة، ذهبنــا إلــى املبنــى الــذي تــم قصفــه حتــى 
نتمكــن مــن مســاعدة الضحايــا، عائلــة محمــد الجماعــي. لقــد صدمنــا عندمــا وجدناهــم ملقييــن علــى األرض، خــارج املبنــى، و فــي حالــة ســيئة للغايــة.«

يبدو أن هجوم التحالف بقيادة السعودية واإلمارات كان عشوائًيا. الباحثون والشهود لم يجدوا أي أهداف عسكرية في املنطقة وقت الهجوم. 
الهجمــات العشــوائية التــي تتــم عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب. يفتــرض أن تكــون املنــازل أعياًنــا مدنيــة. قبــل القيــام بالهجــوم، يجــب علــى الطــرف 
املهاجم القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن األشــخاص أو األشــياء التي يجب مهاجمتها هي أهداف عســكرية وليس مدنيين أو أعياًنا مدنية.  
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قــام فريــق تقييــم الحــوادث املشــترك )JIAT( بمراجعــة هــذا الهجــوم.180   ادعــى 
الفريق أن قوات التحالف استهدفت مبنى مقر القيادة العسكرية للحوثيين 
الواقعــة علــى بعــد أكثــر مــن كيلومتــر واحــد مــن مبنــى الشــقق الســكنية181   وأن 
»التحالــف لــم يســتهدف مبنــى ســكني.«182  لكــن نتائــج الفريــق تتعــارض مــع 
شهادات شهود العيان وغيرها من األدلة التي جمعتها منظمة مواطنة، والتي 
تشــير إلــى أن التحالــف قصــف مبنــى الشــقق الســكنية. كمــا أن  تعــارض نتائــج 
الفريــق أيًضــا مــع نتائــج فريــق خبــراء األمــم املتحــدة الــذي خلــص بعــد تحقيقــه 

الخــاص إلــى أن التحالــف هاجــم مجمــع إب الســكني.

اســتعاد باحثــو مواطنــة جــزًءا مــن هيــكل جنــاح وحــدة قنابــل موجهــة أمريكيــة 
الصنع  )GBU( في موقع الهجوم على املبنى السكني.183  رقم الجزء املنقوش 
مرتبــط مــع زعنفــة التوجيــه للقنبلــة   ،”837760-4“  ، علــى بقايــا األســلحة 
GBU-12 Paveway II املوجهــة بالليــزر . 184 العالمــة »96214« – هــي رقــم 

180  وكالة الصحافة السعودية ، JIAT تعقد مؤتمرا صحفيا 2 )19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017( ،
.https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1689418 

181    معرف.

182    معرف.

183     تقرير خبير األسلحة الذي تشاورت معه مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. 
IR_05062018-027  )في 5 يونيو/ حزيران 2018( )ملف مواطنة(

184    معرف.

بقايا من القنابل الموجهة بالليزر GBU-12 Paveway II المصنعة في الواليات المتحدة 
 ، ”FOR USE ON MK82“ والتي قتلت ستة من أفراد عائلة الجماعي. كما تشير العالمة
إلى أنه تم تركيب رأس حربي Mk-82 على قنبلة GBU-12. ترتبط العالمة “837760-4” 

 Raytheon تحدد العالمة “96214” شركة .Mk-82 / GBU-12 بالزعنفة اإلرشادية لـ
كشركة مَصنعة للسالح.

الكيــان التجــاري والحكومــي  )CAGE( لرايثيــون- و يحــدد رايثــون 
  ”FOR USE ON MK82  “ الكلمــات   للســالح.185   ــع  كُمصّنِ
مطبوعــة أيضــا علــى األجــزاء    )82 )لإلســتعمال علــى إم كيــه 
املتبقيــة، ممــا يــدل علــى أن الــرأس الحربــي MK-82   الــذي يــزن 
227 كيلوغراًمــا )500 رطــل(186  تــم تثبيتــه علــى زعنفــة القنبلــة   
مــن  رطــل(   190( كجــم   87 علــى   MK-82 يحتــوي   .GBU-12
تركيبــة املــادة H6، وهــي مــادة شــديدة االنفجــار تســتخدم أيًضــا 
فــي مــا يســمى  فــي ســالح الجــو األمريكــي  بـــ«أم جميــع القنابــل«.187 
سلسلة Mk-80 من القنابل ذات السحب املنخفض واألغراض 
 مــا تســتخدم إلحــداث أق�ســى قــدر مــن االنفجــار 

ً
العامــة عــادة

واألضرار املدمرة .188  في أغسطس/ آب 2016 ، حصلت شركة 
علــى عقــد  األمريكــي،  الدفــاع  مقــاول   ،General Dynamics
بعــدة مالييــن مــن الــدوالرات لتزويــد اململكــة العربيــة الســعودية 

189. MK-82  و دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بأغلفــة قنبلــة

اإلخطارات الرسمية لعام 2017 إلى الكونغرس بشأن املبيعات 
املقترحة لألسلحة إلى اململكة العربية السعودية وشملت 298 
مليــون دوالر لـــ Paveway II و III و Paveway II و III املحّســن و 
Paveway IV أنظمــة األســلحة .190  بيــن عامــي 2010 و 2013، 
ســلمت الواليــات املتحــدة إلــى دولــة اإلمــارات 938 قنبلــة بيفــواي 

185  بحث CAGE ،96214  ) آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018(
 http://www.govcagecodes.com/?code=96214&company=#results

186  تقرير خبير األسلحة الذي تشاورت معه مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع 
التقرير  IR_05062018-027؛ تقرير خبير األسلحة الذي تشاورت معه مواطنة 

لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير DR_03042018-002 )في 16 ابريل/ نيسان 2018( 
)ملف مواطنة(

187   معرف ؛ ياسمين طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات 
األسترالية تحت املاء ،

 إنفرس)14 أبريل/ نيسان 2017( ،
https://www.inverse.com/article/30368-moth- 

 .er-of-all-bombs-moab-h6-composition-explosive

188  جنرال داينمكس لتوفير أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا 
والعراق ،  ديفنس وورلد دوت نت  ، )31 اغسطس/ آب 2016(

http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Pro-
vide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

189  معرف.

190  وليام هارتونغ ، مراقب مساعدة األمن ، يتجه نحو مبيعات األسلحة 
الرئيسية في الواليات املتحدة في عام 2017:

مقارنة بين إدارة أوباما واإلثباتات 6 )مارس/ آذار 2018(.
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موجهة. 191  قام التحالف بقيادة الســعودية واإلمارات بإلقاء قنبلتي GBU-12 و Mk-82 أمريكيتي الصنع على املدنيين والبنية التحتية املدنية 
مــراًرا وتكــراًرا منــذ بــدء الحــرب. ذكــرت �ســي ان ان التحالــف اســتخدم قنبلــة لوكهيــد مارتــن بيفــواي ماركــة 82،  فــي أغســطس/ آب 2018 فــي غــارة 
جويــة علــى حافلــة مدرســية أودت بحيــاة العشــرات مــن األطفــال . مــن املحتمــل أن تتضمــن عشــر  هجمــات مــن 27 هجمــة غيــر قانونيــة للتحالــف 

. 192 Mk-82 موثقــة فــي هــذا التقريــر قنابــل

   

  

191  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة والحرب في
اليمن 19 )سبتمبر 2017(.

 في اليمن بواسطة الواليات املتحدة األمريكية ، �سي إن إن   )17 أغسطس/ آب  2018( ،
ً

192  نعمة الباقر وآخرون ، تم توريد قنبلة أسفرت عن مقتل 40 طفال
 .https://www.cnn.com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-intl/index.html

بناء على صرامة منهجية  مواطنة،  لم تتمكن املنظمة  من تحديد القنبلة املستخدمة في هجوم الحافلة املدرسية بشكل إيجابي.
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قصف التعزية، تعــز

تاريخ الضربة:                6 فبراير/ شباط 2016
موقع الضربة:              مديرية التعزية، محافظة تعز

الخسائر المدنية:           قتيالن )طفل وامرأة(
األعيان المستهدفة:     منزل مدني في حي سكني

نوع بقايا األسلحة:        رأس حربي Mk-82 من صنع الواليات المتحدة

 Mk-80 فــي حوالــي الســاعة 1:30 مــن صبــاح يــوم الســبت 6 فبرايــر/ شــباط 2016 ، ألقــت طائــرات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات قنبلــة
تلت زوجة حمود وابنته البالغة من العمر 14 عاًما 

ُ
أمريكية الصنع على منزل حمود قايد في قرية املقصاص، مديرية التعزية، محافظة تعز. ق

فــي الهجــوم ودمــر نصــف املنزل.

لســنوات، كان حمود قايد وأبناؤه الثالثة يســافرون ذهاًبا وإياًبا إلى الســعودية ومنها، من أجل العمل لكســب املال، واالدخار من أجل مســتقبل 
األســرة، ع�ســى أن يعيشــوا فــي يــوم مــن األيــام بشــكل مريــح فــي وطنهــم. وعلــى مــدى العقــود القليلــة املاضيــة، عــاش العديــد مــن اليمنييــن وعملــوا فــي 
الســعودية لدعــم أســرهم فــي اليمــن. فــي وقــت الهجــوم، كان حمــود وابنــه بســام فــي الســعودية. وكان باقــي أفــراد األســرة فــي املنــزل فــي املقصــاص، حيــث 
 

ً
: »لقد عملنا ليال

ً
 من ثالثة طوابق كان بصدد تأثيثه. تفكر علوان، ابن حمود )24 سنة( في ذلك نادًبا حظه قائال

ً
كان حمود قد بنى مؤخًرا منزال

ونهــاًرا فــي الســعودية – أنــا وإخوتــي وأبــي، - لبنــاء املنــزل. ظــل والــدي مغترًبــا لفتــرة طويلــة، وكنــا نوفــر املــال و نّدخــره لبنــاء هــذا املنــزل حتــى نتمكــن مــن 
العيــش فــي بلدنــا. بنينــا هــذا املنــزل بعــد الكثيــر مــن العمــل خــارج البــالد ، وفــي النهايــة، تأتــي الطائــرات  وتدمــره بــدون ســبب وبــال مبــاالة . مــات النــاس 

دون أن يفعلــوا شــيًئا يســتحقون بــه هــذا املصيــر «.   

عاش بســام في الشــقة الشــمالية في الطابق األر�سي مع زوجته وابنته الشــابة. ابن آخر من أبناء حمود، باســم، عاش في األعلى مباشــرة في الشــقة 
الشــمالية فــي الطابــق الثانــي مــع زوجتــه وابنتــه الصغيــرة. عــاش علــوان مــع زوجتــه فــي الشــقة الجنوبيــة فــي الطابــق األر�ســي، وزوجــة حمــود صفيــة 

البالغــة مــن العمــر 42 عاًمــا وابنتهــا ســمية البالغــة مــن العمــر 14 عاًمــا عاشــا مباشــرة فــوق علــوان، فــي الشــقة الجنوبيــة فــي الطابــق الثانــي.

فــي ليلــة الغــارة الجويــة، كانــت طائــرات التحالــف تحلــق فوقهــم لبضــع ســاعات، كمــا يتذكــر علــوان. لــم يتخيــل هــو وشــهود العيــان اآلخــرون أن 
الطائــرات ســتقصف القريــة ألن أقــرب موقــع عســكري معــروف كان يبعــد حوالــي ثالثــة كيلومتــرات إلــى الشــرق. افتــرض الســكان أن التحالــف كان 
يستعد لضرب ذلك املوقع أو موقع آخر للحوثي. في حوالي الساعة الواحدة صباًحا، اشتد صوت الطائرات. بعد حوالي ثالثين دقيقة، حين كان 
معظــم أفــراد األســرة يغطــون فــي نــوم عميــق، ضربــت قنبلــة البنايــة، وأصابــت شــقة صفيــة )42 ســنة( فــي الطابــق الثانــي.  وابنتهــا ســمية )14 ســنة(  
توفيتــا علــى الفــور. الطابقــان الثانــي والثالــث مــن العمــارة تــم تدميرهمــا  فــي الهجــوم، وأصيــب الطابــق األول بأضــرار بالغــة. كان يمكــن للجيــران  أن 
يســمعوا صرخــات الرعــب التــي تجمــد الــدم فــي العــروق  مــن أفــراد األســرة اآلخريــن فــي العمــارة - بمــا فــي ذلــك األطفــال الصغــار والنســاء - الذيــن نجــوا 

مــن الهجوم.



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

77

“زوجات إخوتي واألطفال الصغار في المنزل أصبحوا اآلن خائفين للغاية من صوت 
الطائرات، وخاصة في الليل. إنهم ال يريدون أن يعيشوا في منزلنا، الذي قصف 

نصفه، لكن ال توجد لدينا فرصة للمغادرة إلى منزل آخر اآلن. ال نزال مرتبكين وخائفين 
وقلقين للغاية من أننا سنستهدف مرة أخرى بضربة جوية. هذا هو السؤال المرعب. 

ماذا يجب أن أقول عندما يسألني شخص من العائلة أو أحد األطفال عما إذا كنا 
سنستهدف مرة أخرى؟”

علوان قايد 
 )24 سنة( 
sأحد أفراد أسرة الضحايا

يعيــش شــاهد العيــان عبــد اإللــه محمــود )37 ســنة( علــى بعــد حوالــي 150 متــر مــن منــزل قايــد، ويتذكــر صــوت االنفجــار الــذي هــز األرض و ضــوءه 
األحمــر الــذي يعمــي البصــر. وســرعان مــا وصــل هــو وبعــض الجيــران اآلخريــن إلــى مــكان الحــادث بمصابيــح كهربائيــة الســتعادة جثــث الضحايــا مــن 
 الفتــاة الصغيــرة ، ســمية، كانــت يدهــا مقطوعــة عــن ذراعهــا بســبب شــظية، وكانــت مضرجــة بالــدم فــي 

ً
تحــت األنقــاض.  أفــاد قائــال:» أخرجنــا أوال

جميــع أنحــاء جســدها. طــارت شــظايا أخــرى أيضــا واســتقرت فــي معدتهــا وصدرهــا. كانــت قــد ماتــت بالفعــل« . توفيــت صفيــة والــدة ســمية علــى بعــد 
حوالي ثمانية أمتار عن ابنتها. »كانت في حالة سيئة للغاية ألن الشظايا من االنفجار اخترقت رأسها. « قال عبداإلله: »عندما أخرجناها من تحت 
أنقاض املنزل، كان وجهها مغطى بالدماء. كانت مصابة بالعديد من الجروح في وجهها وخلف رأسها، وكان دماغها يخرج تحت عينيها. كان هناك 
ثقــب بحجــم القلــم الرصــاص فــي الجانــب األيســر مــن وجههــا.« بمجــرد أن تجمعــت العائلــة، أخــذ القرويــون الجثاميــن إلــى املســجد القريــب لصــالة 

الجنــازة، ثــم دفنــوا األم وابنتهــا فــي مقبــرة املقصــاص.   

عندمــا أجــرى باحثــون مــن منظمــة مواطنــة مقابلــة مــع علــوان بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى الضربــة، كان شــقيقه باســم مــا يــزال يعانــي مــن رضــة 
نفســية وصدمة شــديدة. كانت العائلة تعيش في رعب من هجوم آخر. قال علوان مفســًرا: »زوجات إخواني واألطفال الصغار في املنزل أصبحوا 
اآلن غايــة فــي الخــوف مــن صــوت الطائــرات، خاصــة فــي الليــل«، أوضــح علــوان: »إنهــم ال يريــدون العيــش فــي منزلنــا الــذي تــم  قصــف نصفــه، لكــن 
ال توجــد فرصــة لنــا للمغــادرة إلــى منــزل آخــر اآلن. مــا زلنــا مرتبكيــن وخائفيــن وقلقيــن للغايــة مــن أننــا سنســتهدف مــرة أخــرى بضربــة جويــة. هــذا هــو 

الســؤال املرعــب: مــاذا يتعيــن علــي أن أقــول عندمــا يســألني شــخص مــن األســرة أو أحــد األطفــال عمــا إذا كنــا سنســتهدف مــرة أخــرى؟ «

يبــدو أن هجــوم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات كان عشــوائًيا. لــم يجــد الباحثــون والشــهود أي أهــداف عســكرية فــي املنطقــة وقــت الهجــوم. 
الهجمات العشوائية التي تتم عن قصد أو بتهور هي جرائم حرب. يفترض أن تكون املنازل أعياًنا مدنية. قبل القيام بالهجوم، يجب على الطرف 
املهاجم القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن األشخاص أو األشياء التي يجب مهاجمتها هي أهداف عسكرية وليس مدنيين أو أعياًنا مدنية.

تــب علــى غــالف القنبلــة 
ُ
تــم العثــور علــى بقايــا كثيــرة مــن غــالف قنبلــة أمريكيــة الصنــع - MK-82 – فــي موقــع هجــوم فبرايــر/ شــباط 193.2016   ك

عبارات  »قنبلة  MK82 فارغة « و» منظومة بركان للذخيرة« ، في إشارة إلى شركة حكومية تابعة لدولة اإلمارات. وفًقا لخبير أسلحة استشارته 

193  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. IR_03052018-020 )3 مايو/ أيار 2018( ) في ملف مواطنة (  
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منظمــة مواطنــة، مــن املحتمــل أن تكــون القنبلــة األمريكيــة الصنــع 
قــد عبئــت باملتفجــرات فــي مصنــع  التــي كانــت فارغــة فــي البدايــة  

الذخيــرة بــركان فــي دولــة اإلمــارات .194

  إن Mk-82 رأس حربــي يبلــغ وزنــه 227 كيلوغرامــا )500 رطــل( 
 ،H6 87 كيلوغرامــا )190 رطــال( مــن تركيبــة املــادة  يحتــوي علــى 
وهــي مــادة شــديدة االنفجــار تســتخدم أيًضــا فــي مــا يســمى  فــي ســالح 
مــن   Mk-80 سلســلة  بـــ»أم جميــع القنابــل«.195  الجــو األمريكــي  
واألغــراض العامــة تســتخدم  القنابــل ذات الســحب املنخفــض، 
   196. عــادة إلحــداث أق�ســى قــدر مــن االنفجــار واألضــرار املتفجــرة 
الدفــاع األمريكــي جنــرال  حصــل مقــاول   ،  2016 فــي أغســطس 
دايناميكــس علــى عقــد بعــدة مالييــن مــن الــدوالرات لتزويــد اململكــة 
قنابــل  بأغلفــة  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 

  197Mk-82

بالليــزر  املوجهــة  القنابــل  مــن  جــزء   MK-82 الحربيــة  الــرؤوس 

194  معرف.

195   تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع 
التقرير. DR_03042018-004  )16 أبريل/ نيسان 2018( ) في ملف مواطنة( ؛ ياسمين 

طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرة األسترالية تحت املاء ، انفرس )14 
ابريل/ نيسان 2017(

https://www.inverse.com/article/30368-moth-
.er-of-all-bombs-moab-h6-compositionexplosive

196   ديناميات عامة لتوفيرأغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق 
، ديفينس وورلد نت ) 31 أغسطس / آب 2016( ،

http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Pro-
vide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

197  معرف.

GBU-12 بيفواي الثانية، التي تصنعها كٌل من شركتي رايثيون ولوكهيد 
إلــى الكونغــرس حــول   2017 اإلخطــارات الرســمية لعــام    198  . مارتــن 
املبيعــات املقترحــة لألســلحة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية مــا قيمتــه 
298 مليــون دوالر مــن أنظمــة األســلحة بيفــواي الثانيــة والثالثــة، وأنظمــة 
بيفــواي املحّســنة الثانيــة والثالثــة وأنظمــة األســلحة  بيفــواي الرابعــة.199  
2013 ، ســلمت الواليــات املتحــدة لدولــة اإلمــارات   2010 و  بيــن عامــي 
سقطت قنابل Mk-82 أمريكية الصنع 

ُ
938 قنبلة بيفواي موجهة..200  أ

علــى املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة بشــكل متكــرر منــذ بدايــة الحــرب. 
ذكــرت شــبكة �ســي إن إن أن التحالــف اســتخدم قنبلــة لوكهيــد مارتــن 
2018 علــى حافلــة  Mk-82  بيفــواي فــي غــارة جويــة فــي أغســطس/ آب 
دينــت علــى نطــاق واســع 

ُ
مدرســية أودت بحيــاة العشــرات مــن األطفــال وا

201 عشــر من الهجمات الســبعة والعشــرين غير املشــروعة كما يبدو  التي 

شــنتها  قــوات التحالــف واملوثقــة فــي هــذا التقريــر قــد تكــون  اســتخدمت 
. MK-82 فيهــا  قنابــل

198  انظر تمديد لفترة خمس سنوات على إنتاج صواريخ بيفواي 2  ، ديفينس إندستري ديلي  
)13 أغسطس / آب 2018( ،

https://www.defenseindustrydaily.com/usaf-issues-fy-2011-2016-order-for-gbu-12-
 ./paveway-ii-bombs-07017

199  وليام هارتونغ ، مراقب مساعدة األمن ، يتجه نحو مبيعات األسلحة الرئيسية في الواليات 
املتحدة في عام 2017: مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب 6 )مارس/ آذار 2018(.

200   وليم هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية 
املتحدة والحرب في اليمن 19 )سبتمبر/ أيلول 2017(.

 في اليمن تم توفيرها من قبل الواليات 
ً

201  نعمة الباقر وآخرون ، القنبلة التي قتلت 40 طفال
املتحدة ، �سي إن إن )17 أغسطس/ آب 2018( ،

https://www.cnn.com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-intl/
.index.html

 بناء على صرامةمنهجية ، لم يتمكن مواتانا من تحديد القنبلة املستخدمة في هجوم الحافلة 
املدرسية بشكل إيجابي

بقايا غالف قنبلة أمريكية الصنع من طراز Mk-82 تم استخدامه في الهجوم على منزل حمود قايد )فتاة في الصورة على اليمين موضحة للقياس(. تشير عالمة “أنظمة 
الذخائر بركان” إلى أن القنبلة الفارغة في البداية ربما كانت محملة بالمتفجرات في مصنع الذخيرة الخاص بأنظمة الذخائر بركان ، وهي شركة حكومية إماراتية.
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قصف حرض ، حجة 2

تاريخ الضربة:             12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015
موقع الضربة:           مديرية حرض، محافظة حجة

الخسائر المدنية:        قتيالن وثالثة جرحى
األعيان التي قصفت: مزرعة مدنية

نوع بقايا األسلحة:     قنبلة عنقودية CBU-58 أمريكية الصنع و ذخائر صغيرة BLU-63 )محتمل(

فــي حوالــي الســاعة الثانيــة بعــد ظهــر يــوم الخميــس 12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
2015 ، أســقطت طائــرات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات قنبلــة - مــن 
- علــى مزرعــة   CBU-58 املحتمــل أن تكــون عنقوديــة أمريكيــة الصنــع طــراز
املواطــن املدنــي محمــد الســاحلي )65 ســنة( فــي قريــة الُعســيلة، مديريــة حــرض، 
هاجمــت الطائــرات مجموعــة مــن الشــباب كانــوا يقومــون  محافظــة حجــة. 
بتثبيــت مضخــة ميــاه فــي املزرعــة. أســفر الهجــوم عــن مقتــل اثنيــن مــن الرجــال 

الخمســة علــى الفــور، وإصابــة الثالثــة الباقيــن ، وإضــرام النــار فــي املزرعــة.

بعد ظهر يوم الضربة، كان علي )33 سنة( وعثمان ساحلي )19 سنة( يقومون 
بإصالح مضخة مياه والدهم مع أبناء عمومتهم – إبراهيم قديش )19 سنة(، 
كانــت طائــرات  ســنة(.   23( بيــس 

ُ
ومحمــد ل وهــو مهنــدس،   – ومحمــد قديــش 

التحالــف تحــوم فــوق رؤوســهم، كمــا تفعــل كل يــوم، يتذكــر علــي، لكــن الشــبان 

لــم يتوقعــوا أن يتعرضــوا للضــرب ألن أقــرب موقــع عســكري 
كان نقطــة تفتيــش تقــع علــى بعــد حوالــي 500 متــر شــمال شــرق 
املزرعــة. فجــأة، بينمــا كان الرجــال يقومــون بتفكيــك املضخة، 
انفجــرت قنبلــة، فمزقــت جســم  محمــد قديــش إلــى ثــالث قطــع 
بيــس بجــروح شــظايا فــي رأســه. أصيــب علــي 

ُ
وقتلــت محمــد ل

بجــروح شــظايا فــي فخــذه وســاقه، وأصيــب عثمــان بكســر بالــغ 
صيــب إبراهيــم 

ُ
فــي عظمــة الفخــذ وجــروح شــظايا فــي ســاقه ، وأ

بجــروح شــظايا فــي وجهــه وظهــره وفخــذه وســاقه.

تمكن إبراهيم، رغم إصابته بجروح خطيرة، من الوصول إلى 
قرية على بعد حوالي اثنين كيلومترات عن املزرعة حيث وجد 
شخًصا أخذه إلى املنزل، وأخبر عمه بما حدث، وعاد إلى مكان 
الضربة في سيارة مع عمه وغيره من أهل القرية النتشال علي 
وعثمــان، الــذي كان فاقــد الوعــي. تــم نقــل الشــبان الثالثــة إلــى 
مستشــفى منظمــة أطبــاء بــال حــدود فــي عبــس، حيــث تمت إزالة 

بعض الشظايا من أجسادهم.

يبــدو أن هجــوم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات 
علــى مضخــة ميــاه ومزرعــة انتهكــت قوانيــن الحــرب. ولــم يجــد 
وقــت  املنطقــة  فــي  هــدف عســكري  أي  والشــهود  الباحثــون 
الهجــوم. قبــل شــن الهجــوم يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام 
بكل ما هو ممكن للتحقق من أن األشــخاص أو األشــياء املراد 
مهاجمتهــا أهــداف عســكرية وليــس مدنيينــأو أعياًنــا مدنيــة. 
الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم 

حــرب.
بقايا قنبلة عنقودية من طراز CBU-58 أمريكية الصنع استخدمت في الهجوم على مزرعة 

محمد سهلي. ويبدو أن الصورة المتبقية هي وحدة ذيل القنبلة. تنشر القنبلة العنقودية 
CBU-58 حوالي 650 ذخيرة صغيرة من طراز BLU-63 على نطاق واسع وبال تمييز.
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“لقد ألقت الطائرات فجأة وبشكل متعمد قنبلة. لم نتوقع أن نتعرض للهجوم من 
غارة جوية لعدم وجود حوثيين أو عسكريين أو نقاط تفتيش عسكرية. “

علي الساحلي  
 )33 سنة( 
أصيب في الهجوم

ُوجدت بقايا أسلحة يبدو أنها جزء من قنبلة عنقودية أمريكية الصنع طراز CBU-58، في موقع الهجوم. 202   يبلغ وزن القنبلة  430  كيلوغرام 
عبــأ بحوالــي 650 مــن الذخائــر الصغيــرة BLU-63  التــي تتفــرق علــى نطــاق واســع وتحــدث تأثيــرات عشــوائية .203 تــم تصميــم هــذه 

ُ
)950 رطــل( ت

الذخائــر الصغيــرة الكرويــة شــديدة االنفجــار إللحــاق اإلصابــات الناجمــة عــن االنفجــار والتفتــت ولهــا دائــرة ذات نصــف قطــر فتــاك يصــل إلــى 137 
متــر )450 قــدم( .204 

وفًقا ملســح هيومن رايتس ووتش للسياســات الســعودية بين عامي 1970 و 1995 .205  ألقت قوات التحالف بقيادة الســعودية واإلمارات قنابل 
عنقوديــة أمريكيــة الصنــع علــى املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة مــرارا وتكــرارا منــذ بدايــة الحــرب. فــي عــام 2016، ذكــرت هيومــن رايتــس ووتــش أن 
التحالــف أســقط قنبلتيــن CBU-58 علــى األقــل علــى منطقــة ســكنية مكتظــة بالســكان فــي العاصمــة اليمنيــة ، صنعــاء ، فــي وقــت مبكــر مــن يــوم 6 
ينايــر/ كانــون الثانــي.206   الهجــوم قتــل ولــدا فــي ال 15 مــن العمــر، وأصــاب ثالثــة  أشــخاص و أشــعل النيــران فــي 20 ســيارة، وألحــق أضــراًرا بســتة 
قــذف مــن الجــو  أو التــي 

ُ
. 207  قــوات التحــاف اســتعملت  أيضــا أنواًعــا أخــرى مــن القنابــل العنقوديــة األمريكيــة الصنــع -ســواء التــي ت

ً
وعشــرين منــزال

تطلق من األرض - في اليمن، بما في  ذلك  CBU-105، و CBU-87، والصاروخ M26.208   من بين سبعة وعشرين هجوم غير شرعي على ما يبدو 
للتحالــف تــم توثيقهــا فــي هــذا التقريــر هنــاك خمــس هجمــات مــن املرجــح أن تكــون اســتعملت فيهــا قنابــل عنقوديــة أمريكيــة الصنــع.

يشــترط القانــون اإلنســاني الدولــي علــى أطــراف النــزاع اتخــاذ كل مــا هــو ممكــن مــن االحتياطــات الالزمــة لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق باملدنييــن، بمــا 
في ذلك اختيار وســائل الهجوم. تنفجر الذخائر الصغيرة العنقودية على مســاحة واســعة وال يمكن توجيهها إلى أهداف عســكرية محددة. حتى لو 
لــم ُيقتــل أو ُيجــرح مدنيــون فــي الهجــوم، فــإن الذخائــر الصغيــرة التــي لــم تنفجــر-  التــي ال يمكــن أن تميــز بيــن املدنييــن واملقاتليــن - قــد تقتــل أو تصيــب 
املدنيين بعد بشــهور أو ســنوات. من الصعب للغاية، إن لم يكن من املســتحيل، اســتخدام األســلحة العنقودية في إطار االمتثال للقانون الدولي 

اإلنســاني. االتفاقيــة الدوليــة  حــول الذخائــر العنقوديــة تحظــر الذخائــر اســتخدام وإنتــاج وتخزيــن الذخائــر العنقوديــة لهــذا الســبب.

202     تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. DR_03052018-015 )3 مايو/ أيار 2018( )في ملف مواطنة(

203  معرف.

204  معرف

205  هيومن رايتس ووتش ، دراسة مسحية  للسياسة واملمارسة بخصوص الذخائر العنقودية 49 )فبراير/ شباط 2007( ،
 .https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/arms/cluster0207/cluster0207web.pdf

206   هيومن رايتس ووتش ، اليمن: التحالف يلقي قنابل عنقودية في العاصمة )7 يناير /  كانون الثاني 2016( ،
 .https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0

207    سودارسان راغافان ، قنبلة عنقودية صنعت في أمريكا أزهقت حياة في العاصمة اليمنية ، واشنطن بوست )10 يوليو/ تموز 2016(
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-cluster-bomb-made-in-america-shattered-lives-inyemens-capital/2016/07/08/e3b722cc-283d-11e6-8329-

6104954928d2_story.html?utm_term=.2096439a170a

208   هيومن رايتس ووتش ، مالحظة موجزة فنية: استخدام الذخائر العنقودية في اليمن )14 فبراير/ شباط 2016( ،
 .https://www.hrw.org/news/2016/02/14/technical-briefing-note-cluster-munition-use-yemen
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قصف حرض،  حجة 3  

تاريخ الضربة:           2 فبراير/ شباط 2016
موقع الضربة:         مديرية حرض، محافظة حجة

اإلصابات المدنية:   مقتل شخص وجرح ثمانية )بينهم امرأة(
األعيان المقصوفة: منزل مدني في حي سكني

BLU-61 صنع الواليات المتحدة و ذخيرة صغيرة طراز  CBU-52 نوع بقايا األسلحة:  قنبلة عنقودية

ألقــت   ،  2016 شــباط  فبرايــر/   2 املوافــق  فــي صبــاح يــوم الثالثــاء 
قنبلــة  اإلمــارات  الســعودية/  تقــوده  الــذي  التحالــف   طائــرات 
عنقودية أمريكية الصنع طراز CBU-52 على ســيارة كانت متوقفة 
بجــوار منــزل مدنــي فــي قريــة الســر بمديريــة حــرض، محافظــة حجــة. 
أســفر الهجــوم عــن مقتــل مدنــي وجــرح ثمانيــة آخريــن، جميعهــم مــن 

نفــس األســرة املمتــدة.

 فــي منزلــه صبــاح يــوم الهجــوم. فــي 
ً
كان أحمــد عبــده  )39 ســنة( نائمــا

ا على صوت انفجار 
ً
حوالي في الساعة الثامنة صباًحا، فزَّ مستيقظ

صــم اآلذان بينمــا ألقــت طائــرات التحالــف قنبلــة علــى ســيارته، 
أحمــد،  ومنــزل  الســيارة،  القنبلــة  دمــرت  املنــزل.  خــارج  املتوقفــة 
هرعــت  باإلضافــة إلــى قتــل املاشــية واألغنــام.  واملنــازل املجــاورة، 
العائلــة إلــى الخــارج وبــدأت بالركــض للنجــاة مــن مزيــد مــن الضربــات 
الجويــة، ولكــن الشــظايا الصغيــرة مــن ذخائــر القنبلــة العنقوديــة 
أصابــت أعضــاء العائلــة أثنــاء محاولتهــا الهــرب، وقطعــت رأس عامــر 

شــقيق أحمــد البالــغ مــن العمــر 26 عاًمــا.

ســّنان وثالثــة أشــقاء وابــن عــم بجــروح شــظايا 
ُ
أصيــب أحمــد ووالــداه امل

وحــروق؛ أصيــب أحمــد فــي وجهــه وجذعــه وســاقه. و أصيبــت والدتــه 
فــي ظهرهــا، وأصيــب والــده عبــده أحمــد  )79  عيــش علــي )69 ســنة( 
ســنة( فــي ســاقه، وأصيــب شــقيقه عمــر )19 ســنة( إصابــات متعــددة 
فــي أجــزاء مختلفــة مــن جســده، وأصيــب شــقيقه عثمــان )24 ســنة( فــي 
ساقه، وشقيقه قاسم )26 سنة( أصيب في يديه، وابن عمه عبد هللا 
)24 ســنة( أصيــب فــي جميــع أنحــاء جســده، وأصيــب ابــن عمــه محمــد 

)34 ســنة( فــي وجهــه وظهــره ويديــه.

قــل املصابــون إلــى مستشــفى أطبــاء بــال حــدود فــي عبــس، حيــث أزيلــت  
ُ
ن

بعــض الشــظايا مــن أجســادهم. كانــت والــدة أحمــد بحاجــة إلــى جراحــة 
إضافيــة وأدخلــت إلــى املستشــفى ملــدة أســبوع. تــم تهجيــر العائلــة مؤقًتــا، 
وانتقلــت إلــى قريــة أخــرى ملــدة شــهر تقريبــا بعــد الضربــة بســبب خطــر 
الذخائــر الصغيــرة الحيــة التــي يمكــن أن تنفجــر فــي أي وقــت فــي مســقط 
رأســهم قريــة الســر. قــال قاســم عبــده »القنابــل تنفجــر فجــأة. قريتنــا 

ليســت آمنــة بعــد اآلن. نحــن خائفــون مــن الطائــرات والقنابــل«.

بقايا قنبلة عنقودية من طراز 
CBU-52 أمريكية الصنع ُعثر 

عليها في موقع الهجوم على 
CBU- قرية السر. تحتوي القنبلة
52 على 217 ذخيرة صغيرة من 

طراز BLU-61 تتفرق بشكل 
عشوائي وعلى نطاق واسع 

يعادل مساحة أكثر من 22 
ملعب كرة قدم.
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“ القنابل تنفجر فجأة. قريتنا لم تعد آمنة بعد اآلن. نحن خائفون من الطائرات 
والقنابل “.

قاسم عبده  
 )26 سنة( 
أصيب في الهجوم

 عبــد هللا عبــده كان يعانــي مــن صدمــة نفســية فــي وقــت إجــراء مقابــالت أحمــد وقاســم مــع الباحثيــن مــن منظمــة مواطنــة  بعــد مــا يقــرب مــن عــام 
ونصــف بعــد الهجــوم.

يبــدو أن هجــوم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات فــي قريــة الســر قــد انتهــك قوانيــن الحــرب. الباحثــون والشــهود لــم يجــدوا أي أهــداف 
عسكرية في املنطقة وقت هجوم. الهجمات العشوائية التي تنفذ عن قصد أو بتهور هي جرائم حرب. املنازل يفترض أن تكون أعياًنا مدنية. قبل 
شن الهجوم، يجب على الطرف املهاجم القيام بكل �سيء ممكن للتحقق من أن األشخاص أو األشياء التي يجب مهاجمتها هي أهداف عسكرية 

وليــس مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة. 

تــم العثــور علــى قنبلــة عنقوديــة أمريكيــة الصنــع، CBU 52، فــي موقــع الغــارة الجويــة التــي قتلــت عامــر عبــده وجرحــت ثمانيــة مــن أفــراد أســرته.209 
تحتوي القنبلة  على  الذخائر الصغيرة  BLU-61 217 التي تنتشــر على نطاق واســع وبأثار عشــوائية - عبر مســاحة تعادل أكثر من اثنين وعشــرين 
ملعــب كــرة قــدم .210  هــذه الذخائــر الصغيــرة الكرويــة الشــديدة االنفجار-واملصممــة إللحــاق إصابــات ناجمــة عــن االنفجــار والتفتــت- مبطنــة 

بقصديــر الزركونيــوم القابــل لالشــتعال إلنــزال املزيــد مــن االضــرار علــى أهدافهــا.211 

رقم املخزون الوطني )NSN( املطبوع على القنبلة يربطها بمركز التسليح الجوي، الذي كان مركز قيادة العتاد الجوي للقوات الجوية األمريكية 
حتــى تــم إغالقــه فــي عــام 212.2012   قــام التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات  بإلقــاء قنابــل عنقوديــة أمريكيــة الصنــع علــى املدنييــن والبنيــة 
التحتية املدنية مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب. ووفقا لـهيومن رايتس ووتش ، استخدمت قوات التحالف أنواًعا مختلفة من القنابل العنقودية 
   213.M26 و CBU-87 و CBU-105 و CBU-58 األمريكيــة الصنــع  فــي اليمــن، ســواًء التــي ألقيــت مــن الجــو أو أطلقــت مــن البر-بمــا فــي ذلــك صواريــخ
مــن املحتمــل أن تكــون خمــس مــن هجمــات التحالــف الســبع والعشــرين غيــر القانونيــة املوثقــة فــي هــذا التقريــر تتضمــن  قنابــل عنقوديــة أمريكيــة 

الصنــع.

209  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان ، مرجع التقرير. DR_03052018-019 )3   مايو 2018( )في ملف مواطنة(.

210  بول ف. ووكر وإريك ستامبلر،... واألسلحة القذرة الصغيرة، 47 نشرة العلماء الذريين 4، 24 )مايو/ أيار 1991(.

.DR_03052018-019 211     تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان ، مرجع التقرير

212  ملقم قنابل الطائرات ، SKU: 1325004772053 ، موديل: NSN.INFO ، 716514-10 )آخر زيارة في 23 ديسمبر 2018( ،
  https://nationalstocknumber.info/national-stock-number/1325-00-477-2053 

  صموئيل كينج جونيور، قاعدة الجين الجوية ، مركز التسلح الجوي يترك إرث تاريخي )26 يوليو/ تموز 2012( ،
/ https://www.eglin.af.mil/News/Article-Display/Article/391282/air-error-center-leaves-historic-legacy

  )اغالق مركز التسلح الجوي(.

