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مقدمة
ظهیرة السابع من شهر أبریل 2019، دوى انفجار 
منطقة  في  الراعي  الشهید  مدرسة  جوار  كبیر 

سعوان في العاصمة صنعاء. 

والشوارع  بالطالبات،  ممتلئة  المدرسة  كانت 
المحیطة بالمدرسة تعج بالعائدین إلى منازلهم حین 
بدأ دخان أبیض یتصاعد من سقف ورشة لتشكیل 
األلومنیوم، تبعته انفجارات متفاوتة القوة، تسبب 
وإحداث  تماما،  الورشة  مبنى  نسف  في  أقواها 

أضرار متفاوتة في المنازل المجاورة. 

وتزامن االنفجار مع حدوث حالة هلع في أوساط 
المدرسة  ممرات  في  تدافعن  اللواتي  الطالبات 
صعوبة  من  وضاعف  للدهس،  بعضهن  وتعرضت 
الموقف مواجهة الطالبات ألبواب الطابق الثاني 
بعض  فاضطر  مغلقة،  وهي  الدرج  إلى  المؤدیة 
بعض  وتسلق  الثاني،  الطابق  من  للقفز  الطالبات 
العالقة،  إلى طفلته  الوصول  لیتمكن من  األهالي 
كان مشهدا مریعا، ووصفه بعض األهالي بأنه جزء 

من یوم القیامة. 

هذا  یعد   ،2014 أیلول  في  الحرب  بدایة  منذ 
حیث  من  تأثیرا  الحوادث  أكثر  من  واحدا  االنفجار 
یثبت  أنه  كما  بسببه،  قتلوا  الذین  األطفال  عدد 
الیمن لم  القتال في  أكثر من ذي قبل أن أطراف 
الحرب،  في  الدولي  القانون  لقواعد  تكترث  تعد 

وتطبیق قواعد األمان بحق المدنیین، حیث تتعمد 
للمزایدات  الضحایا،  هذه األطراف استخدام ورقة 
السیاسیة، والتجییش ضد الطرف اآلخر، دون التزام 

أخالقي أو قانوني بحمایة المدنیین. 

إن تراخي المجتمع الدولي في معاقبة المتسببین 
في انتهاكات حقوق اإلنسان، ساهم في تشجیع 
االنتهاكات،  من  مزید  ارتكاب  على  القتال  أطراف 
 9 في  صعدة  أطفال  باص  قصف  بعد  خاصة 
الدولي  المجتمع  2018، واستمرار عجز  أغسطس 
بحق  الدولیة  الجنائیة  المساءلة  ملف  تحریك  عن 

منتهكي حقوق اإلنسان في الیمن. 

بدون ضمانات جادة بإحقاق العدالة في انتهاكات 
المساءلة  وتحریك  الیمن،  في  اإلنسان  حقوق 
في  المنال  بعید  سیكون  االنصاف  فإن  الجنائیة 
سراب،  عن  حدیث  السالم  عن  والحدیث  الیمن، 
ثقافة  استمرار  على  سیشجع  بل  للوهم،  وتوزیع 

اإلفالت من العقاب. 

خلف  من  القادمة  العدالة  بانتظار  الیمنیون  مازال 
أطراف  بجلوس  األمل  فقدانهم  بعد  الحدود، 
سالم  اتفاق  وتنفیذ  سالم،  طاولة  إلى  الصراع 
لممارسة  لیعودوا  الطمأنینة،  لهم  یجلب  شامل 
حیاتهم في سالم، ویذهب أطفالهم إلى المدارس 

دون أن تقض مضاجعهم هواجس الفقد. 
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التي  األعیان  »كافة  بأنها:  المدنیة  األعیان  تعرف 
لیست هدفًا عسكریًا والتي تهدف لخدمة األغراض 
المدنیة، في حال التعرض لها او تدمیرها ال یحقق 

میزة أو نصرًا عسكریًا«.  

وهي تشمل جمیع المنشآت المدنیة من مساكن 
ال  مدنیة  وأعیان  ومدارس  ومستشفیات  ومبان 
الزراعیة  والمناطق  عسكریة  ألغراض  تستخدم 
الخدمیة  والممتلكات  والماشیة  والمحاصیل 
الخیریة  واألعمال  العبادة  ودور  والحكومیة 
التاریخیة  واآلثار  والعلمیة  الفنیة  والمؤسسات 

والمتاحف والمؤسسات الثقافیة والتربویة. 

وقد عنیت هذه األماكن بحمایة خاصة لما لها من 
المادة  نصت  فقد  إنسانیة  ومكانة  بالغة  أهمیة 
التفاقیة  األول  اإلضافي  البروتوكول  من   )53(

جنیف لعام 1977. 

تحظر األعمال التالیة، وذلك دون اإلخالل بأحكام 
الثقافیة  األعیان  بحمایة  المتعلقة  اتفاقیة الهاي 
في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاریخ 14 أیار / 

مایو 1954 وأحكام المواثیق الدولیة األخرى 

الخاصة بالموضوع:   

الموجهة 	  العدائیة  األعمال  من  أي  ارتكاب 
ضد اآلثار التاریخیة أو األعمال الفنیة أو أماكن 
العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي 

للشعوب.  

استخدام مثل هذه األعیان في دعم المجهود 	 
الحربي.  

