
إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أسقطت قنابل عنقودية على أحياء 
سكنية في صنعاء عاصمة اليمن، في ساعة مبكرة من 6 يناير 2016م لم يتضح 
بعد إن كانت الهجمات خلفت خسائر بشرية في صفوف المدنيين، لكن الطبيعة 
العشوائية للذخائر العنقودية تجعل استخدامها انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب. 
االستخدام المتعمد أو المتهور للذخائر العنقودية، في المناطق المأهولة بالسكان، 

يصل إلى جريمة حرب.
 عالمات على بقايا قنبلة عنقودية "سي بي يو- 58" وجدت قرب شارع الزراعة 
في صنعاء، اليمن، يوم 6 يناير 2016م تشير إلى  ان تصنيعها عام 1978م في 

مصنع "ميالن" للذخيرة في والية تينيسي األمريكية. 
قال ستيف غوس -مدير برنامج األسلحة في هيومن رايتس ووتش: "استخدام 
قوات التحالف المتكرر قنابل عنقودية في وسط مدينة مزدحمة يدل على نية 
إليذاء المدنيين، وهو جريمة حرب.. هذه الهجمات الشنيعة تبين أن التحالف يبدو 

أقل قلقًا من أي وقت مضى حول تجنيب المدنيين أهوال الحرب".
ين في صنعاء غارات جوية تتفق وكونها هجمات باستخدام  وصف سكان حيَّ
القنابل العنقودية. قال أحد سكان حي شارع الزراعة لـ هيومن رايتس ووتش إن 
أسرته استيقظت الساعة 3:5 صباح 6 يناير على صوت عشرات االنفجارات 
الصغيرة.. وأضاف: أنه كان في العمل، لكن زوجته أخبرته أنه عندما هرب أفراد 
األسرة رأوا العديد من المنازل وروضة أطفال في الحي، ذات نوافذ مكسورة وتنتشر 

على جدرانها ُحفر صغيرة حديثة.
كما قال أحد سكان حي هائل سعيد السكني، إنه سمع انفجارات صغيرة نحو 
الساعة 6 صباحًا.. وأضاف: أنه حين خرج إلى الشارع، رأى أكثر من 20 مركبة - منها 
سيارته - مغطاة بثقوب صغيرة، وعشرات الثقوب المماثلة في الطريق. قال إنه 
شاهد على األقل 3 منازل في المنطقة تنتشر على جدرانها ُحفر صغيرة ونوافذها 

مكسورة.. أضاف: أنه وجد شظية في سيارته.
ستيف غوس مدير برنامج األسلحة

ين لم يتعرض لغارات  ين السكنيَّ قال الُمقيم في حي شارع الزراعة إن أيًا من الحيَّ
جوية قبل 6 يناير/كانون الثاني. أقرب منشآت عسكرية - مكتب صغير ومرآب 
يستخدمهما حراس عسكريون - على بعد 600 متر إلى 800 متر من شارع 
الزراعة.. قالت هيومن رايتس ووتش: إنه حتى لو كانت الهجمات تستهدف أهدافًا 

عسكرية، إال أنها تظل غير قانونية بسبب استخدام الذخائر العنقودية.
وأضاف الُمقيم في شارع الزراعة: أنه وقت الهجوم كان في مكتبه  على بعد 2 
أو 3 كيلو مترات من حي هائل سعيد و5 كلم من شارع الزراعة.. قال: إنه ظل 
يسمع أصوات انفجارات صغيرة بفاصل 10 دقائق أو 15 دقيقة حتى نحو الساعة 
1:30 بعد الظهر.. وأضاف: "هذه االنفجارات ال تبدو مثل إطالق النار العادي... 