213  هيومن رايتس ووتش ، مالحظة إحاطة فنية: استخدام الذخيرة العنقودية في اليمن )14 فبراير/ شباط  2016(،
https://www.hrw.org/news/2016/02/14/technical-briefing-note-cluster-munition-use-yemen
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يشــترط القانون اإلنســاني الدولي على أطراف النزاع اتخاذ كل ما هو ممكن من االحتياطات الالزمة لتقليل الضرر الذي يلحق باملدنيين، بما في 
ذلــك اختيــار وســائل الهجــوم.  الذخائــر الصغيــرة العنقوديــة تنفجــر علــى مســاحة واســعة وال يمكــن توجيههــا إلــى أهــداف عســكرية محــددة. حتــى لــو 
لــم ُيقتــل أو ُيجــرح املدنيــون فــي الهجــوم، فــإن الذخائــر الصغيــرة التــي لــم  تنفجر-والتــي ال يمكنهــا أن تميــز بيــن املدنييــن واملقاتليــن- قــد تقتــل أو تصيــب 
املدنييــن بعــد شــهور أو ســنوات. مــن الصعــب للغايــة، إن لــم يكــن مــن املســتحيل، اســتخدام األســلحة العنقوديــة فــي إطــار االمتثــال للقانــون الدولــي 
اإلنســاني. االتفاقيــة الدوليــة  حــول الذخائــر العنقوديــة تحظــر اســتخدام وإنتــاج وتخزيــن هــذه الذخائــر لهــذا الســبب. إن الخســائر املدنيــة - مثــل 

تلــك املوثقــة فــي الهجــوم علــى قريــة الســر - هــي النتيجــة املتوقعــة الســتخدام الذخيــرة العنقوديــة فــي منطقــة ســكنية.
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قصف  دار سعد، عدن

تاريخ الضربة :           30 أبريل/ نيسان 2015
موقع الضربة :         مديرية دار سعد، محافظة عدن

الخسائر المدنية:       مقتل شخص واحد )امرأة( وستة جرحى )بينهم طفل وامرأتان(
األعيان المستهدفة: منزل مدني في حي سكني

 نوع بقايا األسلحة:    قنبلة  GBU-12  موجهة بالليزر بيفواي الثانية  أمريكية الصنع برؤوس حربية  
Mk-82                               
مصنع األسلحة:        رايثيون
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“ بدأت فطوم ي في الصراخ:’ قنبلة ، يا أبي ، قنبلة! اهرب! اهرب! ثم التفتُّ ورأيتها 
تندفع نحونا وخلفها ضوء يعمى األبصار وكرة من النار. بعد بضعة أيام وجدت نفسي 

في المستشفى. عرفت حينها أن جيراني أخرجوني  من تحت األنقاض “.

توفيق محمد عيسى 
 )50 سنة( 
أصيب في الهجوم

في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساًء من يوم الخميس املوافق 30 أبريل/ نيسان 2015، ألقى التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات 
قنبلــة GBU-12 مــن صنــع الواليــات املتحــدة موجهــة بالليــزر مــن نــوع بيفــواي الثانيــة وســط حــي ســكني فــي منطقــة البســاتين، مديريــة دار ســعد، 
محافظــة عــدن. أســفر الهجــوم عــن مقتــل مواطنــة مدنيــة عمرهــا )51 ســنة( هــي هيفــاء الزوقــري -أم وأســتاذة الصحــة العامــة بجامعــة عــدن- 
 مصنــع أحجــار علــى بعــد حوالــي 200 

ً
وأصابــت ســتة آخريــن، بمــن فيهــم طفــل وامرأتيــن. وفًقــا لشــهود عيــان عديديــن، ضربــت طائــرات التحالــف أوال

متــر، حيــث يبــدو أن أعضــاء مــن جماعــة أنصــار هللا )الحوثييــن( مرابطيــن هنــاك. بعــد دقائــق، ســقطت قنبلــة أخــرى  بشــكل مباشــر علــى الطابــق 
الثانــي مــن منــزل هيفــا ، ودمــرت ثالثــة منــازل علــى األقــل باإلضافــة إلــى منزلهــا.

وصفــت أســهارابنة هيفــا البالغــة مــن العمــر 22 عاًمــا اللحظــات التــي ســبقت الهجــوم. ســمعت هــي وأمهــا فــي البدايــة صــوت تحليــق الطائــرات، تالهــا 
انفجار يصم اآلذان في مصنع األحجار. تتذكر أســهار: »اهتز املنزل عندما انفجرت القنبلة األولى«.  ســمعنا إطالق القنبلة الثانية والصوت وهو 
يقترب منا أكثر فأكثر، ثم شــعرت كما لو أن أحدهم رمي علي غبار. ثم لم أعد أشــعر ب�ســيء حتى أخرجوني من تحت األنقاض بعد ســاعتين. كان 
املنــزل قــد انهــار فــوق والدتــي وفوقــي«. فــي صبــاح اليــوم التالــي اكتشــفت أن والدتــي قــد ماتــت فــي الهجــوم. نجــت أســهار مــن إصابــات فــي رأســها وظهرهــا 

وساقها.

كمــا أصيبــت العائلــة فــي املنــزل املجــاور لهيفــاء بجــروح مــن جــراء الغــارة. بعــد االنفجــار النــاري للقنبلــة األولــى علــى مصنــع األحجــار، خــرج الطالــب 
الجامعــي أبوبكــر )22 ســنة( ابــن توفيــق محمــد عي�ســى  )50 ســنة(  مــن املنــزل ليــرى مــا كان يحــدث. كانــت فطــوم )14 ســنة( ابنــة توفيــق، وهــي طالبــة 
فــي الصــف التاســع، واقفــة عنــد النافــذة املواجهــة ملنــزل هيفــاء. يتذكــر توفيــق »بــدأت فطــوم تصــرخ: قنبلــة، أبــي، قنبلــة! اهــرب! اهــرب!. ثــم التفــتُّ 
مــن حولــي ورأيتهــا تندفــع نحونــا يتبعهــا ضــوء يعمــي األبصــار وكــرة ملتهبــة مــن النــار. حاولــت الهــرب، لكننــي لــم اســتطع امل�ســي إال خطــوة واحــدة قبــل 
أن تنفجــر القنبلــة فــي منــزل هيفــاء. بعــد ذلــك رأيــت ضــوًءا يخطــف البصــر. بعــد بضعــة أيــام وجــدت نف�ســي فــي املستشــفى. حينهــا عرفــت أن الجيــران 
أخرجونــي مــن تحــت األنقــاض.« نجــا توفيــق مــن جــروح فــي رأســه واملنطقــة الواقعــة بيــن قلبــه والترقــوة اليســرى وســاقه. أصيبــت فطــوم ابنــة توفيــق 

بجــروح فــي ســاقها ويدهــا  وأصيــب ابنــه أبــو بكــر فــي كتفــه وســاقه، وأصيبــت زوجتــه  فاطمــة )49 ســنة( فــي رأســها ويدهــا. 

ــا مشــروعة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني. يجــب علــى جميــع 
ً
قيــل إن مقاتلــي أنصــار هللا )الحوثييــن( املتمركزيــن فــي مصنــع األحجــار كانــوا أهداف

القوات –بمن فيها أنصار هللا– تجنب تحديد أهداف العسكرية في املناطق املكتظة بالسكان أو بالقرب منها والسعي إلجالء املدنيين من مجال 
األهــداف العســكرية. وثقــت »مواطنــة« ســابًقا  فشــل أنصــار هللا فــي اتخــاذ االحتياطــات املمكنــة لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق باملدنييــن. غيــر أن فشــل 
أحــد األطــراف فــي اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة ال يعفــي الطــرف اآلخــر مــن التزاماتــه بموجــب قوانيــن الحــرب. وقــد يكــون هجــوم التحالــف بقيــادة 
السعودية واإلمارات على البساتين مقصوًدا كجزء من الهجوم على املصنع، ولكن يبدو أنه كان عشوائًيا. ما لم يكن مقاتلو العدو يستخدمون 
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 ســكنًيا ألغــراض عســكرية –مثــال لتوزيــع أو تخزيــن  أســلحة- 
ً

منــزال
ُيفتــرض أن يكــون املنــزل عيًنــا مدنيــة. قبــل القيــام بالهجــوم، يجــب 
علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل مــا هــو ممكــن للتحقــق مــن أن 
األشــخاص أو األعيــان التــي تتعــرض للهجــوم أهــداف عســكرية 
إن الهجمــات العشــوائية ســواء  وليــس مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة. 

نفــذت عمــدا أو بتهــور هــي جرائــم حــرب.

GBU- ُوجــد جــزء مــن زعنفــة معدنيــة مــن قنبلــة موجهــة بالليــزر
12 بيفــواي الثانيــة األمريكيــة الصنــع فــي موقــع الهجــوم علــى منــزل 
هيفــاء الزوقــري.214  ويكشــف رقــم املخــزون الوطنــي ورقــم القطعــة 
علــى بقايــا  الســالح أن رايثيــون صنعــت القنبلــة.215  كانــت الكلمــات 
ممــا  »لالســتخدام علــى  MK82« مطبوعــة علــى قطعــة متبقيــة، 
يشــير إلــى أن الــرأس الحربــي MK-82   الــذي يــزن 227 كيلوغــرام 
تــم تركيبــه علــى الزعنفــةGBU-12. يحتــوي هــذا  )-500 رطــل(216 
 ،H6 مــن التركيبــة )

ً
الــرأس الحربــي علــى 87 كيلوغرامــا )190 رطــال

214  تقريرخبيراألسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع 
التقرير  DR_03042018-002    )16 أبريل/ نيسان 2018( ) في ملف مواطنة( 

215  تقريرخبيراألسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع 
التقرير DR_03042018-002    )3 أبريل/ نيسان 2018( ) في ملف مواطنة(؛ -1325-01
5890-041 ، تركيبة جناح ، قنبلة موجهة ، مركز أرقام املخزون الوطني )آخر زيارة في 23 

ديسمبر/ كانون األول 2018( ،
https://www.nsncenter.com/NSN/1325-01-041-5890

216   تقريرخبيراألسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع 
    DR_03042018-002 التقرير

وهــي مــادة شــديدة االنفجــار تســتخدم أيًضــا فــي مــا تســمى ب »أم جميــع 
مــن القنابــل   Mk-80 إن سلســلة  لســالح الجــو األمريكــي.217   القنابــل« 
املنخفضــة الســحب لألغــراض العامــة تســتخدم عــادة إلحــداث أق�ســى 
 ،2016 آب  فــي أغســطس/    218. قــدر مــن االنفجــار واألضــرار املتفجــرة 
حصــل مقــاول الدفــاع األمريكــي جنــرال داينمكــس علــى عقــد بعــدة مالييــن 
 219Mk-82 مــن الــدوالرات لتزويــد الســعودية واإلمــارات بأغلفــة قنابــل

اإلخطارات الرسمية لعام 2017 إلى الكونغرس بشأن املبيعات املقترحة 
لألســلحة إلــى الســعودية تضمنــت مــا قيمتــه 298 مليــون دوالر مــن أنظمــة 
األســلحة لـــبيفواي الثانيــة و الثالثــة، وأنظمــة بيفــواي املحّســنة الثانيــة 
والثالثــة وأنظمــة بيفــواي الرابعــة.220  بيــن عامــي 2010 و 2013، ســلمت 
الواليــات املتحــدة لدولــة اإلمــارات  938 قنبلــة بيفــواي موجهــة.221  قــام 

217   تقريرخبيراألسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير 
DR_03042018-002  ؛ ياسمين طياق، تستخدم »أم جميع القنابل« هذا املتفجر األسترالي تحت 

املاء ، Iانفرس )14أبريل/ نيسان 2017(، 
https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composi-

tion-explosive

218   جنرال دايناميكس لتوفير أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ، 
ديفينس وورلد نت،  )31أغسطس/ آب 2016( ،

http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_
Bomb_Casings_To_Saudi__UA

219   معرف

220  وليام هارتونغ ، مراقب مساعدة األمن ، يتجه نحو مبيعات األسلحة الرئيسية في الواليات 
املتحدة في عام 2017: مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب 6 )مارس/ آذار 2018(.

221  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية 
املتحدة والحرب في اليمن 19 )سبتمبر/ أيلول 2017(.

بقايا قنبلة GBU-12 Paveway II األمريكية الصنع، ُعثر عليها في مكان 
 FOR USE ON“ الهجوم الذي أودى بحياة هيفاء زوقري. كما تشير العالمة
MK82” ، إلى أنه تم تركيب رأس حربي Mk-82 على قنبلة GBU-12. ترتبط 
العالمة “5890-041-01-1325”، التي تظهر أجزاء منها في الصورة على 

Raytheon اليسار، بمجموعة األجنحة المصنعة من قبل شركة
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التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات بإلقاء قنابل GBU-12 و MK-82 أمريكية الصنع على املدنيين والبنية التحتية املدنية بشكل متكرر 
منــذ بدايــة الحــرب. ذكــرت شــبكة �ســي إن إن أن التحالــف اســتخدم قنبلــة لوكهيــد مارتــن بيفــواي Mk-82   فــي غــارة جويــة مدانــة علــى نطــاق واســع 
في أغســطس 2018 على حافلة مدرســية أســفرت عن مقتل العشــرات من األطفال222. من املحتمل أن تكون عشــر من هجمات التحالف الســبع 

.Mk-82 والعشــرين غيــر القانونيــة املوثقــة فــي هــذا التقريــر قــد اســتخدمت قنابــل

 في اليمن قدمتها الواليات املتحدة األمريكية ،  CNN  )17أغسطس / آب 2018( ، 
ً

222   نعمة الباقر وآخرون ، القنبلة التي قتلت 40 طفال
https://www.cnn.com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-intl/index.html نظرا للصرامة املنهجية ملواطنة ، لم تتمكن  املنظمة من تحديد القنبلة املستخدمة في 

هجوم الحافلة املدرسية بشكل دقيق.



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

88

قصف الخوخة، الحديدة

تاريخ الضربة:                      5 أكتوبر/ تشرين األول 2016
موقع الضربة:                    مديرية  الخوخة، محافظة الحديدة

الخسائر المدنية:                مقتل شخص واحد
األعيان المضروبة:              قارب الصيد

BLU-108  أمريكية الصنع مع ذخائر صغيرة CBU-105 نوع بقايا األسلحة:              قنبلة عنقودية
الشركة المصنعة لألسلحة: أنظم  تكسترو

في الصورة على اليسار ، رجل يحمل المظلة التي انحدرت منها الذخائر الصغيرة BLU-108 للقنبلة العنقودية. تشير العالمات على المظلة ، الظاهرة في الصورة على 
اليمين ، إلى أن المظلة صنعت في يونيو 2013 من قبل شركة أمريكية ، شركة كولومبيا باراشوت.
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“ سمعت صوت االنفجار وأصابني القلق، لذلك أرسلت ابني اآلخر، محمد،  للبحث 
عن أخيه. وجد جثة ]علي[ على الشاطئ ، وشظايا في رأسه. “

مقرن مدارج 
 )55 سنة( 
والد الضحية

فــي حوالــي الســاعة 3 مســاًء مــن يــوم األربعــاء 5 أكتوبــر/ تشــرين األول 2016، قصفــت طائــرات التحالــف الســعودي/ اإلماراتــي  قــارب صيــد كان  
راســًيا فــي قريــة الحيمــة الســاحلية فــي مديريــة الخوخــة، محافظــة الحديــدة، فقتلــت صيــاًدا ودمــرت قاربــه. اســتخدم التحالــف قنبلــة عنقوديــة 
أمريكيــة الصنــع، CBU-105، فــي الهجــوم. غــادر الصيــاد علــي مــدارج )40 ســنة( منزلــه فــي حوالــي الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم الهجــوم لشــراء 
القات حســب إفادة والده مقرن. عندما علم أن القات لم يكن قد وصل بعد، ذهب إلى الســاحل حيث كان قارب الصيد راســًيا واســتلقى تحت 

القــارب ألخــذ قيلولــة.   

بعد ظهر ذلك اليوم، ســمع مقرن مدارج صوت االنفجار وأرســل ابنه اآلخر، محمد، للبحث عن علي. عثر محمد على جثة شــقيقه على الشــاطئ 
 بشــظايا اســتقرت فــي رأســه. قــال مقــرن: »هنــاك أشــخاص يقولــون إنهــم رأوا علــي قبــل موتــه. حيــن ســمع االنفجــار  خــرج مــن تحــت القــارب 

ً
مقتــوال

 بالثقــوب التــي أحدثتهــا الشــظايا «. 
ً

وتلقــى علــى الفــور ضربــة بشــظية. كان القــارب منخــوال

يحيــى مجه�ســي )60 ســنة( كان صاحــب قــارب صيــد علــي وشــاهد عيــان علــى الضربــة.  كان يحيــى فــي طريقــه إلــى الســاحل، بالقــرب مــن املــكان 
الــذي كان فيــه القــارب، لكنــه هــرب عندمــا أدرك أن املنطقــة كانــت تتعــرض لهجــوم. يتذكــر يحيــى أن »القنابــل بــدت وكأنهــا مظلــة تخــرج منهــا 
القنابل الصغيرة. عندما رأيناها نحن والصيادون اآلخرون، هربنا.  كانت القنابل مرتبطة بحبال بطول مترين«. كان يحيى يصف ذخيرة القنبلة 
العنقودية  BLU-108. وأردف قائال: »ال�سيء الوحيد الذي بقي من قاربي هو املحرك. جمعنا بقايا القنابل في أكياس بالستيكية، وكانت جميعها 

مــة بأرقــام مسلســلة مطبوعــة عليهــا «.  
ّ
مرق

يبــدو أن هجــوم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات فــي الحيمــة انتهــك قوانيــن الحــرب. الباحثــون والشــهود لــم يجــدوا أي أهــداف عســكرية 
فــي املنطقــة وقــت هجــوم. الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب. قبــل القيــام بالهجــوم يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام 

بــكل مــا هــو ممكــن للتحقــق مــن أن األشــخاص أو األشــياء تتعــرض للهجــوم أهــداف عســكرية وليــس مدنييــن أو أعيــان مدنيــة.        

وجــدت فــي موقــع الغــارة الجويــة التــي قتلــت علــي مــدارج، وحــدة تثبيــت الذخائــر الصغيــرة للقنبلــة العنقوديــة األمريكيــة الصنــع، ووحــدة القنبلــة 
 ،CBU( -105(  التــي تربــط البقايــا بوحــدة القنابــل العنقوديــة ، ”ASSY 8562837-5“ 223  ُوســمت بقايــا األســلحة  بعالمــة. ،BLU(-108( الحيــة
الســالح الــذي أطلــق الذخائــر الصغيــرة  BLU-108.224  فــي أغســطس/ آب 2016، أعلنــت الشــركة املصنعــة لـــ CBU-105 ، تيكتســرون سيســتمز، 
أنهــا ســتتوقف عــن إنتــاج الذخيــرة بحلــول مــارس/ آذار 2017، مشــيرة إلــى »البيئــة السياســية الحاليــة« التــي يفتــرض أن تكــون إشــارة  جزئيــة، إلــى 

223  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. DR_05062018-028 )5 يونيو/ حزيران 2018( ) في ملف مواطنة(

224  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. DR_05062018-028 )5 يونيو/ حزيران 2018( ) في ملف مواطنة(
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قرار إدارة أوباما بتعليق نقل األسلحة العنقودية إلى السعودية في ضوء 
األدلــة علــى اســتخدام األســلحة فــي الهجمــات علــى املدنييــن فــي اليمــن.225  

ذخائــر  أربــع  علــى   BLU-108 الصغيــرة  العنقوديــة  الذخيــرة  تحتــوي 
 CBU-105– ســكيت« صغــرى226 عنــد اإلطــالق مــن القنبلــة العنقوديــة«
في هذه الحالة-  تهبط  كل ذخائر الـ BLU-108  باملظلة إلى ارتفاع محدد 
ســلفا.227  ثــم يرســل صــاروخ صغيــر هــذه الذخائــر إلــى دوران ســريع، ورمــي 
ذخائــر الســكيت الصغــرى إلــى الخــارج.228 يســقط كل رأس حربــي ســكيت 
بشــكل مســتقل، مطلًقــا متفجــرات خارقــة إلــى األســفل مباشــرة مــع حلقــة 

مــن الشــظايا إلــى الخــارج إلتــالف مــا يســمى »األهــداف اللينــة. « 229

فــي أغســطس/ آب 2013، أبرمــت الواليــات املتحــدة واململكــة الســعودية 
عقــًدا لتوريــد  1300 وحــدة   CBU-105s تــم تســليمها بحلــول ديســمبر/ 
كانــون األول 2015.. 230 وكان البلــدان قــد أعلنــا مســبقا، فــي عــام 2011، 
باعــت   ،2010 فــي عــام     231.CBU-105  404 وحــدة عــن صفقــة شــراء 
الواليــات املتحــدة لدولــة اإلمــارات مــا قيمتــه  57 مليــون دوالر مــن وحــدات 
ويحظــر توجيــه حــول سياســة وزارة الدفــاع بشــأن    232.CBU-105 الـــ 
الذخائــر العنقوديــة الواليــات املتحــدة مــن اســتخدام أو تصديــر الذخائــر 

225     جيف أبرامسون وأليسيا جينسن ، تيكسترون لوقف إنتاج القنابل العنقودية ، ارمز 
كنترول اسوسييشن )رابطة الرقابة على األسلحة ،

. https://www.armscontrol.org/Textron-to-Halt-Cluster-Bomb-Production

226   تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. 
  DR_05062018-028

227  معرف.

228  معرف.

229  معرف.

230  وزارة الدفاع األمريكية، العقود رقم 13-593 )20 أغسطس/ آب 2013( ،
 .http://archive.defense.gov/Contracts/Contract.aspx?ContractID=5116

231    وكالة التعاون األمني   الدفاعي ، رقم االرسال. 03-10، اململكة العربية السعودية – 
أسلحة CBU-105 بصواعق استشعار )13 يونيو/ حزيران 2011(

 .http://www.dsca.mil/major-arms-sales/saudiarabia-cbu-105-sensor-fuzed-weapons

232   مرصد األلغام البرية والذخائر العنقودية ، اإلمارات العربية املتحدة: سياسة حظر 
الذخائر العنقودية )9 يوليو/ تموز 2018( ،

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2018/united-arab-emirates/cluster-mu-
 .nition-ban-policy.aspx

وحدة تثبيت لذخيرة صغيرة من طراز BLU-108 ، ُعثر عليها في مكان الهجوم الذي 
أودى بحياة المواطن علي مدرج. العالمة “ASSY 856283” ، المرئية في الصورة 

السفلية ، مرتبطة بالقنابل العنقودية CBU-105 األمريكية الصنع ، والتي تطلق 
الذخائر الصغيرة BLU-108. تحتوي كل ذخيرة صغيرة من طراز BLU-108 على أربع 

ذخائر صغيرة أخرى من نوع “سكيت”.
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العنقوديــة التــي تتــرك أكثــر مــن 1 ٪ مــن الذخائــر غيــر املنفجــرة وتتطلــب التزامــا مــن متلقــي الذخائــر العنقوديــة باالمتنــاع عــن اســتخدامها فــي املناطــق 
املدنية.233   في عام 2011 ، أكدت الواليات املتحدة  أن قنابل CBU-105 هو السالح العنقودي الوحيد الذي يلبي معيار الـ 1 ٪ .  234  ومع ذلك، 
وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش العديــد مــن هجمــات التحالــف فــي اليمــن اســتعملت فيهــا  ذخائــر BLU-108 العنقوديــة  بــرؤوس ســكيت حيــة مرفقــة 

بهــا .235  كمــا أبلغــت هيومــن رايتــس ووتــش  أيًضــا عــن حــاالت متعــددة اســتخدم التحالــف فيهــا الـــ CBU-105 فــي املناطــق املدنيــة.236  

يشــترط القانــون اإلنســاني الدولــي علــى أطــراف النــزاع اتخــاذ كل مــا هــو ممكــن  مــن االحتياطــات الالزمــة لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق باملدنييــن، بمــا 
فــي ذلــك اختيــار وســائل الهجــوم. تفــرق الذخائــر العنقوديــة الذخائــر الصغيــرة علــى مســاحة واســعة وال يمكــن توجيههــا إلــى  أهــداف محــددة. حتــى لــو 
لــم ُيقتــل أو ُيجــرح املدنيــون فــي الهجــوم، فــإن الذخائــر الصغيــرة التــي لــم تنفجــر  -والتــي ال يمكنهــا التمييــز بيــن املدنييــن واملقاتليــن- قــد تقتــل أو تصيــب 
املدنييــن بعــد شــهور أو ســنوات. مــن الصعــب للغايــة، إن لــم يكــن مــن املســتحيل، اســتخدام األســلحة العنقوديــة  فــي إطــار االمتثــال للقانــون الدولــي 

اإلنســاني. تحظــر االتفاقيــة الدوليــة للذخائــر العنقوديــة اســتخدام وإنتــاج وتخزيــن الذخائــر العنقوديــة لهــذا الســبب.

 

  

  

 

233  هيومن رايتس ووتش ، الواليات املتحدة تحتضن الذخائر العنقودية )1 ديسمبر/ كانون األول 2017( ،  
https://www.hrw.org/news/2017/12/01/us-embraces-cluster-munitions

234  مذكرة من وليام إي. النداي الثالث ، نائب األدميرال ، أسطول الواليات املتحدة ، مدير وكالة التعاون األمني   الدفاعي بخصوص: اإلرشادات الخاصة ببيع الذخائر العنقودية ، سياسة  
الوكالة 33-11 ]دليل إدارة املساعدة األمنية التغيير E-151[  )19 مايو/ أيار 2011(، 

. http://www.samm.dsca.mil/policy-memoranda/dsca-11-33

235  هيومن رايتس ووتش ، اليمن: السعوديون يستخدمون الذخائر العنقودية األمريكية )6 مايو / أيار 2016( ،
.#https://www.hrw.org/news/2016/05/06/yemen-saudis-using-us-cluster-munitions

236  معرف 
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قصف حي السبعين، صنعاء

تاريخ الضربة:            15 سبتمبر/ أيلول 2015
موقع الضربة:          حي السبعين، أمانة العاصمة

اإلصابات المدنية:     جريحان )بينهم امرأة(
األعيان المستهدفة: منزل مدني في حي سكني

نوع بقايا األسلحة:    قنبلة أمريكية الصنع موجهة بالليزر GBU-24  بيفواي الثالث )مرجح(
مصنع األسلحة:        رايثيون 

فــي ليلــة الثالثــاء، 15 ســبتمبر/ أيلــول 2015 ، قصفــت طائــرات التحالــف الســعودي اإلماراتــي منــزل هانــي يحيــى فــي العاصمــة صنعــاء باســتخدام مــا 
يبــدو أنــه قنبلــة أمريكيــة الصنــع موجهــة بالليــزر مــن طــراز GBU-24. انفجــرت القنبلــة فــي حديقــة هانــي علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن منزلــه، فأصابــت 
شقيقته أروى وأخاه محمد. أفاد هاني فيما بعد: »األضرار التي لحقت بمنزلنا ومنازل جيراننا كانت هائلة. ما زلنا مشردين حتى اليوم ألننا نقوم 

بتنظيــف وإصــالح األضــرار ومحاولــة اســتبدال كل األشــياء التــي دمــرت فــي املنــزل «.

يبدو أن هجوم التحالف بقيادة السعودية واإلمارات العربية املتحدة كان عشوائًيا. لم يجد الباحثون والشهود أي أهداف عسكرية في املنطقة 
وقت الهجوم. الهجمات  العشوائية التي تتم عن قصد أو بتهور جرائم حرب. يفترض أن تكون املنازل أعياًنا مدنية. قبل القيام بالهجوم، يجب 
علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل مــا هــو ممكــن للتحقــق مــن أن األشــخاص أو األشــياء التــي يجــب مهاجمتهــا هــي أهــداف عســكرية وليــس مدنييــن أو 

أعياًنا مدنية. 

يبدو أن بقايا األسلحة التي تم جمعها في موقع الضربة كانت لقنبلة بيفواي الثالث موجهة بالليزر طراز GBU-24  من أصل أمريكي الصنع .237   
كانــت  علــى إحــدى قطــع البقايــا العالمــة »   “2-2870627-96214”.238   وهــي عبــارة عــن الرقــم “96214” وهــو رقــم الكيــان التجــاري والحكومــي 
WGU-  باستخدام نظام GBU-28 و GBU-27و GBU-24 لرايثيون،239   و الرقم “2-2870627” وهو رقم الجزء املرتبط بمحفز تحكم للقنابل
36A/B للتوجيــه.240 كمــا ظهــر علــى قطعــة متبقيــة الوســم “09/2010”، الــذي يــدل علــى أن القطعــة تــم تصنيعهــا فــي ســبتمبر 2010. 241  قطعــة 

» 242 GBU-24   أخــرى مــن البقايــا– مــن املرجــح أن تكــون جــزءا مــن تركيبــة الزعانــف – يبــدو مطبوعــا عليهــا الوســم

إن عائلــة GBU-24 مــن القنابــل املوجهــة بالليــزر مجموعــة صغــرى مــن مجموعــة رايثــون الكبــرى وهــي  سلســلة بيفــواي الثالثــة.243  تضمنــت 
اإلخطــارات الرســمية لعــام 2017 إلــى الكونغــرس بشــأن املبيعــات املقترحــة لألســلحة إلــى اململكــة الســعودية مــا قيمتــه 298 مليــون دوالر مــن أنظمــة 

237  تقريرخبيراألسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. 3( DR_03052018-011 مايو/ أيار 2018( ))في ملف مواطنة(

238 معرف

239  بحث   “96214”، رقم الكيان التجاري والحكومي لرايثيون،) CAGE( )آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018(،  
. http://www.govcagecodes.com/?code=96214&company=#results  

240  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. DR_03052018-011 )3 مايو/ أيار 2018( )في ملف مواطنة(

241  معرف

242  242معرف  

243   رايثون، قنابل بيفواي املوجهة بدقة بواسطة نظام تحديد املواقع العالمي و/ أو أشعة الليزر ) 2006( ، متاح على املوقع 
 .https://web.archive.org/web/20061020015711/http://www.raytheon.com/products/stellent/groups/public/documents/content/cms04_018951.pdf
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األســلحة بيفــواي الثانيــة و الثالثــة ، وأنظمــة بيفــواي املحّســنة الثانيــة والثالثــة وأنظمــة األســلحة بيفــواي الرابعــة. 244  بيــن عامــي 2010 و 2013 ، 
ســلمت الواليــات املتحــدة لدولــة اإلمــارات  938 قنبلــة بيفــواي موجهــة.245   

  “ كانت األضرار التي لحقت بمنزلنا ومنازل جيراننا هائلة. ما زلنا مشردين حتى اليوم ألننا نقوم 

بتنظيف وإصالح األضرار ومحاولة استبدال كل األشياء التي دمرت في المنزل “.

 هاني يحيى
أحد أفراد أسرة الضحايا

 

244  وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية ، توجهات مبيعات الواليات املتحدة من األسلحة الرئيسية في عام 2017: مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب 6 )مارس/ آذار 2018(.

245  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة والحرب في اليمن 19 )سبتمبر/ أيلول 2017(. 

 Raytheon ابقايا وحدة قنابل كبيرة التوجيه، ُعثر عليها في مكان الهجوم على منزل هاني يحيى. في الصور العلوية ، تشير العالمة “96214” إلى
كشركة مصنعة ، وتشير العالمة “09/2010” إلى أن الجزء تم تصنيعه في سبتمبر 2010. وتميز العالمة الموجودة على الصور المتبقية في الصورة 

”.GBU-24 السفلية بأنها سالح محتمل للواليات المتحدة من نوع قنبلة
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قصف صالة العزاء بحي السبعين، صنعاء 

تاريخ الضربة:             8 أكتوبر/ تشرين األول 2016
موقع الضربة:          حي السبعين، أمانة العاصمة

الخسائر البشرية:       ما ال يقل عن 84 قتياًل و 550 جريًحا على األقل
األعيان المستهدفة: قاعة اجتماعية أثناء عزاء

 نوع  بقايا األسلحة:   قنبلة بيفواي الثانية موجهة بالليزر طراز  GBU-12 أمريكية الصنع برؤوس حربية 
                               طراز Mk-82  )حددتها هيومن رايتس ووتش(246  

مصنع األسلحة:        رايثيون
 

246  هيومن رايتس ووتش، اليمن: هجوم بقيادة سعودية على صالة عزاء جريمة حرب اواضحة )13 أكتوبر/ تشرين األول 2016( 
  .https://www.hrw.org/news/2016/10/13/yemen-saudi-led-funeral-attack-apparent-war-crime
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“ سمعت طائرة تحلق في سماء المنطقة، لكن لم يدر بخلدي قط أنهم سيقصفون 
قاعة عزاء “

عصام الرويشان 
 )25 سنة(
أصيب في الهجوم

فــي حوالــي الســاعة 3:30 مــن مســاًء فــي يــوم الســبت 8 أكتوبــر/ تشــرين األول 2016، هاجمــت قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية / اإلمــارات قاعــة 
اجتماعية في أمانة العاصمة. كانت القاعة مكتظة بحوالي 1,500 ضيف حضروا للعزاء في وفاة علي الرويشان والد وزير الداخلية اليمني جالل 
الرويشان. أفاد العديد من الناجين من الغارة الجوية أن ثالث قنابل أصابت التجمع في صالة العزاء، يفصل بين القنبلة واألخرى ما يقرب من 
خمس دقائق؛ كانت واحدة على األقل من هذه القنابل من طراز  GBU-12 األمريكية الصنع. وفًقا لألمم املتحدة . أسفر الهجوم عن مقتل أكثر 

من 140 شخًصا وإصابة أكثر من 525 آخرين .247 

كان يوسف هادي )20 سنة( أحد الحاضرين في قاعة العزاء. عندما انفجرت القنبلة األولى في قاعة العزاء املزدحمة، حسبما أفاد، انهار املبنى 
علــى الضيــوف. بعــد دقائــق قليلــة، أصابــت القنبلــة  الثانيــة العديــد مــن املســعفين وغيرهــم ممــن هرعــوا ملســاعدة ضحايــا االنفجــار األول. بحلــول 
الوقت الذي ســقطت فيه القنبلة الثالثة، تمكن يوســف من الفرار من املبنى.  يتذكر قائال: » األنقاض ســقطت على ســاقي. رفع الناس األنقاض 
عنــي وأخرجونــي. لقــد رأيــت جرائــم بشــعة ارتكبــت؛ أشــخاص كانــت قــد تقطعــت أوصالهــم تشــتعل فيهــم النيــران.. أخــي أحمــد )36 ســنة( أصيــب 

بجــروح. احترقــت ســاقاه. أيًضــا، ابــن أخــي حســين )15 ســنة( انقطعــت ســاقه اليمنــى تحــت الركبــة. « 

: » ســمعت طائــرة 
ً

بعــد خمــس دقائــق فقــط مــن دخــول عصــام الرويشــان )25 ســنة( إلــى القاعــة ليقــدم التعــازي،  ضربــت أول قنبلــة. يتذكــر قائــال
 أنهم سيقصفون قاعة العزاء. عندما انفجرت القنبلة، خيم  دخان وغبار أسود كثيف في كل 

ً
تحلق في سماء املنطقة، لكن لم يخطر ببالي أبدا

مــكان ولــم أتمكــن مــن رؤيــة �ســيء. لــم أســتطع التنفــس بســبب الغبــار. أصابتنــي شــظية فــي الجانــب األيمــن مــن ظهــري، واحتــرق وجهــي ويــدي اليمنــى. 
ثــم ضربــت القنبلــة الثانيــة، وبســبب الرعــب الــذي ســاد املــكان، لــم يكــن لــدي أي فكــرة عمــا كان يحــدث حولــي. رأيــت بعــض النــاس الذيــن كانــوا مــا 
يزالــوا علــى قيــد الحيــاة يقفــزون مــن نوافــذ الطابــق  الثانــي. كنــت خائًفــا جــًدا مــن القفــز، وعندمــا رأيــت عمــود كهربــاء، انزلقــت عليــه للوصــول إلــى 

الطابــق األر�ســي «.

محمد العولقي )26 سنة( كان أحد الذين فروا من املبنى بالقفز من نافذة في الطابق الثاني.  يتذكر »كنت أمضغ القات مسترخًيا وأقرأ القرآن 
علــى روح الفقيــد. فــي البدايــة، شــعرت أن القاعــة بأكملهــا كانــت تهتــز. بعــد ذلــك، كان هنــاك انفجــار كبيــر وانتشــر غبــار أســود كثيــف فــي كل مــكان. 
دخــل إلــى حلقــي وبــدأت أشــعري الغثيــان ، لذلــك غطيــت رأ�ســي. قبــل انفجــار القنبلــة الثانيــة ، قفــزت مــن الطابــق الثانــي وســقطت علــى ســيارة أجــرة 
كانت في الشارع.  احترقت يداي، وكنت أيًضا مصاًبا بشظية في يدي اليمنى. تهشمت العظام على الجانب األيمن من جسدي عندما سقطت «.

كان حســن جبــران  )42 ســنة( قــد قــدم للتــو تعازيــه لوزيــر الداخليــة الســابق. »كنــا ننتظــر بقيــة أصدقائنــا، الذيــن  كانــوا مــا زالــوا يقدمــون تعازيهــم، 
وبعــد ذلــك كنــا نزمــع املغــادرة« يتذكــر حســن، و فجــأة، انفجــرت القنبلــة األولــى. »لقــد ُجرحــُت فــي الضربــة األولــى، و كنــت أحــاول النجــاة بحياتــي. كان 

247   نادية خمامي ، غارات جوية على عزاء في  اليمن تقتل 140 شخًصا على األقل، وفًقا ملسؤول األمم املتحدة ، الغارديان )8 أكتوبر/ تشرين األول 2016( ،
 .https://www.theguardian.com/world/2016/oct/08/saudi-led-coalition-airstrike-hit-yemen-funeral-officials-say
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النــاس يشــتعلون وســط النيــران، واحتــرق بعــض النــاس أحيــاء.  كان 
وضًعــا مرعًبــا «. هــو أيًضــا كان فــي الطابــق الثانــي وقــت الهجــوم وانزلــق 
أســفل عمــود الكهربــاء للوصــول إلــى األرض. فــي عمليــة االنــزالق، ســاق 
حســن اليســرى - التــي كســرت فــي االنفجــار – انقطعــت  عــن جســده. 
»لقــد أصبــت أيًضــا بشــظية فــي ظهــري وخــدوش علــى وجهــي، وكذلــك 
تــل الكثيــر 

ُ
حــروق وخــدوش علــى يــدي«.  وأفــاد: »أنــا بالــكاد خرجــت. ق

مــن النــاس - كنــت أعــرف بعضهــم - وكان هنــاك أشــخاص احترقــوا 
بشــكل ال يمكــن معــه التعــرف عليهــم..  كان هنــاك الكثيــر مــن األطفــال. 
كان هنــاك ثالثــة أطفــال تمزقــت جثثهــم تماًمــا وتناثــرت فــي كل مــكان. «

كان خالــد الريــدي )32 ســنة( أحــد رجــال اإلطفــاء الذيــن حضــروا فــي 
 »عندما وصلنا 

ً
أعقاب هجوم التحالف على صالة العزاء.  أفاد قائال

إلــى هنــاك، رأينــا وضًعــا غيــر إنســاني.  كانــت األرض مغطــاة باألشــالء 
والحطــام. بدأنــا بجمــع الجثــث واألشــالء مــن الســاعة 4 بعــد الظهــر يــوم 
وقــوع الحــادث حتــى اليــوم ]الســاعة 11 مــن يــوم 10 أكتوبــر/ تشــرين 
150 شــخص قتلــوا هنــا. أصابنــي  2016[. أعتقــد أن أكثــر مــن  األول 

اكتئــاب شــديد بســبب هــذا «.

عــزاء  قاعــة  علــى  واإلمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  هجــوم 
مزدحمــة ينتهــك بشــكل شــبه مؤكــد القانــون الدولــي اإلنســاني وكانــت 
رغــم أن قــادة الحوثــي وغيرهــم مــن األفــراد  جريمــة حــرب واضحــة. 
العســكريين كانــوا يحضــرون العــزاء، كان لــدى التحالــف ســبب لكــي 

يعلــم أن مئــات املدنييــن ســيكونون حاضريــن ومــن املرجــح أن يقتلــوا 
أو يصابــوا فــي الهجــوم. لقــد تــم اإلعــالن عــن تاريــخ ومــكان الجنــازة علــى 
صفحــة فيســبوك وكان ذلــك متاًحــا للجمهــور قبــل الجنــازة، وكان مــن 
املتوقــع أن تكــون الجنــازة - فــي مثــل هــذه القاعــة الضخمــة والتجمــع 
أن عــدد الحضــور   – ]وأســرته[  املتوقــع ومكانــة الشــخص املتوفــي 
ــًرا.248  إذا كان مــن املتوقــع أن يتســبب هجــوم فــي  خســائر  ســيكون كبي
عرضيــة فــي أرواح املدنييــن أو أضــرار ســتلحق بالهيــاكل املدنيــة بشــكل 
مفــرط قياســا بامليــزة العســكرية امللموســة واملباشــرة املتوقعــة مــن 
 بمبــدأ التناســب بشــكل غيــر قانونــي. 