بعنایة  المدارس  تحظى  المنطلق  هذا  ومن 
خاصة، واهتمام كبیر من قبل المجتمع الحقوقي، 
الرتباطها الكبیر باألطفال، التي منحها البروتوكول 

 خلفية قانونية 



النزاعات  أثناء  1977 حمایة خاصة  لعام  األول 
یكون  أن  »یجب  على:  نص  حیث  المسلحة، 

لألطفال موضع احترام خاص« 

 4/3 المادة  في  الثاني  البروتوكول  أن  كما 
والمعونة  الرعایة  توفیر  »یجب  أنه  على  ینص 
لحمایة  إلیه  یحتاجون  الذي  بالقدر  لألطفال 
ومن  الدولیة،  غیر  النزاعات  خالل  لألطفال 
المباشر،  االستهداف  المدارس  تجنیب  ذلك 
خطرا  یشكل  أن  یمكن  ما  كل  عن  واالبتعاد 
علیهم كتخزین أسلحة، أو بناء مواقع عسكریة، 
حیاتهم  على  خطرا  تشكل  قد  منشآت  وبناء 

وسالمتهم.  

من  الیمن،  في  المسلح  النزاع  إلى  وبالنظر 
التي  المیدانیة،  والتقاریر  اإلحصائیات،  خالل 
بالقصف  المدارس سواء  إلى استهداف  تشیر 
المباشر، أو اتخاذها ثكنات عسكریة، أو مخازن 
أسلحة، یعد اعتداء صارخا على حقوق الطفل 

في الیمن، وتعد على القانون الدولي. 

الدولي،  القانون  بموجب  محمیة  المدارس 
تهدید  أي  تشكل  ال  حیث  جنیف،  واتفاقیات 
عسكري ألي طرف، وبنفس القدر من التحریم 
ال یجور استخدام المدارس ألي غرض عسكري 
أن  ویجب  األطراف،  من  طرف  أي  قبل  من 
النزاع، خاصة  تحظى باهتمام من قبل أطراف 
وتزداد  سكنیة،  أحیاء  في  وقوعها  حالة  في 
اكتظاظها  حالة  في  والحرص  العنایة  هذه 
مدرسة  في  الحال  هو  كما  الصغار  بالتالمیذ 
هدفًا  تشكل  ال  التي  صنعاء،  في  الراعي 
عسكریة بأي شكل من األشكال، واستهدافها 
للخطر  تعریضها  أو  المباشر،  بالقصف  سواء 
المتفجرة  المواد  أو  تخزین األسلحة  من خالل 
للقانون  وانتهاكا  جریمة،  یعد  منها  بالقرب 

الدولي اإلنساني، وخاصة اتفاقیة الهاي.



ذات 	  السكنیة  األحیاء  من  سعوان  حي  یعد 
الشمال  إلى  یقع  العالیة،  السكانیة  الكثافة 
الشرقي من أمانة العاصمة، وتسكنه اآلالف من 
األسر المتوسطة واألسر ذات الدخل المحدود 
والفقیرة، ویتكون من عدد من األحیاء والحارات 

منها الحضریة ومنها الشعبیة. 
التي 	  الحرب  عن  بمنأى  سعوان  حي  یكن  لم 

تعصف بالیمن منذ سبتمبر 2014، فقد تعرضت 
المدینة لثالث حوادث تعد من أعنف الهجمات 
تعرضت  حیث  العاصمة،  أمانة  شهدتها  التي 
حارة ال ِّ شعب لغارة جویة لیلیة من قبل طیران 
التحالف في شهر مایو 2015، سقط على إثرها 
عدد من القتلى والجرحى غالبیتهم من األطفال 
حادثة  تلتها  منازل،   )5( عدد  ودمرت  والنساء 
قصف طیران التحالف لمدینة العمال منتصف 
شهر رمضان من نفس العام، راح ضحیتها عدد 
من المدنیین بین قتیل وجریح جمیعهم من فئة 

المهمشین وأغلبهم نساء وأطفال، وتلتها عدد 
العسكریة  الطبیة  العیادات  على  الغارات  من 
المجاور لها خالل  المهندسین  ومعسكر سالح 
تركت  الغارات  تلك  جمیع  الماضیة،  الفترات 

خسائر في أرواح المدنیین وممتلكاتهم. 
تقریرنا 	  محور  سعوان،  بمدینة  األربعین  حي 

هذا، یقع إلى الشمال من دوار األربعین شمال 
شرق مدینة صنعاء، ویعد من األحیاء الجدیدة 
واآلهلة بالبناء یتفرع منه غربا شارع )24( والذي 
منذ  منشأة  الومنیوم  تصنیع  ورشة  فیه  تقع 
سنتین تقریبا على مساحة 400 متر مربع تقریبا، 
ومؤخرا الحظ السكان ربط الورشة بصهریج غاز، 
في  لقیادي  باعها  السابق  مالكها  إن  ویقال 
ملیشیا الحوثي، غیر أن المنظمة لم تتمكن من 
االطالع على وثائق ملكیة المنشأة للتأكد من 

دقة هذه المعلومات. 

