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الیمن: انفجار مستودع یقتل أطفال مدارس
الحوثیون خزنوا مواد متطایرة في منطقة سكنیة

(بیروت) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" ومنظمة "مواطنة لحقوق اإلنسان" الیوم، إن مستودعا یسیطر علیھ الحوثیون، یخزنون فیھ مواد متطایرة بالقرب من المنازل والمدارس، اشتعلت فیھ النیران وانفجر في العاصمة
الیمنیة صنعاء، في 7 أبریل/نیسان 2019، مما تسبب بمقتل 15 طفال على األقل. أدى االنفجار الھائل إلى إصابة أكثر من 100 طفل وبالغ في حي سعوان السكني. لم تتمكن المنظمتان من تحدید السبب األولي للحریق في

المستودع. لم یر الشھود أو یسمعوا طائرات، لكن قناة "العربیة" المملوكة للسعودیة نشرت وبثّت – ثم حذفت – تقریرا بأن التحالف بقیادة السعودیة نفذ غارة جویة في المنطقة في ذلك الیوم.

بعد حدوث االنفجار وقت الظھیرة، وصل العشرات من قوات الحوثیین إلى الموقع، وأطلقوا طلقات تحذیریة، وضربوا واحتجزوا عدة
أشخاص حاولوا تصویر المستودع، بحسب شھود. بعدھا نقلت قوات الحوثیین لعدة أیام كمیات كبیرة من مواد غیر معروفة من الموقع

على ظھر شاحنات مسطحة، ومنعت باحثي حقوق اإلنسان من الوصول إلى المنطقة حتى 11 أبریل/نیسان.

قالت رضیة المتوكل، رئیسة منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان: "على السلطات الحوثیة تقدیم معلومات موثوق بھا والتوقف عن تخزین
كمیات كبیرة من المواد المتطایرة في المناطق المكتظة بالسكان. لعب الحوثیون دورا في المأساة، وعلیھم محاسبة المسؤولین وتقدیم

التعویض للضحایا".

وجدت مواطنة وھیومن رایتس ووتش، بناء على مقابالت میدانیة مع شھود ومقاطع فیدیو وصور األقمار الصناعیة، أن محتویات
المستودع اشتعلت فیھا النیران وانفجرت. لم تتمكن المنظمتان من تحدید محتویات المستودع، ولكن المعلومات المتاحة تبیّن أنھا قابلة

لالشتعال واالنفجار، مما یشكل خطرا متوقعا على المدنیین الذین یعیشون ویرتادون المدارس في المنطقة.

قال شھود إنھم لم یروا السبب األولي للحریق في المستودع، لكنھم لم یشاھدوا أو یسمعوا طائرة أو ذخائر قادمة قبل بدء الحریق، أو في
وقت االنفجار الكبیر بعد عدة دقائق. ال تشیر 4 مقاطع فیدیو عن االنفجار، سجلھا المارة وقاموا بتحمیلھا على اإلنترنت خالل ساعات،

إلى سبب الحریق، لكنھا ال تُظھر ما یشیر إلى غارة جویة أو ذخیرة قادمة. لم یَر الباحثون فوھات قد تشیر إلى وجود قنبلة جویة، عندما
تمكنوا للمرة األولى من الوصول إلى الموقع بعد أیام من االنفجار. ال توجد فوھات ظاھرة في ُصَور المنطقة التي نشرتھا وكالة أنباء

"شینخوا" في 9 أبریل/نیسان.

في یوم االنفجار، غّردت قناة العربیة على تویتر بأن التحالف بقیادة السعودیة – والذي یقاتل الحوثیین منذ 2015 – شّن غارات جویة
في ذلك الیوم بما في ذلك على "معسكر للشرطة العسكریة في ضاحیة سعوان" شرق صنعاء، وكررت البیان في الساعة 12:59 في

خبر على اإلنترنت. في نشرة إخباریة متلفزة، ذكرت قناة العربیة أن "القصف طال معسكرا للشرطة العسكریة شرقي العاصمة صنعاء
... باإلضافة إلى أحد المخازن التابعة للحوثیین في جولة األربعین"، وھو اسم تقاطع یقع حوالي 250 مترا جنوب المستودع الذي

انفجر.

تحدث الباحثون إلى سكان بالقرب من معسكرین للشرطة العسكریة في شرق صنعاء، أحدھما یقع على بعد 3 كیلومترات جنوب غرب
المستودع واآلخر یبعد 2 كیلومتر جنوب المستودع، وسكان بالقرب من الدوار اآلخر في صنعاء الذي یدعى األربعین، على بعد حوالي

10 كیلومترات جنوب المستودع، لكن السكان قالوا إنھم لم یكونوا على علم بأي غارات جویة حدثت في 7 أبریل/نیسان

حذفت قناة العربیة في وقت الحق التغریدة وأزالت مقطع األخبار المتلفز عن موقعھا اإللكتروني. في مساء یوم 7 أبریل/نیسان أفادت
أن المتحدث باسم التحالف العقید الركن تركي المالكي صرح بأن التحالف لم یستھدف المناطق السكنیة في صنعاء. عزا الحوثیون

وبعض التقاریر اإلخباریة االنفجار القاتل إلى غارة جویة للتحالف.