ً
الهجــوم، فــإن الهجــوم يعتبــر مخــال

كانــت املئــات مــن الخســائر املدنيــة نتيجــة متوقعــة بالكامــل لهجــوم 
التحالــف علــى صالــة عــزاء عامــة مكتظــة بالحضــور. إن انتهــاك قوانيــن 

الحــرب بشــكل متعمــد أو بتهــور تعتبــر جرائــم حــرب.

قــام فريــق تقييــم الحــوادث املشــترك )JIAT( التابــع للتحالــف بمراجعــة 
اليمــن  فــي  الجويــة  العمليــات  مركــز  تلقــى  للفريــق،  وفًقــا  الهجــوم. 
معلومات غير صحيحة حول تجمع قادة الحوثيين املسلحين في املوقع 
املســتهدف وتــم التوجيــه بالهجــوم دون الحصــول علــى موافقــة قيــادة 
التحالــف أو اتبــاع اإلجــراءات االحترازيــة لقيــادة التحالــف. 249   وجــد 
الفريــق أن قاعــة العــزاء كانــت مســتهدفة بشــكل خاطــئ وأو�ســى بــأن 
يتخــذ التحالــف إجــراءات ضــد الجنــاة وتعويــض عائــالت الضحايــا.250 
فصلــت الحكومــة اليمنيــة الضبــاط املتورطيــن فــي الهجــوم وأحالتهــم 
إلــى املحاكمــة العســكرية.251  لــم يقــم أعضــاء التحالــف اآلخــرون، مثــل 
اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، بتوضيــح مــا 
أو مــا إذا كانــوا  الــذي لعبــوه فــي هــذا الهجــوم،  هــو الــدور، إن وجــد، 
قــد اتخــذوا أي خطــوات نحــو محاكمــة أفــراد مــن قواتهــم املســلحة 
متورطيــن بشــكل أكيــد فــي جريمــة الحــرب هــذه أو غيرهــا مــن الجرائــم 

املحتملــة لحــرب التحالــف.

تمكنــت منظمــة  هيومــن رايتــس ووتــش مــن خــالل اســتخدام الصــور 

248  هيومن رايتس ووتش ، اليمن: هجوم صالة العزاء  بقيادة سعودية  جريمة حرب 
ظاهرة )13 أكتوبر/ تشرين األول 2016(

https://www.hrw.org/news/2016/10/13/yemen-saudi-led-funeral-attack-appar-
. ent-war-crime

249  بيان صحفي من قبل فريق تقييم الحوادث املشتركة )JIAT( حول حادثة القاعة 
الكبرى في صنعاء ، وكالة الصحافة السعودية )15 أكتوبر/ تشرين األول 2018( ، 

 .https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1548647  

250  معرف.

251 هيومن رايتس ووتش ، اإلختباء خلف التحالف 48 )24 أغسطس/ آب 2018( ،
https://www.hrw.org/report/2018/08/24/hiding-behind-coalition/failure-credi-

  .bly-investigate-and-provide-redressunlawful

بقايا سالح ُعثر عليها في موقع هجوم على مجلس عزاء في صنعاء. قلم 
 GBU-12 Paveway II يظهر للقياس. وقد حددت هيومن رايتس ووتش قنبلة

األمريكية الصنع بأنها واحدة من األسلحة المستخدمة في الهجوم.
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ولقطــات الفيديــو التــي التقطهــا باحثــو منظمــة مواطنــة وغيرهــم ملخلفــات األســلحة، مــن التعــرف علــى نوعيــة الســالح املســتخدم فــي الهجــوم علــى 
صالــة العــزاء، وهــو قنبلــة  GBU-12  بيفــواي الثانيــة موجهــة بالليــزر مــن صنــع أمريكــي. 252   وأكــدت صــور أخــرى أن رايثيــون صنــع القنبلــة.253

تــم تجهيــز القنبلــة GBU-12 بــرأس حربــي  Mk-82 يــزن 227  كجــم )500 رطــل(.254  ويحتــوي  الــرأس الحربــي  MK-82  علــى 87 كجــم )190 رطــل( 
ســتخدم 

ُ
من التركيبةH6، وهي مادة شــديدة االنفجار تســتخدم أيًضا في ما يســمى »أم جميع القنابل« التابعة لســالح الجو األمريكي.255 عادة ما ت

سلسلة Mk-80 من القنابل ذات السحب املنخفض واألغراض العامة إلحداث أق�سى انفجار وأكبر قدر من األضرار االنفجارية.256  في أغسطس 
257.Mk-82 2016، ُمنح مقاول الدفاع األمريكي جنرل داينمكس عقد بماليين الدوالرات لتزويد السعودية واإلمارات بأغلفة قنابل

تضمنت اإلخطارات الرسمية لعام 2017 إلى الكونغرس بشأن املبيعات املقترحة لألسلحة إلى اململكة العربية السعودية ما قيمته 298 مليون 
دوالر مــن أنظمــة األســلحة بيفــواي الثانيــة و الثالثــة، وأنظمــة بيفــواي املحّســنة الثانيــة والثالثــة وأنظمــة األســلحة بيفــواي الرابعــة.258  بيــن عامــي 
2010 و 2013 ، ســلمت الواليــات املتحــدة لدولــة اإلمــارات  938 قنبلــة بيفــواي موجهــة.259  قــام التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات بإلقــاء 
قنبلتــي GBU-12 و Mk-82 األمريكيــة الصنــع علــى املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة مــرارا وتكــرارا منــذ بــدء الحــرب. ذكــرت محطــة )�ســي إن إن( 
دينــت علــى نطــاق واســع، علــى حافلــة مدرســية فــي شــهر 

ُ
أن التحالــف اســتخدم قنبلــة لوكهيــد مارتــن Mk-82 بيفــواي فــي الضربــة الجويــة، التــي أ

أغسطس/ آب عام 2018 أودت بحياة العشرات من األطفال.260   عشر من أصل سبعة وعشرين هجمة غير قانونية على ما يبدو تم توثيقها في 
.Mk-82 هــذا التقريــر مــن املرجــح أن تكــون قــد اســتخدمت فيهــا قنابــل

 

 

 

252  معرف.

253  إيمونز، الصور تظهر قطع وشظايا القنابل األمريكية في موقع مجزرة صالة العزاء في اليمن ، مجلة إنترسبت )10 أكتوبر/ تشرين األول 2016(
/https://theintercept.com/2016/10/10/photos-show-fragments-of-u-s-bombs-at-site-of-yemen-funeralmasssacre 

254  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. DR_26042018-043  )26 أبريل/ نيسان 2018( )في ملف منظمة مواطنة(

255    تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. DR_03042018-002.  ياسمين طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية 
تحت املاء ، إنفرس، )14 أبريل/ نيسان 2017(

https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composition-explosive  

256  شركة جنرل داينمكس   توفر أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ، ديفنس وورلد نت،  )31 أغسطس/ آب 2016(
http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

257  معرف.

258  وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية ، توجهات مبيعات الواليات املتحدة من األسلحة الرئيسية في عام 2017: مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب )6 مارس/ آذار 2018(.

259   وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة والحرب في اليمن 19 )سبتمبر/ أيلول 2017(

 في اليمن تم توفيرها من قبل الواليات املتحدة، �سي إن إن، )17أغسطس/ آب  2018(، 
ً

260  نعمة الباقر وآخرون، القنبلة التي قتلت 40 طفال
https://www.cnn.com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-intl/index.html

بناًء على صرامتها املنهجية ، لم تتمكن مواطنة من تحديد القنبلة املستخدمة في هجوم الحافلة املدرسية بشكل إيجابي.
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الهجمات على المرافق 
التعليمية والصحية
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قصف مدرسة وعيادة المسنح في التعزية، محافظة تعز

تاريخ الضربة:              2 يونيو/ حزيران 2015
موقع الضربة:            مديرية  التعزية، محافظة تعز

الخسائر المدنية:         مقتل شخص واحد
األعيان المستهدفة:   مدرسة عقبة بن نافع وعيادة المسنح الصحية
نوع بقايا األسلحة:      رأس حربي Mk-82 من صنع الواليات المتحدة 
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“طائرات التحالف السعودي دمرت في بضع دقائق ما كنا نبنيه لسنوات.”

 منير محمد ناجي
 شاهد عيان ومدير مدرسة عقبة بن نافع

فــي حوالــي الســاعة 1:30 مــن مســاًء يــوم الثالثــاء  )2 يونيــو/ حزيــران 2015( ألقــت طائــرات مقاتلــة تابعــة للتحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات 
ســت قنابــل - أربــع منهــا علــى مدرســة عقبــة بــن نافــع واثنتــان علــى عيــادة املســنح الصحيــة فــي عزلــة املســنح الريفيــة، مديريــة التعزيــة، محافظــة تعــز. 
دمرت ضربة التحالف تماما كل من املدرسة والعيادة املجاورة. قتلت الشظايا من الهجوم املواطن املدني مسعد ناجي سعيد، البالغ من العمر 
60 عامــا، وقصمــت جثتــه إلــى نصفيــن بينمــا كان يم�ســي بجــوار مبنــى املدرســة. تــم العثــور علــى بقايــا كبيــرة مــن قنبلــة الـــ MK-82 األمريكيــة الصنــع ، 

فــي موقــع الضربــة.

كان أقرب موقع عسكري تم تحديده وقت الهجوم نقطة تفتيش في مدخل قرية املسنح على بعد 500 متر شمال مدرسة عقبة بن نافع. تعرف 
 مــن القريــة. أفــاد ثالثــة شــهود 

ً
الباحثــون والشــهود علــى موقــع عســكري آخــر يســيطر عليــه الحوثيــون - جبــل أومــان- علــى بعــد 2.5 كيلومتــر شــماال

عيــان أنــه فــي البدايــة، عندمــا ســمعوا صــوت طائــرات التحالــف وهــي تحلــق فوقهــم ، اعتقــدوا أن الطائــرات ســتضرب جبــل ُعمــان ألنــه كان موقــع 
مســتهدف بشــكل متكــرر.

 مــن ذلــك، وصــف العديــد مــن شــهود العيــان انفجــار أربــع قنابــل بتتالــي ســريع، وضــرب املدرســة. وبعــد فتــرة مدتهــا حوالــي خمــس دقائــق، 
ً
ولكــن بــدال

عــادت طائــرات التحالــف إلــى املشــهد وألقــت قنبلتيــن أخرييــن علــى العيــادة الصحيــة املجــاورة املكونــة مــن طابقيــن. وفقــا لســتة شــهود العيــان، كان 
خمســة أو ســتة مــن أعضــاء أنصــار هللا )الحوثييــن( يســتخدمون املدرســة للطهــي والنــوم ملــدة شــهر ونصــف تقريبــا قبــل الغــارات الجويــة ، خــالل 
عطلــة الصيــف عندمــا لــم تكــن املدرســة تعقــد دروســا. وأفــاد خمســة شــهود عيــان أن هــؤالء الخمســة أو الســتة الحوثييــن كانــوا داخــل املدرســة فــي 

وقــت الهجــوم وقتلــوا. لــم يدخــل الحوثيــون أو يســتخدموا مبنــى العيــادة أبــدا، وفقــا للشــهود. 

قبــل لحظــات مــن الغــارات الجويــة، قــال مســعد ناجــي ســعيد البنــه بــدر )21 ســنة( أنــه ســيغادر املنــزل ليذهــب إلــى العــرض وهــو تــل قــرب الجانــب 
الشــمالي مــن مدرســة عقبــة بــن نافــع. ســتكون هــذه آخــر الكلمــات التــي نطــق بهــا مســعد. كان بــدر يجلــس تحــت شــجرة خــارج املنــزل حيــن بــدأ صــوت 
الطائــرات النفاثــة يشــتد أعلــى فأعلــى. عندمــا انفجــرت القنبلــة األولــى علــى مبنــى املدرســة علــى بعــد حوالــي 400 متــر، هــرع بــدر إلــى املنــزل. وملــا علــم أن 
والــده فــي محيــط املدرســة، نظــر بــدر متلهًفــا مــن النافــذة فــي ذلــك االتجــاه. لقــد رأى فقــط االنفجــار النــاري للقنبلــة الثانيــة. بعــد ســقوط القنبلتيــن 
ا عن والده، 

ً
الثالثة والرابعة، لم يعد بدر يستطيع أن يسمع تحليق طائرات التحالف في السماء. اعتقاًدا منه أن الهجوم انتهى، غادر املنزل بحث

وهــو يشــعر باالنســحاق والخــوف ممــا قــد يأتــي. عندمــا كان بــدر علــى بعــد حوالــي 100 متــر مــن املدرســة، انفجــرت قنبلــة فــي عيــادة املســنح الصحيــة.  
: » كانــت الشــظايا تتطايــر إلــى جميــع أنحــاء القريــة. كان هــذا االنفجــار مرعًبــا – رأيتــه بعينــي املجــردة. لــم أكــن أعلــم مــا يحيــط 

ً
وصــف الوضــع قائــال

بــي ألننــي كنــت أفكــر فــي والــدي وأشــعر بالخــوف علــى حياتــه. لــن أن�ســى ذلــك اليــوم عندمــا ســقطت القنبلــة علــى مبنــى العيــادة بينمــا كنــت قريًبــا جــًدا  
فــي طريقــي إلــى العــرض ملعرفــة مــا إذا كان والــدي حًيــا أم ميًتــا.«  بعــد بضــع ســاعات، وجــد بــدر نصــف جثــة والــده، متفحمــة مــن نيــران االنفجــارات.

 عــن مدرســة عقبــة بــن نافــع املدرســة مــع زوجتــه وابنــه ناصــر البالــغ مــن العمــر 
ً
يعيــش أحمــد علــي حســن فــي منــزل صغيــر يبعــد حوالــي خمســين متــرا

ســنتين ونصــف. فــي وقــت الهجــوم، كان أحمــد يتحــدث مــع زوجتــه فــي املنــزل بينمــا كان ناصــر يلعــب فــي مــكان قريــب. وصــف أحمــد مــا حــدث عقــب 
االنفجــار األول: »شــعرنا باالهتــزاز وســمعنا صــوت القنبلــة املرعــب. لقــد غمرنــا الخــوف. كنــت أنــا وزوجتــي داخــل غرفتنــا، ندعــو قائليــن:  ’يــا هللا 
اللهــم حمايتــك! اللهــم حمايتــك! ’ لــم نكــن نعــرف مــا هــو الهــدف بالضبــط. ألقــت زوجتــي نظــرة ســريعة علــى املدرســة واملبنــى وقالــت ضربــوا املدرســة. 
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بســرعة أخذت ابني ناصر الذي كان يبكي من ذلك الصوت، وأمســكت 
يــد زوجتــي للخــروج مــن املنــزل والبقــاء عنــد جيراننــا. حاولنــا الخــروج مــن 
املنــزل ولكننــا لــم نســتطع ذلــك، بعــد ثــواٍن قليلــة مــن االنفجــار األول، 
مــن  الشــمالي  الجــزء  وتدمــر  املدرســة،  علــى  الثانيــة  القنبلــة  ألقيــت 

املدرســة تماًمــا.«

فــي غضــون ثــواٍن، ســقطت قنبلــة ثالثــة علــى الجانــب الغربــي مــن مبنــى 
املدرســة وتبعتهــا القنبلــة الرابعــة. تحطمــت جميــع أبــواب ونوافــذ منــزل 
أحمــد، وكان يشــاهد برعــب الشــظايا وهــي تتطايــر عبــر منزلــه. وكان يبــدو 
بــدأ  أن الصــدع الكبيــر فــي الجــدار يتســع بشــكل أكبــر مــع كل انفجــار. 
أحمد يتخيل أن السقف سوف ينهار على رؤوس عائلته. بعد االنفجار 
الرابــع، هــرب أحمــد وعائلتــه إلــى منــزل أحــد الجيــران قبــل أن تســقط 
طائــرات التحالــف القنبلتيــن الخامســة والسادســة علــى عيــادة املســنح 
الصحيــة. يعيــش شــقيق أحمــد األكبــر طــه علــى بعــد حوالــي 15 متــًرا مــن 
مبنــى املدرســة. أحدثــت الغــارات الجويــة أضــراًرا جســيمة ودمــرت منــزل 
 كذلــك. قــال أحمــد »القريــة كلهــا  تعــرف أننــا أنفقنــا كل مــا 

ً
طــه جزئيــا

نملــك لبنــاء هــذه املنــازل، حتــى لــو كانــت صغيــًرة - لقــد فعلنــا كل �ســيء 
لبنــاء منازلنــا.«

أدى دمــار مدرســة عقبــة بــن نافــع وعيــادة املســنح الصحيــة إلــى انهيــار 
معنويات أهل القرية. املدرسة – التي كانت في األصل مدرسة ابتدائية 

واساســية-  أصبحــت توفــر التعليــم الثانــوي كذلــك، نتيجــة إلغــالق 
كمــا  املحافظــة بســبب الحــرب.  املــدارس الثانويــة فــي جميــع أنحــاء 
أوضح مدير املدرسة منير محمد ناجي: »ألول مرة ، يتم تدريس طالب 
الثانويــة العامــة فــي هــذه املنطقــة. مــع كل الجهــود التــي بذلهــا املعلمــون 
الســعودي  التحالــف  طائــرات  دمــرت  للمســاعدة،  تعاونــوا  الذيــن 
فــي بضــع دقائــق مــا بنينــاه فــي ســنوات.«  يجــب أن يســير الطــالب اآلن 
-إلــى املــدارس التــي تبعــد 3-4  - وخاصــة طــالب املرحلــة االبتدائيــة  
كيلومترات في القرى املجاورة. إن الحاجة إلى قطع هذه املسافات إلى 
املدرسة ومنها كل يوم عملية مضنية »تجعل األطفال يعانون بشكل 
كبير ويكرهون املدرسة«، قال املدير، مضيًفا أن الطالب واملدرسين 

يخشــون أيًضــا هجوًمــا آخــر عليهــم أثنــاء وجودهــم فــي املدرســة.

قبــل الهجــوم، كانــت عيــادة املســنح الصحيــة تقــدم خدمــات الرعايــة 
وفًقــا ألحــد الشــهود الــذي طلــب عــدم  الصحيــة األوليــة والنســوية. 
الكشــف عــن هويتــه، فــإن العيــادة علقــت خدماتهــا جزئيــا منــذ أن 
بــدأت مجموعــة مــن خمســة أو ســتة مــن الحوثييــن فــي اســتخدام 
املدرســة املجــاورة للطهــي والنــوم، قبــل شــهر أو شــهرين مــن الهجــوم. 
مــن غــارات التحالــف الجويــة بســبب وجــود  خ�ســي عمــال العيــادة  
الحوثييــن بالقــرب منهــم، قــال الشــاهد. واصلــت العيــادة، مــع ذلــك، 
وكان ســكان املســنح يطالبــون  توفيــر بعــض الخدمــات األساســية. 
العيــادة بــأن تســتأنف عملياتهــا بالكامــل، لكــن كمــا قــال أحمــد حســن 
 مــن تشــغيلها بالكامــل. 

ً
بأ�ســى، »لقــد تــم تدميرهــا بالكامــل اآلن بــدال

»أفــاد ســكان القريــة  أن النســاء، وخاصــة األمهــات الالتــي يحتجــن 
عانيــن بشــكل خــاص لعــدم الحصــول علــى  إلــى الرعايــة الصحيــة، 
الخدمــات األساســية التــي اعتــدن االعتمــاد عليهــا فــي  عيــادة املســنح 

الصحيــة. 

يجــب علــى أطــراف النــزاع اتخــاذ جميــع االحتياطــات املمكنــة لتجنيــب 
املدنييــن الواقعيــن تحــت ســيطرتهم مــن آثــار الهجمــات، بمــا فــي ذلــك 
عن طريق تجنب نشر قوات في مناطق مأهولة بكثافة بالسكان. لقد 
وضعــت قــوات أنصــار هللا املدرســة فــي خطــر شــديد بشــكل غيــر قانونــي 
من خالل إسكان عدد قليل من مقاتليها في املدرسة. إذا كانت قوات 
أنصــار هللا قــد اســتخدمت املدنييــن عمــدا كــدروع لوقايــة أهــداف أو 

عمليــات عســكرية، فإنهــم قــد يكونــوا ارتكبــوا جريمــة حــرب.

فــإن القــوات املهاجمــة ال تعفــى مــن التزاماتهــا بموجــب  ومــع ذلــك، 
القانون الدولي القانون اإلنساني ألن الطرف املناوئ عرض املدنيين 
لخطر ال لزوم له. إن الضرر املدني للهجوم - بما في ذلك تدمير منشأة 

 بقايا غالف قنبلة Mk-82 أمريكية الصنع، تم العثور عليها في مكان الهجوم على 
مدرسة عقبة بن نافع وعيادة المسنح الصحية.
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تعليميــة مهمــة، وتدميــر عيــادة صحيــة ومقتــل مدنــي - يبــدو أنــه يفــوق امليــزة العســكرية الظاهــرة التــي اكتســبها قتــل خمســة أو ســتة مــن املقاتليــن 
الحوثييــن، وبالتالــي فــإن الهجــوم يبــدو  أنــه كان غيــر متناســب بشــكل غيــر قانونــي. رغــم أن مقاتلــي الحوثييــن كانــوا فــي املدرســة وقــت الهجــوم، قــال 

شــهود إن الحوثييــن لــم يكونــوا موجوديــن فــي العيــادة الصحيــة ولــم يدخلوهــا قــط. 

تــم العثــور علــى قطعــة كبيــرة مــن بقايــا غــالف قنبلــة أمريكيــة الصنــع - MK-82 – فــي موقــع الهجــوم الــذي وقــع فــي يونيــو/ حزيــران 261.2015 إن 
( مــن التركيبــة  H6، وهــي مــادة شــديدة االنفجــار 

ً
Mk-82 رأس حربــي يبلــغ وزنــه 227 كيلوجراًمــا )500 رطــل( يحتــوي علــى 87 كيلوغــرام )190 رطــال

تســتخدم أيًضــا فــي مــا يســمى فــي ســالح الجــو األمريكــي”أم جميــع القنابــل.«262  سلســلة Mk-80 مــن القنابــل ذات الســحب املنخفــض واألغــراض 
العامــة تســتخدم عــادة إلحــداث أق�ســى قــدر مــن االنفجــار واألضــرار املتفجــرة .263  فــي أغســطس/ آب 2016، حصــل مقــاول الدفــاع األمريكــي جنــرال 

 264.Mk-82 2 دايناميكــس علــى عقــد بعــدة مالييــن مــن الــدوالرات لتزويــد الســعودية واإلمــارات بأغلفــة قنابــل

الــرؤوس الحربيــة MK-82 جــزء مــن القنابــل املوجهــة بالليــزر GBU-12 بيفــواي الثانيــة، والتــي  تــم تصنيعهــا مــن قبــل كل مــن ريثيــون ولوكهيــد 
مارتــن.265  اإلخطــارات الرســمية لعــام 2017 إلــى الكونغــرس بشــأن املبيعــات املقترحــة لألســلحة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية تضمنــت مــا قيمتــه 
298 مليــون دوالر مــن أنظمــة األســلحة بيفــواي الثانيــة و الثالثــة ، وأنظمــة بيفــواي املحّســنة الثانيــة والثالثــة وأنظمــة األســلحة  بيفــواي الرابعــة.266  

بين عامي 2010 و 2013 ، سلمت الواليات املتحدة لدولة اإلمارات  938 قنبلة بيفواي موجهة.267  

قــام التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة بإلقــاء قنابــل Mk-82 أمريكيــة الصنــع علــى املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة 
مــرارا وتكــرارا منــذ بدايــة الحــرب. ذكــرت محطــة )�ســي إن إن( أن التحالــف اســتخدم قنبلــة لوكهيــد مارتــن Mk-82 بيفــواي فــي الضربــة الجويــة، 
دينت على نطاق واسع، على حافلة مدرسية في شهر أغسطس عام 2018  أودت بحياة العشرات من األطفال.268 عشر هجمات من أصل 

ُ
التي أ

.Mk-82 سبعة وعشرين هجمة للتحالف غير قانونية على ما يبدو تم توثيقها في هذا التقرير من املرجح أن تكون قد استخدمت فيها قنابل

 

  

261   تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. DR_03042018-004  )16 أبريل/ نيسان 2018( )في ملف مواطنة(

262  معرف. ياسمين طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت املاء ، إنفرس، )14 أبريل/ نيسان 2017(
https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composition-explosive  

263  شركة جنرل داينمكس   توفر أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ، ديفنس وورلد نت،  )31 أغسطس/ آب 2016(
http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

264  معرف. 

265   انظر تمديد خمس سنوات على إنتاج صواريخ بيفواي الثانية  ،  ديفنس اندستري ديلي )13أغسطس/ آب 2018( ،
./https://www.defenseindustrydaily.com/usaf-issues-fy-2011-2016-order-for-gbu-12-paveway-ii-bombs-07017

266  وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية ، توجهات مبيعات الواليات املتحدة من األسلحة الرئيسية في عام 2017: مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب )6 مارس/ آذار 2018(.

267   وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة والحرب في اليمن 19 )سبتمبر 2017(

 في اليمن تم توفيرها من قبل الواليات املتحدة، �سي إن إن، )17أغسطس/ آب  2018(، 
ً

268  نعمة الباقر وآخرون، القنبلة التي قتلت 40 طفال
https://www.cnn.com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-intl/index.html

بناًء على منهجيتها الصارمة ، لم تتمكن مواطنة من تحديد القنبلة املستخدمة في هجوم الحافلة املدرسية بشكل إيجابي.
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قصف مدرسة الفازة، التحيتا، محافظة الحديدة

تواريخ الضربات:         26 مايو/ أيار 2015 و 9 أكتوبر/ تشرين األول 2015
موقع الضربات:         مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة

األعيان التي قصفت: مدرسة الشيخ أحمد الفازة االبتدائية
 نوع بقايا األسلحة:     قنبلة GBU-16  بيفواي الثاني موجهة بالليزر من صنع الواليات المتحدة برأس 

                                حربي Mk-83 )مرجح(   
مصنع األسلحة:         رايثيون



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

104

“منذ الغارات الجوية، رفضت العديد من العائالت السماح ألطفالها بالذهاب إلى 
المدرسة خوفا على سالمتهم“

عمر جمال 
 )46 سنة( 
شاهد عيان ومدرس

في غارتين منفصلتين في عام 2015، هاجمت طائرات التحالف التي تقوده السعودية واإلمارات  مدرسة الشيخ أحمد الفازة االبتدائية في قرية 
الفــازة مديريــة التحيتــا، محافظــة الحديــدة. كانــت الغــارة األولــى - حوالــي الســاعة 2:30 مســاًء فــي يــوم الثالثــاء 26 مايــو/ أيــار دمــرت حوالــي نصــف 
GBU- املدرســة. و دمــرت ضربــة ثانيــة بقيــة املدرســة فــي حوالــي الســاعة 1 بعــد ظهــر يــوم الجمعــة 9 أكتوبــر/ تشــرين األول. يبــدو أنــه اســتخدم قنبلــة

16 أمريكيــة الصنــع فــي واحــدة مــن هاتيــن الضربتيــن علــى األقــل. كان حوالــي 200 طالــب مــن الصــف األول حتــى الصــف الســادس فــي املدرســة. 

والفازة قرية ساحلية صغيرة بدون أي معسكرات أو مواقع أو نقاط تفتيش عسكرية ، حسب الشهود - ولهذا السبب لم يتوقع حارس املدرسة 
وهب هللا عياش غارة جوية عندما رأى طائرات التحالف تحلق في سماء املنطقة بشكل منذر بسوء بعد ظهر يوم 26 مايو/ أيار. عندما انفجرت 
ــا مــن أن منازلهــم ســوف تكــون مســتهدفة. أســقطت 

ً
القنبلــة األولــى أمــام بوابــة املدرســة، هــرع النــاس فــي املنــازل املجــاورة إلــى الخــروج منهــا، خوف

طائــرات التحالــف قنبلــة ثانيــة علــى منــزل مدنــي وراء املدرســة. لحســن الحــظ، كان ســكان ذلــك املنــزل مــن بيــن الذيــن خرجــوا عنــد ســماع القنبلــة 
األولى، حسب محمد عمر عبده، شاهد عيان ومعلم في املدرسة. سقطت قنبلة ثالثة على املدرسة مباشرة، ودمرت حوالي نصف املبنى. وأخيًرا، 

أســقطت قنبلــة رابعــة فــي البحــر. غــارة 26 مايــو/ أيــار الجويــة ألحقــت أضــرارا  للعديــد مــن املنــازل فــي املنطقــة، وشــردت عائــالت.

فــي 9 أكتوبــر/ تشــرين األول، قــام التحالــف بتدميــر بقيــة املدرســة بقنبلــة واحــدة. »هــذه بــددت آمالنــا فــي مواصلــة تدريــس الطــالب فــي الجــزء املتبقــي 
 بيــن ســكان املنطقــة« فــي أعقــاب 

ً
مــن املدرســة «قــال محمــد عبــده، وأوضــح أن التعليــم لــم يســتأنف فــي القريــة علــى الفــور. ألن »الخــوف كان ســائدا

الهجمــات علــى مدرســة الشــيخ احمــد الفــازة. »قررنــا االنتظــار إلــى حيــن لــم تعــد الطائــرات املقاتلــة دائمــة التواجــد فــي ســمائنا، ويهــدأ قلــق عائالتنــا 
بشأن السماح ألطفالهم بالذهاب إلى املدرسة.« األطفال اآلن يذهبون للدراسة في املسجد املحلي في ظل ظروف صعبة ، يقول محمد، ويغادرون 
بســرعة كلمــا ســمعوا صــوت الطائــرات فوقهــم. عــالوة علــى ذلــك، انخفــض عــدد الطــالب مــن 200 إلــى حوالــي 60 نتيجــة خــوف اآلبــاء املســتمر مــن 

إرســال أطفالهم إلى املدرســة وكذلك النزوح العائلي بســبب الغارات الجوية.

يبــدو أن هجمــات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات كانــت عشــوائية. الباحثــون والشــهود لــم يحــددوا أي أهــداف عســكرية فــي املدرســة أو 
بالقرب منها وقت الهجوم. الهجمات العشوائية التي تنفذ عن قصد أو بتهور جرائم حرب. يفترض أن تكون املدارس أهداف مدنية. قبل القيام  
بالهجــوم  يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل مــا هــو ممكــن للتحقــق مــن أن األشــخاص أو األشــياء املــراد مهاجمتهــا أهــداف عســكرية وليــس 

مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة. 

 )CAGE( قطعــة مــن الشــظايا التــي وجــدت فــي موقــع الغــارات وســمت بثــالث عالمــات  هــي الرقــم »96214«  الــدال علــى الكيــان التجــاري والحكومــي
 ”,ADAPTER ASSY FORWARD“  الذي يزن 454 كيلوغرام )1000 رطل(؛ وعبارة  Mk-83 لرايثيون.269 والرقم »83« ويشير إلى الرأس الحربي

269  بحث CAGE،  96214  )آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018( ،
.http://www.govcagecodes.com/?code=96214&company=#results 
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)= تجميــع محــول أمامــي(  ربمــا تتعلــق بوحــدة تحكــم أماميــة لقنبلــة  
يبــدو أن  هكــذا،    270.  GBU-16 علــى األرجــح بيفــواي الثانيــة   GBU
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية/ اإلمــارات اســتخدم قنبلــة ريثيــون 
املوجهــة بالليــزر املــزودة بــرؤوس حربيــة   GBU-16 بيفــواي الثانيــة 
ملهاجمــة وتدميــر  مدرســة الشــيخ أحمــد الفــازة.   Mk-83 مــن طــراز
إلــى الكونغــرس بشــأن املبيعــات   2017 اإلخطــارات الرســمية لعــام 
مليــون   298 املقترحــة لألســلحة إلــى الســعودية تضمنــت مــا قيمتــه 
دوالر مــن أنظمــة األســلحة بيفــواي الثانيــة والثالثــة وأنظمــة بيفــواي 
املحّســنة الثانيــة والثالثــة وأنظمــة أســلحة  بيفــواي الرابعــة271.  بيــن 
عامي 2010 و 2013، سلمت الواليات املتحدة لدولة اإلمارات  938 

قنبلــة بيفــواي موجهــة .272

تحتــوي القنبلــة Mk-83  علــى 202 كجــم )445 رطــل( مــن التركيبــة
H6، وهي مادة شديدة االنفجار تستخدم أيًضا في ما يسمى في سالح 
الجــو األمريكــي بـــ »أم جميــع القنابــل«.273   إن  سلســلة  Mk-80  مــن 
ستخدم 

ُ
القنابل ذات السحب املنخفض واألغراض العامة عادة ما ت

إلحــداث أق�ســى انفجــار وأكبــر قــدر مــن األضــرار االنفجاريــة.274  

 

270  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير  
. IR_03042018-003 )3 أبريل/ نيسان 2018( )في ملف منظمة مواطنة(  

271  وليام هارتونغ، مراقب املساعدة األمنية ، توجهات مبيعات الواليات املتحدة من 
األسلحة الرئيسية في عام 2017: مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب )6 مارس/ آذار 2018(.

272  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية 
املتحدة والحرب في اليمن )19 سبتمبر/ أيلول 2017(.

273  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير  
. DR_03042018-003  ) 16أبريل/ نيسان 2018( ) في ملف مواطنة(؛ ياسمين طياغ، »أم 
جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت املاء ، إنفرس، )14 أبريل/ نيسان 

)2017
https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-com-   

position-explosive
تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير  . 

DR_03042018-003  ) 16أبريل/ نيسان 2018( ) في ملف مواطنة( ؛  ياسمين طياغ ، »أم 
جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت املاء ، إنفرس، )14 أبريل/ نيسان 

)2017
https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-com-   

position-explosive

274  شركة جنرل داينمكس   توفر أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا 
والعراق ، ديفنس وورلد نت،  )31 أغسطس/ آب 2016(

http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_
MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

بقايا رأس حربي من طراز Mk-83 أمريكي الصنع، ُعثر عليها في موقع الهجوم 
على مدرسة الشيخ أحمد الفزع االبتدائية. يرتبط الرأس الحربي Mk-83 بقنبلة 

GBU-16 Paveway II. قد تشير العالمة “ADAPTER ASSY FORWARD” إلى 
وحدة التحكم األمامية لوحدة معالجة البيانات. تحدد العالمة “96214” شركة 

Raytheon كشركة مصنعة للجزء.
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قصف مدرسة أسماء في المنصورية، محافظة الحديدة

تاريخ الضربة:               24 أغسطس/ آب 2015
موقع الضربة:             مديرية المنصورية، محافظة الحديدة

األعيان التي قصفت:   مدرسة أسماء بنت أبي بكر
نوع مخلفات األسلحة: قنبلة JDAM GBU-31 أمريكية الصنع )مرجح(
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“سمعنا تحليق الطائرة وسمعنا أيًضا عندما انفجرت القنبلتان في المدرسة. أخذت 
أطفالي وغادرت المنزل. لدّي ابن معاق يبلغ من العمر 4 سنوات. كان يصرخ خائًفا، 
وال يفهم ما كان يحدث. اضطررت إلى رش بعض الماء البارد عليه محاولة تهدئته.”

نباتة عبد الله
  )20 سنة(
 نجت من الهجوم

في حوالي الساعة 12 من ظهر يوم االثنين 24 أغسطس/ آب 2015، قصفت قنبلتان للتحالف بقيادة السعودية/ اإلمارات مدرسة أسماء بنت 
GBU- أبــي بكــر فــي مديريــة املنصوريــة، محافظــة الحديــدة، فدمرتــا جــزًءا مــن املدرســة وشــردتا عائــالت كانــت تعيــش فــي مــكان قريــب. يبــدو أن قنبلة

31  أمريكية الصنع مزودة  بنظام توجيه JDAM ، استخدمت في الهجوم.

مدرســة أســماء بنــت أبــي بكــر مدرســة للبنيــن فــي الصفــوف مــن األول إلــى الثالــث، وللفتيــات فــي الصفــوف مــن األول إلــى التاســع. يحيــى عمــر )50 
ســنة( يديــر مركــز املنصوريــة التعليمــي، الــذي يفصلــه عــن املدرســة نحــو ثالثــة أمتــار. ذكــر أنــه ســمع القنبلتيــن تضربــان املدرســة بتتابــع ســريع. وقــال 
»تــم تدميــر جــزء كبيــر مــن املدرســة -تســعة فصــول دراســية دمــرت بالكامــل. وخمســة فصــول دراســية دمــرت جزئًيــا«. وأردف »رغــم أن اليونيســف 
زودت املدرسة بالخيام بعد الهجوم، فإن أولياء أمور الطالب قلقون بشأن تدريس أطفالهم في خيام ويفضلون أن يدرس أطفالهم في الفصول 

   .» 
ً
الدراســية التــي تضــررت جزئيــا

حارس املدرسة مجلي قاسم )70 سنة( كان في منزله في موقع املدرسة وقت الهجوم، مع زوجته وابنه. قال إن إحدى القنبلتين انفجرت في مبنى 
املدرســة املكــون مــن طابقيــن، واألخــرى انفجــرت فــي الفنــاء املدر�ســي. انهــار جــدار كامــل مــن منــزل مجلــي. نباتــة عبــد هللا )20 ســنة( تعيــش بالقــرب مــن 
املدرســة، كانــت فــي املنــزل مــع أســرتها عندمــا ضربــت قنابــل التحالــف. قالــت: »ســمعنا الطائــرة وهــي تحلــق، وســمعنا أيًضــا صــوت االنفجــار عندمــا 
ضربت القنبلتان املدرسة.  وأردفت »أخذت أطفالي وغادرت املنزل. لدي ابن معاق يبلغ من العمر 4 سنوات. كان يصرخ من الخوف، ولم يكن 
يفهم ما يحدث. كان علّي أن  أرشــه ببعض املاء البارد لتهدئة روعه«.  وفي هذه األثناء، الحظ زوج نباتة، محمد )30 ســنة( أن جدار منزل مجلي 

تم تدميره وذهب ليتحقق من الحارس وعائلته.

ألحقــت غــارة التحالــف الجويــة أضــراًرا بمنــزل نباتــة وشــردت جيرانهــا الذيــن فــروا املنطقــة بعــد الهجــوم. الحــظ باحثــون فــي منظمــة مواطنــة زاروا 
املــكان فــي أبريــل/ نيســان 2016 منزليــن مهجوريــن بجــوار املدرســة، حيــث كان الجيــران يعيشــون. قالــت نباتــة »بالنســبة لنــا، ال يمكننــا االنتقــال إلــى 

أي منطقــة أخــرى، ومــا زلنــا نشــعر بالخــوف«.

 يبــدو أن هجــوم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة كان عشــوائًيا. لــم يجــد الباحثــون والشــهود أي أهــداف عســكرية فــي 
املدرســة أو بالقــرب منهــا وقــت الهجــوم. الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب. قبــل القيــام بالهجــوم، يجــب علــى الطــرف 
املهاجــم القيــام بــكل مــا هــو ممكــن للتحقــق مــن أن األشــخاص أو األشــياء التــي تتعــرض للهجــوم أهــداف عســكرية وليــس مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة.

تشــير بقايــا األســلحة التــي عثــر عليهــا فــي موقــع الهجــوم علــى مدرســة أســماء بنــت أبــي بكــر إلــى اســتخدام قنبلــة  ذخيــرة الهجــوم املباشــر املشــترك  
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GBU-31 JDAM  أمريكيــة الصنــع.275   فــي عامــي 2015 و 2016 ، ســلمت 
الواليــات املتحــدة إلــى اإلمــارات  3600 مــن هــذه القنابــل املوجهــة.276  وبيــن 
عامــي 2010 و 2013 ، ســلمت الواليــات املتحــدة إلــى اإلمــارات 300قنابــل 

املوجهــة.277  JDAM

275  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير  . 
IR_03042018-008 )3 أبريل/ نيسان 2018(  )في ملف مواطنة(

276  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة 
والحرب في اليمن )19 سبتمبر/ أيلول 2017(.