تعريف
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 خالصة
حصلت سام على تقییم خبیر عسكري عمل في 	 

مجال التصنیع العسكري في القوات المسلحة 
والصور  الفیدیو  مقاطع  علیه  عرضنا  الیمنیة، 
أن  یعتقد  إنه  وقال  المتوفرة،  الفوتوغرافیة 
ضرب  أو  جوي  صاروخ  بفعل  یكن  لم  االنفجار 
طیران بل نتیجة فعل داخلي من الورشة نفسها 
وصل  والذي  االنفجار  خلفه  الذي  المدى  وأن 

إلى مسافة)5كم( مربع ناتج عن مواد شدیدة 
رؤوس  لتصنیع  تستخدم  كانت  ربما  االنفجار، 

صاروخیة تستخدم في العملیات العسكریة« 
نتج عن االنفجار وفاة ما ال یقل عن )14( من 	 

فئات  من  غالبیتهم  المدارس  وطالب  طالبات 
جرح  فیما  الحادث  لموقع  المجاورة  األطفال 

العشرات من طالب المدارس ومن المدنیین 
عن  نتج  كما  الحادث،  لموقع  المجاورین 
الحادث مقتل وإصابة عدد من عناصر ملیشیا 

الحوثیین المتواجدین في المعمل ومحیطه 	 
وقت االنفجار لم نتمكن من الحصول عن أي 

معلومات عنهم. 
تسبب الحادث بصدمات نفسیة شدیدة 	   -

المدارس  في  وخاصة  األطفال  لفئات 
للمدنیین  وأیضا  االنفجار  بمربع  المحیطة 

القریبین من موقع الحادث. 
ومتوسطة 	  جسیمة  بأضرار  االنفجار  تسبب 

في محالت تجاریة ومساكن عدة تبلغ أكثر 
من 

تلك 	  حصر  تم  تجاري،  ومحل  مسكن   200
األضرار من قبل السلطات. 
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االجواء السائدة يوم الحادثة

 	 7 األحد  یوم  من  صباح  السابعة 
معتاد  هو  وكما   ،2019 أبریل 
المدارس  إلى  الطالب  حركة  تبدأ 
إلى  والموظفون  والجامعات 
واألمهات  اآلباء  دع  وَّ  أعمالهم، 
أمل  على  المدارس  إلى  أطفالهم 
إال  المساء،  في  بسالم  عودتهم 

أن الفاجعة كانت أسبق. 

فرضت 	  بساعات  الواقعة  قبل 
لملیشیا  تابعة  وأطقم  قوات 
مكان  على  أمنیا  طوقا  الحوثي 
من  الناس  تمنع  وكانت  الواقعة 
االقتراب من المكان وفقا لشهادة 
بأنه  أحد سكان الحي الذي أفادنا 
محیطة  عسكریة  أطقما  شاهد 
المارة  ویمنعون  الواقعة  بمكان 

من االقتراب منه. 

اطقم مسلحة...وطوق امني..أجواء  االنفجار 
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مدرسة  من  القریبین  المدنیین  مشاهدات  بحسب 
باحثو  سجل   ، االنفجار  فیها  وقع  التي  سعوان، 
ما  لحظات  عن  مهمة  مالحظات  »سام«  منظمة 

قبل االنفجار وتمثلت في التالي : - 

دخان ابيض كثيف
يعانق عنان السماء
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صباحا 	  والنصف  عشر  الحادیة  الساعة  في 
الورشة  أبیض كثیف من سقف  تصاعد دخان 
في  عالیة  لمسافة  وارتفع  الحدث(  )مكان 
داخل  مختلفة  أماكن  من  وشوهد  السماء، 

مدینة صنعاء. 
صور 	  التقاط  الناس  من  العدید  استطاع 

انفجارات  أصوات  سجلت  فیدیو  ومقاطع 
صغیرة داخل الورشة.  

الدخان بدقائق تصاعدت ألسنة 	  عقب تصاعد 
بعدها  تقریبا  أمتار   )4( األحمر لمسافة  اللهب 
حدث االنفجار األكبر من داخل الورشة والذي 
نسف مبنى الورشة والسور المحیط بها بشكل 

كلي إضافة لمنازل مجاورة. 
مدرسة الراعي للبنات تقع على بعد )400( متر 	 

إلى الغرب من الورشة كان لها النصیب األوفر 
بحالة شدیدة  االنفجار  تسبب  إذ  الضحایا،  من 
وزجاجات  الشظایا  وتناثر  والهلع  الخوف  من 
المباني، وتدافعت الطالبات من أعلى المبنى 
ودهس الطالبات بعضهن البعض في الممرات 

من  سحابة  المنطقة  غطى  وقد  والدرج، 
اآلباء واألمهات  والغبار واألتربة وكان  الدخان 
في حال صدمة، الكثیر هرعوا من منازلهم إلى 
نتیجة  ورعب  خوف  حالة  في  وهم  المدرسة 
الذي تسبب لهم في منازلهم وحال  االنفجار 
كال منهم: هل سأجد ابنتي على قید الحیاة؟  

الجهة 	  إلى  تقع  األهلیة  األحقاف  مدرسة 
مسافة  عنها  وتبعد  الورشة  من  الشرقیة 
)300( متر نالها نصیب من الحزن واألسى حیث 

أصیب بعض طالبها نتیجة االنفجار . 
الواقعة 	  مكان  في  االنفجارات  استمرت 

لساعتین تقریبا عقب االنفجار الكبیر.  
عقب الحادث مباشرة هرعت مزید من قوات 	 

من األمن والشرطة ومسلحین مدنیین تابعون 
األطواق  من  عددا  وضربوا  الحوثي  لملیشیا 
األمنیة حول مكان الواقعة ومنعوا أي شخص 
حال  الذي  األمر  نهائي،  بشكل  االقتراب  من 
دون وصول فریق المنظمة إلى مكان الواقعة 

للمعاینة وجمع المعلومات. 
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األول 	  الیوم  صباح  من  األمني  الطوق  استمر 
حتى الیوم الثاني تم خاللها رفع كل ما تبقى 
من اآلثار التي خلفها االنفجار، واستمر الطوق 