دمر انفجار المستودع منزال تسكنھ 3 عائالت وألحق أضرارا بالغة بمنزل آخر، وأدى إلى خلع األبواب، وتحطیم النوافذ في 4 مدارس
قریبة. ذكرت "منظمة األمم المتحدة للطفولة" (الیونیسف)، "أنھ كان وقت الغداء تقریبا وكان الطالب في الصفوف"، حیث قُتل وُجرح

العشرات.

من بین األطفال القتلى الـ15، حددت مواطنة أسماء وأعمار 10 فتیات وصبي توفوا في مدرستین، و17 فتاة و12 فتى أصیبوا، تتراوح أعمار معظمھم بین11 و12 عاما. أصیب 45 طفال على األقل، 5 منھم في حالة
خطیرة، وكذلك 58 من البالغین على األقل، بناء على مقابالت أُجریت مع أشخاص كانوا في المدرستین وفي 3 مستشفیات خاصة استقبلت القتلى والجرحى. عدد القتلى الفعلي قد یكون أعلى، حیث تم إجالء بعض ضحایا

االنفجار الذین كانوا في حالة حرجة إلى مستشفیات عامة تدیرھا السلطات الحوثیة. لم یوافق مسؤولو المستشفیات على التحدث إلى المنظمات الحقوقیة.

حدّد الطالب والمدرسون في "مدرسة الراعي" الحكومیة، وفیھا حوالي ألفي طالب، وتقع على بعد حوالي 250 مترا إلى الغرب من االنفجار، 9 طالبات توفین ھناك. قال شھود إن االنفجار تسبب في فرار العدید من الفتیات
المذعورات عبر الشرفات الموجودة خارج الصفوف الدراسیة إلى الساللم، حیث سقط بعضھن وتعرضن للدعس. عندما أصبحت الساللم مسدودة، ماتت بعض الفتیات في الطابق العلوي من المبنى المكون من 3 طوابق
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انفجار مستودع في صنعاء، الیمن یسفر عن مقتل 15 من أطفال المدارس. صورة عامة عبر
األقمار الصناعیة للمنطقة المتضررة بالقرب من مدرستین على إثر انفجار مستودع في 7 أبریل/

نیسان 2019، في صنعاء، الیمن.

"دیجیتال غلوب" – المصدر: "یوروبیان سبایس إیمادجینغ" 2019©

عندما قفزن أو سقطن من المبنى. قال الموظفون في إحدى المستشفیات إن 3 فتیات استُلمت جثثھن في المستشفى قد دیس علیھن حتى
الموت، وأن معظم األطفال الجرحى الذین دخلوا إلى المستشفى قد جرحوا بسبب الزجاج المكسور.

قالت "منظمة إنقاذ الطفل"، إن بعض األطفال في مدرسة الراعي "ماتوا في صفوفھم الدراسیة"، على ما یبدو بسبب الجروح الناجمة
عن االنفجار. توفیت تلمیذة أخرى ألسباب مجھولة "بسبب نقص المعدات واإلمدادات في المستشفى". أنقذ موظف في منظمة إنقاذ

الطفل طفلة مصابة (14 عاما) وقالت لھ: "لن أذھب إلى المدرسة أبدا بعد اآلن".

لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش وال مواطنة من تحدید المواد التي كانت ُمخّزنة في منشأة حي سعوان بشكل قاطع. الحظ باحثون
أضرارا واسعة النطاق جراء االنفجار، وصاعق قنبلة یدویة ُوجد بالقرب من المستودع.  إذا ما خزنّت قوات الحوثیین مواد مثل الذخائر

أو الوقود ألغراض عسكریة في الموقع، فسیكون ذلك انتھاكا اللتزامات قوانین الحرب باتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لتجنب وضع
أھداف عسكریة داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منھا، ولحمایة المدنیین من الخطر الناتج عن العملیات العسكریة.

قال بیل فان إسفلد، باحث أول في مجال حقوق الطفل في ھیومن رایتس ووتش: "أدى قرار الحوثیین بتخزین مواد متطایرة بالقرب من
المنازل والمدارس على الرغم من الخطر المتوقع للمدنیین، إلى مقتل وإصابة العشرات من أطفال المدارس والبالغین. على الحوثیین

التوقف عن التستر على ما حدث في حي سعوان والبدء ببذل المزید من الجھد لحمایة المدنیین الخاضعین لسیطرتھم".

تفاصیل حول االنفجار

تستند الشھادة التالیة بشكل أساسي إلى مقابالت أُجریت في صنعاء مع 9 شھود على االنفجار الذي وقع في المستودع، وموظفین في 3
مستشفیات، وصور األقمار الصناعیة، و4 مقاطع فیدیو نُشرت على اإلنترنت وتم التحقق منھا.

