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أســتراليا  فــي  تأسيســه  تــم  حكوميــة،  وغيــر  ربحيــة  غيــر  منظمــة 
يســعى  كمــا  الّديمقراطيــة،  ثقافــة  ونشــر  تعزيــز  إلــى  ويهــدف 
وإيقــاف  االجتماعيــة  والعدالــة  اإلنســان  حقــوق  مبــادئ  لتحقيــق 
االنتهــاكات فــي دول الخليــج. ولــه الحــق فــي فتــح فــروع أخــرى فــي 
مناطــق أخــرى، ويكــون لــه شــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة 
وال يســتهدف مــن نشــاطه جنــي الربــح التجــاري. يســعى معهــد 
الخليــج للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ألن يكــون فــي مصــاف 
ــر المســاهمة  كبــرى المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان عب

فــي تحقيــق الســالم والعدالــة فــي دول الخليــج.

معهد الخليج
للديمقراطية وحقوق اإلنسان
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استهداف األعيان الثقافية والتاريخية

لمحة عامة

اآلثـار  • فـي  للشـعوب  والتاريخـي  الثقافـي  التـراث  يتمثـل 
والمبانـي واألماكـن الدينيـة والتاريخية والمتاحف من منشـآت 
دينية وجنائزية، كالمعابد والمقابر والمساجد والجوامع، ومباٍن 
حربيـة ومدنيـة، مثـل الحصون والقصـور، والقالع والحمامات، 
بحمايتهـا  جديـرة  تعتبـر  التـي  واألسـوار،  واألبـراج،  والسـدود 
ويكـون  المسـتقبل.  ألجيـال  أْمَثـل،  بشـكل  عليهـا  والحفـاظ 
علـم اآلثـار والهندسـة المعماريـة والعلـوم أو التكنولوجيـا، هو 
المعياريـة الواضحـة لهـذا التـراث. ويتـم الحفـاظ عليهـا لدراسـة 
التـي  الركيـزة األساسـية لألفـكار  ُتمّثـل  تاريـخ البشـرية، حيـث 
يمكـن التحّقـق مـن صحتهـا وصالحيتهـا بـداًل مـن استنسـاخها 

أو اسـتبدالها

شهد اليمن واحدة من أقدم الحضارات التي عرفها اإلنسان  •
فـي الشـرق األوسـط. وتشـير المصـادر التاريخيـة إلـى أن علـم 
التاريـخ فـي الجزيـرة العربيـة، ُعـرف فـي جنوبهـا، اعتمدت هذه 
الحضـارة علـى التجـارة والتعديـن والزراعـة والعمـران، مـا أّهلهـا 
التطـور  أحـوال هـذا  بتسـجيل  لخلـق مجتمـع مسـتقر اضطلـع 
ونقـل مـا فـي خبراتـه مـن تراكـم عبـر التاريـخ. وقـد تـّم نقـل جزء 
مـن هـذه الخبـرة إلـى خـارج اليمـن، علـى فتـرات متباينـة، مـع 

الحشـود البشـرية التـي هاجـرت شـمااًل.

سـجلت اآلثـار فـي تاريـخ اليمنييـن لحظات فارقـة، ومنها تلك  •
بنـت أحمـد أطلقـت  أروى  الملكـة  التـي تجسـدت فـي توّلـي 
الصليحـي          و”الحـرة”،  “السـيدة”  مثـل  ألقـاب  الملكـة  علـى 
)  473 - 532 ه/ 1138 - 1080 م( مقاليـد الحكـم فـي اليمـن 
وهـي ألقـاب مـا زالـت ُتعـرف بهـا الملكـة أروى حتـى الوقـت 
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لـدى  التبجيـل  مـن  بالكثيـر  حكمهـا  فتـرة  تحظـى  كمـا  الحاضـر. 
اليمنييـن، نظـًرا لمـا شـهدته مـن تقاليـد سياسـية راسـخة ومـا 

رافقهـا مـن حـراك تنمـوي واهتمـام واضـح بالبنيـة التحتيـة.

أنماطـًا مختلفـة  • الدولـة اإلسـالمية  أبدعـت  أخـرى،  مـن جهـة 
مـن األبنيـة الدينيـة، المـدارس، األضرحـة، التكايـا، الكتاتيـب، 
مّيـزت  التـي  والقـالع  الحمامـات،  السماسـر،  األربطـة، 

المرحلـة. تلـك  فـي  اليمـن  المختلـف-  -بمعمارهـا 

فـي الوقـت الراهـن يشـهد اليمـن صراًعـا متنامًيـا منـذ آذار/ •
مارس 2015م حيث تسـتمر العمليات العسـكرية التي تنفذها 
دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتزايدت 
إجراءات الحصار الشامل المفروض على اليمن باإلضافة الى 
انتشـار الجماعـات المسـلحة التـي تنشـر الفوضـى واالرهـاب 
فـي مناطـق متفرقـة مـن اليمـن ممـا فاقـم معانـاة اليمنييـن 
اإلنسـانية يوًمـا بعـد يـوم وجعلـت تراثهم  ومقدراتهـم أهداًفا 

مسـتهدفة فـي كثيـر مـن العمليات العسـكرية.

خلفية قانونية 

الدولـي  • والقانـون  الدولـي  القانـون  نصـوص  تضمنـت 
اإلنسـاني حظـرًا صريحـًا تجـاه ارتـكاب أية أعمـال عدائية موجهة 
ضـد األعيـان الدينيـة والثقافيـة والسـياحية التـي تشـكل تراًثـا 
ثقافًيا للشـعوب، ويعد من اعتدى عليها مرتكًبا لجريمة الحرب 
المنصـوص عليهـا فـي النظـام األساسـي للمحكمـة الجنائيـة 

الدوليـة لعـام 1998م1.