األمني خالل الیوم الثاني. 
الیوم 	  في  للرجال  احتجاجیة  وقفات  تنفیذ  تم 

الثاني وللنساء في الیوم الثالث. 
ورغم المخاطر وصعوبة الوضع األمني وانتشار 	 

عناصر األمن الوقائي من الرجال والنساء والذین 
یعملون بشكل خفي وینقلون صورة لكل من 
كل  ویراقبون  طیران  قصف  الواقعة  أن  حضر 
من ینقل صورة مغایرة لما أعلنوه فقد تمكن 
مكان  أقرب  إلى  الوصول  من  المنظمة  فریق 
الیوم  مساء  من  الخامسة  في  الواقعة  من 
األول، حیث تمكنا من معاینة مسرح الواقعة 

عن قرب وكانت الصورة كما یلي:  
أحاط الحوثیون مكان الواقعة بحراسة مشددة 	 

قاموا  كما  االقتراب،  من  الناس  ومنعوا 
وهناك  التصویر،  حاول  من  على  باالعتداء 

وأغلقوا  التقریر،  هذا  في  موثقة  وقائع 
واألطقم  بالمسلحین  وطوقوها  المنطقة 
منعا من أي تصویر أو اقتراب، واكتفینا حینها 
بالمشاهدة من أقرب نقطة سمح لنا بالوصول 
ورشة  لبقایا  واسعة  مساحة  وشاهدنا  إلیها، 
على امتداد »عشر لبن » حولها مبان متباعدة، 

تتوسطها الورشة المنفجرة. 
من جهة الشرق مبنى واحد مسلح طابق واحد 	 

فقط، وجهة الغرب بیوت كثیرة وأرضیة بیضاء، 
منزل  أمتار  أربعة  بعد  وعلى  الشمال  ومن 
»معین الفایق » الذي دمر بالكامل مع منزل 
كلي  »تدمیر  منازل  أربعة  عمه«  وابن  أخویه 
الفایق«  وعلي  الفایق  جمال  الفایق.  »بسام 
وفي الجنوب مبان تبعد شارع واحد من موقع 

االنفجار. 
تضرر بسبب االنفجار قرابة )200( منزل ومحل 	 

تجاري بین أضرار متوسطة وخفیفة. 
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وصول ومباشرة التحقيق بشكل سري وخفي.	 
حتى 	  األول  اليوم  في  األمني  الطوق  استمر 

صباح اليوم الثاني تم خاللها رفع كل ما تبقي 
من اآلثار التي خلفها االنفجار، واستمر الطوق 

األمني خالل اليوم الثاني.
اليوم 	  في  للرجال  احتجاجية  وقفات  تنفيذ  تم 

الثاني وللنساء في اليوم الثالث.
ورغم المخاطر وصعوبة الوضع األمني وانتشار 	 

عناصر األمن الوقائي من الرجال والنساء والذين 
يعملون بشكل خفي وينقلون صورة لكل من 
كل  ويراقبون  طيران  قصف  الواقعة  أن  حضر 
من ينقل صورة مغايرة لما أعلنوه فقد تمكن 
مكان  أقرب  إلى  الوصول  من  المنظمة  فريق 
اليوم  مساء  من  الخامسة  في  الواقعة  من 
األول، حيث تمكنا من معاينة مسرح الواقعة 

عن قرب وكانت الصورة كما يلي: 
أحاط الحوثيون مكان الواقعة بحراسة مشدده 	 

ومنعوا الناس من االقتراب، كما قاموا بضرب 

واالعتداء على من حاول التصوير وهناك وقائع 
بإغالق  قاموا  كما  التقرير،  هذا  في  موثقة 
بالمسلحين  وطوقوها  بالكامل  المنطقة 
اقتراب،  أو  تصوير  أي  من  منعا  واألطقم 
واكتفينا بالمشاهدة من أقرب نقطة سمح لنا 
بالوصول إليها، وشاهدنا مساحة واسعة لبقايا 
مباني  حوله   " لبن  "عشر  امتداد  على  ورشة 

متباعدة، تتوسطها الورشة المنفجرة.
طابق 	  مسلح  واحد  مبني  الشرق  جهة  من 

وأرضية  كثيرة  بيوت  الغرب  واحد فقط وجهة 
بيضاء، والشمال وعلى بعد أربعه أمتار منزل " 
بالكامل مع منزل  والذي دمر   " الفايق  معين 
كلي  "تدمير  منازل  اربعه  عمه"  وابن  أخويه 
الفايق"  وعلي  الفايق  جمال  الفايق.  "بسام 
وفي الجنوب مبان تبعد شارع واحد من موقع 

االنفجار
تضرر في االنفجار قرابة 200منزل ومحل تجاري 	 

بين أضرار متوسطة وخفيفة.