277   معرف.

بقايا ما يبدو أنها قنبلة JDAM GBU-31 أمريكية الصنع تم العثور عليها 
في مكان الهجوم على مدرسة أسماء بنت أبي بكر. أعاله: الفتحات 

األربعة المثبتة في البقايا على شكل زعنفة في هذه الصورة تشبه تلك 
.JDAM GBU-31 الموجودة في زعنفة الذيل

 JDAM قد يكون العنصر الفضي في مقدمة هذه الصورة هو هوائي
.GPS

أدناه: تتطابق عالمة “الليثيوم” على البقايا في هذه الصورة مع نظام 
مشغل الذيل JDAM ، الذي يحتوي على بطارية ليثيوم.
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قصف مدرسة الخنساء بمدينة البيضاء

تاريخ الضربة:                      28 أكتوبر/ تشرين األول 2015
موقع الضربة:                    مدينة البيضاء، محافظة البيضاء

األعيان المستهدفة:          مدرسة الخنساء للبنات
الشركة المصنعة لألسلحة: رايثيون )مرجح(

بقايا ما يبدو أنه وحدة قنابل موجهة وجدت في مكان الهجوم على مدرسة الخنساء 
 Raytheon للبنات. يبدو أن عالمة “962” هي األرقام األولية لمقاول الدفاع األمريكي

CAGE رقم )96214( ، ومن المرجح أن تحدد Raytheon كمصّنع للجزء.

 28  ، يــوم األربعــاء  مــن مســاًء    11:30 فــي حوالــي الســاعة 
هاجمــت قــوات التحالــف   ،2015 تشــرين األول  أكتوبــر/ 
للبنــات فــي  اإلمــارات مدرســة الخنســاء  بقيــادة الســعودية/ 
مــن  جــزًءا  فدمــرت  البيضــاء،  محافظــة  الفريــد،  منطقــة 
املدرســة ومنزليــن علــى األقــل مــن املنــازل املدنيــة القريبــة. مــن 
املرجــح أن التحالــف اســتخدم فــي الضربــة  صنعتهــا  شــركة 

رايثيــون.

وفًقا للشاهد عبد القادر اآلن�سي ، دمرت الجوانب الشمالية 
بمــا فــي ذلــك مختبــر العلــوم، وغرفــة   - والشــرقية للمدرســة 
املعلميــن، وشــبكات امليــاه والصــرف الصحــي،  باإلضافــة إلــى 
النوافــذ، والقمريــات،278  والســاللم. منــزل حســين الجّمــال 

القريــب تهــدم هــو اآلخــر فــي الهجــوم. 

أنــه ســمع طائــرة مــن  أحمــد اللقا�ســي،  أفــاد جــار حســين، 
طائــرات التحالــف وهــي تحلــق فــي ســماء مدرســة الخنســاء 
ليلــة الهجــوم. بعــد عشــر دقائــق، عبــرت قنبلتــان فــوق منــزل 
أحمــد، متوجهــة  إلــى املدرســة. دمــرت االنفجــارات التــي تلــت 
ذلك أسطح غرفتين من منزله، وجدران تلك الغرف انهارت 
نتيجــة لذلــك. كمــا تــم تدميــر جميــع النوافــذ واألبــواب فــي منزل 
أحمــد. وقــال » كانــت واحــدة مــن أســوأ الليالــي لســكان الحــي.«

فــي  الباحثــون  زار  عندمــا   ،2016 نيســان  أبريــل/  بحلــول 
كانــت الفتيــات فــي  منظمــة مواطنــة مــكان الغــارة الجويــة، 
الصفوف الســابعة والثامنة والتاســعة قد نقلن إلى مدرســة 
مختلفة ألن الفصول الدراسية في مدرسة الخنساء لم تعد 

278  القمرية – التي تتميز بها العمارة اليمنية - هي نافذة مزخرفة بألوان 
متعددة من الزجاج امللون

آمنــة نتيجــة األضــرار الناجمــة عــن هجــوم التحالــف. واصلــت بقيــة الطالبــات 
الدراســة فــي مدرســة الخنســاء بــدون شــبكات ميــاه أو صــرف صحــي.

يبــدو أن هجــوم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات كان عشــوائًيا. لــم يجــد 
الباحثــون والشــهود أي أهــداف عســكرية فــي املدرســة أو بالقــرب منهــا وقــت 
الهجــوم. الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب. قبــل 
القيــام بالهجــوم، يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل مــا هــو ممكــن للتحقق 
مــن أن األشــخاص أو األشــياء التــي تتعــرض للهجــوم أهــداف عســكرية وليــس 

مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة.
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“سمعت صوت طائرة التحالف وهي تحلق فوق المدرسة. بعد عشر دقائق، سمعت 
قنبلتين تمرقان فوق منزلي، وتستهدفان المدرسة. كنت خائًفا من الخروج خوًفا من 
قنبلة أخرى. دمرت االنفجارات أسطح غرفتين من منزلي، مما أدى إلى انهيار جدران 
الغرفتين. كما تحطمت بالكامل جميع النوافذ واألبواب. منزل جاري حسين الجّمال، 

تم تدميره بالكامل. كانت واحدة من أسوأ الليالي لسكان الحي “.

أحمد اللقاسي
 شاهد عيان

اســتعاد الباحثــون فــي مواطنــة بقايــا مــا بــدا أنــه وحــدة قنابــل موجهــة )GBU(  مــن تصنيــع  رايثيــون  فــي موقــع الهجــوم.279   كانــت  القطعــة موســومة 
بعالمة »962«، من املحتمل أن تكون األرقام األولية للكيان التجاري والحكومي لرايثيون  وهو الرقم 280.96214  

279  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. IR_03052018-013 )3 مايو/ أيار 2018( )في ملف منظمة مواطنة(

280  بحث CAGE 96214 ، ) آخر زيارة في 23 ديسمبر/ أيلول 2018 ( ، 
.http://www.govcagecodes.com/?code=96214&company=#results
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الهجوم على كلية المجتمع في بالد الروس، صنعاء

تواريخ الضربات:         8 و 10 يناير/ كانون الثاني 2016
موقع الضربات:          مديرية بالد الروس، محافظة صنعاء

األعيان المستهدفة:   كلية المجتمع
نوع بقايا األسلحة:      سلسلة  ذخائر حكيم الموجهة بدقة )PGM( مصنوعة في المملكة المتحدة  

مصنع األسلحة:         جي إي سي- ماركوني دايناميكس  
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“ كنت جالسًا في مبنى اإلدارة وسمعت ثالث قنابل تضرب مهاجع الطالب ومبنى 
الفصول الدراسية. ذهبت إلى الملجأ المؤقت من القنابل الذي شيدته لنفسي على 

بعد حوالي خمسين متًرا. بعد ذلك بيومين، عند الغروب، ضربوا مرة أخرى. “ 

علي المزلم 
  )33 سنة(
 أحد الناجين من الهجوم وحارس أمن الكلية 

في 8 و 10 يناير/ كانون الثاني 2016 ، هاجمت قوات التحالف بقيادة السعودية/ اإلمارات كلية املجتمع في قرية قحازة في مديرية بالد الروس، 
محافظة صنعاء، مما أدى إلى تدمير جزئي لبعض أقسام كلية املجتمع وتدمير أجزاء أخرى بالكامل. باحثو منظمة مواطنة استعادوا بقايا قنبلة 

بريطانية الصنع في موقع الضربات الجوية.

كانــت املنشــأة التعليميــة فــي مراحلهــا األخيــرة مــن البنــاء وقــت الهجــوم. فــي حوالــي 2 مــن مســاًء يــوم الجمعــة املوافــق 8 ينايــر/ كانــون الثانــي، ســمع 
حارس األمن، علي املزلم )33 سنة( ثالث ضربات بقنابل على مهاجع الطالب ومبنى الفصول الدراسية. هرب علي إلى ملجأ مؤقت كان قد شيده 
لنفســه علــى بعــد حوالــي خمســين متــرا مــن الكليــة. بعــد يوميــن، فــي حوالــي غــروب الشــمس، ألقــت قــوات التحالــف قنبلتيــن أخرييــن علــى املجمــع.  
اســتطاع علــي تصويــر فيديــو للغــارة الجويــة فــي 10 ينايــر/ كانــون الثانــي باســتخدام هاتفــه املحمــول. يتذكــر علــي: »كان ابــن املقــاول بجــواري، « 

ويكمــل: »لقــد أصابــه الجنــون ألنهــم كانــوا قــد وضعــوا للتــو اللمســات األخيــرة علــى املبانــي«.

دمرت الهجمات تماًما مستودًعا في مجمع الكلية، و دمرت جزئًيا املباني املتبقية، بما في ذلك مساكن الطلبة. لم تكن كلية املجتمع تقع بالقرب 
من أي أهداف عسكرية محتملة، وفقا لعلي، الذي قال أن أقرب املواقع العسكرية كانت مستودعات أسلحة تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا 

إلى الشمال.

 يشير إلى أن مصنع مجمع الكلية كان يستخدم 
ً

يبدو أن هجوم التحالف بقيادة السعودية واإلمارات كان عشوائًيا. لم تجد منظمة مواطنة دليال
ألغــراض عســكرية، أو أن هنــاك أي أهــداف عســكرية داخــل املجمــع أو بالقــرب منــه وقــت الهجــوم.  الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو 
بتهور جرائم حرب. قبل القيام بالهجوم، يجب على الطرف املهاجم القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن األشخاص أو األشياء التي تتعرض 

للهجوم أهداف عسكرية وليس مدنيين أو أعياًنا مدنية.

   )PGM( واحــدة علــى األقــل مــن القنابــل املســتخدمة فــي الهجمــات كانــت مــن قنابــل  سلســلة حكيــم،  وهــي وعبــارة عــن سلســلة ذخيــرة موجهــة بدقــة
بريطانيــة الصنــع مــن قبــل شــركة جــي إي �ســي ماركونــي داينمكــس، كمــا أفــادت مواطنــة فــي  تقديــم كتابــي لألدلــة إلــى لجــان البرملــان البريطانــي بشــأن 
ضوابط تصدير األســلحة.281  ذخائر حكيم قنابل مدعمة بصواريخ ومزودة إما بـ 500 رطل )سلســلة أ( أو 2000 رطل )سلســلة ب( من الرؤوس 

281  دليل كتابي من مواطنة لحقوق اإلنسان )UKY 11( إلى لجان الرقابة على تصدير األسلحة ، برملان اململكة املتحدة، )مارس/ آذار 2016(،
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/committees-on-arms-exportcontrols/use-of-ukmanufactured-arms-in yemen/

.written/31059.html
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ســقطت مــن قبــل طائــرة ســالح الجــو لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إمــا مقاتلــة 
ُ
الحربيــة.282  مــن املرجــح أن قنبلــة حكيــم  PGMزنــة  500 رطــل أ

داســو ميــراج 9-2000 أو  مقاتلــةF-16E / F  »صقــر الصحــراء « »Desert Falcon «.283   ســلمت اململكــة املتحــدة 1750 مــن ذخائــر حكيــم أ و ب 
إلــى اإلمــارات بيــن عامــي 1989 و 1998 .284 

282  خدمات بحوث التسلح ، اإلمارات العربية املتحدة توظف الذخيرة املوجهة البريطانية حكيم سلسلة  أ الدقيقة التوجيه في اليمن )26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015( ،
 ./http://armamentresearch.com/united-arab-emirates-employ-british-hakim-a-series-precisionguided-munitions-in-yemen  

283  معرف.

284  معرف.

بقايا سلسلة ذخائر دقيقة التوجيه من نوع “حكيم” بريطانية الصنع )PGM(. ُعثر عليها في مكان الهجوم على كلية المجتمع. تحدد العالمات الموجودة على الصورة 
المتبقية على اليمين GEC-Marconi Dynamics كشركة مصنعة.
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الهجمات على منشآت األعمال 
التجارية المدنية والشركات
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قصف مصنع الكحالني وشركة تهامة في الكيلو 16،  الحديدة

تاريخ الضربة:              31 ديسمبر/ كانون األول 2015
موقع الضربة:            الكيلو 16، محافظة الحديدة

األعيان التي قصفت: مصنع الكحالني وشركة تهامة
  Mk-83 بيفواي الثانية صناعة أمريكية برأس حربي GBU-16 نوع بقايا األسلحة:     قنبلة موجهة بالليزر 

                                مرجح  
مصنع األسلحة:         رايثيون

في حوالي الساعة 10:30 من مساء يوم الخميس املوافق 31 ديسمبر/ كانون األول 2015 ، ضربت ثالث من قنابل التحالف بقيادة السعودية/ 
اإلمارات مصنع الكحالني ملستحضرات التجميل وشركة تهامة ألدوات التغليف في الكيلو 16، محافظة الحديدة. دمر الهجوم مصنع الكحالني 
واقتلع العديد من العائالت التي كانت تعيش في مكان قريب. يبدو أن االئتالف قد استخدم قنبلة بيفواي الثانية GBU-16  موجهة بالليزر من 

صنع الواليات املتحدة في الغارة الجوية.

العثور على بقايا رأس حربي Mk-83 أمريكي الصنع في مكان الهجوم على مصنع الكحالني. يرتبط الرأس الحربي Mk-83 بقنبلة GBU-16 Paveway II. على اليسار: 
تتوافق عالمة “PSI 8000” مع حاويات الغاز في عدد من وحدات التحكم األمامية GBU ، والتي يتم ضغطها إلى PSI 8000. العالمة “5-252746” مرتبطة بأجزاء 

.Raytheon طائرة
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“تم تشريد العديد من العائالت ، خاصة تلك الموجودة في القرية خلف المصنع”.
عدنان الكحالني
  )45 سنة( 
صاحب المصنع

صاحــب املصنــع عدنــان الكحالنــي )45 ســنة( كان فــي املنــزل ليلــة الهجــوم. عدنــان واملــالك واملديــرون اآلخــرون عاشــوا فــي مســاكن تقــع فــي مواجهــة 
املصنــع مباشــرة، علــى بعــد حوالــي عشــرة أمتــار. عندمــا ســمع عدنــان االنفجــار األول، خــرج مــن منزلــه ورأى أن شــركة تهامــة قــد تعرضــت للقصــف.
بعــد خمــس دقائــق، ضربــت قنبلــة أخــرى مصنــع الكحالنــي. عدنــان وآخــرون ســرعان مــا أخلــوا  املســاكن املقابلــة للمصنــع، وتأكــدوا مــن عــدم بقــاء 
عائالت في املنازل. دخل عدنان املصنع مع أبنائه لتقييم الضرر وشهد  شظايا متناثرة وحرائق مستعرة. ثم غادر أبناء عدنان املشهد وكانوا على 

بعــد حوالــي 200 متــر عندمــا ضربــت قنبلــة أخــرى املصنــع، فعــادوا علــى عجــل إلخــراج أبيهــم مــن املصنــع. 

كان أقــرب موقــع عســكري تــم تحديــده هــو معســكر يقــع علــى بعــد حوالــي كيلومتــر مــن مصنــع الكحالنــي. القنبلتــان اللتــان ألقيتــا علــى املصنــع ألحقتــا 
أضراًرا بالغة ببنيته التحتية واملعدات وكذلك املواد املخزنة داخله، يقدر عدنان الخسائر بـ 1.5 مليون دوالر. كما أفاد أيًضا عن نزوح عدد من 

العائالت التي كانت تعيش في قرية خلف املصنع.

يبــدو أن هجــوم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات كان عشــوائًيا. لــم تجــد منظمــة مواطنــة دليــال يشــير إلــى أن مصنــع الكحالنــي أو شــركة تهامــة 
كانــا ينتجــان أغراًضــا عســكرية أو يســتخدمان بطريقــة أخــرى ألغــراض عســكرية، أو أن هنــاك أي أهــداف عســكرية فــي املنشــآت أو بالقــرب منهــا فــي 
وقــت الهجــوم.  الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب. قبــل القيــام بالهجــوم، يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل مــا 

هــو ممكــن للتحقــق مــن أن األشــخاص أو األشــياء التــي تتعــرض للهجــوم أهــداف عســكرية وليــس مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة.

 MK-83 وجــدت قطعــة مــن الشــظايا فــي موقــع الغــارة الجويــة علــى مصنــع الكحالنــي موســومة بالعالمــة »83« ، ممــا يشــير إلــى اســتخدام  قنبلــة
الشــديدة االنفجــار البالــغ وزنهــا  454 كيلوغــرام )1000 رطــل(، والتــي تســتخدم كــرؤوس حربيــة للقنبلــة  GBU-16  بيفــواي الثانيــة.285  قطعــة مــن 
بقايا أخرى كان موسومة بعالمة »PSI  8،000 «، بما يتوافق مع حاويات الغاز لعدد من وحدات التحكم األمامية GBU، والتي يتم تعبئتها بالغاز  
بضغــط 8000 رطــل فــي البوصــة املربعــة )PSI (286  وكانــت هــذه القطعــة أيضــا موســومة بالرقــم »5-252746« املرتبــط بقطــع طائــرات ريثيــون.287  

يبدو أن التحالف الذي تقوده السعودية/ اإلمارات قد استخدم قنبلة ريثيون  GBU-16  بيفواي الثانية  املوجهة  بالليزر واملزودة برأس حربي 
Mk-83 ملهاجمــة مصنــع الكحالنــي. اإلخطــارات الرســمية لعــام 2017 إلــى الكونغــرس بشــأن املبيعــات املقترحــة لألســلحة إلــى الســعودية تضمنــت 
مــا قيمتــه 298 مليــون دوالر مــن أنظمــة األســلحة بيفــواي الثانيــة و الثالثــة ، وأنظمــة بيفــواي املحّســنة الثانيــة والثالثــة وأنظمــة األســلحة بيفــواي 

الرابعــة288.  بيــن عامــي 2010 و2013 ، ســلمت الواليــات املتحــدة لدولــة اإلمــارات  938 قنبلــة بيفــواي موجهــة.289

تحتــوي القنبلــة Mk-83  علــى 202 كجــم )445 رطــل( مــن التركيبــة H6، وهــي مــادة شــديدة االنفجــار تســتخدم أيًضــا فــي مــا يســمى بـــ »أم جميــع 

285  تقريرخبيراألسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير  . IR_03052018-016 )3 مايو/ أيار 2018( )في ملف منظمة مواطنة (

IR_03052018-016 .  286   تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير

287  معرف.

288  وليام هارتونغ ، مراقب املساعدة األمنية، توجهات مبيعات الواليات املتحدة من األسلحة الرئيسية في عام 2017: مقارنة بين إدارتي أوباما وترامب 6 )مارس/ آذار 2018(.

289  وليام هارتونغ ، مركز السياسة الدولية ، نقل األسلحة األمريكية إلى اإلمارات العربية املتحدة والحرب في اليمن 19 )سبتمبر/ أيلول 2017(.
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ســتخدم إلحــداث 
ُ
القنابــل«290  فــي ســالح الجــو األمريكــي. إن  سلســلة  Mk-80  مــن القنابــل ذات الســحب املنخفــض واألغــراض العامــة عــادة مــا ت

أق�ســى انفجــار وأكبــر قــدر مــن األضــرار االنفجاريــة.291 

    

 

 

 

290  تقريرخبيراألسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. DR_03052018-016. ياسمين طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت 
املاء ، إنفرس، )14 أبريل/ نيسان 2017(

https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composition-explosive  

291  شركة جنرل داينمكس   توفر أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ، ديفنس وورلد نت،  )31 أغسطس/ آب 2016(
http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA
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قصف مخازن  المقبلي الكيلو 7، الحديدة

تاريخ الضربة:              6 يناير/ كانون الثاني 2016
موقع الضربة:            الكيلو 7، محافظة الحديدة

األعيان التي ُقصفت: مخازن المقبلي
 نوع بقايا األسلحة:     قنبلة بيفواي الرابع موجهة بالليزر مصنوعة في المملكة المتحدة  مع رأس 

                                حربي Mk-82  أمريكي الصنع
مصنع األسلحة:         رايثيون

في حوالي الساعة 12:30 من صباح يوم األربعاء ، 6 يناير/ كانون الثاني 2016، ضربت قنبلتان للتحالف بقيادة السعودية / اإلمارات مستودع 
املقبولي في الكيلو 7، محافظة الحديدة، مما أشعل النار في املستودع. واحدة على األقل من القنابل املستخدمة في الهجوم كانت قنبلة مصنعة 
من قبل شركة رايثيون من نوع بيفواي الرابعة. وقع الهجوم قبل أقل من ساعة من غارة جوية شنتها قوات التحالف على مصنع درهم القريب، 

كما هو مبين أدناه.

أحمد قايد )83 ســنة( مدير مبيعات مؤسســة املقبلي، يعيش في موقع مبنى الشــركة على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من املســتودع. بمجرد أن ســمع 
االنفجار األول في ليلة الغارة، شق أحمد طريقه إلى املستودع مع ابن أخيه وصديق. بعد وقت قصير من وصوله إلى مكان الغارة، شاهد القنبلة 
الثانية -التي وصفها بأنها »سهم ملتهب ومشتعل«- وهي تنفجر. »كانت الشظايا والنيران تتطاير أمامنا.« يتذكر أحمد، أنه »وبسبب هذا املشهد 

الرهيب، فقد الشخصان اللذين كانا  معي الوعي.«

بقايا قنبلة من نوع Paveway IV من صنع بريطاني تم العثور عليها في مكان الهجوم على مستودع المقبلي. كما تشير العالمة “FOR USE ON MK-82” ، إلى أنه 
تم استخدام رأس حربي Mk-82 أمريكي الصنع مع قنبلة Paveway IV. ترتبط العالمة “NSN1325-01-545351” بمجموعة الجناح Paveway IV. تحدد العالمة 

“96214” شركة Raytheon كشركة مصنعة ، وتحدد العالمة “05/15” تاريخ تصنيع السالح في مايو 2015.
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“ رأيت القنبلة الثانية - سهم ملتهب ومشتعل. كانت الشظايا والنيران تتطاير أمامنا. 
بسبب هذا المشهد الرهيب ، فقد الشخصان اللذان كانا معي الوعي “.

أحمد قايد 
 )83 سنة( 
مدير مبيعات، مؤسسة المقبلي

 يحتــرق ملــدة ثالثــة أيــام، وفًقــا لشــاهد العيــان محمــد جابــر )60 ســنة( الــذي أشــار أيًضــا إلــى عــدم وجــود مواقــع 
ً

اســتمر مســتودع املقبلــي مشــتعال
عسكرية قريبة. جميع البضائع املخزنة في املستودع - بما في ذلك ما يقرب من 30,000 من قطع غيار السيارات- تم تدميرها في الهجوم وما تاله 

مــن حريــق. كان أقــرب موقــع عســكري تــم تحديــده هــو نقطــة تفتيــش علــى بعــد حوالــي 100 متــر.

 يشــير إلــى أن مســتودع املقبلــي كان يخــزن 
ً

يبــدو أن هجــوم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات كان عشــوائًيا.  لــم تجــد منظمــة مواطنــة  دليــال
بضائــع عســكرية أو يســتخدم بطريقــة أخــرى ألغــراض عســكرية، أو أن هنــاك أي أهــداف عســكرية فــي املســتودع أو بالقــرب منــه فــي وقــت الهجــوم. 
الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب. قبــل القيــام بالهجــوم، يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل مــا هــو ممكــن 

للتحقــق مــن أن األشــخاص أو األشــياء التــي تتعــرض للهجــوم أهــداف عســكرية وليــس مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة.

ُوجدت بقية من سالح حدده الخبراء بأنه جزء من تركيبة جناح خلفي لوحدة قنبلة موجهة )GBU( في موقع هجوم التحالف على املستودع.292  
رقم مخزون الناتو، “NSN1325-01-545351” ، املوسوم على بقية القطعة، يرتبط بتركيبة جناح قنبلة بيفواي الرابعة.293   الرقم »96214«  
الذي يدل على الكيان التجاري والحكومي لرايثيون )CAGE( كان أيضا مدوًنا على بقية القطعة،294  مع تاريخ الصنع  - »05/15« أو مايو 2015 
- الــذي  يشــير إلــى أنــه تــم إنتــاج الســالح بعــد بــدء التحالــف حملــة القصــف الجــوي فــي اليمــن. كمــا أظهــرت بقيــة القطعــة أيًضــا عبــارة »لالســتخدام 
علــى  MK82 » ألن بيفــواي الرابعــة تعديــل لقنبلــة األغــراض العامــة  Mk-82  األمريكيــة الصنــع التــي تــزن 227 كيلوغــرام )500 رطــل(.295  تحتــوي 
الـقنبلة Mk-82  على 87 كيلوغراما )190 رطال( من التركيبة  H6 ، وهي مادة شديدة االنفجار تستخدم أيضا في ما يسمى في سالح الجو األمريكي 
»أم جميع القنابل«.296 سلسلة  Mk-80 من قنابل األغراض العامة ذات السحب املنخفض، عادة ما تستخدم  إلحداث أكبر قدر من االنفجار 
واألضــرار املتفجــرة.297  فــي أغســطس/ آب عــام 2016 ، حصــل مقــاول الدفــاع األمريكــي جنــرال دايناميكــس علــى عقــد بعــدة مالييــن مــن الــدوالرات 

 298.Mk-82   لتزويد السعودية واإلمارات بأغلفة قنابل

292   تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير  . IR_03052018-018 )3 مايو/ أيار 2018( )في ملف مواطنة(

293  معرف.

294  بحث CAGE( 96214 (   )آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018( ،
.http://www.govcagecodes.com/?code=96214&company=#results

.IR_03052018-018  295  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير

296  ياسمين طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت املاء ، إنفرس، )14 أبريل/ نيسان 2017(
https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composition-explosive  

297  شركة جنرل داينمكس   توفر أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ، ديفنس وورلد نت،  )31 أغسطس/ آب 2016(
http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

298  معرف
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إن بافــواي الرابعــة قنبلــة موجهــة بالليــزر تصنعهــا شــركة ريثيــون اململكــة املتحــدة. فــي عــام  2014 حصلــت ريثيــون البريطانيــة علــى أول عقــد دولــي 
لهــا لبيــع بافــواي الرابعــة– بقيمــة تقــدر بـــ  150 مليــون جنيــه إســترليني )247 مليــون دوالر( مقابــل 2400 قنبلــة299، بعــد الحصــول علــى موافقــة 
الكونغرس األمريكي على البيع )ألن القنبلة تتضمن مكونات أمريكية( .300  هوية زبون التصدير األول والوحيد لشركة رايثيون اململكة املتحدة– 
التــي لــم يكشــف عنهــا مقــاول الدفــاع -تأكــد أنهــا اململكــة العربيــة الســعودية .301  فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015، وافقــت اململكــة املتحــدة علــى 
تراخيــص تصديــر إلــى الســعودية  بقيمــة  1 مليــار جنيــه اســترليني ، وهــي زيــادة كبيــرة مــن 9 مالييــن جنيــه إســترليني املعتمــدة فــي نفــس الفتــرة مــن 
 مــن ذلــك إلــى 

ً
 لســالح الجــو امللكــي البريطانــي لكــن تــم تســليمها بــدال

ً
عــام 302.2014  شــملت هــذه الصفقــات قنابــل بيفــواي الرابعــة املخصصــة أصــال

كــر أنهــا بحاجــة إلــى إعــادة تزويــد مخزونهــا مــن هــذه القنابــل مــن أجلهــا اســتخدامها فــي اليمــن .303  فــي عــام 2017، كشــف بيتــر 
ُ
الســعودية ، والتــي ذ

واتكينز، الذي كان حينذاك مدير عام السياســة األمنية في وزارة الدفاع البريطانية، أن اململكة املتحدة دربت أفراد القوات الجوية الســعودية 
علــى اســتخدام بيفــواي الرابعــة .304  

299  حملة ضد تجارة األسلحة ، زيادة هائلة في قيمة القنابل والقذائف املرخصة إلى اململكة العربية السعودية من اململكة املتحدة منذ أن بدأت الحرب في اليمن )8 نوفمبر/ تشرين الثاني 
، )2017

.https://www.caat.org.uk/media/press-releases/2017-11-08

300  جورج أليسون ، رايثيون يمهد الطريق لتصدير بيفواي الرابعة ، مجلة الدفاع البريطانية )27 مارس/ آذار 2014( ،
. /https://ukdefencejournal.org.uk/raytheon-paves-way-export-paveway-iv

301  حملة ضد تجارة األسلحة ، الحاشية 273 أعاله.

302  كاهل ميلمو ، التحقيق في استخدام اململكة العربية السعودية لألسلحة البريطانية في اليمن من قبل اللجنة البرملانية ، اندبندنت،
  )10 مارس/ آذار 2016( ،

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/saudi-arabia-use-of-british-weaponsin- yemen-to-be-investigated-by-parliamentary-commission-a6922906.html

303  معرف.

304  بيلي بريجز ، قنابل ذكية صنعت في اسكتلندا تم إسقاطها في اليمن من قبل القوات الجوية السعودية املدربة من اململكة املتحدة ، ديلي ريكورد، )19 فبراير/ شباط 2017(
 https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/smart-bombs-made-scotland-were-9848386
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قصف مصنع درهم في المراوعة

تاريخ الضربة:              6 يناير/ كانون الثاني 2016
موقع الضربة:           مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة

األعيان التي قصفت: مصنع درهم الصناعي
 نوع بقايا األسلحة:     قنبلة بيفواي الرابعة موجهة بالليزر مصنوعة في المملكة المتحدة برأس حربي 

                                Mk-82 أمريكي الصنع )مرجح(
مصنع األسلحة:          رايثيون

فــي الســاعات األولــى مــن يــوم األربعــاء، 6 ينايــر/ كانــون الثانــي 2016 – بعــد أقــل مــن ســاعة مــن الهجــوم علــى مســتودع املقبلــي القريــب - قامــت 
الطائــرات املقاتلــة للتحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات بإلقــاء أربــع قنابــل علــى مصنــع درهــم الصناعــي بالقــرب مــن مدينــة املراوعــة بمحافظــة 

الحديــدة ، ممــا أضــرم النــار فــي املصنــع. ويبــدو أن قنبلــة بيفــواي الرابعــة املصنعــة مــن رايثيــون اســتخدمت فــي الهجــوم.

كان نائــب مديــر مصنــع درهــم، عدنــان علــي )60 ســنة( فــي املنــزل عندمــا تلقــى مكاملــة هاتفيــة مــن ســكرتيره عــادل فــي حوالــي الســاعة 1:15 مــن صبــاح 
يوم الضربة. »كان صوته يختلج وهو يصرخ  ’لقد قصفوا املصنع!’«، كما يتذكر عدنان. حين بدأ عدنان يشــق طريقه إلى املصنع، اتصل عادل 

مــرة أخــرى، هــذه املــرة إلبالغــه أن املصنــع تــم تدميــره بالكامــل. ضربــت ثــالث قنابــل خــط إنتــاج املصنــع و ضربــت قنبلــة مســتودع قطــع الغيــار. 

، وحوالــي الثمانيــن مــن عمــال املصانــع الذيــن كانــوا يعيشــون علــى بعــد حوالــي ثالثيــن 
ً

بعــد 15 دقيقــة، وصــل عدنــان إلــى املوقــع. كان املصنــع مشــتعال
متــًرا منــه أخلــوا مســاكنهم. لــم تنطفــئ النــار حتــى املســاء التالــي، ولكــن الدخــان اســتمر فــي التدفــق مــن املصنــع حتــى اليــوم الثالــث. كان قســم اإلطفــاء 
مرهًقــا ومتأخــًرا فــي االســتجابة كمــا يتذكــر عدنــان، ألن قنابــل التحالــف ضربــت مســتودع املقبلــي القريــب مــن املصنــع  فــي نفــس اليــوم. قــال عدنــان: 

»لــم يكــن هنــاك معســكر أو أي موقــع آخــر عســكري بالقــرب مّنــا. لــم يكــن هنــاك مبــرر للغــارة الجويــة. «

 يشــير إلــى أن مصنــع درهــم كان ينتــج بضائــع 
ً

يبــدو أن هجــوم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات كان عشــوائًيا.  لــم تجــد منظمــة مواطنــة دليــال
عســكرية أو يســتخدم بطريقــة أخــرى ألغــراض عســكرية، أو أن هنــاك أي أهــداف عســكرية فــي املصنــع أو بالقــرب منــه وقــت الهجــوم. الهجمــات 
العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب. قبــل القيــام بالهجــوم، يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل مــا هــو ممكــن للتحقــق من أن 

األشــخاص أو األشــياء تتعــرض للهجــوم أهــداف عســكرية وليــس مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة. 

تــم العثــور علــى بقايــا القنبلــة فــي موقــع الهجــوم علــى مصنــع درهــم الصناعــي موســوم  برقــم الكيــان التجــاري والحكومــي )CAGE( لرايثيــون ، 
»96214.«305 وفًقــا لخبــراء األســلحة، فــإن رقــم مخــزون الناتــو » NSN1325-01-5 «  املطبــوع علــى الجــزء املتبقــي مــن القنبلــة،  يرتبــط بمجموعــة 

الجنــاح لوحــدة القنابــل املوجهــة )GBU( ، وربمــا بيفــواي الرابعــة.  306 

305  بحثCAGE( 96214 (   )آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018( ،
.http://www.govcagecodes.com/?code=96214&company=#results

306   تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير  . IR_03052018-017 )3مايو/ أيار 2018( )في ملف منظمة مواطنة(
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“ لم تكن هناك معسكر أو أي مواقع عسكري آخرى بالقرب منا. لم يكن هناك مبرر 
للغارة الجوية. “

عدنان علي
  )60 سنة(
 نائب مدير مصنع درهم

 227- ، MK-82 بيفــواي الرابعــة  قنبلــة موجهــة بالليــزر معدلــة مــن قنبلــة
كيلوغــرام )500 رطــل( لألغــراض العامــة صنــع الواليــات املتحــدة.307  تحتــوي 
املــادة الشــديدة   ،  H6مــن التركيبــة رطــل(   190( كجــم   87 علــى   MK-82
االنفجــار  التــي تســتخدم أيًضــا فــي مــا يطلــق عليــه فــي ســالح الجــو األمريكــي»أم 
جميــع القنابــل«.308   سلســلة Mk-80 مــن القنابــل ذات الســحب املنخفــض 
واألغراض العامة تستخدم عادة إلحداث أق�سى قدر من االنفجار واألضرار 
املتفجــرة .309  فــي أغســطس 2016، حصــل مقــاول الدفــاع األمريكــي جنــرال 
دايناميكــس علــى عقــد بعــدة مالييــن مــن الــدوالرات لتزويــد اململكــة العربيــة 

  310.Mk-82  الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة بأغلفــة قنابــل

فــي عــام  تقــوم شــركة ريثيــون البريطانيــة بتصنيــع قنبلــة بيفــواي الرابعــة.  
2014، حصلــت ريثيــون البريطانيــة  علــى أول عقــد دولــي لبيفــواي الرابعــة  
مقابــل  مليــون دوالر(   247( إســترليني  مليــون جنيــه   150 بمبلــغ  يقــدر   -
2400  قنبلــة311   - بعــد الحصــول علــى موافقــة الكونغــرس األمريكــي للبيــع 
)ألن القنبلــة تتضمــن مكونــات األمريكيــة( .312  هويــة عميــل التصديــر األول 

307  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير  . 
DR_03052018-017  )3 مايو/ أيار 2018(  )في ملف منظمة مواطنة(  

308  معرف. ياسمين طياغ ، »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت املاء ، 
إنفرس، )14 أبريل/ نيسان 2017(

https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composi-   
tion-explosive

309  شركة جنرل داينمكس   توفر أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ، 
ديفنس وورلد نت،  )31 أغسطس/ آب 2016(

http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_
Bomb_Casings_To_Saudi__UA

310  معرف

311  حملة ضد تجارة األسلحة، زيادة هائلة في قيمة القنابل والقذائف املرخصة إلى اململكة 
العربية السعودية من اململكة املتحدة منذ أن بدأت الحرب في اليمن )8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017( 

،
.https://www.caat.org.uk/media/press-releases/2017-11-08

312  جورج أليسون ، رايثيون يمهد الطريق لتصدير بيفواي الرابعة ، مجلة الدفاع البريطانية )27 
مارس/ آذار 2014( ،

. /https://ukdefencejournal.org.uk/raytheon-paves-way-export-paveway-iv

بقايا قنبلة من طراز Paveway IV ُيحتمل أنها من صنع بريطاني )تم 
استخدامها مع رأس حربي Mk-82 أمريكي الصنع( ُعثر عليها في مكان 

الهجوم على مصنع درهم الصناعي. تشير العالمات الموجودة على البقايا 
 Paveway إلى أنه من المحتمل أن يكون جزًءا من مجموعة أجنحة قنبلة

IV. تحدد العالمة “96214” شركة Raytheon كشركة مصنعة.
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والوحيــد لريثيــون البريطانيــة -  التــي لــم يكشــف عنهــا مقــاول الدفــاع - تأكــد أنهــا اململكــة العربيــة الســعودية.313  فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015، 
وافقــت اململكــة املتحــدة علــى مــا قيمتــه  1 مليــار جنيــه اســترليني مــن تراخيــص التصديــر إلــى اململكــة العربيــة الســعودية، وهــي زيــادة  دراميــة مــن 9 
 للقوات الجوية 

ً
ماليين جنيه إسترليني املعتمدة في نفس الفترة من عام 314.2014 شملت هذه الصفقات قنابل بيفواي الرابعة املخصصة أصال

كــر أنهــا كانــت بحاجــة إلــى إعــادة تزويــد مخزونهــا مــن هــذا النــوع مــن القنابــل 
ُ
 مــن ذلــك إلــى الســعودية، التــي ذ

ً
امللكيــة البريطانيــة ولكنهــا ســلمت بــدال

الســتخدامها فــي اليمــن315.  فــي عــام 2017 كشــف بيتــر واتكينــز، املديــر العــام للسياســة األمنيــة فــي وزارة الدفــاع البريطانيــة حينــذاك، أن اململكــة 
املتحــدة قــد دربــت أفــراد القــوات الجويــة الســعودية علــى اســتخدام قنبلــة بيفــواي الرابعــة. 316 

313  حملة ضد تجارة األسلحة ، الحاشية 284 أعاله.

314  كاهل ميلمو ، التحقيق في استخدام اململكة العربية السعودية لألسلحة البريطانية في اليمن من قبل اللجنة البرملانية ، اندبندنت،
  )10 مارس/ آذار 2016( ،

  https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/saudi-arabia-use-of-british-weaponsin- yemen-to-be-investigated-by-parliamentary-commission-a6922906.html

315  معرف.

316    بيلي بريجز ، قنابل ذكية صنعت في اسكتلندا تم إسقاطها في اليمن من قبل القوات الجوية السعودية املدربة من اململكة املتحدة ، ديلي ريكورد، )19 فبراير/ شباط 2017(
 https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/smart-bombs-made-scotland-were-9848386
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قصف مصنع السنيدار   بني الحارث، صنعاء

تاريخ الضربة:             12 سبتمبر/ أيلول 2016
موقع الضربة:           مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة

األعيان التي قصفت: مجمع مصنع السنيدار
 نوع بقايا األسلحة:    قنبلة بيفواي الرابعة موجهة بالليزر مصنوعة في المملكة المتحدة مع رأس 

                               حربي Mk-8 أمريكي الصنع
مصنع األسلحة:        رايثيون
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“ تسبب الحادث في إصابة زوجتي بالذعر لدرجة أنها لم تعد تقوى على الوقوف منذ 
وقع الهجوم بسبب ارتجاف قدميها ” 

علي الظفيري 
  )40 سنة( 
أحد الناجين من الهجوم وحارس أمن في مجمع مصنع السنيدار

بعــد منتصــف ليــل االثنيــن، 12 ســبتمبر/ أيلــول 2016، بقليــل أســقط التحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات أربــع قنابــل علــى مجمــع مصنــع 
الســنيدار فــي منطقــة بنــي الحــارث، أمانــة العاصمــة  صنعــاء. فــي غضــون حوالــي خمــس دقائــق، ضربــت القنابــل ثالثــة مصانــع مختلفــة فــي املجمــع 

وألحقــت أضــرارا فــي منــزل واحــد علــى األقــل فــي مــكان قريــب منهــا. اســتخدم التحالــف قنبلــة  بيفــواي الرابعــة مــن تصنيــع رايثيــون فــي الهجــوم.