سألت زمالئي إذا كانوا سمعوها أيضا؛ فأجابوا بنعم"..
أفاد سكان في حي الذيبة في صنعاء عبر وسائل التواصل االجتماعي عن هجوم 
ثالث بالقنابل العنقودية يوم 6 يناير/كانون الثاني. لم يتسن لـ هيومن رايتس 

ووتش التأكد منذ ذلك.
راجعت هيومن رايتس ووتش صورًا فوتوغرافية الُتقطت في 6 يناير/كانون 

ظهر بدون شك بقايا ذخائر عنقودية، منها لم تنفجر، وبطانات 
ُ
الثاني في صنعاء، ت

شظايا كروية من ذخائر صغيرة تحطمت في مواقع االرتطام، وأجزاء من القنبلة 
التي حوت الحمولة.

تعرفت هيومن رايتس ووتش على ذخائر صغيرة أمريكية الصنع من طراز "بي 
إل يو-63" المضادة لألفراد والعتاد، ومكونات القنبلة العنقودية "سي بي يو-58". 
تبين العالمات على بقايا القنبلة تصنيعها في العام 1978م في مصنع "ميالن" 

لذخائر الجيش في والية تينيسي في الواليات المتحدة.
طلق من الجو، وكل قنبلة تحتوي على 

ُ
القنابل العنقودية "سي بي يــو-58" ت

650 من الذخائر الصغيرة. نقلت الواليات المتحدة ألف قنبلة "سي بي يو-58" 
إلى السعودية بين 1970م و1995م وفقًا لسجالت الصادرات األمريكية التي 
حصلت عليها هيومن رايتس ووتش.. الواليات المتحدة طرف في النزاع المسلح في 
اليمن، وتلعب دورًا مباشرًا في تنسيق العمليات العسكرية، وعلى هذا النحو، فهي 
ملزمة بالتحقيق في االنتهاكات المزعومة لقوانين الحرب التي شاركت فيها قواتها.

صنعت الواليات المتحدة القنبلة العنقودية "سي بي يو-58" والذخيرة الصغيرة 
"بي إل يو-63" أثناء حرب فيتنام، وهما مصممتان لمهاجمة األفراد والعتاد ذي 
الحماية الطفيفة. كما تحتوي الذخائر الصغيرة على كريات تيتانيوم زنة 5 

غرامات لها تأثير حارق على أهداف قابلة لالشتعال.
في 2015م وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام قوات التحالف 3 أنواع 
من الذخائر العنقودية في اليمن. وثقت "منظمة العفو الدولية" استخدام قوات 
ستخدم نوع خامس من الذخائر العنقودية، لكن هوية 

ُ
التحالف نوعًا رابعًا،  كما ا

المستخدم غير واضحة. مسؤول في وزارة الدفاع األمريكية، تحدث شريطة عدم 

كشف هويته، قال لصحيفة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" في أغسطس: إن 
"الواليات المتحدة تدرك أن السعودية استخدمت ذخائر عنقودية في اليمن".

ت بعد االرتطام إثر إطالقها من 
ّ
توسيع ذخائر صغيرة "بي إل يو-63" تشظ

قنابل عنقودية "سي بي يو-58" في حي هائل السعيد في صنعاء، اليمن يوم 6 
يناير 2016م..

ال اليمن وال السعودية، وال أي من دول التحالف األخرى طرف في االتفاقية بشأن 
الذخائر العنقودية لعام 2008، وهي اتفاقية دولية لحظر الذخائر العنقودية. 
ع ما مجموعه 118 دولة وصادقت 98 دولة على المعاهدة. هيومن رايتس 

ّ
وق

ووتش شاركت في تأسيس تحالف الذخائر العنقودية، وتترأسه.
في 17 نوفمبر ، أعلنت وزارة الدفاع األمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على 
صفقة بقيمة 1.29 مليار دوالر لبيع ذخائر جــو-أرض، مثل القنابل الموجهة 
بالليزر وقنابل "متعددة األغـــراض" ذات نظم توجيه؛ وكلها ليست ذخائر 
عنقودية.. قالت هيومن رايتس ووتش: إن على الواليات المتحدة أال تبيع قنابل 
جوية إلى السعودية، في ظل غياب تحقيقات جدية في مزاعم بانتهاك قوانين 

الحرب في اليمن.
على مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة إجراء تحقيق دولي مستقل في 