 بقايا ورشة و مباني مدمرة 

األمن  عناصر  انتشر  حيث   ، االنفجار   مكان  على  امنيا  طوقا  فرضت  الحوثي  جماعة  أن  رغم 
الوقائي من رجال ونساء ؛ ةانتشروا بين الناس؛  ومنعوا التقاط اي صورة لبقايا االنفجار  أو إثارة 
التي خلفها ، بل اعتدت قاموا باالعتداء على كل من حاول التصوير؛ إال فريق المنظمة استطاع 

الوصول إلى أقرب نقطة لمعاوية آثار االنفجار، واألضرار التي خلفها
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شهادات تكشف الجزء
الخفي من االنفجار

لمعرفة تفاصیل أكثر عن أسباب االنفجار الذي أدى الى مقتل 
14 طالبة وإصابة عدد من المدنیین، إضافة إلى تضرر عدد 
كبیر من المنازل والمحال التجاریة، فقد التقى باحثو منظمة 
»سام« بعدد من الشهود، سواء الذین یسكنون بالقرب من 
المدرسة، أو ممن وقعوا ضحایا لهذا االنفجار , وقد حرصنا 
على  حفاظا   , حقیقیة  غیر  أسماء  ذكر  على  المنظمة  في 
سالمة الشهود , من أي مخاطر أمنیة قد یتعرضون لها من 

قبل سلطات ملیشیا الحوثي المسیطرة على المنطقة. 
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البعض . 1 تصوير  »أثناء  لسام:  قال  ن.ح  الشاهد 
من  القريبة  البيوت  بمنزل   حل  الذي  للدمار 
في  الدمار  وآثار  المتصاعدة  والنار  الورشة 
الورشة، وصلت أربعة أطقم محملة بمسلحين، 
تلفونه  أخذ  وأرادوا  الخاصة،  القوات  من 
فحاول احدهم منعهم  فقاموا بضربه بأعقاب 
اعترض  من  كل  بضربنا  فقاموا  كما    ، البنادق 
واخذوه فوق أحد األطقم إلى سجن المنطقة 
مدينة  شرطة  قسم  إلى  وبعضنا  الخامسة، 
إلى  الخامسة  المنطقة  في  وحبسونا  العمال، 

المغرب ثم أفرجوا عنا.
لها سنتين . 2 الورشة  لـ »سام«:  شاهد م.ع قال 

هي،  لمن  نعرف  ولم  الحي،  في  وجودها  من 
كانت ورشة أخشاب وألمنيوم، نرى أشياء تدخل 
الحديث،  نستطيع  ال  الناس  مثل  لكننا  وتخرج 
أنها  على  دليل  الصواعق  من  الشظايا  ووجود 

ورشة تصنيع للمتفجرات.
عبدالملك  كان قريب من االنفجار قال لـ »سام«: . 3

إنه في  يوم االنفجار الساعة 12 ظهرا كان قريب 
من الورشة »شاهدت أحد العمال كان في يده 
حديدة ويشحذ سلك بها ثم سمعته يصرخ في 

اصدقائه »اهربوا .ينفجر« وسمع صياح أطفال 
كان  التي  الثاني  االنفجار  يقع   ان  قبل  ونساء 
كبير , ودمر  منازل  بالكامل , وممتلكات اخري ( 

حسين شاهد عيان قال لـ »سام«: » كنت خارج . 4
المنزل وصلت الى جنبه، سمعت االنفجار األول 
جاء  بقوة، وعندما مشيت مسافه  أجري  كنت 
فوقي،  شيء  وكل  انبطحت  الثاني  االنفجار 
جارنا  وشفت  قمت  ثم  الدمار  تحت  انتظرت 
بعيدا  بهم  يهرب  وهو  أطفاله  مع  مغبر  وهو 
من المكان، وكنت أصيح  كان الدمار يعطي كل 
شيئ , والناس يهربوا , متأثرين من البارود الذي 

جاء من الورشة«

زين الدين  شاهد ثالث  قال لسام: »كان القارح . 5
) االنفجار(  األول صغير كأنه انفجار دبه )أنبوبة( 
غاز، عندما كان العامل يصرح في زمالئه اهربوا. 
وكان  الثاني  )االنفجار(  القارح  جاء  وبعدها 
ثم   , أخرجت مسرعا  وعندما  األول،  أقوى من 
منازلنا  امتألت  األقوى  الثالث  االنفجار  جاء 
بالشظايا والبارود والصواعق، والزالت الشظايا 

موجودة.«
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الشاهد » ع . أ . ص »یقول عندما كنت وابنتي . 6
الصغیرة بالقرب من جامع المراون في الساعة 
نسمع  ولم  أوال  االنفجار  سمعنا  ظهرا   12
من  أبیض  كثیف  دخان  ورأیت  طیران،  صوت 
انا وابن  للمنزل، وذهبت  بابنتي  بعید فرجعت 
كریمتي إلى المدرسة لوجود بنات أخي وأختي 
هناك، وكنا نسمع انفجارات متتابعة، دخلنا إلى 
تتدافع  واألهالي  محزنا  منظرا  كان  المدرسة 
لبناتهم، رأیت حوالي 15 طالبه فوق بعضهن 
كانت إحداهن تؤشر لي أن أنقذها وأخي كذلك 
لم  والعویل، فسحبتها واألخرى  الصراخ  وكان 
بالبنات  یدفعوا  الناس  في  فصحت  أستطیع 
للداخل الالئي علي الساللم للتمكن من إنقاذ 
الذي  وآخرهن  الفتیات  سحب  تم  الفتیات، 

رأیتهن طالبتان قد لفظن أنفاسهن« 
لسام: . 7 شهادته  في  قال  ع(   . ع   ( الشاهد 

»عند وقوع االنفجار على المصنع القریب من 
المدارس توجهت للموقع حیث كانوا األهالي 
أبنائه،  عن  یبحث  منهم  كل  للمدرسة  یهبوا 
لمكان  المجاورة  األسر  من  العدید  صادفت 
أماكن  إلى  بیوتها  من  تهرب  وهي  القصف 
أخرى، نقلت منهم من استطعت وأنا استمع 
إلى دعاء النساء والرجال أن ینتقم اهللا منهم، 