كان أقــرب موقــع عســكري تــم تحديــده قاعــدة تقــع علــى بعــد حوالــي 500 متــر مــن مجمــع الســنيدار. علــي الظفيــري )40 ســنة( حــارس أمــن فــي مصنــع 
مضخــات كبــراري، أحــد املصانــع فــي املجمــع. فــي حوالــي الســاعة 12:30 مــن صبــاح يــوم الهجــوم، كان علــي واقًفــا عنــده البوابــة الرئيســية ملصنــع 
املضخــات عندمــا ســمع صــوت طائــرة فــي الســماء. »بعــد لحظــات«  يتذكــر علــي« ســمعت صــوت قنبلــة تســقط، لكننــي لــم أكــن أعــرف إلــى أيــن تتجــه. 
أخبرتني زوجتي أن القنبلة أصابت مصنع القرميد والطوب. قلت لها  أن تفتح نوافذ وأبواب منزلنا بســبب ضغط االنفجار، ألن منزلي يقع أمام 
مصنــع القرميــد والطــوب«. بعــد بضــع دقائــق أفــاد علــي أن قنبلتيــن أصابتــا مصنــع األنابيــب فــي مجمــع الســنيدار. أخيــًرا، ســقطت قنبلــة رابعــة علــى 
مصنــع مضخــات كبــراري. »الحــادث تســبب لزوجتــي فــي الذعــر لدرجــة أنهــا فــي كثيــر مــن األحيــان ال تقــوى علــى الوقــوف منــذ الهجــوم بســبب ارتجــاف 

قدميهــا.« قــال علــي  »كذلــك أضــر الهجــوم بمنزلــي وحطــم األبــواب والشــبابيك.«

. يتذكــر مســعود: »فــي ليلــة عيــد األضحــى، 12 ســبتمبر/ أيلــول 
ً
مســعود عــزان )70 ســنة( حــارس أمــن فــي مصنــع البــالط والطــوب الــذي تــم قصفــه أوال

2016، بعــد منتصــف الليــل كنــت أنــا وزمالئــي جالســين فــوق شــاحنة رافعــة ونتحــدث. ســمعنا صــوت طائــرة ثــم ســمعنا صــوت قنبلــة تســقط علــى 
مصنــع القرميــد والطــوب الــذي كنــت أحرســه. وألننــا شــعرنا بالرعــب هربنــا إلــى خــارج املصنــع واختبأنــا خلــف جــداره. بعــد دقائــق قليلــة، ســمعنا 
صوت القنبلة الثانية تســقط  «. أفاد مســعود أنه لم يســمع  انفجار القنبلتين الثالثة والرابعة ألنه كان في حالة من التشــوش الذهني، غير قادر 

علــى تســجيل أو معالجــة أي �ســيء. 

يبــدو أن هجــوم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة كان عشــوائًيا. الباحثــون و الشــهود لــم يجــدوا أي أهــداف عســكرية داخــل 
املجمــع أو بالقــرب منــه وقــت الهجــوم. الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو بتهــور جرائــم حــرب. 

اســتعرض فريــق تقييــم الحــوادث املشــترك التابــع للتحالــف الهجمــات علــى مجمــع الســنيدار فــي 13 و 21 ســبتمبر/ أيلــول 317.2016 دون تقديــم 
تفاصيــل كافيــة لتمكيــن التحقــق املســتقل، ادعــى الفريــق أن التحالــف قــد تتبــع ثــالث شــاحنات ترافقهــا مركبــة عســكرية مســلحة إلــى املجمــع وأن 

التحالــف هاجــم املجمــع مرتيــن ألنــه كان يســتخدم ألغــراض عســكرية.318 

317  وكالة الصحافة السعودية ،   فريق JIAT  يعقد مؤتمرا صحفيا )19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017( ،
.https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1689419

318  معرف.
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لم تعثر منظمة مواطنة على أي دليل يشير إلى أن املجمع ينتج بضائع عسكرية أو يستخدم على خالف ذلك ألغراض عسكرية. فريق خبراء األمم 
ــا عســكريا علــى املوقــع. وباملثــل، لــم تســتطع مواطنــة تأكيــد وجــود 

ً
املتحــدة، الــذي حقــق أيضــا فــي الهجمــات علــى  مصنــع الســنيدار، لــم يحــددوا هدف

مركبــة عســكرية بالقــرب مــن املصنــع فــي 12 ســبتمبر/ أيلــول. وحتــى لــو كان ثمــة مركبــة عســكرية موجــودة، فــإن الهجــوم علــى الســيارة كان يجــب أن 
يكون متناسًبا مع الضرر املدني املتوقع. قبل إجراء الهجوم، يجب على الطرف املهاجم القيام بكل ما هو ممكن للتحقق منه أن األشخاص أو 

األعيان التي يجب مهاجمتها هي أهداف عسكرية وليس مدنيين أو أعياًنا مدنية.

اســتعاد الباحثــون فــي مواطنــة  بقايــا كبيــرة مــن قنبلــة بريطانيــة مــن طــراز بيفــواي الرابعــة  فــي موقــع الهجــوم.   بيفــواي الرابعــة قنبلــة موجهــة بالليــزر 
معدلــة مــن قنبلــة MK-8 لألغــراض العامــة صنــع الواليــات املتحــدة ، -227 كيلوغــرام )500 رطــل(.319  تحتــوي MK-82 علــى 87 كجــم )190 
رطــل( مــن التركيبــة H6 ، مــادة شــديدة االنفجــار تســتخدم أيًضــا فــي ســالح الجــو األمريكــي”أم جميــع القنابــل«.320 سلســلة Mk-80 مــن القنابــل ذات 
الســحب املنخفــض واألغــراض العامــة تســتخدم عــادة إلحــداث أق�ســى قــدر مــن االنفجــار واألضــرار املتفجــرة.321  فــي أغســطس/ آب 2016 ، حصــل 
مقــاول الدفــاع األمريكــي جنــرال دايناميكــس علــى عقــد بعــدة مالييــن مــن الــدوالرات لتزويــد اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة 

322.Mk-82 بأغلفــة قنابــل

تقــوم شــركة ريثيــون البريطانيــة بتصنيــع قنبلــة بيفــواي الرابعــة  فــي عــام 2014، حصلــت ريثيــون البريطانيــة  علــى أول عقــد دولــي لبيفــواي الرابعــة 
- يقــدر بمبلــغ 150 مليــون جنيــه إســترليني )247 مليــون دوالر( مقابــل 2400  قنبلــة323  - بعــد الحصــول علــى موافقــة الكونغــرس األمريكــي للبيــع 

319   تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير  DR_03052018-017 )3 مايو/ أيار 2018( )في ملف مواطنة(

320   معرف ؛ ياسمين طياغ ،  »أم جميع القنابل« تستخدم هذه املتفجرات األسترالية تحت املاء ، إنفرس، )14 أبريل/ نيسان 2017( 
.https://www.inverse.com/article/30368-mother-of-all-bombs-moab-h6-composition-explosive  

321  شركة  جنرال داينمكس توفر أغلفة قنابل MK82 للسعودية واإلمارات وفرنسا والعراق ، ديفينس وورلد نت،  ) 31 أغسطس/ آب 2016(،     
. http://www.defenseworld.net/news/16953/General_Dynamics_To_Provide_MK82_Bomb_Casings_To_Saudi__UA

322  معرف.

323   حملة ضد تجارة األسلحة ، زيادة ضخمة في قيمة القنابل والقذائف املرخصة من اململكة املتحدة إلى اململكة العربية السعودية منذ أن بدأت الحرب في اليمن )8 نوفمبر/ تشرين الثاني 
 .https://www.caat.org.uk/media/press-releases/2017-11-08 ، )2017

بقايا قنبلة Paveway IV من صنع بريطاني، ُعثر عليها في مكان الهجوم على مجمع مصنع السنيدار. كما تشير البقايا الظاهرة في الصورة على اليمين، إلى أنه قد 
 Raytheon تحدد العالمة “96214” الموجودة على البقايا في الصورة الموجودة على اليمين .Paveway IV أمريكي الصنع على قنبلة Mk-82 تم تركيب رأس حربي

كشركة مصنعة.



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

127

)مطلــوب ألن القنبلــة تتضمــن مكونــات األمريكيــة(.324  هويــة عميــل التصديــر األول والوحيــد لريثيــون البريطانيــة -  التــي لــم يكشــف عنهــا مقــاول 
الدفــاع - تأكــد أنهــا اململكــة العربيــة الســعودية.325  فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015، وافقــت اململكــة املتحــدة علــى  1 مليــار جنيــه اســترليني مــن 
تراخيــص التصديــر إلــى اململكــة العربيــة الســعودية، وهــي زيــادة  دراميــة مــن 9 مالييــن جنيــه إســترليني املعتمــدة فــي نفــس الفتــرة مــن عــام 326.2014 
 مــن ذلــك إلــى الســعودية، 

ً
 للقــوات الجويــة امللكيــة البريطانيــة ولكنهــا ســلمت بــدال

ً
وشــملت هــذه الصفقــات قنابــل بيفــواي الرابعــة املخصصــة أصــال

كر أنها كانت بحاجة إلى إعادة تزويد مخزونها من هذا النوع من القنابل الستخدامها في اليمن. 327 في عام 2017 كشف بيتر واتكينز، املدير 
ُ
التي ذ

العام للسياسة األمنية في وزارة الدفاع البريطانية حينذاك،  أن اململكة املتحدة قد دربت أفراد القوات الجوية السعودية على استخدام قنبلة 
بيفــواي الرابعــة. 328 

324   جورج أليسون ، رايثيون تمهد الطريق لتصدير بيفواي الرابعة ، مجلة الدفاع البريطانية )27 مارس/ آذار 2014( ،
./https://ukdefencejournal.org.uk/raytheon-paves-way-export-paveway-iv 

325  حملة ضد تجارة األسلحة ، الحاشية 293 أعاله.

326   كاهل ميلمو، التحقيق في استخدام اململكة العربية السعودية لألسلحة البريطانية في اليمن من قبل اللجنة البرملانية، االندبندنت )10 مارس/ آذار 2016( ،
 .https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/saudi-arabia-use-of-british-weaponsin-yemen-to-be-investigated-by-parliamentary-commission-a6922906.html 

327  معرف

328    بيلي بريغز، قنابل ذكية صنعت في اسكتلندا تم إسقاطها في اليمن من قبل القوات الجوية السعودية املدربة من اململكة املتحدة ، ديلي ريكورد )19 فبراير/ شباط 2017( ،
 .https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/smart-bombs-made-scotland-were-9848386



تقرير »يوُم القيامة«: دور الواليات المتحدة وأوروبا في موت المدنيين والدمار والترويع في اليمن 

128

قصف مصنع ردفان للسيراميك في بني مطر، صنعاء

تاريخ الضربة:             23 سبتمبر/ أيلول 2015
موقع الضربة:           مديرية بني مطر، محافظة صنعاء

اإلصابات المدنية:      مقتل شخص وإصابة اثنين )بينهم طفل(
األعيان التي قصفت: مصنع ردفان للسيراميك

)PGM( نوع بقايا األسلحة:     سلسلة ذخيرة حكيم الموجهة بدقة من صنع المملكة المتحدة
مصنع األسلحة:        جي أي سي - ماركوني دايناميكس

في صباح يوم األربعاء ، 23 سبتمبر/ أيلول 2015 ، ضربت أربع قنابل للتحالف بقيادة السعودية/ اإلمارات مصنع ردفان للسيراميك في منطقة 
متنــة بمديريــة بنــي مطــر، محافظــة صنعــاء. باإلضافــة إلــى قتــل مدنــي واحــد وإصابــة اثنيــن -بينهــم طفــل– دمــر الهجــوم املصنــع، ومعــه ســبل عيــش 

مئــات العمــال. اســترد الباحثــون مــن منظمــة مواطنــة بقايــا قنبلــة بريطانيــة الصنــع عثــر عليهــا فــي موقــع الغارة الجوية.

ذكــر غالــب أحمــد الســواري )40 ســنة( املديــر العــام ملصنــع ردفــان للســيراميك التواجــد الكثيــف لطائــرات التحالــف فــي يــوم الهجــوم. »كان ذلــك 
طبيعًيا بالنسبة لنا ألننا رأينا الطائرات كل يوم منذ أن بدأ التحالف حملة القصف الجوي في اليمن« قال. »لكننا صدمنا عندما دمر مصنعنا 

بالكامــل بأربــع قنابــل. أنــه مــن الكارثــي  أن تــرى جهــودك وعشــرين عاًمــا مــن العمــل الشــاق لعائلتــك ينهــار فــي دقائــق «.

 Armament Research عثر عليها في مكان الهجوم على مصنع ردفان للسيراميك. وفًقا لـ )PGM( بقايا ذخيرة دقيقة التوجيه من نوع “حكيم” من صنع بريطانية
Services، فإن محرك الصاروخ الصلب “فنتوري” الموجود على كتلة الرماد في أعلى يمين الصورة على اليسار يتوافق مع قنبلة حكيم PGM. تحدد العالمات 

الموجودة على الصورة المتبقية على اليمين GEC-Marconi Dynamics كشركة مصنعة.
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“ أصبح 700 عامل عاطلين عن العمل...  كلنا نعيش أوقاتا مؤلمة - الكلمات ال 
يمكنها وصف كيف أشعر. لقد فقدنا كل شيء في غمضة عين “.

غالب أحمد السواري 
 )40 سنة( 
مدير عام مصنع ردفان للسيراميك

وفقــا إلدارة مصنــع ردفــان، أسســت عائلــة أعمــال يمنيــة بــارزة مصنــع الســيراميك فــي عــام 1993 وشــغلت فيــه 700 عامــل. كان املصنــع واحــًدا مــن 
أكبــر املنشــآت الصناعيــة املدنيــة فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء. وكمــا قــال غالــب: »أصبــح 700 عامــل عاطليــن عــن العمــل، وأولئك الذين اســتفادوا 
مــن خدمــات املصنــع فــي املنطقــة يعانــون أيًضــا. نحــن جميعــا نعيــش أوقاتــا مؤملــة - ال يمكــن للكلمــات أن تصــف شــعوري. لقــد فقدنــا كل �ســيء فــي 

رمشــة عيــن. نحــن لســنا تابعيــن ألي حــزب سيا�ســي أو مشــاركين فــي السياســة -- نحــن فقــط مــن املــارة املتفرجيــن «.

ال يبدو أن مصنع ردفان للســيراميك يقع بالقرب من أي أهداف عســكرية محتملة- كان أقرب موقع عســكري تم تحديده هو معســكر الصباحة 
 شــرق املصنــع. »كنــت مــع عائلتــي 

ً
العســكري علــى بعــد حوالــي خمســة عشــر كيلومتــرا. جميــل قطــران )40 ســنة( يعيــش علــى بعــد حوالــي ثالثيــن متــرا

نغســل الثيــاب فــي فنــاء منزلنــا فــي صبــاح يــوم الهجــوم «. يتذكــر: » ســمعنا فجــأة انفجــار القنبلــة األولــى لكننــا لــم نــَر الطائــرة. وحيــن ضربــت القنبلتــان 
الثانية والثالثة، ســمعنا صوت الطائرة ورأيت الطائرة بأم عيني. أهالي املنطقة املجاورة كانوا يفرون من منازلهم. « قتل يحيى عبد الكريم )30 

ســنة( فــي الهجــوم. أصيبــت ابنــة حســين طاهــر )15 ســنة( بشــظايا فــي قدميهــا و أصيــب علــي فقيــه )55 ســنة( بجــروح شــظايا فــي بطنــه.

 يشــير إلــى أن مصنــع ردفــان 
ً

يبــدو أن هجــوم التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة كان عشــوائًيا. لــم تجــد منظمــة مواطنــة دليــال
للسيراميك كان ينتج بضائع عسكرية أو يتم استخدامه بأي شكل ألغراض عسكرية، أو أن هناك أي أهداف عسكرية في املصنع أو بالقرب منه 
وقت الهجوم. الهجمات العشوائية التي تنفذ عمًدا أو بتهور جرائم حرب. قبل شن الهجوم، يجب على الطرف املهاجم القيام بكل ما هو ممكن 

للتحقق من ذلك األشــخاص أو األشــياء التي يجب مهاجمتها هي أهداف عســكرية وليس مدنيين أو أعياًنا مدنية.

بعد تحليل صور بقايا األسلحة التي وجدت في موقع الهجوم ، خلص خبراء األسلحة إلى أن واحدة على األقل من القنابل املستخدمة كانت من 
سلسلة ذخيرة حكيم )أ( البريطانية الدقيقة التوجيه)PGM(  املصنعة من قبل جي �سي إي ماركوني داينمكس.329  قدمت مواطنة  دليال مكتوبا 
يحتــوي علــى النتائــج التــي قدمهــا خبــراء األســلحة إلــى لجــان البرملــان البريطانــي بشــأن ضوابــط تصديــر األســلحة. 330 ذخائــر حكيــم قنابــل مدعمــة 

بالصواريــخ ومــزودة إمــا بـــ 500 رطل)سلســلة أ( أو 2000 رطل)سلســلة ب( مــن الــرؤوس الحربيــة.331 

لقيــت علــى األرجــح  مــن قبــل  طائــرة ســالح الجــو التابعــة 
ُ
كانــت القنبلــة حكيــم  PGMزنــة 500 رطــل املســتخدمة فــي الهجــوم علــى مصنــع ردفــان قــد أ

لإلمــارات العربيــة املتحــدة  - وهــي إمــا مقاتلــة ميــراج  داســولت 9-2000  أو صقــر الصحــراء )ديــزرت فالكــون( F-16E/F.332  ســلمت اململكــة املتحــدة 
1750 مــن ذخيــرة سلســلتي حكيــم أ و ب إلــى اإلمــارات بيــن عامــي 1989 و 333.1998   

329  خدمات أبحاث التسلح ، اإلمارات العربية املتحدة تستخدم سلسلة ذخيرة حكيم أ البريطانية الدقيقة التوجية في اليمن )26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015( ،
./http://armamentresearch.com/united-arab-emirates-employ-british-hakim-a-series-precisionguided-munitions-in-yemen

http://data.parliament.uk/writtenevi- ، )2016 ( إلى لجان الرقابة على تصدير األسلحة ، البرملان البريطاني )مارس/ آذارUKY 11( 330  دليل كتابي من منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان
  dence/committeeevidence.svc/evidencedocument/committees-on-arms-exportcontrols/use-of-ukmanufactured-arms-in yemen/written/31059.html

331  معرف

332  معرف

333   معرف
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الهجوم على المركز 
الثقافي الحكـومي في 

الحديدة 
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تاريخ الضربة:                            2 سبتمبر/ أيلول 2016
موقع الضربة:                          مديرية الميناء، محافظة الحديدة

اإلصابات في صفوف المدنيين: مقتل شخص وجرح خمسة
األعيان التي قصفت:                 المركز الثقافي

مصنع األسلحة:                         رايثيون
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“أخبرني أحد أصدقائي الذين أخذوني إلى المستشفى أن كل شيء ]في مكان 
الهجوم[ كان في غير محله باستثناء الترمس والماء الذي فيه، والتي ظل على الكتلة 

الخرسانة التي ترك عليها. الشيء الوحيد الذي تغير فيه هو أنه كان أحمر من دم 
درهم “.

طارق حسين 
 )21 سنة(
 أصيب في الهجوم

طارق حسين ، 21 عاًما ، أصيب بشظايا في رأسه وذراعه وظهره وساقه في الهجوم. توفي زميل طارق درهم األميري البالغ من العمر 19 عاًما في مكان الحادث.
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فــي حوالــي الســاعة 2:15 صباًحــا يــوم الجمعــة املوافــق 2 ســبتمبر/ أيلــول 
2016، أســقط التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات قنبلتــان 
علــى املركــز الثقافــي بحــي املينــاء بمحافظــة الحديــدة - قنبلــة علــى مبنــى 
قتلــت الغــارة مدنيــا و جرحــت  خــرى فــي قاعــة االحتفــاالت. 

ُ
اإلدارة وأ

خمســة آخريــن. بقايــا قنبلــة صنعهــا مقــاول الدفــاع األمريكــي رايثيــون تــم 
انتشــالها فــي موقــع الهجــوم.

تمتلــك وزارة الثقافــة اليمنيــة املركــز الثقافــي، حيــث تقــام االحتفــاالت 
كان الهــدف العســكري  الحكوميــة وغالًبــا مــا تعقــد حفــالت التخــرج. 
األقــرب الــذي تــم تحديــده هــو مكتــب إدارة األمــن، الــذي يســيطر عليــه 
الحوثــي، علــى بعــد حوالــي 200 متــر. فــي الصبــاح الباكــر للهجــوم ، كان 
طــارق حســين )21 ســنة( ميكانيكــي مولــدات كهربــاء خاصــة، فــي الفنــاء 
الخلفــي للمركــز، كان قــد تنــاول العشــاء فــي الكافيتريــا مــع زميلــه درهــم 
العامري )19 سنة( حارس أمن املولدات. كان طارق ودرهم مستلقيان 
يســتريحان فــي الفنــاء الخلفــي بجانــب املولــدات، بالقــرب مــن مبنــى إدارة 

املركــز الثقافــي. 

وصــف طــارق اللحظــات التــي تلــت ذلــك: »لــم أســمع شــيًئا، ولــم أشــعر 
ســوى بالضربــة. زحفــت مســافة قصيــرة ألبتعــد، لكننــي لــم أشــعر بــأي 
غمــي علــّي 

ُ
�ســيء. كنــت أنــزف ولــم أســتطع االســتمرار فــي محاولــة الهــرب. أ

سرتا ولم أستطع تحريكهما 
ُ
حتى وصلوا وأخذوني للعالج. كلتا يداي ك

بســبب مشــكلة فــي الشــرايين، وكنــت مصاًبــا أيًضــا بشــظايا فــي رأ�ســي 
وظهــري.«  توفــي درهــم فــي مــكان الهجــوم. اخترقــت قطعــة مــن الشــظايا 
ظهره وخرجت من صدره، تاركة فجوة، وقد انقطعت إحدى ساقيه. 

»أخبرنــي أحــد أصدقائــي الذيــن أخذونــي إلــى املستشــفى أن كل �ســيء 
فــي مــكان الضربــة كان فــي غيــر مكانــه باســتثناء الترمــس مــع املــاء الــذي 
فيه، والذي بقي على الكتلة الخرسانية التي ترك عليها« يتذكر طارق، 
»ال�ســيء الوحيــد الــذي تغيــر فيــه هــو أنــه كان أحمــر بســبب دم درهــم «. 

محمــد قاســم )92 ســنة( حــارس أمــن املركــز الثقافــي، أصيــب بجــروح 
شظايا في رأسه في الهجوم. »أنا ال أتذكر أي �سيء« ، قال. »كنت نائًما، 
تحــت املبنــى، اســتيقظت وأنــا أنــزف مــن رأ�ســي. كنــت أصــرخ حتــى جــاء 

زمالئــي وأخذونــي إلــى املستشــفى «. 

عندما انفجرت القنابل، كان ثالثة مقاولين استأجرهم املركز الثقافي 
يتهيؤون للنوم في املوقع بعد ليلة من العمل في ترتيب الكتب في مكتبة 
املركز. نجيب الورد )45 سنة( أفاد أن االنفجارات جعلته يطير حوالي 
خمسة أمتار. الظالم والغبار واألتربة التي أحاطت بنجيب - باإلضافة 
ا في أعقاب االنفجارات، ولم يكن 

ً
إلى حالته النفسية– جعلته مشوش

 مــن مغــادرة املركــز الثقافــي، زحفــت إلــى داخلــه« 
ً
يعــرف أيــن هــو. »بــدال

بقايا وحدة متفجرة موجهة من صنع شركة Raytheon ُعثر عليها في مكان الهجوم على المركز الثقافي. تشير العالمة “96214” إلى رقم مقاول الدفاع 
.”Raytheon’s CAGE“ األمريكي
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تذكــر نجيــب، » كنــت أصــرخ بأســماء زمالئــي وأبحــث عنهــم.« بعــد حوالــي خمــس دقائــق، تــم إنقــاذ نجيــب مــن مــكان الهجــوم مــع حــارس األمــن محمــد 
القصيم. كان قد فقد وعيه وبعد ذلك استيقظ في املستشفى. أصيب نجيب بشظية في عينه أتلفت شبكية العين.

كان نبيــل القباطــي )45 ســنة( مســتلقًيا علــى ظهــره. عندمــا شــعر وســمع بانفجــارات تــرج األرض. اســتدار نبيــل لحمايــة وجهــه وغطــى رأســه بيديــه. 
أصابــت شــظية يــده اليســرى بينمــا كان يتحــرك، وأصيــب بــأذى شــديد فــي طبلــة األذن.

املقاول الثالث ، فهد زيور)45 سنة(، استذكر أيًضا صوت وقوة االنفجارات. تحطمت النوافذ وسرعان ما غطت فهد شظايا الزجاج. »اعتقدت 
دفن تحت األنقاض« قال »لم أتحرك. مكثت في نفس املكان حتى سمعت صوت نبيل والرجال اآلخرين يغادرون املركز. كنت 

ُ
أنني مّت وأنني سأ

أتوقع أن تكون هناك ضربة أخرى، لذلك سيطرت على نف�سي وخرجت «. أصيب فهد بجروح شظايا في أصابعه وساقه وظهره.

 مدنية –مبنى إدارة حكومي وقاعة احتفاالت. يبدو أن الهجوم كان عشوائًيا. 
ً
هاجم التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات مدنيين وأهدافا

لــم يحــدد الباحثــون والشــهود مــن منظمــة مواطنــة أي أهــداف عســكرية فــي املنطقــة وقــت الهجــوم. الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ عــن قصــد أو 
بتهــور جرائــم حــرب. قبــل القيــام بالهجــوم، يجــب علــى الطــرف املهاجــم القيــام بــكل مــا هــو ممكــن للتحقــق مــن أن األشــخاص أو األشــياء تتعــرض 

للهجــوم أهــداف عســكرية وليــس مدنييــن أو أعياًنــا مدنيــة.

اســترد الباحثــون مــن منظمــة مواطنــة فــي موقــع الهجــوم علــى املركــز الثقافــي.334  بقايــا مــا بــدا أنــه وحــدة قنابــل موجهــة )GBU(  مــن صنــع رايثيــون 
مطبــوع عليهــا عالمــة   »ASSY 83 96214.« علمــا بــأن  »96214« رقــم الكيــان التجــاري والحكومــي)CAGE( لشــركة رايثيــون.335   

  

334  تقرير خبير األسلحة الذي استشارته منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان، مرجع التقرير. IR_05062018-023 )5 يونيو/ حزيران 2018(  ) في ملف مواطنة(

335    بحث CAGE  ،96214  )آخر زيارة في 23 ديسمبر/ كانون األول 2018( ،
.http://www.govcagecodes.com/?code=96214&company=#results
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“عندما خرجنا، ظننا أنه يوم القيامة بسبب العتمة في منتصف النهار. كان البارود 
والغبار كثيفين من  حولنا. “

نجيب القاول
  )30 سنة(
 أصيب في الهجوم

مشهد من أعقاب غارة جوية في سبتمبر 2015 على مجمع وعالن الزراعي في منطقة بالد الروس بمحافظة صنعاء.
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المعايير القانونية المعمول 
بها دولًيا وفي الواليات 

المتحدة وأوروبا
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أ.  انتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات للقانون الدولي   

ينخرط التحالف بقيادة السعودية واإلمارات والحكومة اليمنية في نزاع مسلح ال دولي ضد جماعة الحوثيين املسلحة. يتضمن القانون الواجب 
التطبيــق علــى هــذا النــزاع املــادة الثالثــة املشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكــول اإلضافــي )الثانــي( امللحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام 
1977 والقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. يحــد القانــون الدولــي األهــداف التــي قــد يهاجمهــا أطــراف النــزاع والوســائل التــي يمكنهــم اســتخدامها. تقــع 
 
ً
علــى الــدول مســؤولية تدريــب قواتهــا علــى هــذه القيــود واملحــددات والتحقيــق فــي االنتهــاكات.336 الغــارات الجويــة املوثقــة فــي هــذا التقريــر تقــدم دليــال
قوًيا على وجود نمط من االنتهاكات الصارخة لقوانين النزاع املسلح من قبل قوات التحالف. أخفق التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة في اتخاذ التدابير الالزمة لتقليل الضرر الذي يلحق باملدنيين. قوانين الحرب تتطلب أن تحقق الدول في جرائم الحرب املزعومة 
التي ارتكبها أفراد قواتها املســلحة أو غيرها من أفرادها في إطار اختصاصها القضائي، وأن تحاكم أولئك املســؤولين عنها بشــكل مناســب. األفراد 

املتورطون بشكل وثيق في جرائم الحرب يمكن أيًضا محاكمتهم في دول ثالثة بموجب مبدأ الوالية القضائية العاملية.

1. مسؤولية الدول عن الهجمات ضد املدنيين واألعيان املدنية 

يتطلب القانون الدولي اإلنســاني أن تلتزم أطراف النزاع املســلح بمبادئ التمييز والتناســب أثناء القتال.337  يجب على األطراف املتحاربة التمييز 
بيــن املقاتليــن واملدنييــن وبيــن األهــداف العســكرية واألهــداف املدنيــة.338  يمكــن ألطــراف النــزاع أن تســتهدف بشــكل قانونــي األهــداف العســكرية 

 مشــروعة للهجــوم.    
ً
فقــط - املقاتلــون واألهــداف العســكرية.339   إن املدنييــن واألعيــان املدنيــة ليســوا أهدافــا

األهــداف العســكرية هــي تلــك التــي »بطبيعتهــا أو موقعهــا أو الغــرض منهــا أو اســتخدامها تســاهم مســاهمة فعالــة فــي العمــل العســكري والتــي يوفــر 
التدميــر الكامــل أو الجزئــي لهــا، أو األســر أو التحييــد،  فــي الظــروف الســائدة فــي حينــه، ميــزة عســكرية محــددة ».340 يمكــن أن يكــون هــذا التحديــد 
صعًبــا ويجــب أن يتــم بنــاًء علــى وقائــع كل موقــف. فــي كل حالــة مــن حــاالت الشــك حــول وضــع كائــن، وفقــا لكتيــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي 
للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )ICRC( ، »يجــب إجــراء تقييــم دقيــق وفًقــا للشــروط والقيــود التــي تحكــم حالــة معينــة فيمــا إذا كانــت هنــاك 
مؤشــرات كافيــة لتبريــر هجــوم ... يتســق هــذا أيًضــا مــع متطلبــات اتخــاذ جميــع االحتياطــات املمكنــة فــي الهجــوم، وخاصــة االلتــزام بالتحقــق مــن أن 
األهــداف املــراد مهاجمتهــا أهــداف عســكرية عرضــة لهجــوم وليســت أعيانــا مدنيــة. «341 عــالوة علــى ذلــك، حتــى  حيــن يوجــد هــدف عســكري، فــإن 
اســتخدام أســلحة متفجــرة ذات تأثيــر واســع فــي املناطــق املأهولــة بالســكان يجعــل احتمــال وقــوع ضــرر للمدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة عالًيــا 

للغايــة، إلــى حــد أن ذلــك قــد ينتهــك مبــادئ التمييــز والتناســب فــي القانــون اإلنســاني الدولــي.342  

336  جان ماري هنكيرتس وآخرون، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي، املجلد 1 ، القاعدة 142 )2009(  ]املشار إليها فيما يلي باللجنة الدولية للصليب األحمر ، 
القانون الدولي اإلنساني العرفي[.

CIH 337   اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، الحاشية أعاله

338   اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، في القواعد 1-10.

339     اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، في القواعد 1 و 7.

340   اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون اإلنساني الدولي العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، القاعدة 8.

341  اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، القاعدة 10.

342     الحظت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنه ينبغي على أطراف النزاع تجنب استخدام األسلحة املتفجرة ذات التأثير الواسع املناطق املكتظة بالسكان بسبب االحتمالية الكبيرة للتأثيرات 
العشوائية. مجلس األمن الدولي ، تقرير األمين العام لحماية املدنيين في النزاعات املسلحة، وثيقة األمم املتحدة،  S / 2012/376 ، ¶ 37 )22 مايو/ أيار 2012(،

http://www.inew.org/wp-content/uploads/2015/02/s_2012_376.pdf
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ال يجــوز لطــرف فــي النــزاع اســتخدام وســيلة أو طريقــة للقتــال هــي، بطبيعتهــا، عشــوائية- أي  ال يمكــن توجيههــا إلــى هــدف معيــن أو ال يمكــن أن تكــون 
آثارهــا مقيــدة بمبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني.343   يجــب أن ينظــر املقاتلــون فــي الخســائر املحتملــة فــي أرواح املدنييــن والقيمــة النســبية للهــدف 
العسكري قبل شن أي هجوم. على الرغم من أن وفيات بعض املدنيين العرضية في هجوم يستهدف هدفا عسكرًيا جائز بموجب قوانين الحرب 

فإن الهجوم الذي يلحق ضرًرا باملدنيين بشــكل غير متناســب بالنســبة مليزته العســكرية محظور.

يجــب علــى أطــراف النــزاع اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق باملدنييــن.344 عليهــم فعــل كل �ســيء »ممكــن« لضمــان أن تكــون 
ا عسكرية، واتخاذ كل ما هو ممكن من االحتياطات في اختيارهم لوسائل تقليل الخسائر العرضية في أرواح املدنيين، واالمتناع 

ً
أهدافهم أهداف

عن هجمات  من املتوقع أن تتسبب في خسائر غير متناسبة في أرواح املدنيين أو إلحاق أضرار باألعيان املدنية.345  باإلضافة إلى ذلك، يجب على 
« بالهجمــات إذا ســمحت الظــروف بذلــك.346

ً
األطــراف املتحاربــة إعطــاء الســكان املدنييــن »إنــذاًرا مســبًقا فعــاال

يجــب علــى جميــع األطــراف أيًضــا الســعي إلخــالء املدنييــن مــن املناطــق القريبــة مــن األعيــان العســكرية، واالمتنــاع عــن وضــع أهــداف عســكرية فــي 
املناطــق املكتظــة بالســكان، وعلــى الخــالف مــن ذلــك حمايــة الســكان املدنييــن الخاضعيــن لســيطرتها ضــد مخاطــر العمليــات العســكرية.347 تنطبــق 

343  اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، القاعدة 11.

344  اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، القاعدة 15-21.

345   اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، القاعدة 15-21.

346  اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، القاعدة 20.

347  اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، القاعدة 22-24.

الدمار الذي ألحقته غارة جوية في آب / أغسطس 2015 على منازل مدنيين في منطقة الظهار بمحافظة إب.
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متطلبات القانون الدولي اإلنساني بغض النظر عن السلوك غير املشروع من قبل األطراف املتعارضة.

يوفر القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة لألعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين، مثل الطعام واملحاصيل واملناطق الزراعية ومياه 
الشــرب والري.348 إن الهجوم على هذه األعيان لغرض حرمان الســكان املدنيين أو الطرف اآلخر من االســتفادة من قيمتها اإلعاشــية محظور.349  
علــى الرغــم مــن أن اســتهداف مثــل هــذه األعيــان قــد يكــون مســموًحا بــه إذا كان الطــرف املعــارض يســتخدمها فــي الدعــم املباشــر للعمــل العســكري، 

فإن أي هجوم يتوقع أن يؤدي إلى التجويع أو التشــريد القســري للســكان املدنيين محظور.350 

هجمات التحالف املوثقة في هذا التقرير تنتهك القانون اإلنساني الدولي

تشــير الدالئــل بقــوة إلــى أن الغــارات الجويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات املوثقــة فــي هــذا التقريــر -علــى منــازل ومــدارس وشــركات ومــزارع 
وعيادة صحية ومبنى دائرة حكومية، وقاعة احتفال- تنتهك متطلبات القانون الدولي اإلنساني بشأن التمييز والتناسب. الغارات الجوية السبع 
 و 56 امرأة على األقل 

ً
والعشرون املوثقة أعاله أدت إلى مقتل 203 شخص على األقل وإصابة 749 شخًصا على األقل.  وكان هناك 122 طفال

بين القتلى والجرحى.

في معظم الحوادث السبع والعشرين، ال يبدو أن األهداف التي تعرضت للهجوم كانت تستخدم ألغراض عسكرية ولم تكن بالقرب من أهداف 
عســكرية مشــروعة. الهجمــات علــى هــذه األعيــان مــن املحتمــل أن تكــون قــد انتهكــت مبــدأ التمييــز. فــي الحــاالت القليلــة التــي كان فيهــا مقاتلــو أنصــار 
هللا )الحوثيــون( بالقــرب مــن موقــع الهجــوم أو فــي موقعــه، فــإن األضــرار الناجمــة املتوقعــة علــى املدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة يبــدو أنهــا لــم تكــن 
متناسبة مع أي ميزة عسكرية ظاهرية. في كل حالة فشلت قوات التحالف في تحذير املدنيين من هجوم وشيك وال يبدو أنها اتخذت االحتياطات 

املمكنــة لتقليــل الضرر املدني.

الحــاالت املوثقــة هنــا تعــزز األدلــة املســبقة التــي تثبــت أن التحالــف يفشــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه القانونيــة أثنــاء شــن الحــرب فــي اليمــن. اإلصابــات 
املدنيــة الواســعة النطــاق واألضــرار املدنيــة املدمــرة األخــرى هــي النتائــج املتوقعــة. انتهــك الحوثيــون القانــون اإلنســاني الدولــي وارتكبــوا انتهــاكات 
لحقوق اإلنسان أيًضا- بالقصف العشوائي للمدنيين، وزرع األلغام األرضية املضادة لألفراد، وإعاقة اإلمدادات اإلنسانية واالحتجاز التعسفي 
لألفراد، وارتكاب أعمال التعذيب وتجنيد األطفال الجنود.351  األفراد املسئولون عن جرائم الحرب يجب أن يتحملوا املسؤولية. وفًقا للمعايير 

الدوليــة، ال انتهــاكات الحوثــي وال انتهــاكات التحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات تشــكل عــذرا لتلــك التــي ارتكبهــا الجانــب اآلخــر.

348  اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، القاعدة 54.

349  معرف

350  اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، املذكرة أعاله CIH ، في القاعدة 53-56.