بعد الساعة 11:20 بقلیل من صباح یوم 7 أبریل/نیسان، تجمع العشرات من الناس لمراقبة حریق اندلع في المستودع. قال أحد السكان
المحلیین إن القسم األمامي من المستودع كان یستخدم كورشة للنجارة، لكن "ال أحد یعرف شیئا عن" القسم الكبیر في الخلف.

وصف الشھود رؤیة الدخان وسماع عدة انفجارات صغیرة. في حوالي الساعة 11:30 صباحا، وقع انفجار ھائل ومدّمر، تلتھ انفجارات
صغیرة. قال رجل شاھد ذلك: "وقع االنفجار األول، ثم وقعت بعض االنفجارات الصغیرة ورأیت دخانا. ثم [بعد دقائق قلیلة] وقع

االنفجار الثاني. كان ضخما للغایة، شعرت كما لو أنني مشلول".

قال شھود لباحثین في مواطنة إن االنفجار قتل طفال واحدا على األقل كان یقف بالقرب من المستودع ودمر المنازل القریبة التي تخص
عائلة واحدة كبیرة. ذكرت "أسوشیتد برس" أن قوة االنفجار أطاحت برجل على األرض، فاقدا الوعي. قال الرجل عندما استعاد وعیھ،
إنھ رأى امرأة "مقطعة إلى أشالء" من شظایا الزجاج. ألقت قوة االنفجار بفتاة في الھواء بعیدا عن ذراعي والدھا. وجد األب الفتاة على

قید الحیاة في وقت الحق تحت أكیاس بالستیكیة وركام.

أسفر االنفجار عن خلع باب المدرسة من إطاره، مما أدى إلى مقتل طالب یبلغ من العمر 17 عاما في "مدرسة األحقاف" الخاصة، على
بعد 45 مترا شرق المستودع. قال موظفو المدرسة إن الحطام المتطایر أدى إلى إصابة أكثر من 20 طالبا ومدرسا. قالت موظفة أخرى

إن "النوافذ ُحطمت وانھارت بعض األبواب"، وإن طالبھا كانوا "خائفین للغایة، وھم یمسكون بي ویبكون". قالت إن االنفجار ألحق
أضرارا بالغة بغرفة الحاسوب. قال موظفو المدرسة إنھم حطموا نافذة صغیرة في منزل الحارس إلخالء الطالب، ألن البوابة الرئیسیة

كانت بجانب المستودع.

قامت ھیومن رایتس ووتش ومواطنة بمطابقة 4 مقاطع فیدیو، بناء على معالم محددة ومع صور األقمار الصناعیة، والتي تظھر حریقا
یتصاعد منھ دخان رمادي كثیف في المستودع. لم تُسجل مقاطع الفیدیو سبب الحریق. تُظھر مقاطع الفیدیو أن الحریق امتد إلى مصدر

وقود، وتحّول بسرعة إلى انفجار كبیر تلتھ موجة انفجار عالیة السرعة. توفي حوالي 10 أشخاص في محیط االنفجار الكبیر على
األرجح.

قال شھود إنھ بعد وقت قصیر من االنفجار، وصل العشرات من الحوثیین المسلحین، معظمھم بمالبس مدنیة واثنین یرتدیان زي
الشرطة، وطّوقوا محیط المستودع، ومنعوا الجمیع من الدخول. أطلق بعضھم النیران باتجاه األشخاص الذین حاولوا التقاط الصور

وضربوھم بشدة. وقال الشھود إن المسلحین احتجزوا عدة أشخاص كانوا بالقرب من الموقع، وأطلقوا سراحھم في وقت الحق من ذلك
الیوم.

في 8 أبریل/نیسان، الیوم التالي لالنفجار، شاھد باحث مركبتین عسكریتین للحوثیین تحمالن أكثر من 10 عناصر شرطة بزیّھم
الرسمي منعوا الجمیع من دخول الموقع. منع الحوثیون باحثین حقوقیین محلیین من زیارة المنطقة حتى 11 أبریل/نیسان.

قال السكان إنھ في األیام التي تلت االنفجار، بدا أن الحوثیین كانوا ینقلون مواد من المستودع. قال أحد السكان إن شاحنات مسطحة متوسطة الحجم "استمرت بالدخول والخروج بعد االنفجار إلخراج أشیاء من المستودع،
لكننا لم نتمكن من رؤیة ما بداخلھا". "كانت [الشاحنات] ھي الوحیدة المسموح لھا بالدخول والخروج".

كما أفادت تقاریر صادرة عن وكاالت األنباء الحكومیة الیمنیة وتلك الموالیة للتحالف، بأن التحالف نفذ غارات جویة  في 7 أبریل/نیسان، على معسكر للحوثیین في جربان، في مدیریة سنحان خارج المدینة على بعد أكثر
من 20 كیلومترا جنوب المكان الذي وقع فیھ انفجار المستودع.

أثناء النزاع الحالي، أغلقت واحدة من كل 5 مدارس في الیمن أبوابھا، أو تضررت بسبب الھجمات، أو استخدمت ألغراض عسكریة، وفقا للیونیسف.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.
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