ابنائهن،  عن  یبحثن  األمهات  صراخ  سمعت 
فقدن  وطالبات  علیهن  أغمي  طالبات  رأیت 

حیاتهن« 
الشاهد / ) ح . أ . ن ( – 58 عام – أفادنا بقوله: . 8

على  أقوم  الذي  للمنزل  المجاورة  »الورشة 
حراسته كانت تشتغل في مجال صناعة أبواب 
االخیرة  الفترة  وفي  األلومنیوم  من  نوافذ  و 
وتوصیلها  بجانبها  غازل  محطة  استحداث  تم 
متنها  على  سیارات  تأتي  وكانت  بالورشة، 
مسلحین من وقت إلى آخر، مما زاد مخاوفنا 
كثیف  دخان  تصاعد  الواقعة  یوم  وفي  أكثر 
انفجارات خفیفة  الورشة وسمعت  من وسط 
وبعدها سمعت صوت صاروخ وحدث االنفجار 
وفقدت الوعي ولم أستیقظ إال بعد أن صبوا 

علي الماء« 
جوار . 9 تسكن  عام   -50 )سعیدة(  الشاهدة 

في  »سمعت  بقولها  أفادتنا  الراعي  مدرسة 
البدایة صفیر من الهنجر الذي تقع فیه الورشة 
استمر لمدة 10 دقائق بعدها شاهدت دخان 
حصل  وبعدها  كثیف  بشكل  یتصاعد  أبیض 
االنفجار« وبسؤالها هل سمعت صوت طیران؟ 

أجابت: ال. 

شهادات ومعاينه من قرب
في اليوم الثالث لالنفجار ذهب باحثي سام , مره أخرى إلى المنطقة ، مكان االنفجار ,  وكان موقع 
االنفجار ما يزال مطوقا من أفراد مسلحين يتبعون مليشيا الحوثي، قابلنا بعض السكان، وشاهدنا 
المكان من مسافة قريبة، لم يكن في أرضية الورشة آثار حفرة لقصف، وفي المنازل القريبة شاهدنا 
آثار الشظايا ووجدنا بعض الشظايا التي قال لنا السكان أنها من بقايا االنفجار والتقطنا لها بعض 

الصور الفوتوغرافية.
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االنفجار  بسبب  الطالبات  أصابت  التي  النفسیة  اآلثار  لرصد 
التالي  الیوم  المدرسة، في  زیارة  باحثو »سام« على  ، حرص 
عن  تبعد  والتي  الراعي  مدرسه  إلى  ذهبنا  حيث  لالنفجار. 

موقع الورشة المنفجرة حوالي 450 متر.
وجدنا بعض المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي، منعونا من 
من  المدرسة  وأثاث  الطالبات  أغراض  حماية  بحجة  الدخول 

السرقة.
كان مشهد الخوف مرسوم بوضوح في وجوه طالبات في 
على  بادیة  الحزن  ومشاعر  العیون،  في  الترقب  المدرسة، 

الجمیع. التقت سام ببعض الطالبات
12 عشر  الساعة  لـ »سام«: » في  قالت  الطالبة »حیاة« 
من  تخرج  الطالبات  كل  جعل  شدید،  انفجار  سمعنا  تقریبا 
الفصول وهن مذعورات بشكل كبیر، اختلطت أصوات البكاء 
االنفجار  وإنما  طیران  صوت  نسمع  ولم  الفزع،  وصاخات 
عدیدة،  صغیرة  انفجارات  مع  ثاني  انفجار  وبعده  األول 
تدافعت الطالبات إلى الساللم وجدت نفسي بینهن وسط 
االزدحام وبالكاد استطعت الخروج بعدما جرحت في رجلي، 
ورأیت كثیر من البنات فوق بعض، كنت خائفة، وبحثت بین 

الناس عن إخوتي ثم ركضت إلى المنزل« 

المـــــأســـاة في
عيون الطالبات



المعلمة« د.م« تقول في شهادتها لـ »سام« 	 
إنها لم تسمع صوت طیران »كان صوت االنفجار 
الساللم  إلى  یتدافعن  الطالبات  جعل  شدید 
مع  خلفهن  وأشیاءهن  حقائبهن  وترك  بقوة 
الحركة  أستطع  لم  أنا  الشدید،  والفزع  الصراخ 
الني احتبست وسط الطالبات وشعرت بصعوبة 
في التنفس وكاد یغمى علي وأنا أرى الفتیات 

تحت قدمي« .  
لـ 	  قالت  سنوات«  »عشر  مالك   « الطفلة 

للبنات  تقول  للفصل  زمیلتي  دخلت  »سام«: 
» في سحابة كبیرة في السماء، خرجنا نشوف 
خافین  البنات  شدید«  األول  االنفجار  »فكان 
خفیفة  انفجارات  كان في  للساللم«  وهربن   «
أنا خفت وذهبت أبحث عن أختي حتى وجدت 
عمي وابن عمتي یبحثون عنا ورأیت الكثیر من 

الطالبات فوق بعضهن »  
الجریحة » مریم صالح عبد الیوسفي العمر 77 	 

من  قریب  منزلها  ذراعها،  في  بشظیة  أصیبت 
جولة األربعین، وبنات ابنتها یدرسن في مدرسة 
 12 الساعة  »في  »سام«:  لـ  تقول   « الراعي 
ظهرا سمعنا انفجار كبیر وسمعت الناس تصیح 
أن االنفجار بمدرسة الراعي، طار عقلي ولبست 
حدث  الطریق  وفي  للمدرسة  خارجة  بسرعة 
یدي،  في  بالشظیة  أشعر  ولم  الثاني  االنفجار 
وقتها، كنت أمشي وأنا أبكي وأسمع انفجارات 
متتالیة، وعقلي عند أوالد بنتي، وجدني شخص 
من المارة وانا اتخبط من نزیف الدم فأسعفني 
إلى مستشفى خاص وهناك رأیت طالبات جثث 
لو  مفجوعة  وكنت  علیهن  مغمي  وطالبات 

بناتنا هناك«. 