351   منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان وآخرون تقديم إلى استعراض األمم املتحدة الدوري الشامل لليمن، الدورة الثالثة
ملجلس حقوق اإلنسان، الجلسة الثانية والثالثون ، يناير-فبراير. 2019 )11 يوليو/ تموز 2018( ، 

 .http://mwatana.org/wpcontent/uploads/2018/10/UNIVERSAL-PERIODIC-REVIEW-OF-YEMEN-2.pdf
http://mwatana.org/wp-content/uploads/2018/08/The-Woes-of- )2018 انظر أيضا ، منظمة مواطنة ويالت »العربية السعيدة«: حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2017 )15 مايو/ أيار

Arabia-Felix-English-Version-1.pdf . منظمة مواطنة، الصحافة في اليمن تواجه خطر االجتثاث: )يونيو 2017( ، 
;http://mwatana.org/wpcontent/uploads/2017/10/Press-report-En.pdf

منظمة مواطنة، قاتل مستتر: سقوط مدنيين بسبب األلغام األرضية التي تضعها قوات أنصار هللا املسلحة )الحوثيون( وقوات صالح )أبريل/ نيسان 2017 (
  http://mwatana.org/wp-content/uploads/2017/10/Concealed-Killer-Report-En.pdf

منظمة مواطنة، فصول من جحيم: انتهاكات القانون اإلنساني الدولي في امليدان املسلح للنزاع في تعز )نوفمبر/ تشرين الثاني 2016( ،
 http://mwatana.org/wp-content/uploads/2018/08/Chapter-from-hell.pdf

منظمة مواطنة، ليسوا هنا: حوادث االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري تحت سلطة ديفاكو التابعة لجماعة الحوثيين املسلحة في اليمن )مايو/ أيار 2016( ،
  http://mwatana.org/wpcontent/ uploads/2017/10/They-are-not-here-E_2.pdf
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2. املسؤولية الفردية عن جرائم الحرب

بعض الهجمات املوثقة في هذا التقرير قد تكون جرائم حرب. بموجب القانون الدولي العرفي، االنتهاكات الخطيرة لقانون النزاع املسلح املرتكبة 
بقصد إجرامي هي جرائم حرب .352  أي هجوم يقتل املدنيين بشــكل عشــوائي أو غير متناســب يمكن أن يكون  جريمة حرب إذا تورط مرتكبها في 

الهجوم عمًدا، بهدف قتل املدنيين، أو بتهور، مع العلم أن الهجوم من املحتمل أن يقتل املدنيين بشكل عشوائي أو غير متناسب.353   

 بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، علــى الــدول واجــب التحقيــق فــي جرائــم الحــرب التــي ُيزعــم ارتكابهــا مــن قبــل قواتهــا املســلحة، علــى أراضيهــا، أو 
ضمــن واليتهــا القضائيــة وأن تحاكــم أولئــك املســؤولين عنهــا املحاكمــة املناســبة.354  وللــدول أيًضــا الحــق فــي تخويــل محاكمهــا حــق الواليــة القضائية 
العامليــة علــى جرائــم الحــرب، وهــذا يعنــي أنــه يمكــن محاكمــة األشــخاص الذيــن يرتكبــون جرائــم حــرب فــي أي دولــة تختــار مقاضاتهــم، بغــض النظــر 

عــن جنســيتهم أو محــل الجريمــة.355  

فشل دول التحالف في التحقيق بجدية في جرائم الحرب املحتملة

على الرغم من صعوبة الحكم على ما إذا كانت جريمة حرب قد ارتكبت في أي واقعة معينة بناًء على املعلومات العامة فقط، فإن من الواضح، 
علــى وجــه العمــوم، أن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات قــد ارتكــب مــراًرا وتكــراًرا انتهــاكات خطيــرة لقوانيــن النــزاع املســلح. ومــن املرجــح 
أنه، على األقل في بعض الحاالت، تصرف األفراد عمًدا أو بتهور. الدول األعضاء في التحالف ملزمة بالتحقيق في مزاعم موثوقة بارتكاب جرائم 
حرب ارتكبها أفراد قواتها املسلحة، على أراضيها أو في إطار واليتها القضائية، و إذا لزم األمر، مقاضاة الجناة.  للشروع في التحقيق، ليس هناك 
ا بشكل ملموس – يكفي فقط وجود معلومات موثوقة وذات مصداقية تفيد باحتمال حدوث انتهاك. إذا 

ً
شرط  في أن يكون املشتبه به معروف

رفضت دول التحالف القيام بواجبها في التحقيق في هذه الجرائم ومالحقتها، فإن هذا في حد ذاته انتهاك لقوانين الحرب. قد تختار دول أخرى 
التحقيق في جرائم الحرب املحتملة ومرتكبيها بموجب مبدأ الوالية القضائية العاملية.

3. فشل تحقيقات فريق تقييم الحوادث املشتركة في طرح مسؤولية الدولة واألفراد 

اســتجابة للضغــوط الدوليــة علــى ســلوكه فــي اليمــن، أنشــأ التحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات فريــق تقييــم الحــوادث املشــتركة  JIAT . أعلــن 
الفريــق فــي أغســطس/ آب 2016، أنــه يمثــل جهــًدا مشــتركا بيــن اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة ودول التحالــف األخــرى.356  
من املفترض أن يحقق الفريق في غارات التحالف الجوية ويقدم تقارير وتوصيات. قامت هيومن رايتس ووتش بتحليل نتائج تحقيقات الفريق 
ا عاًما لـــلفريق  

ً
على مدار فترة زمنية مدتها سنتان والتناقضات بين نتائج تحقيقات كل من الفريق وهيومن رايتس ووتش، حيث وجدت »إخفاق

فــي  توفيــر تحقيقــات موثوقــة ونزيهــة وشــفافة فــي مزاعــم انتهــاكات  التحالــف لقوانيــن الحــرب.« 357

بموجــب القانــون الدولــي، يجــب علــى الــدول التحقيــق فــي االنتهــاكات املزعومــة لقوانيــن الحــرب وجرائــم الحــرب املزعومــة التــي ارتكبتهــا قواتهــم 

352  اللجنة الدولية للصليب األحمر ، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، الحاشية أعاله CIH ، من 568 إلى 69.

353  ريان غودمان ، مفسر: ما هي الحالة العقلية املطلوبة الرتكاب جريمة حرب ؟، جست سيكيوريتي )1 سبتمبر/ أيلول 2016(
/https://www.justsecurity.org/32644/explainer-mental-state-required-commit-war-crime  

354  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، الحاشية أعاله، في 607، القاعدة 158.

355  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي ، الحاشية أعاله ، في 604 ، القاعدة 157

356  هيومن رايتس ووتش، اإلختباء وراء التحالف 1 )24 أغسطس/ آب 2018( ،
 .https://www.hrw.org/report/2018/08/24/hiding-behind-coalition/failure-credibly-investigate-and-provide-redressunlawful

357  معرف.
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لــم ينفــذ فريــق التحالــف أًيــا  ومحاكمــة مرتكبيهــا بشــكل مناســب.  
مــن هــذه االلتزامــات. كان املقصــود أن يكــون الفريــق فــي املقــام األول 
أداة للتعلــم العملياتــي، لكنــه مخــّول فقــط بتقديــم توصيــات، وليــس 
املطالبــة بإجــراء تغييــرات.358 وقــد أخفــق التحالــف فــي تطبيــق الحلول 

التــي أو�ســى بهــا  فريقــه .359  

وعــالوة علــى ذلــك، حقــق فريــق التحالــف فــي جــزء ضئيــل فقــط مــن 
الحــوادث التــي حددتهــا منظمــات حقــوق اإلنســان والهيئــات الدوليــة 
كانتهاكات محتملة للقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك جزء ضئيل 
فقــط مــن الهجمــات الـــسبع والعشــرين غيــر القانونيــة علــى مــا يبــدو، 
نتائــج تحقيقــات  الفريــق التــي صــدرت  املوثقــة فــي هــذا التقريــر.360 
علنــا تعفــي أعضــاء التحالــف مــن املســؤولية فــي الغالبيــة العظمــى مــن 
الهجمــات - علــى عكــس نتائــج تق�ســي الحقائــق املســتقل.361  وفشــل 
الفريــق تماًمــا فــي التحقيــق فــي بعــض االنتهــاكات املزعومــة للقانــون 
اإلنســاني الدولــي ولــم يبــذل أي جهــد لتحديــد املســؤولية الجنائيــة 

358  الري لويس ،  تقييم شهادة بومبيو بشأن الحرب في اليمن والحماية املدنية: حان 
وقت إلعادة نظر جدية، جست سيكيوريتي ) 18سبتمبر/ أيلول 2018( ،

https://www.justsecurity.org/60766/grading-pompeo-certificationye-
  /men-war-civilian-protection-time-reconsideration

359   معرف

360  هيومن رايتس ووتش  ، اإلختباء وراء التحالف ، الحاشية أعاله HBC ، في 4.

361  معرف. في 2-3.

فــي الحــاالت القليلــة التــي أو�ســى فيهــا  الفرديــة عــن جرائــم الحــرب.362  
الفريــق بإجــراء مزيــد مــن التحقيــق أو تعويــض الضحايــا، ال يوجــد دليــل 
علــى متابعــة موثوقــة مــن قبــل دول التحالــف للتوصيــات.363 بتشــكيله  
الراهــن، ال يفــي هــذا الفريــق باملعاييــر الالزمــة للوفــاء بمســؤوليات دول 

التحالــف فــي التحقيــق املوثــوق فــي جرائــم الحــرب املزعومــة.

4. اســتخدام التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات للذخائــر   
العنقوديــة

قنابــل   – الذخائــر العنقوديــة قنابــل أو صواريــخ تحتــوي علــى ذخائــر 
صغيــرة- تنتشــر علــى نطــاق واســع فــي الجــو مــن أجــل االنفجــار فــوق األرض 
أي كميــة مــن عــدد  التــي قــد تطلــق   الذخائــر العنقوديــة،  أو عليهــا.364 
قليــل مــن القنابــل الصغيــرة إلــى املئــات منهــا محظــورة دولًيــا مــن قبــل عــدد 
متزايــد مــن البلــدان بســبب طبيعتهــا العشــوائية والعواقــب غيــر املقبولــة 
إنســانًيا الســتخدامها. القنابــل الصغيــرة التــي تطلقهــا الذخائــر العنقوديــة 
يغطــي  فــي كثيــر مــن األحيــان تنتشــر علــى نطــاق واســع وبآثــار عشــوائية: 
متــر مربــع مــن املســاحة املســتهدفة،   500 ســالح عنقــودي واحــد عــادة 
وبعضهــا تطلــق ذخائــر صغيــرة علــى مســاحة بحجــم العديــد مــن مالعــب 
كــرة القــدم.365  باإلضافــة إلــى ذلــك، تفشــل القنابــل الصغيــرة فــي االنفجــار 
علــى الفــور وقــد تصيــب املدنييــن فــي وقــت الحــق- وخاصــة األطفــال- الذيــن 

يمكــن أن يخطئــوا فــي االعتقــاد بأنهــا لعــب األطفــال.366   

العنقوديــة  الذخائــر  إنتــاج  حظــر  علــى  متزايــد  عالمــي  إجمــاع  هنــاك 

362  معرف. في 5.

363  معرف

364     جمعية الحد من األسلحة ، الذخائر العنقودية في ملحة )ديسمبر/ كانون األول 2017( ،
  ;https://www.armscontrol.org/factsheets/clusterataglance

ائتالف الذخائر العنقودية ، ما هي القنبلة العنقودية؟ ،
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/what-is-a-cluster-bomb.

 .aspx

365   هيومن رايتس ووتش،  دقات القنابل املوقوتة: استخدام الناتو لذخائر عنقودية  في 
يوغسالفيا ، النقطة الثالثة 

)https://www.hrw.org/reports/1999/nato2/nato995-02.htm    ، )1999 ؛ ائتالف 
.WCB الذخائر العنقودية ، الحاشية أعاله

تلوا وشوهوا في حقول ألغام 
ُ
366  منظمة العفو الدولية ، اليمن:  أطفال بين املدنيين الذين ق

القنابل العنقودية 
)23 مايو/ أيار 2016( ،

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/yemen-children-among-civil- 
/ians-killed-and-maimed-incluster-bomb-minefields

 ذخيرة صغيرة من طراز BLU-63 أمريكية الصنع، ُعثر عليها في موقع هجوم 
أسفر عن مقتل خمسة عشر مدنيًا ، بينهم تسعة أطفال ، في منطقة ميدي ، 

محافظة حجة )انظر القسم الثاني(.
CBU- بشكل عام من القنبلة العنقودية BLU-63 يتم إطالق الذخائر الصغيرة

58 ، التي تنثر 650 من الذخائر الصغيرة على نطاق واسع وبشكل عشوائي.
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واســتخدامها.367  كمثــال علــى ذلــك اتفاقيــة عــام 2008 بشــأن الذخائــر العنقوديــة )CCM( ، التــي تحظــر اســتخدام وإنتــاج وتخزيــن الذخائــر 
العنقوديــة، باســتثناء األســلحة التــي تحتــوي علــى أقــل مــن عشــر ذخيــرات فرعيــة وقائمــة مــن امليــزات التقنيــة لتجنــب اآلثــار العشــوائية للذخائــر 
العنقوديــة النمطيــة.368   وقعــت علــى  االتفاقيــة  104 دولــة طــرف و 16 دولــة موقعــة لــم تصــادق بعــد.369 وقــد صوتــت 144 دولــة لصالــح قــرار 
الجمعية العامة لألمم املتحدة في ديسمبر/ كانون األول 2018 الذي يحث الدول على النظر في االنضمام إلى االتفاقية والتعبير عن القلق بشأن 
مزاعــم اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.370   حتــى الواليــات املتحــدة، التــي تدعــي أن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مناســب 
فــي ظــل بعــض الظــروف، اعترفــت بالخطــر الــذي تشــكله هــذه األســلحة علــى املدنييــن، وحظــرت دوال تشــتري الذخائــر العنقوديــة األمريكيــة مــن 

اســتخدامها فــي املناطــق املدنيــة، وقيــدت أنــواع الذخائــر العنقوديــة التــي يمكــن اســتخدامها.371   

إن مــن الصعــب للغايــة، إن لــم يكــن مــن املســتحيل، اســتخدام األســلحة العنقوديــة فــي إطــار االمتثــال للقانــون الدولــي اإلنســاني. يحظــر القانــون 
الدولــي اإلنســاني وســائل وأســاليب الحــرب التــي ال يمكــن، بطبيعتهــا، أن تتقيــد بمبــادئ التمييــز والتناســب.372  تطلــق الذخائــر العنقوديــة ذخيــرات 
علــى مســاحة واســعة، وهــذه الذخيــرات تكــون دائًمــا تقريًبــا غيــر موجهــة. 373  كمــا أن مــن الصعــب للغايــة، إن لــم يكــن مــن املســتحيل، تجنــب 
اإلصابــات واألضــرار التــي تلحــق باملدنييــن والبنيــة التحتيــة املدنيــة فــي حالــة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة بالقــرب مــن املدنييــن أو األعيــان املدنيــة. 
حتــى ولــو لــم ُيقتــل املدنيــون فــي الهجــوم، فقــد يتعرضــون للمــوت أو اإلصابــة مــن الذخائــر الصغيــرة التــي لــم تنفجــر - علــى غــرار األلغــام األرضيــة 

الفعليــة - بعــد شــهور أو ســنوات.

اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة ليســا طرفيــن فــي اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة، لكــن كال البلديــن صّوتــا لصالــح  قــرارات 
الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان التي تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا.374  هذا يشير إلى اعتراف السعودية 
واإلمــارات بــأن بعــض االســتخدامات علــى األقــل لألســلحة العنقوديــة تنتهــك القانــون اإلنســاني الدولــي. جميــع أعضــاء التحالــف ملتزمــون بمراعــاة 

مبــدأ التمييــز فــي القانــون الدولــي اإلنســاني.

 

367  انظر ، على سبيل املثال ، جمعية الحد من األسلحة ، الذخائر العنقودية في ملحة ، حاشية سابقة   CMG؛ ائتالف الذخائر العنقودية
. http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/home.aspx ،

368  اتفاقية الذخائر العنقودية ، 30 مايو/ أيار 2008 ، 2688.  سلسلة معاهدات األمم املتحدة. 39 ، دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس/ آب 2010.

369  ائتالف الذخائر العنقودية ، حالة املعاهدة )آخر زيارة  في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018( ،  
.http://www.stopclustermunitions.org/engb/the-treaty/treaty-status.aspx

370   قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 73/54 ، وثيقة األمم املتحدة  A/RES/73/54  )12 ديسمبر/ كانون األول 2018( ، 
 http://www.clusterconvention.org/wp-content/uploads/2018/10/ADOPTED-RESOLUTION.pdf

اتفاقية الذخائر العنقودية ، تصويت الجمعية العامة  في 10 ديسمبر/ كانون األول 2018
 ./http://www.clusterconvention.org/2018/12/10/UNGA-VOTE-ON-2018-CCMRESOLUTION

371   انظر وزارة الدفاع األمريكية ، بيان صحفي رقم 08-577 ، إعالن سياسة الذخائر العنقودية )9 يوليو/ تموز 2008( ،
 :http://archive.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=12049

هيومن رايتس ووتش، الواليات املتحدة تحتضن الذخائر العنقودية )1 ديسمبر/ كانون األول 2017(
 .https://www.hrw.org/news/2017/12/01/us-embraces-cluster-munitions

372    البروتوكول 1 ، الحاشية أعاله PL1 ، في املادة. 51 )4(.

373  هيومن رايتس ووتش، موت من السماء: ضربات جوّية عشوائية ومتعمدة على املدنيين، )10 أبريل/ نيسان 2013(، 
.https://www.hrw.org/report/2013/04/10/death-skies/deliberate-and-indiscriminate-air-strikescivilians

374   مرصد األلغام والذخائر العنقودية ، اململكة العربية السعودية: سياسة حظر الذخائر العنقودية، )محدثة  في 8 أغسطس/ آب 2016( ،
 ;http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/saudi-arabia/view-all.aspx#0ftn2

مرصد األلغام والذخائر العنقودية ، اإلمارات العربية املتحدة: سياسة حظر الذخائر العنقودية،
 )محدثة في 9 يوليو/ تموز 2018( ،

http://www.the-monitor.org/engb/reports/2018/united-arab-emirates/cluster-munition-ban-policy.aspx
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استخدام الذخائر العنقودية في هجمات التحالف ينتهك القانون الدولي

اســتخدم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات الذخائــر العنقوديــة فــي اليمــن، كمــا هــو موثــق فــي هــذا التقريــر ومــن قبــل منظمــات متعــددة 
لحقــوق اإلنســان.375 الذخائــر الصغيــرة الحيــة التــي تركــت فــي أعقــاب هــذه الهجمــات ولــم تنفجــر قتلــت وجرحــت مدنييــن.376 لقــد انتهــك التحالــف 

مــراًرا وتكــراًرا مبــادئ التمييــز والتناســب للقانــون اإلنســاني الدولــي فــي هــذه الهجمــات.

يوثق هذا التقرير خمس حوادث استخدم فيها التحالف الذخائر العنقودية في مهاجمة البنى املدنية، بما في ذلك املنازل واملزارع وقارب الصيد. 
 علــى وجــود هــدف عســكري فــي أي مــن هــذه الحــاالت. الخســائر املدنيــة هــي النتيجــة املرجحــة املتوقعــة الســتخدام هــذه 

ً
لــم يجــد الباحثــون دليــال

األســلحة فــي املناطــق املدنيــة.  

، وجرحــت 24 آخريــن، بينهــم 6 أطفــال. الهجمــات أيضــا دمــرت منــازل ومزرعــة وقــارب 
ً
 هــذه الهجمــات الخمــس قتلــت 29 مدنًيــا، بينهــم 15 طفــال

صيد، مما أدى إلى تشريد املدنيين وتدمير البنية التحتية التي تعتمد عليها سبل عيش املدنيين. استخدام التحالف للقنابل العنقودية قد يكون 
كذلــك عــرض املدنييــن لخطــر الذخائــر الصغيــرة التــي لــم تنفجــر فــي أعقاب الغارات الجوية.

ب.  نتهاكات القانون الدولي من قبل الواليات املتحدة والدول األوروبية

بموجب القانون الدولي العرفي كما هو مبين في املادة 16 من  مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول، فإن الواليات املتحدة واململكة 
املتحــدة وبلــدان أخــرى تدعــم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات قــد تتحمــل أيًضــا مســؤولية مســاعدة أو مســاندة هجمــات التحالــف 
العشــوائية وغيــر املتناســبة. هــذه البلــدان الداعمــة مــن املرجــح أيًضــا أن تكــون قــد انتهكــت التزاماتهــا التعهديــة باحتــرام وضمــان احتــرام اتفاقيــات 
جنيــف. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن األفــراد الذيــن يدعمــون مســؤولين أو أفــراًدا مــن القــوات املســلحة فــي هــذه الــدول يمكــن أن يكونــوا مســؤولين عــن 
مســاعدة جرائــم الحــرب والتحريــض عليهــا بموجــب القانــون الدولــي. تشــير األدلــة الــواردة  فــي هــذا التقريــر إلــى أن اململكــة املتحــدة وإيطاليــا تنتهــكان 
أيًضــا االلتزامــات التعهديــة بموجــب معاهــدة تجــارة األســلحة. ينبغــي أن تكــون الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة قلقتيــن بشــكل خــاص حــول 
استخدام التحالف للذخائر العنقودية املصنعة في بلديهما. وفي حين ذكرت الواليات املتحدة أنها حاولت تحسين سلوك التحالف الذي تقوده 
الســعودية واإلمــارات )كمــا هــو مبيــن أدنــاه(، تواصــل دول التحالــف إظهــار التجاهــل الصــارخ للقانــون الدولــي اإلنســاني. يجــب علــى الــدول التــي 
تستمر في دعم حملة التحالف في اليمن من خالل توفير األسلحة أال تخطئ في تقدير خطورة الخروقات املستمرة للقانون الدولي التي يخاطرون 

بالتــورط فيهــا، باإلضافــة إلــى  التســبب فــي الوفيــات واإلصابــات التــي لحقــت باملدنييــن،  ومنــع املســاعدات اإلنســانية، و املجاعــة الوشــيكة.
 

1. مسؤولية الدول عن مساعدة أو مساندة  انتهاكات قوانين النزاعات املسلحة

مشــاريع مــواد لجنــة القانــون الدولــي بشــأن مســؤولية الــدول عــن األفعــال غيــر املشــروعة  دولًيــا تعكــس التطــور التدريجــي لقواعــد القانــون الدولــي 
املتعلقــة بمســؤولية الــدول.377  وقــد أعلنــت محكمــة العــدل الدوليــة أن املــادة 16 تعكــس القانــون الدولــي العرفــي فــي البوســنة والهرســك ضــد 

TBN ؛ هيومن رايتس ووتش ، مذكرة إحاطة فنية: استخدام الذخائر العنقودية في اليمن ، مالحظة أعاله YCC 375  منظمة العفو الدولية ، الحاشية أعاله

376  معرف.

 ، مع التعليقات )2001(؛ ريان غودمان ومايلز جاكسون ، مسؤولية الدول عن تقديم 
ً
377   لجنة القانون الدولي ، مشاريع املواد املتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير املشروعة دوليا

املساعدة للقوات األجنبية )ويعرف أيًضا باسم كيفية تقييم دعم الواليات املتحدة واململكة املتحدة للعمليات السعودية في اليمن(، جست سيكيوريتي   )31 أغسطس/ آب 2016(،  
/https://www.justsecurity.org/32628/state-responsibility-assistance-foreign-forces-a-k-a-assess-us-uk-supportsaudi-military-ops-yemen 
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 مــن جانــب 
ً
صربيــا والجبــل األســود.378 بموجــب املــادة  16، »]أ[ تكــون الدولــة التــي تعــاون أو تســاند دولــة أخــرى فــي ارتــكاب فعــل غيــر مشــروع دوليــا

  إذا: )أ(  فعلــت تلــك الدولــة ذلــك وهــي تعلــم بالظــروف املحيطــة بالفعــل غيــر املشــروع دولًيــا؛ و)ب( كان هــذا 
ً
هــذه األخيــرة مســؤولة عــن ذلــك دوليــا

الفعــل غيــر مشــروع دولًيــا لــو ارتكبتــه تلــك الدولــة. «379  الحكــم )ب( ينطبــق بوضــوح هنــا. جميــع الــدول ملزمــة باتبــاع القانــون الدولــي العرفــي الــذي 
؛ تتطلب 

ً
يحظر الهجمات العشوائية أو غير املتناسبة.380 ال يستلزم أن تكون مساعدة الدولة ضرورية للفعل الذي يجعل الدولة مسؤولة دوليا

مالحظة لجنة القانون الدولي فقط أن تكون املساعدة »ساهمت بشكل كبير« في الفعل.381 توفير األسلحة والدعم االستخباري واللوجستي من 
املرجــح أن يكــون كل منهــا مســاهم مســاهمة كبيــرة .382 

 يتطلــب الشــرط )أ( مــن الدولــة الداعمــة أن تعلــم أن هــذا الفعــل غيــر مشــروع دولًيــا ويتوقــع أن يســهل الفعــل.383 ومــن شــبه املؤكــد أن الــدول 
التــي تســاعد التحالــف تعتــزم تســهيل الحملــة العســكرية، علــى الرغــم مــن علمهــا بــأن التحالــف انتهــك القانــون الدولــي اإلنســاني بشــكل عنيــد.384  
إن العنصــر العقلــي املحــدد املطلــوب مطــروح للمناقشــة بيــن فقهــاء القانــون الدولــي، ولكــن بالنظــر إلــى األدلــة املتزايــدة فــي املجــال العــام بشــأن 
االســتخدام املتكــرر ألســلحة دولــة معينــة فــي الهجمــات غيــر القانونيــة ، فإنــه يمكــن تقديــم قضيــة قويــة، بموجــب املعيــار املعرفــي، فــي أن الشــرط )أ( 

تــم اســتيفاؤه أيًضــا بالنســبة لبعــض الــدول، بمــن  فيهــا الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة.

يمكن للدول الداعمة  أن تقلص تعرضها للمسؤولية القانونية بموجب القانون الدولي من خالل تنفيذ تدابير التلطيف. عند إعادة بدء تقديم 
املســاعدة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات فــي يونيــو/ حزيــران 2017، علــى ســبيل املثــال، طلبــت الواليــات املتحــدة وتلقــت تأكيــدات 
 وزير الخارجية 

ً
من اململكة العربية الســعودية بأن التحالف ســيتخذ تدابير إضافية ملنع انتهاكات القانون الدولي اإلنســاني. 385 وقد حدد مؤخرا

األمريكــي مايــكل بومبيــو التدابيــر التــي اتخذتهــا الواليــات املتحــدة والتحالــف ملعالجــة الخســائر فــي صفــوف املدنييــن فــي مذكــرة للكونجــرس في ســبتمبر 
386.2018 شــملت هــذه التدابيــر اســتخدام قائمــة أهــداف ال تتعــرض للقصــف، وتغييــرات فــي قواعــد االشــتباك، وإنشــاء فريــق تقييــم الحــوادث 

املشــتركة )JIAT(، و االلتــزام بتدريــب إضافــي مــن قبــل القــوات األمريكيــة علــى قوانيــن النــزاع املســلح واالســتهداف.387 

معظــم هــذه الخطــوات ليســت جديــدة، وال تكفــي أي منهــا للتوظيــف كتدابيــر تلطيــف فــي هــذه املرحلــة، بالنظــر إلــى فشــل التحالــف الواضــح فــي 
االمتثــال لقوانيــن الحــرب حتــى بعــد اتخــاذ العديــد مــن هــذه الخطــوات فــي وقــت مبكــر مــن النــزاع. قائمــة عــدم القصــف كانــت موجــودة منــذ بدايــة 
 مــن ذلــك لألحــداث 

ً
النــزاع ولكنهــا ال تســتخدم دائًمــا فــي مــا يســمى »الضربــات الديناميــة« - التــي لــم يتــم التخطيــط لهــا مســبًقا ولكنهــا تســتجيب بــدال

التــي تحــدث فــي الوقــت الفعلــي - وفًقــا ملستشــار أمريكــي ســابق  للتحالــف.388  بعــد التغييــرات الطفيفــة التــي أدخلــت علــى قواعــد االشــتباك مــن قبــل 
فــذت فــي أواخــر عــام 2015، اســتمرت االنتهــاكات.389  قدمــت الواليــات املتحــدة التدريــب منــذ 390.2015 تــم توضيــح أوجــه 

ُ
الواليــات املتحــدة ون

378   378  تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها،  الحكم ،I.C.J. 43, ¶ 420 )Feb. 26 2007(;   )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل األسود( ، )26 فبراير/ شباط( ؛ 
  RGM   انظر أيًضا  غودمان و جاكسون ، إشارة سابقة

379  لجنة القانون الدولي ، إشارة سابقة  العليا RSI ، في املادة. 16. 

380   عونا هاثاواي وآخرون، مسؤولية الدول عن دعم الواليات املتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، جست سيكيوريتي )25 أبريل/ نيسان 2018(   
./https://www.justsecurity.org/55367/state-responsibility-u-s-support-saudi-led-coalition-yemen

381  انظر لجنة القانون الدولي ، الحاشية أعاله RSI ، في املادة. 16 ، التعليق ، ¶ 5 ؛ معرف.

.SRU 382  هاثاواي وآخرون ، مسؤولية الدول عن دعم الواليات املتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ، الحاشية أعاله

383  معرف..

384  معرف

385  معرف

.GPC 386  لويس ، مذكرة أعاله

387  معرف

388  معرف

389  معرف

390  معرف
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القصور في أداء الفريق أعاله. وبالنظر إلى النمط املســتمر للغارات الجوية العشــوائية وغير املتناســبة من قبل التحالف الذي تقوده الســعودية 
.391 في ضوء هذه التأكيدات غير الكافية 

ً
واإلمارات حتى بعد تبني العديد من هذه الخطوات، فإن تكرار التحالف للضمانات نفسها لم يعد كافيا

والتقارير املوثوقة املستمرة حول انتهاكات التحالف لقوانين الحرب، سيكون من الصعب للغاية على دول مثل الواليات املتحدة القول بجدية 
في هذه املرحلة من الصراع أنهم يفتقرون إلى املعرفة بأن التحالف سيواصل على األرجح ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني.392  

الــدول التــي تدعــم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات فشــلت أيًضــا فــي التزاماتهــا التعهديــة بموجــب اتفاقيــات جنيــف. تتطلــب املــادة 1 
 ملالحظــات اللجنــة الدوليــة للصليــب 

ً
املشــتركة التفاقيــات جنيــف مــن األطــراف »التعهــد باحتــرام وضمــان االحتــرام« ألحــكام االتفاقيــات.393 وفقــا

األحمر، فإن املادة 1 املشتركة تلزم األطراف بكّلٍ من االلتزام السلبي بعدم تشجيع االنتهاكات أو املساعدة فيها وااللتزام اإليجابي بمنع مثل هذه 
االنتهــاكات.394 تقديــم الدعــم للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات علــى الرغــم مــن املعرفــة بانتهــاكات التحالــف للقانــون الدولــي اإلنســاني 

SRU 391  انظر القسم الثاني أعاله. هاثاواي وآخرون ، مسؤولية الدولة عن دعم الواليات املتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ، مالحظة أعاله

392  معرف.

393  انظر ، على سبيل املثال ، اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيين وقت الحرب ، مادة. 1.

394   اللجنة الدولية للصليب األحمر ، اتفاقية جنيف األولى لتحسين حالة الجرحى واملر�سى في القوات املسلحة في امليدان. جنيف ، 12 أغسطس/ آب 1949: تعليق عام 2016: املادة 1: احترام 
االتفاقية )2016( ، ]املشار إليها فيما يلي باللجنة الدولية للصليب األحمر، تعليقات املادة 1 

  :  https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
  أونا هاثاوي وآخرون، املادة األولى املشتركة وواجب الواليات املتحدة في ضمان احترام اتفاقيات جنيف في اليمن، جست سيكيوريتي )26 أبريل/ نيسان 2018(

 /https://www.justsecurity.org/55415/common-article-1-u-s-duty-ensure-respect-geneva-conventions-yemen

رجل يفرز األنقاض بعد غارة في أبريل 2018 على حفل زفاف بمنطقة بني قيس ، محافظة حجة.
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تشــكل خرقــا لاللتزامــات. فــي قضيــة جمهوريــة نيكاراغــوا ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وجــدت محكمــة العــدل الدوليــة أن الواليــات املتحــدة 
انتهكــت املــادة املشــتركة 1 مــن خــالل تقديــم الدعــم للكونتــرا علــى الرغــم مــن العلــم بمزاعــم انتهــاك الكونتــرا للقانــون الدولــي اإلنســاني - وهــي املعرفــة 
التــي تجعــل االنتهــاكات املســتقبلية متوقعــة.395 ووفًقــا لتعليقــات اللجنــة الدوليــة،  فــإن االلتــزام اإليجابــي »بضمــان االحتــرام« لالتفاقيــات تتطلــب 
عملية للعناية الواجبة  من أجل التخفيف من االنتهاكات أو منعها عند تقديم املساعدة إلى طرف محارب .396 استخدام قوات التحالف املتكرر 
لألســلحة التــي تقدمهــا الواليــات املتحــدة و الــدول األوروبيــة لشــن هجمــات تنتهــك القانــون الدولــي اإلنســاني، واســتمرار توفيــر هــذه األســلحة علــى 

الرغــم مــن فشــل محاولــة تدابيــر التخفيــف، تشــير إلــى أن هــذه الــدول الداعمــة تنتهــك التزاماتهــا باحتــرام وضمــان احتــرام اتفاقيــات جنيــف.

الدول التي تصدر األسلحة إلى أعضاء التحالف قد تتقاسم تحمل مسؤولية انتهاكات القانون الدولي اإلنساني

يبــدو أن كل هجــوم مــن قبــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات  تــم توثيقــه فــي هــذا التقريــر قــد انتهــك قوانيــن الحــرب وألحــق أضــراًرا كبيــرة 
باملدنييــن واألعيــان املدنيــة. باحثــو  مواطنــة وجــدوا  بقايــا أســلحة ُمصّنعــة علــى األرجــح فــي الواليــات املتحــدة فــي خمــس وعشــرين حالــة وأســلحة مــن 
املرجــح أن تكــون بريطانيــة الصنــع فــي خمــس حــاالت. فــي انتهــاك اللتزاماتهــا بالقانــون الدولــي اإلنســاني، فــإن حكومتــي الواليــات املتحــدة وبريطانيــا 
اســتمرتا في املوافقة على مبيعات أســلحة مماثلة رغم اســتخدام قوات التحالف املتكرر لهذه األســلحة في هجمات غير قانونية. إذا تم نقل هذه 
األسلحة بعد أن أصبحت خروقات التحالف لقوانين الحرب واضحة، فإن البلدان التي تقدم األسلحة يمكن أن تتقاسم تحمل املسؤولية عن 
هجمات تبدو غير قانونية. لتجنب املخاطرة بالتواطؤ في االنتهاكات املستقبلية، على الواليات املتحدة واململكة املتحدة وإيطاليا والدول األخرى 
أن توقف فورا مبيعات األسلحة املراد استخدامها في اليمن،  إلى اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وغيرهما دول التحالف.

2. املسؤولية الفردية عن املساعدة في جرائم الحرب والتحريض عليها

قــد يكــون املســؤولون واألفــراد فــي القــوات املســلحة للــدول الداعمــة للتحالــف عرضــة للمســاءلة عــن املســاعدة والتحريــض علــى جرائــم الحــرب. 
بالنظــر إلــى مســتوى الدعــم الــذي تقدمــه الواليــات املتحــدة لعمليــات التحالــف العســكرية، مــن املرجــح جــًدا أن يواجــه املســؤولون فــي الواليــات 
املتحــدة هــذه املخاطــرة.397 بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، هنــاك ثالثــة عناصــر لتهمــة املســاعدة  فــي جريمــة الحــرب والتحريــض عليهــا: )1( جريمــة 
حــرب يرتكبهــا الفاعــل الرئي�ســي؛ )2( فعــل مــن قبــل فاعــل آخــر لديــه تأثيــر كبيــر علــى ارتــكاب جريمــة الحــرب؛ و )3( معرفــة  الفاعــل غيــر الرئي�ســي أن 
الفعــل كان مــن املرجــح إلــى حــد كبيــر أن يســاعد  فــي ارتــكاب جريمــة الحــرب.398  إن معيــار »املعرفــة«  هــذا ال يتطلــب مــن الشــريك املتواطــئ أن يكــون 
راغًبــا فــي ارتــكاب جريمــة الحــرب.399 يتطلــب نظــام رومــا األسا�ســي الــذي يحكــم املحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن يكــون الفعــل املســاعد املــراد اقترافــه 
»لغــرض تســهيل ارتــكاب هــذه الجريمــة« ، ولكــن معيــار »الغــرض« هــذا غيــر مطلــوب بموجــب القانــون الدولــي العرفــي.400  وقــد اســتخدمت الواليــات 

املتحــدة معيــار املعرفــة فــي املالحقــات القضائيــة الخاصــة بهــا.401 

.CA1 395  هاثاواي وآخرون ، املادة األولى املشتركة وواجب الواليات املتحدة في ضمان احترام اتفاقيات جنيف في اليمن، مالحظة أعاله

396   اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعليقات املادة 1 ، الحاشية 1 ج 1 أعاله ، ¶ 150 ؛ انظر أيضا معرف

397   انظر القسم األول، أعاله، للحصول على تفاصيل الدعم األمريكي.

398  املدعي العام ضد تشارلز غانكاي تايلور ، القضية رقم SCSL-03-01-A ، الحكم )26 سبتمبر/ أيلول 2013( ،
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/Taylor/Appeal/1389/SCSL-03-01-A-1389.pdf  ريان غودمان، قانون املساعدة والتحريض على جرائم الحرب )املزعومة(: كيفية تقييم 

دعم الواليات املتحدة واململكة املتحدة للضربات السعودية في اليمن، جست سيكيوريتي )1 سبتمبر/ أيلول 2016(،  
/https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uksupport-saudi-strikes-yemen

399  معرف.

400  نظام روما األسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية ، 1 يوليو/ تموز U.N.T.S. 3 2187 ، 2002 ، املادة 25

401  ملف تكميلي حكومي في 4 ، الواليات املتحدة ضد خالد شيخ محمد وآخرون. )الهيئة القضائية ملحاكمات املفوضية العسكرية 18 أكتوبر/ تشرين األول 2013(
 https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2015/12/KSM-AE120B-Govt-Supp-Brief-10182013.pdf
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قد يكون موظفو الواليات املتحدة واململكة املتحدة مسؤولين عن تقديم املساعدة جرائم الحرب والتحريض عليها في اليمن

كمــا هــو مبيــن أعــاله، فــإن األفــراد الذيــن يقاتلــون نيابــة عــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات مــن املرجــح أن يكونــوا قــد ارتكبــوا جرائــم 
حرب. نفذ التحالف عشرات االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك الهجمات العشوائية وغير املتناسبة املتكررة واستخدام 
األســلحة املحظــورة علــى نطــاق واســع فــي املناطــق املدنيــة. إن املســاعدة بمــا فــي ذلــك مبيعــات األســلحة، توفيــر املعلومــات االســتخباراتية والدعــم 
اللوجستي سيكون لها تأثير كبير على ارتكاب هذه الجرائم. إن النمط املتكرر لهذه االنتهاكات الذي حظي بتغطية إعالمية جيده منذ عام 2015 
يعنــي أن البلــدان واملســؤولين الذيــن يواصلــون تقديــم هــذه األنــواع مــن الدعــم مــن املؤكــد أنهــم يعرفــون أن  املســاعدة املســتمرة مــن املرجــح أن 

تســاعد فــي ارتــكاب جرائــم حــرب.

3 . مسؤولية الدول بموجب معاهدة تجارة األسلحة واملوقف املشترك لالتحاد األوروبي من الصادرات  العسكرية

ا للضرر الذي تسببت فيه تجارة األسلحة الدولية غير املقيدة، أنشأت الدول معاهدة تجارة األسلحة )ATT( لتنظيم شروط نقل األسلحة. 
ً
إدراك

بموجــب املــادة 6.3 مــن املعاهــدة، »]أ[ ال يجــوز للدولــة الطــرف أن تســمح بــأي نقــل لألســلحة التقليديــة إذا كانــت لديهــا معرفــة فــي وقــت التفويــض 
بأن األســلحة أو العناصر ســوف تســتخدم في ارتكاب اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنســانية، واالنتهاكات الجســيمة التفاقيات جنيف لعام 
1949، والهجمــات املوجهــة ضــد األهــداف املدنيــة أو املدنييــن املحمييــن علــى هــذا النحــو، أو جرائــم حــرب أخــرى علــى النحــو املحــدد فــي االتفاقيــات 

الدوليــة التــي هــي طــرف فيها. «402  

ا ملــزم قانونيــا بشــأن »التحكــم فــي صــادرات التكنولوجيــا واملعــدات العســكرية«.403 
ً
كمــا تبنــت الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي موقًفــا مشــترك

يحــدد املوقــف املشــترك لالتحــاد األوروبــي ثمانيــة معاييــر يجــب علــى الــدول األعضــاء تقييــم طلبــات الحصــول علــى تراخيــص تصديــر األســلحة 
بموجبهــا.404 يجــب علــى الــدول األعضــاء، علــى ســبيل املثــال، تقييــم مــدى »احتــرام حقــوق اإلنســان فــي بلــد املقصــد النهائــي وكذلــك مــدى احتــرام 
ذلــك البلــد للقانــون الدولــي اإلنســاني« ومنــع  رخصــة التصديــر »إذا كانــت هنــاك مجازفــة واضحــة فــي أن التكنولوجيــا أو املعــدات العســكرية املــراد 

تصديرهــا قــد تســتخدم فــي ارتــكاب انتهــاكات خطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي. «405

 مبيعات األسلحة الستخدام التحالف في اليمن تنتهك معاهدة  تجارة األسلحة واملوقف املشترك لالتحاد  األوروبي 

الواليــات املتحــدة هــي إحــدى الــدول املوقعــة علــى معاهــدة تجــارة األســلحة، رغــم أنهــا لــم تصــدق علــى املعاهــدة.406 بموجــب القانــون الدولــي، يجــب 
ــع الــذي لــم يصــدق علــى املعاهــدة هــدف املعاهــدة والغــرض منهــا.«407 يشــمل هــدف معاهــدة تجــارة األســلحة والغــرض منهــا »وضــع 

ّ
أال يقــوض املوق

جــار الدولــي باألســلحة التقليديــة« و»الحــد مــن املعانــاة اإلنســانية.«408 إن 
ّ
أعلــى املعاييــر الدوليــة املشــتركة املمكنــة لتنظيــم أو تحســين تنظيــم االت

402  معاهدة تجارة األسلحة ، 24 ديسمبر/ كانون األول 2014 ، املادة. 6.3.