االنتهاكات المزعومة لقوانين الحرب من قبل جميع األطراف.
قال غوس: "ربما كانت آخر مرة زودت فيها الواليات المتحدة السعوديين 
ستخدم لقتل المدنيين اآلن.. الواليات 

ُ
بذخائر عنقودية منذ 20 عاما، لكنها ت

المتحدة، بوصفها طرفًا في النزاع، عليها أن تطالب التحالف بالتوقف فورًا عن 
استخدام هذه األسلحة وإال تصبح شريكة في استخدامها".
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انفجارات مرعبة..
وتحدث عــدد من السكان هناك عن سماعهم عــدة انفجارات 
فجر االربعاء في سماء العاصمة.. واصفين تلك االنفجارات المتتالية 
بالمريبة والمرعبة خصوصًا وانها وقعت في الساعات االولــى من 

الصباح.. 
وقــالــوا : انهم شــاهــدوا السنة اللهب وأعــمــدة الــدخــان الخفيفة 
والمتوسطة وهي تتصاعد من عدد من المنازل والسيارات والمحال 
التجارية.. والبعض شاهد ضحايا من المواطنين المارة  نتيجة تساقط 

القنابل المنفجرة عليهم..
صبت بإحدى قدمّي..

ُ
أ

 أحد الجرحى قال: إنه وخالل عودته من صالة الفجر سمع تحليقًا 
لطيران العدوان وسمع اصوت انفجارات في الهواء وما هي اال لحظات 
حتى وصلت قنابل وانفجرت في حي الدائري الغربي ما ادى الى اصابته 
في احدى قدميه..الجريح -واسمه- عبدالله البكير شن هجومًا الذعًا 
على المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية واالنسانية وصمتهم 
المتواصل إزاء جرائم آل سعود المتكررة في اليمن بما فيها قصفهم 
بالقنابل المحرمة دوليا على العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق 
اليمنية كمحافظتي حجة وصعدة والتي خلفت العشرات من الضحايا 

من المدنيين..
كادت تحرق منزلنا..

فيما تحدث المواطن حسين الجالل -الذي يقطن حي هائل- عن 

وصول احدى القذائف الى الغرفة العلوية الواقعة بسطح منزله والتي 
كانت تستخدم كمخزن خاص لالدوات بما فيها المولد الكهربائي و30 
لتر بنزين ، وتابع : ان سقوط القذيفة على الغرفة العلوية ادى الى 
اشتعال النيران في الغرفة واجزاء من الطابق الثالث للمنزل، و" لوال 
عناية الله ولطفه وانتباهنا بسرعة لكان المنزل احترق بالكامل وبكل 

ما فيه من سكان وآثاث"..
دمار وخراب..

من جانبه قال بدر علي أحد سكان حي شارع الزراعة: إنه وأفراد 
أسرته استيقظوا صباح االربعاء على أصــوات عشرات االنفجارات 

الكبيرة والمتوسطة والخفيفة تدوي في سماء المنطقة.. 
وأضاف : " انه وأثناء خروجه للشارع لمعرفة اسباب االنفجارات 
الغريبة وجد نوافد عدد من المنازل القريبة من مسكنه قد تهشمت 
زجاجاتها وانتشرت على جدرانها ثقوب وحفر كثيرة ناتجة عن 

سقوط قنابل صغيرة عليها ُعرف باالخير انها عنقودية "..
انتهت سيارتي..

في حين يؤكد اسامة نعمان -احد قاطني منطقة السنينة ويملك 
سيارة اجرة- انه تفاجأ عند خروجه من منزله للذهاب لدوامه بأن 
سيارته المركونة بالقرب من المنزل قد اصابتها احدى القنابل الناجمة 

عن تلك االنفجارات التي وصفها بالمرعبة.. 
مشيرًا الى ان قذيفة اصابت مقدمة سيارته ما ادى الى احتراق الجزء 

االمامي كاماًل..