وبجانبها كانت ابنة ابنتها« أمة العلیم ابراهیم المسوري« 
الطالبات  تدافع  أثناء  رجلها  في  أصیبت  سنة،   14 العمر 
قالت لـ »سام«: » سمعنا انفجار وقت الظهر ومن الخوف 
علي  وأغمي  البنات،  بین  احتشرت  الساللم،  إلى  هربنا 
وجدت نفسي بالمشفى« الضحیة مازالت تعاني من حالة 
نفسیة، وخوف شدید كما ذكرت جدتها وأمها، وتفزع من 

النوم وهي تصرخ، وقالت إنها »لن تعود للمدرسة.« 
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دمار طال
كل شيى

الذي  للمربع  زيارة  من  بأكثر  سام  فريق  قام 
األضرار  معاينة  تم  حيث  الحادث  فيه  وقع 
التي لحقت بالمباني والمحالت والمنازل وقد 
تفاوتت األضرار وكان أشدها جسامة االقرب 
واجهت  شاهدنا  حيث  الواقعة،  مكان  من 
كلي  بشكل  دمرت  ومنازل  تجارية  لمحالت 
تم توثيق البعض منها بمقاطع فيديو وصور 
ومقابالت لضحايا، والمثير للدهشة ان نطاق 
الحادث واالضرار التي تسبب بها قد وصل إلى 
مسافة كبيرة وصلت إلى 5كم مربع ، وتقدر 
والخاصة  العامة  والمباني  التجارية  المحالت 
منزل   )200( من  أكثر  لألضرار  تعرضت  التي 
مألوفا في  ليس  األمر  ، وهذا  تجاري  ومحل 
أن  إذ  الطيران  مصدره  يكون  الذي  القصف 

أضراره ال تصل إلى هذا المدى .
أكثر  الحادث  خلفها  التي  النفسية  األضرار 
والطالب  األطفال  لدى  حصرها  يتم  ان  من 
يعاني  حيث  الحي  في  والنساء  والطالبات 
لهم  تسبب  الذي  االنفجار  أثر  منهم  الكثير 
لن  أثرها  بإصابات ونوبات قلق وخوف وفزع 

يزول قريبا.



ملیشیا الحوثیین سارعوا إلى تحمیل »قوى 	 
العدوان« مسؤولیة االنفجار، وأعلنوا في بیان 
مدرسة  استهدف  طیران  قصف  الحادثة  أن 
للتعلیم االساسي بمنطقة سعوان، واستمروا 
بمكان  االحتجاجیة  والوقفات  الحشد  في 
الواقعة على مدار ثالثة أیام، وفي یوم األربعاء 
تم تشییع الضحایا إلى مثواهم بحضور شعبي 
الحوثي،  ملیشیا  من  قیادات  حضر  كما  كبیر، 
ونقلت وسائل اإلعالم التابعة للحوثیین وقائع 
من  مزید  لحشد  منها  استفادت  كما  الجنازة، 

المقاتلین. 
الواقعة 	  بعد  عاجل  خبر  وفي  الحدث  قناة 

بساعتین أعلنت أن قوات التحالف استهدفت 
معسكر للحوثیین )بسعوان( شرق صنعاء، وجاء 
أعلنت عنه سلطات  لما  االعالن موافق  هذا 

ملیشیا الحوثي في صنعاء  
الناطق 	  العربي وعلى لسان  التحالف  قوات 

تصریح  في  المالكي  تركي  العقید  الرسمي 
لقناة )سكاي نیوز( مساء الواقعة أن االنفجار 
في  انفجار  عن  ناجم  صنعاء  في  وقع  الذي 
والمتفجرات،  السالح  لصناعة  حوثي  معمل 
عملیة  أي  نفذ  قد  التحالف  یكون  أن  ونفى 
داخل العاصمة صنعاء في ذلك الیوم، وكانت 
هناك غارات استهدفت معسكر عمد بسنحان 

وأخرى في نهم. 
غریفیت 	  مارتن  للیمن،  األممي  المبعوث 

عن  عبر  لصنعاء  زیارة  في  یومها  كان  والذي 
منطقة  في  مدنیین  ضحایا  لسقوط  أسفه 
موقعه  عبر  له  بیان  وفي  بصنعاء،  سعوان 

الرسمي قال: إنه لیؤسفني سماع خبر الوفاة 
طالبات  من  وغالبیتهم  لمدنیین  المأساویة 
المدارس صغار السن، وتقدم بتعازیه للمتضررین 