403  املوقف املشترك للمجلس CFSP / 2008/944 في 8 ديسمبر/ كانون األول 2008 الذي يحدد القواعد املشتركة التي تحكم الرقابة على صادرات التكنولوجيا واملعدات العسكرية، 2008 
، )O.J. )L 335

 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:EN:PDF

404  معرف. في الفن. 2.

405  معرف. في الفن. 2.2.

406  مجموعة معاهدات األمم املتحدة، معاهدة تجارة األسلحة ،
 .https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002803628c4&clang=_en

407  اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، 23 مايو/ أيار 1969 ،   1155 سلسلة معاهدات األمم املتحدة 331، املادة  18.

408  معاهدة تجارة األسلحة ، الحاشية أعاله TTT ، إشارة سابقة، املادة. 1
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التعهــد بإمــداد الســالح للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات –فــي حيــن تعــرف الواليــات املتحــدة أن هنــاك خطــًرا كبيــًرا فــي أن هــذه األســلحة 
ستســتخدم  بشــكل غيــر قانونــي- ال تفــي بهــذه املعاييــر. حتــى منتقــدي معاهــدات األســلحة اعترفــوا بــأن الواليــات املتحــدة ملزمــة بتطبيــق معاييــر 
معاهدة تجارة األسلحة على سياساتها ولديها سجل حافل في استخدام املعاهدات التي لم تصدق عليها كدليل لسياستها في تجارة األسلحة.409  
اململكــة املتحــدة وإيطاليــا طرفــان فــي معاهــدة  تجــارة األســلحة.410  فــي انتهــاك اللتزاماتهمــا بموجــب املعاهــدة واملوقــف املشــترك لالتحــاد األوروبــي 
بشــأن الصــادرات العســكرية، تواصــل هاتــان الدولتــان بيــع أســلحة لــدول التحالــف الســتخدامها فــي اليمــن.411 رفعــت حملــة ضــد تجــارة األســلحة 
قضية ضد اململكة املتحدة لوقف مبيعات األسلحة إلى اململكة العربية السعودية الستخدامها في اليمن. قيمت القضية مدى االمتثال لـ«معايير 
االتحاد األوروبي والوطنية املوحدة لترخيص تصدير األسلحة«، والتي تستند إلى املوقف املشترك لالتحاد األوروبي ويتضمن إشارة إلى مرجعية 
معاهــدة تجــارة األســلحة . 412مــن املقــرر أن تســمع محكمــة االســتئناف فــي اململكــة املتحــدة، القضيــة هــذا العــام،413 وينبغــي أن تصــل إلــى أن ســجل 
جرائــم حــرب التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات املســتمرة فــي اليمــن تحظــر مبيعــات األســلحة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية بموجــب 

معاهــدة تجــارة األســلحة و معاييــر الترخيــص املوحــدة.

4. توفير الذخائر العنقودية للتحالف الذي تقوده السعودية/ اإلمارات

اســتخدم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات الذخائــر العنقوديــة املصنوعــة فــي الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة والبرازيــل فــي حملــة 
القصــف الجــوي فــي اليمــن.414 وقــد اســتخدم التحالــف هــذه األســلحة بانتظــام فــي املناطــق املدنيــة بمــا يتعــارض مــع مبــدأ القانــون الدولــي اإلنســاني 
فــي التمييــز،  ممــا أســفر عــن قتــل املدنييــن و تدميــر املنــازل والشــركات املدنيــة.415 إن الذخائــر الصغيــرة غيــر املنفجــرة التــي خلفتهــا هــذه األســلحة أدت 
إلــى جــرح وقتــل املدنييــن اليمنييــن، بمــن فيهــم األطفــال الذيــن يحســبون خطــأ أن هــذه القنابــل الصغيــرة لعــب أطفــال.416 ينبغــي لجميــع البلــدان أن 

توقــف إنتــاج ونقــل هــذه األســلحة العشــوائية املحظــورة علــى نطــاق واســع. 

اململكــة املتحــدة دولــة طــرف فــي اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة )CCM( لعــام  417.2008 تحظــر االتفاقيــة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة وإنتاجهــا 
وتخزينهــا ، باســتثناء األســلحة تقــل ذخائرهــا الصغيــرة عــن عشــر وتتضمــن قائمــة مــن الخصائــص التقنيــة التــي مــن شــأنها تجنــب اآلثــار العشــوائية 

409   ثيودور بروموند، ملاذا يجب على الواليات املتحدة أن  تلغي توقيعها على معاهدة تجارة األسلحة في عام 2018 ، مؤسسة هيريتيج )التراث()22 فبراير/ شباط 2018(، 
https://www.heritage.org/global-politics/report/why-the-us-must-unsign-the-arms-trade-treaty-2018

.UTT 410   جميع دول االتحاد األوروبي أطراف في معاهدة تجارة األسلحة. مجموعة معاهدات األمم املتحدة ، معاهدة تجارة األسلحة، الحاشية أعاله

411  وفي الوقت نفسه، فرضت عدد من الدول األوروبية األخرى - أملانيا، الدنمارك، هولندا، فنلندا، النمسا، بلجيكا،  سويسرا والنرويج-  قيوًدا واسعة النطاق على تجارة األسلحة أو حظر 
 على مقتل املدنيين في اليمن. فرنسا تتجنب السؤال عن مبيعات أسلحة السعودية،  

ً
أسلحة افترا�سي على  اململكة ال السعودية و / أو اإلمارات ردا

  رويترز )22 أكتوبر/ تشرين األول 2018( 
-https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-france/france-avoidsquestion

;on-saudi-arabia-weapons-sales-idUSKCN1MW1TP
دارين جراهام، الدنمارك تعلق مبيعات األسلحة إلى اململكة العربية السعودية - ولكن ما هي الدول األوروبية التي تواصل تزويدها بها؟ ، يورونيوز )22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018( ،

.https://www.euronews.com/2018/11/22/denmark-suspends-arms-sales-to-saudi-arabia-but-which-european-countriescontinue-to-suppl

412  ريكاردو البيانكو، تجارة األسلحة  بين اململكة املتحدة واململكة السعودية أمام املحكمة العليا: أسئلة  في أعقاب الحكم، اوبينيو جوريس،  )13 سبتمبر/ أيلول 2017(، 
 /http://opiniojuris.org/2017/09/13/uk-saudi-arabia-arms-trade-before-the-high-court-questions-following-the-judgment 

413  الحملة ضد تجارة األسلحة ، اململكة العربية السعودية - التحدي القانوني )27 يوليو/ تموز 2018( ،
.https://www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016

.TBN ؛ هيومن رايتس ووتش ، مذكرة إحاطة فنية: استخدام الذخائر العنقودية في اليمن ، مالحظة أعاله YCC 414  منظمة العفو الدولية ، الحاشية أعاله

415  انظر القسم الثاني أعاله

 .TBN ؛ هيومن رايتس ووتش ، مذكرة إحاطة فنية: استخدام الذخائر العنقودية في اليمن ، مالحظة أعاله YCC 416  منظمة العفو الدولية ، الحاشية أعاله

417  مجموعة معاهدات األمم املتحدة ، اتفاقية الذخائر العنقودية )12 يناير/ كانون الثاني 2018( ،
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=26&lang=en&mtdsg_no=XXVI-6&src=TREATY
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 مــن الســعودية واإلمــارات تمتلــك مخزونــات مــن الذخائــر العنقوديــة املصنعــة فــي اململكــة 
ًّ
للذخائــر العنقوديــة النمطيــة.418 مــن املعــروف أن كال

املتحــدة مــن ســبعينيات القــرن العشــرين.419 اســتخدم التحالــف أحــد هــذه األنــواع علــى األقــل مــن األســلحة العنقوديــة البريطانيــة الصنــع فــي 
اليمــن.420  فــي حيــن أن مبيعــات اململكــة املتحــدة مــن الذخائــر العنقوديــة قبــل عــام 2008 ال تنتهــك اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة، إال أن اململكــة 
املتحدة يجب أال تزود دول التحالف باألسلحة من أي نوع طاملا استمر التحالف في  استخدام الذخائر العنقودية التي حظرتها اململكة املتحدة 

بســبب طبيعتهــا العشــوائية املتأصلــة.  

علــى الرغــم مــن أن الواليــات املتحــدة ليســت دولــة طــرف فــي اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة ودافعــت عــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي بعــض 
الظروف، تقر سياسة الواليات املتحدة بالخطر الخاص لهذه األسلحة وتقيد استخدامها. توجيه سياسة وزارة الدفاع بشأن الذخائر العنقودية 
الذي صدر في يوليو/ تموز 2008 يق�سي بأن تزيل الواليات املتحدة من مخزونها بحلول نهاية عام  2018 أي ذخائر عنقودية تبقي منها أكثر من 
1 ٪ من الذخائر لم تنفجر.421 هذه السياسة تمنع الواليات املتحدة من استخدام أو تصدير الذخائر العنقودية التي ال تفي بهذا املعيار، اعتباًرا 
خــرى لسياســة وزارة الدفــاع  فــي عــام 2017 تعلــق املوعــد النهائــي إلزالــة الذخائــر التــي ال تفــي باملعاييــر مــن مخــزون 

ُ
مــن 422.2019 صــدرت توجيهــات أ

الواليات املتحدة إلى أجل غير مسمى.423 غير أن التوجيهات احتفظت بالقيود املفروضة على صادرات الواليات املتحدة من الذخائر العنقودية، 
والتــي ال تحــد فقــط مــن هــذه الصــادرات وفقــا ملعيــار الـــ 1 ٪ وإنمــا أيًضــا تتطلــب التزاًمــا مــن متلقــي الذخائــر العنقوديــة باالمتنــاع عــن اســتخدامها فــي 
املناطــق املدنيــة.424   وقــد وجــدت منظمــة العفــو الدوليــة مــا يكفــي ذخائــر غيــر منفجــرة فــي اليمــن مــن قنابــل عنقوديــة أمريكيــة الصنــع إلظهــار فشــل 
الواليات املتحدة في تلبية معيارها -  1 ٪ من الذخائر غير املنفجرة  - للتصدير.425   أدت املخاوف من اإلصابات في صفوف املدنيين في اليمن إلى 
قيــام إدارة أوبامــا بمنــع مبيعــات الذخائــر العنقوديــة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 426.2016  ومــع ذلــك، أدرج الكونغــرس بنــًدا فــي قانــون 

مخصصــات الدفــاع لعــام 2017 لرفــع الحظــر ألن بعــض أعضــاء الكونغــرس ال يريــدون »وصــم« الســالح. 427 

تصدير الذخائر العنقودية ليستخدمها التحالف في اليمن انتهاك للقانون الدولي ولسياسات الواليات املتحدة 

 يوثــق هــذا التقريــر خمــس هجمــات غيــر قانونيــة علــى مــا يبــدو اســتخدم فيهــا التحالــف ذخائــر عنقوديــة مصنوعــة فــي الواليــات املتحــدة فــي انتهــاك 
لقواعــد التصديــر األمريكيــة، وكذلــك ملبــدأ التمييــز فــي القانــون الدولــي اإلنســاني. حــاالت القتــل واإلصابــات بيــن املدنييــن التــي نجمــت عــن هــذه 
الهجمــات )التــي أصابــت املبانــي املدنيــة، بمــا فــي ذلــك املنــازل،  ومزرعــة، وقــارب صيــد( كان متوقًعــا. يجــب أن تلتــزم الواليــات املتحــدة بتوجيهــات 
سياســتها، وباإلجماع الدولي املتزايد ضد الذخائر العنقودية، وبحظر القانون الدولي اإلنســاني للهجمات العشــوائية،  وإعادة فرض الحظر على 

تصديــر الذخائــر العنقوديــة إلــى دول التحالــف بقيــادة الســعودية / اإلمــارات.

. U.N.T.S  39  2688، 418     اتفاقية الذخائر العنقودية

YCC 419  منظمة العفو الدولية ، الحاشية أعاله

420  معرف

421   وزارة الدفاع األمريكية، بيان صحفي رقم 08-577 ، إصدار سياسة الذخائر العنقودية )9 يوليو/ تموز 2008(،
;http://archive.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=12049

  انظر أيًضا هيومن رايتس ووتش، الواليات املتحدة تحتضن الذخائر العنقودية )1 ديسمبر/ كانون األول 2017( ، 
 .https://www.hrw.org/news/2017/12/01/us-embraces-cluster-munitions

422  معرف.

UCM  423  هيومن رايتس ووتش، الواليات املتحدة تحتضن الذخائر العنقودية ،  فوق الحاشية أعاله

424  معرف.

.YCC 425    منظمة العفو الدولية، الحاشية أعاله

426   جوناثان برودر، الحرب األهلية في اليمن: املشرعون األمريكيون يرفعون أجراس اإلنذار عن دور البنتاغون في »أسوأ كارثة إنسانية في العالم”  نيوزويك )7 أغسطس/ آب 2018( ،
   https://www.newsweek.com/yemen-humanitarian-crisis-civil-war-lawmakers-humanitarian-crisis-pentagon-1059212

427   معرف
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 جـ - انتهاكات قانون الواليات املتحدة

اســتمرار الواليــات املتحــدة فــي تقديــم الدعــم للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات، رغــم  أنمــاط انتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولــي التــي 
يرتكبهــا التحالــف فــي اليمــن، يتعــارض مــع قانــون الواليــات املتحــدة.  يحظــر قانــون املســاعدة الخارجيــة تقديــم املســاعدة األمنيــة إلــى أي بلــد ينتهــك 
حقوق اإلنســان باســتمرار وبشــكل صارخ. ويحظر قانون مراقبة تصدير األســلحة بيع األســلحة الســتخدامها في هجمات غير مشــروعة. وقد جادل 

أعضــاء الكونغــرس بــأن تــورط الواليــات املتحــدة فــي الصــراع فــي اليمــن دون موافقــة الكونغــرس ينتهــك املتطلبــات القانونيــة والدســتورية.

 عن إنهاء التزويد بالوقود في الجو لطائرات التحالف، فإن قدرة قوات التحالف على التعامل 
ً
على الرغم من أن اإلدارة األمريكية أعلنت مؤخرا

مــع هــذه املهمــة بنفســها تعنــي أن وقــف التزويــد بالوقــود لــن يخفــف مــن تلقــاء نفســه مــن مخــاوف الكونغــرس بشــأن تــورط الواليــات املتحــدة فــي 
انتهــاكات التحالــف. إن التدابيــر املعارضــة ملبيعــات األســلحة األمريكيــة واملســاعدة العســكرية للتحالــف اكتســبت زخًمــا متزايــًدا فــي الكونغــرس. منــذ 
قتــل الصحافــي املقيــم فــي الواليــات املتحــدة جمــال خاشــقجي فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2018 مــن قبــل عمــالء ســعوديين، كانــت هنــاك عــودة لقلــق 
الكونغــرس بشــأن دعــم الواليــات املتحــدة للحكومــة الســعودية ودور الواليــات املتحــدة فــي قتــل املدنييــن وإصاباتهــم وتجويعهــم ومرضهــم فــي اليمــن. 
تؤكــد تصريحــات الرئيــس ترامــب أنــه غيــر مهتــم بإعــادة النظــر فــي عالقــة الواليــات املتحــدة مــع اململكــة الســعودية، بغــض النظــر عــن انعكاســاتها 

رجل يمشي وسط األنقاض بعد غارة جوية في سبتمبر 2016 على مجمع مصنع السنيدار في منطقة بني الحارث ، أمانة العاصمة.
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املحليــة وآثارهــا القانونيــة الدوليــة.428 ينبغــي للكونغــرس التحــرك اآلن 
لســحب كل الدعــم األمريكــي املتبقــي للحملــة العســكرية الســعودية / 

اإلماراتيــة فــي اليمــن.

1. انتهاكات القوانين التي تحكم مبيعات األسلحة
 

يقيــد القانــون األمريكــي مبيعــات األســلحة إلــى الــدول التــي تنتهــك حقــوق 
اإلنســان والقانــون اإلنســاني.  خلــص تقييــم نقابــة املحاميــن األمريكييــن 
إلــى أن مبيعــات األســلحة األمريكيــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية 
 )FAA( واإلمارات الستخدمها في اليمن تنتهك قانون املساعدة األجنبية
و قانــون مراقبــة تصديــر األســلحة )AECA(. بموجــب شــروطها، تنطبــق 
هــذه األنظمــة األساســية علــى كل مــن اتفاقــات املبيعــات العســكرية 
األجنبية بين الحكومات واملبيعات التجارية املباشرة لألسلحة من قبل 

الشــركات األمريكيــة.429  

428   انظر، على سبيل املثال ، مارك الندلر، في بيان استثنائي ، يقف ترامب مع السعوديين 
على الرغم من مقتل خاشقجي ، نيويورك تايمز، )20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018(،

https://www.nytimes.com/2018/11/20/world/middleeast/trump-saudi-khashog-
gi.html

429   البروفيسور مايكل نيوتن ، A.B.A. ، تقييم مشروعية مبيعات األسلحة إلى اململكة 
العربية السعودية في سياق النزاع في اليمن 16 )19 مايو/ أيار 2017( ]يشار إليه فيما يلي بتقييم 

رابطة املحامين األمريكيينAmerican Bar Association A.B.A.[ ومع ذلك، وجدت  النقابة 
في املمارسة العملية،  أن وزارة الخارجية  ال تقوم بتدقيق املبيعات التجارية املباشرة بموجب 

قانون املساعدات الخارجية .

قانون املساعدات الخارجية

يحظر قانون املســاعدات الخارجية توفير »املســاعدة األمنية« ألي بلد 
يشــارك فــي »أي نمــط ثابــت مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان 
املعتــرف بهــا دوليــا.«430 املســاعدة األمنيــة تشــمل املســاعدة العســكرية 
الخارجيــة  وزيــر  علــى  يجــب  الدفاعيــة.431  الخدمــات  أو  املــواد  وبيــع 
األمريكي تقديم تقرير ســنوي عن ممارســات حقوق اإلنســان ألي متلٍق 
مرشح للمساعدة األمنية .432 على وجه الخصوص، ينبغي أن يتضمن 
هــذا التقريــر معلومــات عــن جرائــم الحــرب واالنتهــاكات الخطيــرة  للحريــة 
الدينيــة والقتــل خــارج نطــاق القضــاء، والتعذيــب.433 يحظــر القانــون 
أيًضــا تقديــم املســاعدة األمنيــة إلــى أي بلــد يقيــد بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر نقــل املســاعدات اإلنســانية األمريكيــة أو تســليمها،434 ويحظــر 
املســاعدة األمنيــة ألي وحــدة  مــن وحــدات قــوات األمــن األجنبيــة  »إذا 
كان لــدى وزيــر الخارجيــة معلومــات موثوقــة بــأن هــذه الوحــدة قــد 

ا جســيًما لحقــوق اإلنســان «.435 
ً
ارتكبــت انتهــاك

تصديــر الواليــات املتحــدة لألســلحة الســتخدام التحالــف فــي 
اليمــن ينتهــك قانــون املســاعدات الخارجيــة 

كما هو مبين أعاله، فإن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني التي يرتكبها 
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن خطيــرة وثابتــة 
بمــا فيــه الكفايــة بحيــث تصــل إلــى حــد »االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
.« لــم يتــورط التحالــف فقــط وبشــكل متكــرر 

ً
اإلنســان املعتــرف بهــا دوليــا

فــي هجمــات غيــر قانونيــة علــى مــا يبــدو علــى املدنييــن والبنيــة التحتيــة 
املدنية فحسب، بل أن قوات اإلمارات  تدير أيًضا شبكة من السجون 
الســرية فــي جنــوب اليمــن، يتعــّرض فيهــا املحتجــزون ألشــكال التعذيــب 

430    تشريعات الواليات املتحدة   U.S.C.  22 § 2304 )أ( )2(. ينطبق استثناء في حالة 
وجود »ظروف استثنائية تستدعي توفير مثل هذه املساعدة وإصدار هذه التراخيص » كما تم 

اعتمادها كتابًيا من الرئيس إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ. هذا اإلخطار لم يحدث.  معرف.

431   تشريعات الواليات املتحدة22 § 2304 )د(.

432  تشريعات الواليات املتحدة 22§ 2304 )ب(

433  معرف.

434    تشريعات الواليات املتحدة  22§ 1-2378 )أ(.

435    تشريعات الواليات املتحدة  22 § 2378 د )أ(.

آثار غارات جوية على مدرسة الشيخ أحمد الفزع االبتدائية في منطقة التهيتة 
بمحافظة الحديدة.
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القصــوى.436  حيــث  تــم ربــط املعتقليــن بأســياخ وتدويرهــم علــى النــار، وجلدهــم باألســالك، واالعتــداء عليهــم جنســًيا، وفًقــا لوكالــة أسوشــيتد 
بــرس.437 باإلضافــة إلــى ذلــك، خلصــت تقاريــر الواليــات املتحــدة لحقــوق اإلنســان إلــى أن الســعودية438  واإلمــارات439 منخرطتــان  بشــكل مســتمر 
وصــارخ فــي انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان علــى الصعيــد املحلــي، فــي املجــاالت التــي ركــز عليهــا قانــون املســاعدة الخارجيــة. ويشــكل ذلــك أرضيــة 

أخــرى للواليــات املتحــدة لوقــف املســاعدات بموجــب القانــون.       

كمــا حافــظ التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات علــى حصــار بحــري ملوانــئ اليمــن بمــا يعرقــل تقديــم الواليــات املتحــدة للمســاعدات 
اإلنســانية، وقصــف الجســر الــذي وضعتــه الواليــات املتحــدة علــى الئحــة عــدم القصــف ألنــه كان ضرورًيــا  مــن أجــل تقديــم املســاعدة اإلنســانية، 
وأعــاق ذلــك بالتالــي قــدرة الواليــات املتحــدة علــى معالجــة النقــص الحــاد فــي الغــذاء واملجاعــة فــي اليمــن.440 إن قانــون املســاعدات الخارجيــة  يحظــر 
املســاعدات األمنية عن البلدان املشــاركة في الحد من قدرة الواليات املتحدة على تقديم املســاعدات اإلنســانية. هناك القليل من املعلومات في 
املجــال العــام حــول الوحــدات العســكرية الســعودية أو اإلماراتيــة املحــددة التــي ارتكبــت انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان، لكــن ينبغــي لبعثــات 
التدريــب األمريكيــة أن تمكــن الواليــات املتحــدة مــن الحصــول علــى هــذه املعلومــات وإيقــاف املســاعدة لتلــك الوحــدات كمــا هــو منصــوص عليــه فــي  
قانون املساعدات الخارجية. يمكن استعادة املساعدة بموجب هذا الشرط إذا اتخذت الحكومة املتلقية تدابير فعالة ملحاسبة املسؤولين عن 

االنتهــاكات، ولكــن كمــا هــو موضــح أعــاله، أثبتــت تحقيقــات التحالــف أنهــا غيــر كافيــة حتــى اآلن.441 

تصدير الواليات املتحدة أسلحة يستخدمها التحالف في اليمن ينتهك قانون مراقبة تصدير األسلحة 

 يحكم قانون مراقبة تصدير األســلحة  AECA مبيعات األســلحة من قبل الحكومة والشــركات األمريكية، بما يســمح  ملبيعات األســلحة بأن تكون 
ألغــراض محــدودة فقــط. وفًقــا  لنقابــة املحاميــن األمريكييــن ABA،  فــإن الغــرض الوحيــد املعقــول واملســموح بــه للمســاعدات العســكرية للمملكــة 

436   ماجي مايكل ، في سجون اليمن السرية ، اإلمارات تعذب والواليات املتحدة تحقق، اسوشيتد برس ،)22 يونيو/ حزيران  2017( ،
 ; https://www.apnews.com/4925f7f0fa654853bd6f2f57174179fe/In-Yemen%27s-secret-prisons,-UAE-tortures-and-US-interrogates

هيومن رايتس ووتش، اليمن: اإلمارات العربية املتحدة تدعم القوات املحلية املسيئة )22 يونيو/ حزيران 2017(،
 .https://www.hrw.org/news/2017/06/22/yemen-uae-backs-abusive-local-forces

انظر أيًضا مجلس حقوق اإلنسان، الجلسة 39، حالة حقوق اإلنسان في اليمن، بما في ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/ أيلول 2014، تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان 
الذي يحتوي على نتائج مجموعة الشخصيات البارزة من الخبراء الدوليين واإلقليميين املحايدين وملخص للمساعدة الفنية مقدم من مكتب املفوض السامي إلى لجنة التحقيق الوطنية ، وثيقة 
األمم املتحدة  A / HRC / 39/43، ¶  65-80  )17 أغسطس/ آب 2018( ؛ منظمة العفو الدولية، “هللا وحده يعلم إذا كان على قيد الحياة:«  انتهاكات االختفاءات  واالعتقاالت القسرية في جنوب 

اليمن )2018( ،  

437  معرف.

438  وجد التقرير القطري لوزارة الخارجية األمريكية لعام 2017 حول ممارسات حقوق اإلنسان في اململكة العربية السعودية مزاعم موثوقة حول انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك: أعمال 
القتل غير القانونية ذات الدوافع السياسية؛ التعذيب؛ االعتقاالت واالحتجاز التعسفي، لضحايا بينهم محامين ونشطاء حقوق اإلنسان وسجناء سياسيين؛ والقيود املفروضة على حريات التجمع 
السلمي، وتكوين الجمعيات، والحركات، والدين. القانون السعودي يجرم الشعائر العامة ألي دين غير مسلم ، وتحدي دين امللك، و«أي محاولة إللقاء الشكوك على أساسيات اإلسالم«. السعودية 

أعدمت أشخاًصا بزعم انتهاكهم هذه القوانين. تجاهل النظام السعودي لحقوق اإلنسان كما تم توثيقه في تقرير وزارة الخارجية لعام 2017، يتوافق مع نتائج التقارير التي صدرت في األعوام 
السابقة. وزارة الخارجية، مكتب الديمقراطية، حقوق اإلنسان والعمل ، التقارير القطرية عن ممارسات حقوق اإلنسان، 2017، اململكة العربية السعودية، 

 ;http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277263
تقييم نقابة املحامين األمريكيين A.B.A ، مالحظة أعاله MNA ، في 10.

439     وجد التقرير القطري لوزارة الخارجية األمريكية لعام 2017 حول ممارسات حقوق اإلنسان في دولة اإلمارات العربية املتحدة مزاعم موثوقة عن االختفاء. التعذيب؛ االعتقاالت واالحتجاز 
التعسفي ، بما في ذلك السجناء السياسيين ؛ الحرمان من املحاكمات العادلة ؛ و قيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. يحظر القانون اإلماراتي التحول عن اإلسالم ويحد من املمارسة 
العامة للشعائر الدينية غير املسلمة. األفعال التي تعتبرها الحكومة تجديفية أو إهانة لألديان جرائم جنائية. وزارة الخارجية األمريكية ، مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ، تقارير الدول 

حول حقوق اإلنسان ممارسات الحقوق لعام 2017 ، اإلمارات العربية املتحدة ،
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277269

وزارة الخارجية األمريكية ، مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ، تقرير الحرية الدينية الدولية لعام 2017 ، اإلمارات ،
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2017&dlid=281010

440   تقييم نقابة املحامين األمريكيين A.B.A.  ، مالحظة أعاله MNA ، في 15.

     HBC  441   معرف؛ هيومن رايتس ووتش، االختباء وراء التحالف ، الحاشية أعاله
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العربيــة الســعودية هــو» الدفــاع املشــروع عــن النفــس«.442  التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة يّدعــي أنــه يتصــرف فــي 
اليمــن  فــي إطــار جهــود الدفــاع الجماعــي عــن النفــس بنــاًء علــى طلــب مــن الحكومــة اليمنيــة. ومــع ذلــك، فــإن الدفــاع عــن النفــس بموجــب القانــون 
الدولي يجب أن يكون ضرورًيا وأن يتناسب مع التهديد. وملا كانت الهجمات الواسعة النطاق على أهداف غير عسكرية -مثل تلك املوثقة في هذا 
ل تلــك األعمــال دفاًعــا مشــروًعا عــن النفــس.443 وبنــاء عليــه 

ّ
التقريــر- ليســت ضروريــة وال يمكــن أن تكــون متناســبة مــع التهديــد، فــال يمكــن أن تشــك

فــإن مبيعــات الواليــات املتحــدة لألســلحة املســتخدمة فــي هــذه الهجمــات هــي بالتالــي محظــورة  بموجــب  قانــون مراقبــة تصديــر األســلحة. 

 إن فشــل اإلدارة فــي االمتثــال  لقانــون مراقبــة تصديــر األســلحة وقانــون املســاعدة األجنبيــة ليــس نهايــة املطــاف. يتضمــن هــذان القانونــان أحكاًمــا 
تســمح للكونغــرس بعــدم املوافقــة علــى مبيعــات األســلحة. بموجــب قانــون املســاعدة األجنبيــة يمكــن ألي مــن مجل�ســي الكونغــرس طلــب تقريــر عــن 

ا إلنهــاء املســاعدة األمنيــة بعــد ذلــك.444 
ً
ممارســات حقــوق اإلنســان ألي متلــق للمســاعدة األمنيــة، وللكونغــرس أن يتخــذ قــراًرا مشــترك

بموجــب قانــون مراقبــة تصديــر األســلحة، يمكــن للكونغــرس طــرح قــرار مشــترك متميــز بالرفــض خــالل  30 يوًمــا بعــد اإلخطــار بــأي صفقــة أســلحة 
مخطــط لهــا.445 نقــص عــدد املعارضيــن فــي الكونغــرس آلخــر عمليــة بيــع أســلحة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية فــي يونيــو/ حزيــران 2017 بأربعــة 
أصــوات دون األغلبيــة املطلوبــة فــي مجلــس الشــيوخ إليقــاف البيــع بموجــب قانــون مراقبــة تصديــر األســلحة.446 هــذا يمثــل زيــادة كبيــرة فــي الدعــم 
منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2016 ، عندمــا حصــل تصويــت ضــد بيــع الدبابــات إلــى اململكــة العربيــة الســعودية علــى 27 صوًتــا فقــط مــن أعضــاء مجلــس 
الشــيوخ األمريكــي.447  فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2018، أعلــن الســناتور كريــس مورفــي خطتــه لتقديــم قــرار بعــدم املوافقــة بعــد إخطــار الكونغــرس 
ببيــع األســلحة التالــي للســعودية. ويتوقــع زيــادة الدعــم ملثــل هــذا القــرار فــي ضــوء اســتمرار اإلصابــات فــي صفــوف املدنييــن فــي اليمــن وعمليــة القتــل 
الذائعة الصيت التي قام بها العمالء السريون السعوديون للصحافي املقيم في الواليات املتحدة جمال خاشقجي.448  كما تسمح قواعد مجلس 
الشــيوخ ألي عضــو فــي مجلــس الشــيوخ بطــرح إيقــاف مؤقــت للمــداوالت مــن جانــب واحــد، ممــا يتطلــب تصويًتــا علــى إنهــاء النقــاش وطــرح مشــروع 
قــرار صفقــة الســالح للتصويــت. مــارس الســناتور بــوب مينينديــز هــذا الخيــار فــي أواخــر يونيــو/ حزيــران، واصًفــا الوضــع فــي اليمــن بأنــه  »أســوأ أزمــة 

إنســانية فــي العالــم«.449 

442  تشريعات الواليات املتحدة 22§ 2754 ؛  تقييم نقابة املحامين، مالحظة أعاله MNA ، في 17.

443  تقييم نقابة املحامين، مالحظة أعاله MNA ، في 18: أونا هاثاوي وآخرون، مشروعية مبيعات األسلحة األمريكية إلى السعودية لالستخدام في اليمن ، جست سيكيوريتي )7 مارس/ آذار 
    ، )2018

  ./https://www.justsecurity.org/53449/u-s-arms-sales-saudiarabia-yemen  

444   بموجب قانون املساعدة الخارجية، يجوز ألي من مجل�سي الكونغرس أو لجنته املعنية بالعالقات الخارجية طلب تقرير من وزير الخارجية على أي متلق للمساعدة األمنية. يجب أن يصف 
التقرير ممارسات حقوق اإلنسان في الحكومة املستفيدة: الخطوات التي اتخذتها الواليات املتحدة لتعزيز احترام حقوق اإلنسان في ذلك البلد والنأي بنفسها عن أي ممارسات تضر بحقوق اإلنسان 
؛ والظروف االستثنائية ، إن وجدت ، التي تتطلب استمرار املساعدة األمنية؛ وما إذا كان »من املصلحة القومية للواليات املتحدة تقديم هذه املساعدة.” وينظر مجلس الشيوخ في التقرير. إذا فشل 

وزير الخارجية في تقديم التقرير إلى الكونغرس في غضون ثالثين يوًما من الطلب، فال يمكن تقديم أي مساعدة أمنية إلى البلد املذكور حتى يتم تقديم التقرير. مرة واحدة في يتم إرسال التقرير ، 
»يجوز للكونجرس في أي وقت بعد ذلك اعتماد قرار مشترك بإنهاء أو تقييد أو استمرار املساعدة األمنية ملثل هذا البلد. »تشريعات  الواليات املتحدة 22§ 2304 )ج(.

445   تشريعات الواليات املتحدة 22 § 2776 )ب(. انظر أيًضا تقييم نقابة املحامين، مالحظة أعاله MNA ، في 23.

446  446 إيالنا شور، مجلس الشيوخ يمنع مبيعات األسلحة إلى اململكة العربية السعودية ، بوليتيكو )13 يونيو/ حزيران 2017( ،
   .https://www.politico.com/story/2017/06/13/saudi-arabia-weapons-sales-senate-approves-239505

447  جيف أبرامسون، يجب رفض مبيعات األسلحة إلى السعودية والبحرين، جمعية مراقبة األسلحة )مايو/ أيار 2017(  
https://www.armscontrol.org/issue-briefs/2017-05/arms-sales-saudi-arabia-bahrain-should-rejected 

448  448  إيالنا شور، أعضاء مجلس الشيوخ يصوتون ملنع مبيعات األسلحة السعودية بعد اختفاء خاشقجي ، بوليتيكو )11 أكتوبر/ تشرين األول 2018(
  https://www.politico.com/story/2018/10/11/senators-saudi-arms-sales-khashoggi-895341 

449   جوناثان برودر ، الحرب األهلية في اليمن: املشرعون األمريكيون يرفعون أجراس اإلنذار حول دور البنتاغون في ’أسوأ أزمة إنسانية  في العالم’، نيوزويك )7 أغسطس/ آب 2018( ، 
 https://www.newsweek.com/yemen-humanitarian-crisis-civil-war-lawmakers-humanitarian-crisis-pentagon-1059212
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االنعكاســات الدســتورية لتــورط الواليــات املتحــدة فــي    .2
اليمــن

»إعــالن  الكونغــرس صالحيــات  املتحــدة  الواليــات  يمنــح دســتور   
البريــة  القــوات  وتنظيــم  الحكومــة  قواعــد  و»وضــع  الحــرب«، 
الرئيــس  ويتمتــع   450 الالزمــة«.  األمــوال  »وتخصيــص  والبحريــة«، 

للجيــش.451     عــام  كقائــد  مســتقلة  بســلطة 

يتطلــب قــرار ســلطات الحــرب  لعــام 1973 إنهــاء أي تدخــل للقــوات 
املســلحة األمريكيــة فــي األعمــال العدائيــة دون موافقــة الكونغــرس 
لقــد جــرى نقــاش  مــع اســتثناءات محــدودة.452   بعــد ســتين يوًمــا، 
نطــاق صالحيــات  حــول  األمريكــي  التاريــخ  معظــم  طــوال  ســاخن 
املســلحة دون موافقــة  القــوة  اســتخدام  فــي  التنفيذيــة  الســلطة 
يميلــون إلــى إضفــاء  ولــن يكــون مســتغرًبا أن الرؤســاء  الكونغــرس. 
رؤيــة واســعة علــى ســلطاتهم، بينمــا يتخــذ أعضــاء الكونغــرس غالًبــا 

رأًيــا أكثــر تقييــًدا.453 رفضــت املحاكــم معالجــة املســألة.454

مناقشة قرار سلطات الحرب في الكونغرس

بــررت الواليــات املتحــدة اســتخدام القــوة ضــد تنظيــم القاعــدة 
وداعــش فــي اليمــن بنــاًء علــى تفويــض عــام 2001 باســتخدام القــوة 
أيلــول.  ســبتمبر/   11 ضــد مرتكبــي هجمــات   )AUMF( العســكرية  
ومع ذلك، لم يكن هناك إذن من الكونغرس من أي نوع للتورط في 
صراع مع الجماعة الحوثية املسلحة.455 أعضاء الكونغرس من كال 
الحزبين انتقدوا بشدة االلتزام من جانب واحد للسلطة التنفيذية 
تقــوده  الــذي  للتحالــف  األمريكــي  والعســكري  التســليحي  بالدعــم 
الســعودية/ اإلمــارات، بحجــة أن تــورط الواليــات املتحــدة فــي اليمــن 

450  الدستور األمريكي  املادة 1§ 8-9.

451  الدستور األمريكي  املادة  2 ، § 2.

452   تشريعات الواليات املتحدة  50 § 1541-1549.

453   انظر ، مكتبة الكونغرس ، سلطات الحرب  ،
https://www.loc.gov/law/help/war-powers.php

454  كامبل ضد كلينتون، قضية رقم 203 هـ 3د 19 )دائرة العاصمة. 2000( )معتبرة أن 
أعضاء الكونغرس لم تكن لديهم منزلة لتحدي االنتهاكات الرئاسية لقرار سلطات الحرب في 

املحكمة( .

455   أونا هاثاواي وآرون هافيالند ، مشروعية دعم الواليات املتحدة للحملة التي 
تقودها السعودية في اليمن، جست سيكيوريتي ، )1 مارس/ آذار 2018(

https://www.justsecurity.org/53226/legality-u-s-support-saudi-campaign-ye-
./men

كمــا يجــادل  ينتهــك الشــرط الدســتوري للكونغــرس إلعــالن الحــرب.456 
الكونغــرس بــأن توفيــر القــوات املســلحة األمريكيــة للمســاعدة  أعضــاء 
علــى االســتهداف وغيــر ذلــك مــن الدعــم للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية 
واإلمــارات ملــدة تزيــد عــن 60 يوًمــا دون بــدون موافقــة الكونغــرس انتهــاك 

لقــرار ســلطات الحــرب.457 

الكونغــرس  قدمــت مجموعــة مــن أعضــاء   ،2017 أيلــول  فــي ســبتمبر/ 
قــراًرا فــي مجلــس النــواب يوجهــون فيــه الرئيــس باالنســحاب مــن األعمــال 

456  مايك لي ، بيرني ساندرز وكريس مورفي ، ملاذا يجب على الكونغرس التصويت على دور 
الواليات املتحدة في اليمن، واشنطن بوست )28 فبراير/ شباط 2018(،

https://www.washingtonpost.com/opinions/why-congress-must-vote-on-the-unit-
ed-states-role-in-yemen/2018/02/28/2ce853b4-1cc8-11e8-9de1-147dd2df3829_

 story.html?utm_term=.3457d2ac608d
)يطرح حجج دستورية وأخرى قائمة على قرار سلطات الحرب(؛ راند بول، مقال رأي افتتاحي في 
موقع رير: على الواليات املتحدة أال تمول الحرب السعودية على اليمن، رير، )23 أبريل/ نيسان 

،)2017
https://rare.us/rare-politics/issues/foreign-policy/rand-paul-the-u-s-should-not- 

 /fund-saudi-arabias-war-on-yemen
)يطرح حجة دستورية(. 