وبدا اسامة منزعجًا ومرتبكًا في نفس الوقت ، وال يدري من يحمل 
مسئولية ما حدث لسيارته ،وقال : حتى وأنا أعلم أن العدوان السعودي 
وراء ذلك، لكن هل سيعوضني بدل سيارتي المنتهية؟.. أأطالب 
بتعويضي من دولة دمرت كل شيء جميل في وطني من بنية تحتية 
وجيش ومؤسسات وجسور ومصانع ومــدارس ومستشفيات وو.. 

الخ..؟!
قتل الناس..

وبدوره وصف الحاح حسن احمد -وهو صاحب محل تجاري متضرر 
بشارع 16 -الحادثة بالخطوة الخطيرة التي اقدمت فيها مملكة آل 
سعود على قصف مناطق حيوية وتجمعات سكانية بالعاصمة بقنابل 

عنقودية محرمة دوليًا.
وقال: إن الهدف الوحيد من ذلك العمل الذي وصفه بـ االجرامي 
الجبان والخطير، هو قتل الناس وحصد اكبر عدد ممكن من القتلى 

والجرحى في صفوف المدنيين..

مصادر..
وفي الوقت الذي كشف مصدر أمني أن النوع المستخدم من القنابل 
العنقودية في صنعاء ُيدعى سي بي يو 58 والتي تحتوي في الصاروخ 
الواحد على 650 قنبلة بحجم كرة البيسبول..  اكد مصدر عسكري 
استخدام طيران العدوان السعودي عددًا كبيرًا من القنابل العنقودية 
المحرمة دوليًا في قصفه االخير الحياء سكنية في صنعاء ، وقال إن 
ذلك ادى الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، وهو االمر الذي اكدته 

مصادر طبية محلية.
وأوضحت مصادر محلية ان سقوط قنابل عنقودية على مناطق 
حيوية وسكنية بالعاصمة خلف دمارًا واسعًا في المنازل والممتلكات 
، مؤكدة أن ذلــك يأتي بعد يومين من تحذيرات االمــم المتحدة 

بخصوص استخدام القنابل العنقودية في الحرب على اليمن..
وقالت: إن العشرات من تلك القنابل المحرمة دوليًا لم تنفجر بعد ما 
يشكل خطرًا وتهديدًا لحياة المواطن في تلك المناطق.. واعتبرت 
ان تلك القنابل تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة العشرات من المواطنين 
بالعاصمة بعد انتشارها في أحياء عدة كقنابل موقوتة تنفجر بمجرد 

مالمستها..

»الميثاق« زارت األحياء المتضررة

مواطنون يروون فاجعة األربعاء الدامي

اكدت  منظمة هيومن رايتس ووتش  ان  قوات تحالف العدوان قصفت  العاصمة صنعاء بقنابل عنقودية 
مح��رم اس��تخدامها دولي��ًا، وهذه ش��هادة دولية تؤكد  ما تع��رض  له العاصمة فج��ر االربعاء من قصف  
عدواني ش��نته الطائرات الس��عودية واسفر عن س��قوط العديد من الش��هداء والجرحى من المواطنيين  

االبرياء ..
»الميثاق« تنشر نص تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التالي :

السعودية تحرق صنعاء بقنابل عنقودية
هي�ومن راي�تس

تعرضت عدد من األحياء السكنية وسط العاصمة صنعاء فجر االربعاء الماضي لقصف جوي بالقنابل 
العنقودية المحرمة دوليًا والتي تدخل في اطار اسلحة الدمار الشامل..

سكان محليون وسط العاصمة قالوا : ان الطيران السعودي القى قنابل عنقودية وانفجرت معظمها 
بمنازل المواطنين والشوارع العامة وألحقت أضرارًا بالغة في ممتلكاتهم.. 

»الميثاق« زارت عددًا من االحياء السكنية بالعاصمة صنعاء كحي الكويت والدائري الغربي وحي جامع 
ب��ال وهائ��ل والزراعة والذيبة ، وش��ارعي 20 ، 16، ومنطقة الس��نينة ، واحياء اخرى س��قطت فيها 

القنابل العنقودية..

»الميثاق«: ماجد عبد الحميد