ولكل المدنیین في أرجاء البالد  
الیمن، 	  في  االنسانیة  الشؤون  منسقة 

المتحدة  األمم  منّسقة  قالت  غراندي.  لیز 
غراندي  لیز  الیمن  في  اإلنسانیة  للشؤون 
وحمایة  السكان  حمایة  إن  صحفي:  بیان  في 
مبادئ  هي  الیمن  في  المدنیة  التحتیة  البنیة 
ویتم  اإلنساني،  الدولي  القانون  في  أساسیة 
الذي  الوقت  في  حتى  المبادئ  هذه  انتهاك 
تكافح فیه األمم المتحدة لمعالجة أسوأ أزمة 
لألمن الغذائي في العالم وإحدى أسوأ حاالت 
تفّشي الكولیرا في التاریخ الحدیث، وأوضحت 
14 شخصًا  التقاریر األّولیة تشیر إلى مقتل  أن 
مدنیًا في غارة جویة أمس األول، منهم خمس 
في  المدنیین  من  العشرات  وجرح  طالبات، 
مدیریة شعوب بمدینة صنعاء، وأضافت: «إن 
التسبب في مثل هذا العدد المرّوع من القتلى 
والجرحى عمل عبثي، ونتقّدم بأحر تعازینا ألسر 
لفهم  الجهود  كافة  تبذل  أن  ویجب  الضحایا، 
إلى وقوع هذه  أّدت  التي  الحقیقیة  الظروف 

المأساة». 
الحكومة 	  في  اإلنسان  حقوق  وزیر 

الشرعیة د.محمد عسكر  في تغریدة له على 
للتحقیق  الوطنیة  اللجنة  دعا  بتویتر  صفحته 
في ادعاءات انتهاكات حقوق االنسان بالقیام 
بواجبها وكشف مرتكبي جریمة سعوان للرأي 

العام وتقدیم ملفاتهم للقضاء  

مواقف وردود عن الحادثة 

20

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

االنفجار الغامض

2019

بحي سعوان- اليمن



كشف بأسماء ضحايا الواقعة
) الوفيات ( 
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ضحايا واقعه انفجار مدرسة الراعي بصنعاء 
٧ أبريل ٢٠١٩
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لمكان  باحثي منظمة   من خالل معاينة 
الفادة  واالستماع   ، قرب  عن  االنفجار 
شهود قريبين من مكان االنفجار  ؛ يتبين 
بورشة  يتعلق  واضح  غموض  هناك  أن 
الراعي  مدرسة  من  القريبة  األلمنيوم 
مجهول  االنفجار  بشأن  كبير  التباس    ،
بورشة  االنفجار  وعالقة   ، المصدر  
المتتالية  االنفجارات  هل   ، األلمنيوم 
داخل  خالل  بسبب  كانت   ، حدثت  التي 
وما   ، طيران  صاروخ  بسبب  أم   ، الورشة 
التي  بالصورة  االنفجار  توالي  تفسير  
 ، الشهود  من  أو سمعت  الناس  صورها 
أن  وتبادل االتهامات بين أطراف القتال ، 
جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة 
يتهم   الذي  العربي  والتحالف   ، صنعاء 
بتنفيذ غارات جوية على العاصمة صنعاء 
اطراف  من  محاولة   ، اليوم   ذالك  في 

عن  الجنائية  المسؤلية  من  لتهرب  لقتال 
الطالبات  من  العشرات  وإصابة  مقتل 
والطالب، وأن كنا في سام نرجح انفجار 
حدث لورشة المنيوم ، إال إن هذا الترجيح  
يضعنا مع المواطنين  والمجتمع الدولي 
حول    ، كبيرة  استفهام  عالمات  امام 
األعمال التي تضطلع بها الورشة ، وهي 
واقعه بجوار مدرسة الراعي في سعوان 
والتي وبعد ٤٠٠ متر عن المدرسة ، وهي 
 ، تامة    بسرية  محاطة  مجهولة  أعمال 
تحقيق جدي  إجراء  الذي يستوجب  األمر 
 ، الدولي  المجتمع  قبل  من  ومحايد 
لمعرفة أسباب االنفجار بجوار في الورشة 
استمرت  االنفجارات  توالي  وأن  خاصة   ،
كثيف  دخان  تصاعد  سبقة  طويل  وقت 

قبل االنفجار

االستنتاج



التوصيات 

المجتمع الدولي  
فتح تحقیق في واقعة مدرسة الراعي في منطقة سعوان شرق أمانة العاصمة , یوم االثنین 	 

بتاریخ 7/ ابریل / 2019 والذي تسبب بمقتل )14( من طالبات وطالب المدارس وجرح العشرات  

التحالف العربي:-  

تجنیب المدن , والمناطق اآلهلة بالسكان، بما في ذلك المنشآت العامة، أي ضربات جویة، قد 	 

تتسبب في إحداث أضرار بالمدنیین. 

والقریبة من 	  السكانیة  المناطق  االشتباك خاصة في  لبنك األهداف وقواعد  مراجعة شاملة 

المواقع العسكریة وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. 

 

ملیشیا الحوثي :- 
السماح بإجراء تحقیق جدي ومحاید في أسباب االنفجار الذي وقع بجوار مدرسة الراعي في 	 

منطقة سعوان شرق أمانة العاصمة، یوم االثنین بتاریخ 7/ ابریل / 2019، وتسبب بمقتل )14( 

من طالبات وطالب المدارس وجرح عشرات آخرین. 

, أي أخطار 	  العامة  , والمنشآت  السكانیة  المناطق  , وتجنیب  الدولي  القانون  االلتزام بقواعد 

عسكریة،بما فیها مخازن األسلحة، أو مواقع خدمات لوجستیة ألغراض عسكریة.  

منظمة سام للحقوق والحريات , جنيف
w w w . s a m r l . o r g
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