457  هاثاواي وهافيالند، مالحظة أعاله منظمة OHA للمساعدة اإلنسانية. على وجه التحديد 
، يدعي األعضاء أن املساعدة تنتهك القسم 8 )ج( للقرار ، الذي ُيَعّرِف مصطلح »إدخال القوات 

املسلحة للواليات املتحدة« ليشمل » تكليف أفراد هذه القوات املسلحة لقيادة أو تنسيق أو 
املشاركة في حركة أو مرافقة القوات العسكرية النظامي أو غير النظامية ألي بلد أجنبي أو حكومة 

أجنبية عندما تكون هذه القوات العسكرية منخرطة في األعمال العدائية أو هناك تهديد وشيك في 
أن هذه القوات سوف تشارك في هذه األعمال. » تشريعات الواليات املتحدة 50 § 1547 )ج(.

دمار سببته غارة جوية على جنازة في حي السبعين ، أمانة العاصمة، في أكتوبر 
.2016
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العدائيــة فــي اليمــن بموجــب قــرار ســلطات الحــرب .458  رًدا علــى ذلــك، 
زعمــت رســالة مــن القائــم بأعمــال املستشــار العــام لــوزارة الدفــاع، 
أو  القيــادة  تتولــى حالًيــا  األمريكيــة ال  »القــوات  أن  كاســل،  وليــام 
التنســيق أو مرافقــة حركــة قــوات التحالــف فــي العمليــات املضــادة 
للحوثي أو املشاركة فيها« وبالتالي فإن القوات األمريكية ال تشارك في 
األعمــال العدائيــة. 459  لكــن هــذا االّدعــاء يتعــارض بجــالء مــع الحقائق 
املتاحــة للمــأل حــول عمليــات التــزود بالوقــود وكذلــك بيانــات وزارة 
الدفــاع حــول وجــود 50 فــرًدا أمريكًيــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
اعتبــاًرا مــن فبرايــر/ شــباط 2018 - مهمتهــم تقديــم املشــورة والدعــم 

اللوجســتي فــي الحملــة املناهضــة للحوثييــن.460  

 مــن 
ً
لــم يتــم التصويــت علــى قــرار مجلــس النــواب لعــام 2017.  بــدال

ذلــك وافــق املجلــس علــى قــرار غيــر ملــزم يشــير فيــه إلــى أن الكونغــرس 

 بالقسم 5 )ج( من قرار سلطات الحرب بإخراج القوات املسلحة 
ً

458  توجيه الرئيس عمال
للواليات املتحدة  من األعمال القتالية غير املصرح بها في الجمهورية اليمنية. القرار التوافقي 

رقم 8 ملجلس النواب،  الكونغرس الـ 115 )2017(؛ رو خانا، مارك بوكان ووالتر جونز، أوقفوا 
الحرب غير الدستورية في اليمن، افتتاحية ، نيويورك تايمز، )10 أكتوبر/ تشرين األول 

، )2017
https://www.nytimes.com/2017/10/10/opinion/yemen-war-unconstitutional.

html?_r=0

459   رسالة من ويليام إس كاسل ، القائم بأعمال املستشار العام لوزارة الدفاع ، إلى 
ميتشل ماكونيل، زعيم األغلبية ، مجلس الشيوخ األمريكي )27 فبراير 2018( ؛ انظر أيضا 

.OHA هاثاواي وهافيالند ، مالحظة أعاله

460   بالنشارد ، الحاشية العليا CRS ، في 22 ، ن. 66.

دمار سببته غارة جوية في أبريل / نيسان 2015 على منزل مدني في منطقة 
دار سعد بمحافظة عدن.

لــم يصــرح علــى وجــه التحديــد باســتخدام قــوة ضــد أطــراف فــي الحــرب 
األهليــة اليمنيــة غيــر املشــمولة بتفويــض اســتخدام القــوة العســكرية 
لعــام 2001 أو بشــأن العــراق .461  فــي فبرايــر/ شــباط 2018، قــدم 14 
التدخــل األمريكــي فــي  مجلــس الشــيوخ قــراًرا آخــر إلنهــاء  مــن أعضــاء 
األعمال العدائية غير املصرح بها في اليمن.462   صوت مجلس الشــيوخ 

بأغلبيــة 55 مقابــل 44 صوًتــا لتأجيــل النظــر فــي القــرار.

لقــد تصــرف الكونغــرس أخيــًرا لكبــح الدعــم األمريكــي للتحالــف الــذي 
تقوده السعودية واإلمارات في أغسطس/ آب 2018.  أدخل الكونغرس 
حكــم شــرط فــي قانــون التفويــض الوطنــي للدفــاع )NADA( لعــام 2019  
يطالــب فيــه وزيــر الخارجيــة بــأن يشــهد رســمًيا فــي غضــون 30 يوًمــا علــى 
أن اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة تتخــذان 
األزمــة  حــدة  وتخفيــف  اليمــن،  فــي  األهليــة  الحــرب  إلنهــاء  خطــوات 
اإلنســانية، والحــد مــن ضــرر عملياتهــا العســكرية علــى املدنييــن والبنيــة 
التحتية املدنية.463 إذا لم يســتطع الوزير أن يشــهد على أن الســعودية 
واإلمــارات تتخــذان مثــل هــذه اإلجــراءات فــإن الشــرط املرتبــط بقانــون 
التفويض يوقف إنفاق األموال لتزويد طائرات التحالف بالوقود، مع 
بعــض االســتثناءات.464 اقتــرح أعضــاء الكونغــرس الحكــم الشــرطي بعــد 
أن ذكــرت محطــة  )�ســي إن إن( أن هجــوم قــوات التحالــف علــى حافلــة 
مدرســية الــذي أودى بحيــاة العشــرات مــن األطفــال اســُتخِدمت فيــه  

461   قرار مجلس النواب  599،  الكونغرس الـ 115 . )2017(؛ انظر أيًضا منتدى تجارة 
األسلحة، قرار سلطات الحرب في اليمن – مصادر القرار التوافقي81 للمجلس

.https://www.forumarmstrade.org/hconres81.html 

462   قرار مشترك لتوجيه إخراج القوات املسلحة للواليات املتحدة من األعمال العدائية في 
الجمهورية اليمنية التي لم  يوافق عليها   الكونغرس ، S.J.Res.54 )قرار مجلس الشيوخ املشترك 

54(، الكونغرس الـ 115   )2018(.

463   قانون تفويض الدفاع الوطني لجون مكين للعام املالي 2019، مجلس النواب 5515 
الكونغرس الـ 115، § 1290 )ج( )2018(  ادعى بيان توقيع الرئيس ترامب أن هذه األحكام 

وغيرها ال تطبق إال عندما يكون اإلخطار
“مجديا ومتسقا« مع »سلطاته الدستورية الحصرية بصفته القائد األعلى واملمثل الوحيد لألمة 

في الشؤون الخارجية.«  سكوت ر. أندرسون، ما الذي نفهمه من بيان توقيع ترامب على قانون 
تفويض الدفاع القومي، لوفير )23أغسطس/ آب 2018( ،

 .https://www.lawfareblog.com/what-make-trumps-ndaa-signing-statement
إن هذا الفهم الواسع لسلطة الرئيس الحصرية في الشؤون الخارجية يتما�سى مع ادعاءات 

الرؤساء السابقين ، لكنه كذلك على خالف مع األحكام الدستورية التي تمنح الكونغرس سلطة 
في هذا املجال. معرف.

464   قرار مجلس النواب 5515 ، الكونغرس الـ 115 ، § 1290 )أ( )1( 
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قنبلــة أمريكيــة الصنــع.465 الســناتور كريــس مورفــي، املؤيــد لشــرط 
: »إمــا 

ً
قانــون التفويــض، أوضــح الغــرض منــه فــي بــالغ صحفــي  قائــال

 بنسبة 100٪ من أن األسلحة والتمويل 
ً
أن يكون البنتاغون متأكدا

األمريكــي ال تســتخدم الرتــكاب جرائــم حــرب فــي اليمــن، أو يجــب علينــا 
 بريًئــا ماتــوا اآلن، 

ً
قطــع الدعــم األمريكــي فــوًرا. أكثــر مــن أربعيــن طفــال

وينضمــون إلــى اآلالف مــن املدنييــن اآلخريــن الذيــن  قتلــوا علــى يــد 
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن «.466 

بناء على شرط قانون تفويض الدفاع القومي، قدم وزير الخارجية 
 ،2018 أيلــول  مايــكل بومبيــو شــهادة إلــى الكونغــرس فــي ســبتمبر/ 
كــر ســابقا، 

ُ
تســرد تدابيــر التخفيــف األربعــة املذكــورة أعــاله.467 وكمــا ذ

فإن تدابير التخفيف هذه غير مقنعة. وبالتالي فقد فشلت الشهادة 
فــي تقديــم اإلدارة األمريكيــة خطــة معقولــة ولــو شــكليا للمســاعدة فــي 

ضمــان أن انتهــاكات التحالــف لقوانيــن الحــرب قــد توقفــت.

املتحــدة  الواليــات  أعلنــت   ،2018 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   9 فــي 
واململكــة العربيــة الســعودية أن الواليــات املتحــدة ســتتوقف عــن 
فســر البلــدان هــذا  إعــادة تزويــد طائــرات التحالــف بالوقــود.468  
التغييــر بتعزيــز التحالــف لقدراتــه علــى التعامــل مــع عمليــة التــزود 
بالوقــود الخاصــة بــه. غيــر أن املراقبيــن فســروا اإلعــالن كــرٍد رمــزٍي 
علــى مقتــل الصحافــي املقيــم فــي الواليــات املتحــدة جمــال خاشــقجي 

465  هيومن رايتس ووتش ، اليمن: تفجير التحالف لحافلة جريمة الحرب ظاهرة )2 
سبتمبر/ أيلول 2018( ،

https://www.hrw.org/news/2018/09/02/yemen-coalition-bus-bombing-ap-
  ;parent-war-crime

 في اليمن، �سي إن إن 
ً
 نعمة الباقر وآخرون ، قنبلة  قدمتها الواليات املتحدة قتلت 40 طفال

)17 أغسطس/ آب 2018( ،
https://www.cnn.com/2018/08/17/middleeast/us-saudi-yemen-bus-strike-

   .intl/index.html
نظرا لصرامة مواطنة املنهجية ، لم تتمكن املنظمة من تحديد نوع القنبلة املستخدمة في 

هجوم الحافلة املدرسية على نحو أكيد.

466   السناتور كريس مورفي، بيان صحفي، تعديل مورفي يوقف تمويل الحرب في اليمن 
حتى يشهد البنتاجون أن التحالف بقيادة السعودية ال ينتهك القانون الدولي والسياسة 

األمريكية )17 أغسطس/ آب 2018.(

 .GPC ، 467   لويس ، مالحظة أعاله

468    ديردر شيسغرين ، إدارة ترامب للحد من الدعم العسكري للحرب التي تقودها 
السعودية في اليمن ، يو إس توداي )9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018( ،

https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/11/09/trump-adminis-
  ./tration-curb-military-supportsaudi-led-yemen-war/1949821002

ومعارضــة الكونغــرس املتصاعــدة للحــرب .469 علــى الرغــم مــن أن إنهــاء 
املســاعدة فــي التــزود بالوقــود خطــوة إيجابيــة فــي اتجــاه فــك االرتبــاط 
األمريكــي بالصــراع والوفــاء بشــروط قانــون التفويــض لعــام  2019، فإنــه 
غيــر كاٍف فــي حــد ذاتــه، بالنظــر إلــى قــدرة التحالــف املصــرح بهــا علــى تزويــد 

469  سام كيلي ، القرار األمريكي بوقف تزويد الطائرات السعودية بالوقود ملهاجمة اليمن »ال 
يعني شيًئا” ، CNN  )12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018( ،

https://www.cnn.com/2018/11/11/middleeast/us-end-airborne-refueling-sau-
di-arabia-analysis-intl/index.html

بقايا قنبلة من صنع شركة Raytheon ، ُعثر عليها في موقع الهجوم الذي نفذه 
التحالف على مجمع مصانع مدني )انظر القسم الثاني(. تشير العالمة “96214” 

.Raytheon’s CAGE إلى رقم
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طائراتــه الخاصــة بالوقــود.470 تواصــل الواليــات املتحــدة تقديــم األســلحة واملعلومــات االســتخبارية واملســاعدة فــي االســتهداف والصيانــة و الدعــم 
اللوجســتي لعمليــات التحالــف فــي اليمــن.471  عــالوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة طليقــة فــي اســتئناف املســاعدة علــى التزويــد بالوقــود فــي أي وقــت. ومــن 
أجــل ضمــان أن املســاعدات األمريكيــة لــن تســتخدم فــي انتهــاكات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي املســتقبل، ينبغــي للكونغــرس أن يســّن 
علــى الفــور تشــريًعا يســحب دعــم الواليــات املتحــدة لحملــة التحالــف العســكرية املســتمرة فــي اليمــن، والتــي اســتمرت ومــا زالــت مســتمرة إليقــاع 

الخــراب والدمــار. 

إن أعضــاء الكونغــرس مســتعدون التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة. فــي 13 فبرايــر/ شــباط 2019، أقــر مجلــس النــواب قــراًرا تاريخًيــا بإلغــاء الدعــم 
 للمــرة األولــى فــي تاريــخ الواليــات املتحــدة جلســة يصــوت فيهــا املجلــس إلنهــاء التــورط 

ً
العســكري األمريكــي لحملــة التحالــف العســكرية، مســجال

العسكري في نزاع بموجب قرار سلطات الحرب.472  ومن املتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار مواز في الشهر القادم.473 ينبغي للكونغرس 
تمريــر هــذا القــرار ومواصلــة كســب تأييــد للتغلــب علــى الفيتــو الرئا�ســي املحتمــل. فــي األشــهر القليلــة املاضيــة، تفاقمــت األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن 
واســتمر التحالــف الــذي تقــوده الســعودية  فــي قتــل وتشــويه املدنييــن.  لقــد اتخــذ مجلــس النــواب خطــوة حاســمة نحــو وقــف تدخــل الواليــات 
املتحــدة، وينبغــي ملجلــس الشــيوخ أن يحــذو حــذوه فــي أقــرب وقــت ممكــن لبيــان أن الكونغــرس ليــس علــى اســتعداد للمخاطــرة فــي تواطــؤ الواليــات 

املتحــدة فــي أي هجمــات غيــر قانونيــة للتحالــف.

د- تقاعس مصنعي األسلحة عن في االلتزام بمسؤوليات حقوق اإلنسان

تتحمل الشركات، بما في ذلك مصنعو األسلحة، مسؤولية تجنب املساهمة في انتهاكات حقوق اإلنسان أو التسبب فيها. وفقا لتشكيلة متنامية 
من املبادئ الدولية، من املتوقع أن تنظر الشركات وتستجيب بشكل مناسب آلثار حقوق اإلنسان على أنشطة أعمالهم. 

تم تبني املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان )UNGPs( بقرار من مجلس حقوق اإلنسان باإلجماع في عام 
474.2011 تعتــرف املبــادئ التوجيهيــة  بمســؤوليات الشــركات فــي احتــرام حقــوق اإلنســان475 بمــا يســتلزم أن تقــوم الشــركات »بتجنــب التعــدي علــى 
حقوق اإلنســان لآلخرين« و»معالجة اآلثار الضارة لحقوق اإلنســان التي يشــاركون فيها.«476 توجد هذه املســؤوليات بشــكل مســتقل عن قدرات 
الدول أو اســتعدادها للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق اإلنســان.477  في حاالت النزاع املســلح، من املتوقع أن تحترم الشــركات القانون اإلنســاني 

الدولي.478  

الشركات ليست مسؤولة فقط عن أنشطتها الخاصة في دعم حقوق اإلنسان، ولكن املنتظر منها أيًضا أن »تسعى ملنع -أو تخفيف- أنشطتها أو 
منتجاتها أو خدماتها املرتبطة بعالقاتها التجارية بما يعارض حقوق اإلنسان«.479 من املتوقع أن تطبق كل شركة آلية مستمرة  لتقديم االهتمام 

470  معرف.

.DST 471   انظر القسم األول أعاله. شيسغرين ، مالحظة أعاله

472   باتريشيا زنغرل، مجلس النواب األمريكي تدعم التدابير الرامية إلى إنهاء الدعم األمريكي للسعوديين في حرب اليمن، رويترز )13 فبراير/ شباط 2019(
https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-yemen/u-s-house-backs-measure-to-end-u-s-support-for-saudisin-yemen-war-idUSKCN1Q230A 

473  معرف.

474   قرار مجلس حقوق اإلنسان. 17/4 ، وثيقة األمم املتحدة  أ / املجلس/17/4 )16 يونيو/ حزيران 2011(.   

475   املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان: تطبيق إطار عمل األمم املتحدة »حماية،  واحترام وعالج«، وثيقة األمم املتحدة  أ / املجلس/17/31، املبادئ العامة )2011( 
]يشار إليها فيما يلي مبادئ األمم املتحدة[.

476    معرف. في املبدأ 11.

477  معرف. في التعليق على املبدأ 11.

478   معرف. في التعليق على املبدأ 12.

479  معرف. في املبدأ 13.
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الواجــب املســتمر لتحديــد ومنــع وتخفيــف األنشــطة املضــرة بحقــوق 
اإلنســان.480 

عندمــا تــدرك معارضــة أنشــطتها لحقــوق اإلنســان، فمــن املتوقــع أن 
تتخــذ الشــركة اإلجــراءات املناســبة، مثــل اســتخدام نفوذهــا إليقــاف 
أو تخفيــف األثــر الســلبي481 أو إنهــاء عالقتهــا التجاريــة.482 وإذا وجــدت 
أنهــا »تســببت أو ســاهمت فــي حــدوث آثــار ضــارة«، فمــن املتوقــع أن تقــوم 

بالتعويــض عــن هــذه اآلثــار أو تتعــاون فــي عالجهــا.483 

التــي تصدرهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي  إن املبــادئ التوجيهيــة  
والتنميــة  OECD للشــركات متعــددة الجنســيات عبــارة عــن توصيــات 
موجهــة إلــى الشــركات العاملــة فــي دول املنظمــة، بمــا فــي ذلــك الواليــات 
املتحدة.484  تتطلب هذه املبادئ  مثلها في ذلك مثل املبادئ التوجيهية 
لألمــم املتحــدة االجتهــاد وبــذل العنايــة الالزمــة لحقــوق اإلنســان. كمــا 
 )NCPs( تن�ســئ املبــادئ التوجيهيــة  نظاًمــا لنقــاط االتصــال الوطنيــة
للمســاعدة فــي حــل النزاعــات. فــي عــام 2016، قدمــت منظمــات حقــوق 

480    معرف. في املبادئ 15 و 17

481  معرف. في املبدأ 19.

482  معرف. في التعليق على املبدأ 19.

483  معرف. في املبدأ 22.

484  املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات 
./http://mneguidelines.oecd.org/guidelines ، )2011(

اإلنســان شــكوى إلــى نقــاط االتصــال الوطنيــة األمريكيــة ضــد بوينــج 
باعــوا أســلحة إلــى  بحجــة أن مقاولــي الدفــاع هــؤالء  ولوكهيــد مارتــن، 
اململكــة العربيــة الســعودية دون تفعيــل عمليــة بــذل العنايــة الواجبــة 
أو اتخــاذ تدابيــر ملنــع منتجاتهــا مــن املســاهمة فــي  لحقــوق اإلنســان، 
انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن.485 رفضت نقاط االتصال الوطنية 
تقديــم وســاطة فــي هــذه الحالــة ألن الوســاطة ســتتطلب التدقيــق فــي 
ســلوك الدولــة، وهــو مــا يقــع خــارج واليــة نقــاط االتصــال. ومــع ذلــك، 
الحظــت هــذه  النقــاط  أنــه بموجــب املبــادئ التوجيهيــة، »يتعيــن علــى 
الشــركات فــي كل قطــاع أن تقــدم العنايــة الواجبــة فــي مراعــاة حقــوق 
أو  اإلنســان  لحقــوق  الضــارة  اآلثــار  فــي  التســبب  وتتجنــب  اإلنســان 

 486» املســاهمة فيهــا. 

تنتهــك  اليمــن  فــي  التحالــف  الســتخدام  األســلحة  مبيعــات 
اإلنســان. حقــوق  احتــرام  فــي  الشــركات  مســؤولية 

 إذا كانــت العديــد مــن الشــركات التــي تــزود اململكــة العربيــة الســعودية 
 إلى 

ً
واإلمارات العربية املتحدة ودول التحالف األخرى بالسالح حريصة

حد معقول على حقوق اإلنســان،  فســوف تجدأن منتجاتها تســتخدم 
لقتــل وتشــويه املدنييــن اليمنييــن فــي الهجمــات التــي تنتهــك متطلبــات 
مــوردو  وســيجد  التناســب والتمييــز.  مــن  الدولــي  القانــون اإلنســاني 
األســلحة أيًضــا أنــه بعــد أربــع ســنوات مــن الصــراع، فشــل التحالــف فــي 
إنهاء هجماته غير القانونية.487  إن هذا السجل املتكرر من االعتداءات 
هو أســاس الشــكوى الجنائية املرفوعة في إيطاليا ضد شــركة األســلحة 
اإليطاليــة  )RWM Italia S.P.A.(، التــي زودت بعــروة  التعليــق للقنبلــة 
األمريكية الصنع التي استخدمت في غارة جوية شنتها قوات التحالف 
عــام 2016 أســفرت عــن مقتــل أســرة مــن ســتة أفــراد )انظــر القســم 2 

أعــاله(.488 

يتعيــن علــى الشــركات التــي تــزّود بالســالح اتخــاذ خطــوات للتخفيــف مــن 

485  نقطة االتصال الوطنية األمريكية للمبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية للشركات متعددة الجنسيات، البيان الختامي ، مثال محدد بين املركز األوروبي 

للديمقراطية وحقوق اإلنسان، واملدافعين عن الحياد الطبي ، و جمعية مراقبة الحقوق العربية 
، وشركتي بوينغ و لوكهيد مارتن )18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.(

486  معرف. في 2

487   انظر القسم الثاني أعاله.

488   انظر املركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ، املسؤولية األوروبية عن 
جرائم الحرب في اليمن،

;/https://www.ecchr.eu/en/case/european-responsibility-for-war-crimes-in-yemen
.PWA انظر أيًضا ويلكن ، مالحظة أعاله      

مشهد لمدرسة أسماء بنت أبي بكر الممرة من الخارج بعد الغارة الجوية في 
أغسطس 2015 في حي المنصورية بمحافظة الحديدة.
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اآلثــار الضــارة بحقــوق اإلنســان - مــن خــالل، التفاهــم مــع التحالــف حــول كيفيــة اســتخدام األســلحة علــى ســبيل املثــال. ومــع ذلــك، بالنظــر إلــى عــدم 
نجــاح الواليــات املتحــدة فــي املحــاوالت املزعومــة لتحســين ســلوك التحالــف، فــإن تدابيــر التخفيــف هــذه ليســت كافيــة لضمــان اســتخدام األســلحة 
بشــكل قانونــي. لــذا يجــب علــى  مــوردي األســلحة إنهــاء املبيعــات إلــى الســعودية واإلمــارات ودول التحالــف األخــرى بالكامــل.  باإلضافــة إلــى ذلــك، 
الشــركات التــي ســاهمت منتجاتهــا فــي التأثيــرات الضــارة علــى حقــوق اإلنســان  -بمــا فــي ذلــك ريثيــون  وبوينــج، كمــا هــو موثــق فــي هــذا التقريــر– يجــب 

عليهــا التعامــل بجديــة مــع آليــات التظلــم وتزويــد الضحايــا بالعــالج.489  

يجب على تجار األسلحة –كحّد أدنى- إنهاء مبيعات األسلحة التي من غير املرجح بشكل خاص أن تستخدم في إطار االمتثال للمعايير القانونية. 
اســتخدام الذخائــر العنقوديــة، علــى ســبيل املثــال، ُينظــر إليــه بشــكل متزايــد علــى أنــه انتهــاك فــي حــد ذاتــه للقانــون الدولــي. فــي انتهــاك ملبــدأ التمييــز فــي 
القانــون الدولــي اإلنســاني، اســتخدم التحالــف بانتظــام هــذه األســلحة فــي املناطــق املدنيــة، فــي قتــل املدنييــن وتدميــر املنــازل املدنيــة واألعيــان املدنية 
األخــرى.490  الذخائــر الصغيــرة -التــي لــم تنفجــر- التــي خلفتهــا هــذه األســلحة قتلــت وجرحــت مدنييــن فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك األطفــال.491 الطبيعــة 
العشــوائية التصميميــة  للذخائــر العنقوديــة تجعــل مــن الصعــب، إن لــم يكــن مــن املســتحيل، تخفيــف آثارهــا الضــارة علــى حقــوق اإلنســان. يجــب 
على الشركات التوقف على الفور عن إنتاج الذخائر العنقودية ونقلها وبيعها، وكذلك دعوة أعضاء التحالف للتوقف عن استخدام أي ذخائر 

عنقوديــة موجــودة لديهــم بالفعل. 

أخيًرا، على عكس العديد من القوانين التي ترسمها الدول  فيما يتعلق بمبيعات األسلحة العابرة للحدود، فإن املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة  
تنطبق على الشركات العابرة للحدود التي تفتح فروًعا لها في اململكة العربية السعودية وتنتج األسلحة محلًيا.492 بموجب هذه املبادئ، تتحمل 

كل من الشركة الفرعية والشركة األم عبر القومية املسؤولية عن اآلثار السلبية لحقوق اإلنسان الناتجة عن عالقاتها التجارية.493 

 يجــب علــى الشــركات فــك االرتبــاط بالعالقــات التجاريــة التــي تنتهــك مســؤوليتها عــن احتــرام حقــوق اإلنســان. رايثيــون وبوينــج ومــوردو األســلحة 
اآلخرين الذين تســببت أســلحتهم أو ســاهمت في انتهاكات التحالف في اليمن يجب أن ينهوا مبيعات األســلحة إلى الســعودية واإلمارات وغيرها من 

دول التحالــف، وعــالج ضحايــا الهجمــات غيــر القانونيــة الواضحــة التــي تــم اســتخدام منتجاتهــم  فيهــا.

489   املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ، الحاشية أعاله GPP ، في املبدأ 22

490   انظر القسم الثاني أعاله

TBN ؛ هيومن رايتس ووتش ، مذكرة احاطة فنية: استخدام الذخائر العنقودية في اليمن، مالحظة أعاله YCC 491  منظمة العفو الدولية ، الحاشية أعاله

492    انظر  ويلكن، اشارة سابقة   PWA ريثيون السعودية لخطط لإلنتاج املحلي

493   معايير  األمم املتحدة ، املذكرة أعاله GPP ، في املبدأ 13.
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“بعد هذا التدمير للمدرسة التي كانت تقع مباشرة أمام منزلنا، أين سيدرس 
أطفالنا؟”

أحمد علي حسن
  )22 سنة( 
شاهد عيان

مشهد من أعقاب غارة جوية في يونيو 2015 على مدرسة عقبة بن نافع وعيادة المسنح الصحية بمنطقة التعزية بمحافظة تعز.
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التوصيات
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يو�سي التقرير الجهات التالي بما يلي:

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وأعضاء التحالف اآلخرين

 تقييم عمليات التحالف العسكرية من حيث االمتثال للقانون الدولي اإلنساني وضمان االلتزام به.	 

االلتــزام بالحظــر املفــروض علــى الهجمــات العشــوائية التــي ال تميــز بيــن املدنييــن واألهــداف العســكرية، والتــي تتســبب فــي أضــرار مدنيــة ال 	 
تتناســب مــع املنفعــة العســكرية املتوخــاة.

ا عسكرية على اإلطالق.	 
ً
ضمان عدم إعالن أو اعتبار أي مدن أو أحياء بأكملها أهداف

إذا كان هناك شك حول وضع شخص أو هدف، فليفترض، بناء على القانون الدولي، أن الشخص أو الهدف املقصود مدني.	 

 عــن اســتخدام األســلحة العشــوائية، التــي تفتقــر بطبيعتهــا إلــى التمييــز، بمــا فيهــا الذخائــر املحرمــة واملحظــورة بموجــب االتفاقيــة 	 
ّ

الكــف
بشــأن الذخائــر العنقوديــة، واالنضــواء تحــت تلــك االتفاقيــة دون إبطــاء.

الكف عن استخدام األسلحة املتفجرة، ذات اآلثار التدميرية الواسعة، في املناطق املأهولة بالسكان.	 

إجــراء تحليــالت لنمــط الحيــاة قبــل تنفيــذ أي هجمــات. واالمتنــاع عــن شــّن هجمــات علــى أهــداف عســكرية متاخمــة للمناطــق املأهولــة 	 
بالســكان، والطــرق العاديــة والســريعة، خــالل ســاعات العمــل حيــن يحتمــل أن تكــون هــذه األماكــن مزدحمــة.

اتخاذ جميع التدابير املمكنة لتقليل األضرار التي تلحق باملدنيين، بما في ذلك إطالق إنذارات فعالة للمدنيين قبل الهجمات.	 

إجــراء تحقيقــات موثوقــة ونزيهــة وشــفافة فــي جميــع الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقريــر، وفــي جميــع هجمــات التحالــف األخــرى التــي ُيعتقد 	 
أنهــا انتهكــت قوانين الحرب.

محاكمة األفراد العسكريين بشكل مناسب، بما في ذلك املسؤولين عن إصدار األوامر، املسؤولين عن جرائم الحرب.	 

مراجعة وتحديث إجراءات االستهداف بانتظام لضمان اتساقها مع القانون اإلنساني الدولي ولتقليل الخسائر واألضرار املدنية.	 

تقديــم تعويــض ســريع وكاٍف لجميــع املدنييــن مــن ضحايــا الضربــات غيــر القانونيــة، بمــا فــي ذلــك الوفيــات، واإلصابــات، واألضــرار التــي 	 
لحقــت باملمتلــكات، واعتمــاد آليــة لتقديــم مدفوعــات تعزيــة للمدنييــن مــن ضحايــا العمليــات العســكرية، بغــض النظــر عــن قانونيــة 

ُ
أ

الهجمــات.

اإلفصــاح علًنــا عــن املعلومــات املتعلقــة بالخســائر واإلصابــات املدنيــة، واألهــداف العســكرية املقصــودة مــن الهجمــات التــي أســفرت عــن 	 
مقتــل أو إصابــة مدنييــن، والكشــف عــن الــدول التــي شــاركت فــي تلــك الهجمــات.

قبــول التحقيقــات التــي تجريهــا الهيئــات الدوليــة، كاألمــم املتحــدة، فــي االنتهــاكات املزعومــة للتحالــف بقيــادة الســعودية/ اإلمــارات، 	 
والتعــاون الكامــل معهــا، بمــا فــي ذلــك منــح حــق الحركــة والعبــور دون عائــق للمحققيــن الدولييــن.

االنضمام إلى معاهدة تجارة األسلحة دون تأخير.	 

االنضمام إلى نظام روما األسا�سي، واملعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية ) ICC ( من دون تأخير.	 
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ً
الحكومة اليمنية  املعترف بها دوليا

إدانــة انتهــاكات التحالــف للقانــون اإلنســاني الدولــي، ومطالبتــه باالمتثــال للقانــون اإلنســاني الدولــي خــالل العمليــات العســكرية الجاريــة 	 
فــي اليمن.

 عن استخدام الذخائر العنقودية في اليمن، واالنضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية دون تأخير.	 
ّ

مطالبة التحالف بالكف

تقديم املساعدة الطبية واإلنسانية الالزمة لضحايا هجمات التحالف.	 

العمــل مــع التحالــف لضمــان دفــع تعويضــات ســريعة وكافيــة للضحايــا املدنييــن عــن الهجمــات غيــر القانونيــة وتقديــم مدفوعــات العــزاء 	 
للمدنييــن الذيــن يعانــون مــن خســائر، بغــض النظــر عــن قانونيــة الهجمــات.

مطالبــة التحالــف باإلفصــاح علًنــا عــن املعلومــات املتعلقــة باإلصابــات فــي صفــوف املدنييــن، واألهــداف العســكرية املقصــودة للهجمــات 	 
التــي أســفرت عــن وقــوع إصابــات بيــن املدنييــن، والجهــات الفاعلــة التــي شــاركت فــي هــذه الهجمــات.

التعاون الكامل مع املحققين الدوليين ومنحهم إمكانية العبور دون عوائق.	 

االنضمام إلى معاهدة تجارة األسلحة دون تأخير.	 

االنضمام إلى نظام روما األسا�سي، واملعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية ) ICC ( دون تأخير.	 

الواليات املتحدة األمريكية

الوقــف الفــوري إلرســال أســلحة إلــى دول التحالــف الســتخدامها املحتمــل فــي الحملــة العســكرية فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق ســّن 	 
تشــريعات لوقــف عمليــات النقــل الراهنــة لألســلحة وخدمــات الدفــاع إلــى دول التحالــف ورفــض أي عمليــات نقــل مســتقبلية ُيخطــر بهــا 

الكونغــرس.

وقف جميع أشكال املساعدة األخرى للحملة العسكرية للتحالف في اليمن فوًرا.	 

سن تشريع ملنع استئناف مبيعات األسلحة واإلسناد لدول التحالف الستخدامها في اليمن.	 

املطالبــة بإجــراء تحقيقــات موثوقــة فــي االنتهــاكات املزعومــة التــي ارتكبهــا التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات، بمــا فــي ذلــك 	 
االنتهــاكات التــي اســتخدم فيهــا التحالــف األســلحة التــي زودتــه بهــا الواليــات املتحــدة أو التــي أســهمت فيهــا إســنادات أو قــوات أمريكيــة فــي 

الهجــوم، واملســاهمة فــي إنصــاف ضحايــا الهجمــات غيــر القانونيــة التــي ســاهمت فيهــا األســلحة أو املســاعدات أو القــوات األمريكيــة.

إجــراء تحقيقــات فــي أي غــارات جويــة تتوفــر حولهــا أدلــة معقولــة علــى أن قوانيــن الحــرب ربمــا تكــون قــد انُتِهكــت، وأن الواليــات املتحــدة 	 
شــاركت فيهــا.

اإليضــاح  العلنــي لــدور الواليــات املتحــدة فــي الصــراع، بمــا فــي ذلــك الخطــوات التــي اتخذتهــا الواليــات املتحــدة لتقليــل الخســائر فــي أرواح 	 
املدنييــن فــي العمليــات الجويــة إلــى أدنــى حــد، والتحقيــق فــي مــا ُيعتقــد أنهــا انتهــاكات لقوانيــن الحــرب التــي قــد تكــون القــوات األمريكيــة 

شــاركت فيهــا.

إنهاء صادرات الذخائر املحّرمة بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية، واالنضمام إلى االتفاقية دون تأخير.	 
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التصديق على معاهدة تجارة األسلحة دون تأخير.	 

دعم العمل املستمر لفريق الخبراء البارزين التابع لألمم املتحدة في االنتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.	 

التصديق على نظام روما األسا�سي، واملعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية ) ICC (، دون تأخير.	 

اململكة املتحدة وإيطاليا ودول أوروبية أخرى

التوقف الفوري عن إرسال األسلحة إلى دول التحالف الستخدامها في اليمن.	 

التقيد بااللتزامات املنصوص عليها في معاهدة تجارة األسلحة.	 

ضمــان احتــرام »املعاييــر املشــتركة لالتحــاد األوروبــي والوطنيــة لترخيــص تصديــر األســلحة«، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تحســين العمليــات 	 
املحليــة لترخيــص التصديــر ملنــع نقــل األســلحة عندمــا يكــون هنــاك خطــر واضــح فــي أن تســتخدم الرتــكاب انتهــاكات للقانــون اإلنســاني 

الدولــي.

املطالبــة بإجــراء تحقيقــات ذات مصداقيــة فــي االنتهــاكات املزعومــة للقانــون اإلنســاني الدولــي مــن قبــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 	 
واإلمــارات، بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات التــي اســتخدم فيهــا التحالــف األســلحة التــي قدمتهــا دول أوروبيــة، واملســاهمة فــي تعويــض ضحايــا 

الهجمــات غيــر القانونيــة التــي شــاركت فيهــا األســلحة األوروبيــة.

دعم العمل الجاري لفريق الخبراء البارزين التابع لألمم املتحدة للنظر في االنتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.	 

جماعة أنصار هللا )الحوثيون(

احترام قوانين الحرب والتقيد بها، بما في ذلك حظر استخدام الدروع البشرية.	 

تجنــب اســتهداف أهــداف عســكرية فــي املناطــق املأهولــة بالســكان، واتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلجــالء املدنييــن مــن املناطــق املعرضــة 	 
للهجــوم.

االمتنــاع عــن اســتخدام املناطــق املدنيــة املأهولــة بالســكان كمســتودعات للعتــاد العســكري، أو نشــر قــوات، أو التموضــع فيهــا كغطــاء أو 	 
كاحتمــاء بهــا.

إحاطة القوات التابعة لها علًما بأنها ال ينبغي لها أبًدا االنتشار في املدارس أو املرافق املدنية األخرى أو االحتماء بها.	 

التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب التي ُيعتقد أن الحوثيين ارتكبوها، بما في ذلك الحوادث الواردة في هذا التقرير.	 

التعاون الكامل مع املحققين الدوليين ومنحهم إمكانية العبور دون عوائق.	 
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مصنعو األسلحة 

تدشــين اإلجــراءات الالزمــة لكشــف اآلثــار الســلبية علــى حقــوق اإلنســان الناجمــة عــن هــذه العمليــات، بمــا فيهــا املبيعــات الســابقة 	 
لألســلحة، ومنــع هــذه اآلثــار والعواقــب، والتخفيــف منهــا.

وقف إنتاج  الذخائر العنقودية وبيعها.	 

ايقاف بيع الذخائر إلى الدول التي من املرجح أن تستخدمها في انتهاك للقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك اململكة العربية السعودية 	 
واإلمارات العربية املتحدة وأعضاء التحالف اآلخرين.

إنشاء آليات للتظلم، والتعاون لعالج ضحايا اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان من املنتجات املستخدمة في اليمن.	 

التحقق من إمكانية التخفيف من اآلثار املحتملة على حقوق اإلنسان نتيجة فتح فروع تابعة ملصانع األسلحة في دول التحالف ذات 	 
شــينة في انتهاك حقوق اإلنســان والقانون اإلنســاني الدولي، مثل اململكة العربية الســعودية، وفك اي ارتباط عمل ســلبي 

ُ
الســجالت امل

األثر على حقوق اإلنسان يتعذر التخفيف من آثاره.

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

دعــم فريــق الخبــراء البارزيــن بشــأن اليمــن فــي واليتــه الســتقصاء االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ُيزعــم ارتكابهــا مــن  ِقَبــل كل أطــراف النــزاع، 	 
عــي األســلحة  وكشــف هويــة املســؤولين عنهــا، وتقديــم توصيــات للجهــات املعنيــة، بمــا فــي ذلــك غيــر األطــراف - مثــل الــدول املســاِعدة ومصّنِ

- التــي يحتمــل أن تكــون متورطــة فــي ارتــكاب النتهــاكات.

تجديد والية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن وتعزيزها في دورة املجلس املرتقبة  في شهر سبتمبر القادم.	 
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“ عندما انفجرت القنبلة، الضوء حول الليل إلى نهار. الصوت هز المنزل كما لو كان 
يوم القيامة “.

خديجة صالح  
)46 سنة(

 شاهدة عيان وجارة للضحايا