ُيلـزم القانـون الدولـي اإلنسـاني وقوانيـن الحـرب العرفيـة،  •
الثقافيـة  النـزاع المسـلح، بوجـوب حمايـة الممتلـكات  أطـراف 
للشـعوب.  والروحـي  الثقافـي  “التـراث  باعتبارهـا  واحترامهـا 
اتفاقيـات  بيـن  مـن  األولـى  الهـاي1954-،  اتفاقيـة  وتأتـي 
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األداة  باعتبارهـا  الثقافـي،  بالتـراث  المتعلقـة  اليونسـكو 
الدوليـة األساسـية لحمايـة الممتلـكات الثقافيـة فـي النزاعـات 

المسـلحة. 

اليمـن طـرف فـي اتفاقيـة الهـاي الخاصـة بحمايـة الممتلكات  •
العـام)1970(  منـذ  األول،  وبرتوكولهـا  النـزاع  خـالل  الثقافيـة 
الممتلـكات  باحتـرام  األطـراف  كافـة  تلتـزم  بموجبهـا  والتـي 
األطـراف  أراضـي  أو  أراضيهـا  فـي  سـواء  الكائنـة،  الثقافيـة 
السـامية المتعاقـدة األخـرى، وأكـدت علـى أن “األضـرار التـي 
تلحـق بممتلـكات ثقافيـة يملكهـا أي شـعب كان، تمـس التـراث 
الثقافي الذي تملكه اإلنسـانية جمعاء، من منطلق أن شـعب 
يسـاهم بنصيبـه فـي الثقافـة العالميـة”. واألعيـان الثقافيـة 
بطبيعتهـا، أعيـان مدنيـة ال يمكـن تعويضهـا فـي حـال تعرضها 
األعيـان  دمـار  يخلفـه  الـذي  األثـر  أن  عـن  فضـاًل  ضـرر،  ألي 
الثقافية، ال يعود بالخسـارة فقط على بلد المنشـأ، بل يطال 

التـراث الثقافـي لجميـع الشـعوب.

مـن  • حـال  بـأي  مهاجمـة  اإلنسـاني  الدولـي  القانـون  يجـرم 
الحديثـة  والثقافيـة  الدينيـة  المبانـي  تلـك  باعتبـار   ، األحـوال 
لـدى  تاريخيـة وحضاريـة وفنيـة  منهـا والتاريخيـة ذات قيمـة 
القانـون  بموجـب  خاصـة  حمايـة  محميـة  كونهـا  الشـعوب2 
بشـكل  اإلنسـاني  الدولـي  والقانـون  عـام  بشـكل  الدولـي 
خـاص3، وذلـك الرتباطهـا ارتباطـًا وثيقـًا باإلنسـان وتعبـر عـن 

وحضارتـه4. وثقافتـه  والوطنيـة  الدينيـة  هويتـه 
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منهجية التقرير

ُيعـد هـذا التقريـر واًحـدا مـن التقاريـر الدوريـة الحقوقيـة والنشـرات  •
التـي يصدرهـا معهـد الخليـج للديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان بشـأن 
انتهـاكات وجرائـم حقـوق االنسـان التـي ترتكـب فـي اليمـن بما فيها 
تلك الجرائم التي ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية التي 
مـا زالـت ترتكـب حتـى وقـت كتابـة هـذا التقريـر بالتزامـن مع اسـتمرار 
العمليـات العسـكرية لـدول التحالـف الـذي تقـوده المملكـة العربيـة 

السـعودية والصـراع المسـتمر منـذ خمـس سـنوات فـي اليمـن .

يتضمـن التقريـر معلومـات موثقـة بشـأن نماذج عـن الهجمات  •
التـي اسـتهدفت األعيـان الثقافيـة والسـياحية والتاريخية وفي 
الوقائـع المعروضـة تفصيـاًل فـي التقريـر، وجـد  “معهد الخليج 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان”، أن الدمار واسع النطاق الذي 
طـال الممتلـكات الثقافيـة اليمنيـة، يعـد انتھـاكًا صريحـًا للحماية 
الثقافيـة  األعيـان  يخـص  فيمـا  الحـرب  قوانيـن  توفرهـا  التـي 
واعتبارهـا أهداًفـا عسـكرية وأنـه لـم تتـم حماية المواقـع األثرية 
أدى  الـذي  األمـر  اإلنسـاني،  الدولـي  القانـون  لمعاييـر  وفقـًا 
إلـى تعـرض العديـد مـن الممتلـكات الثقافيـة للدمـار بالصـورة 

التـي أصبحـت عليهـا اليـوم.

تمـت عمليـة جمـع المعلومـات الـواردة فـي التقريـر مـن خـالل  •
عمليات ميدانية عبر مندوب المعهد في اليمن باإلضافة إلى 
دراسـة وتحليـل تقاريـر ونشـرات حقوقيـة أصدرتهـا منظمـات 
التـي  العسـكرية  الهجمـات  مـن  عـدد  رصـدت  ومحليـة  دوليـة 

اسـتهدفت المواقـع األثريـة والتاريخيـة فـي اليمـن.

اإلنسـان خـالل  • للديمقراطيـة وحقـوق  الخليـج  سـعى معهـد 
فتـرة إعـداد التقريـر إلـى تقديـم معلومـات موثقـة عـن نمـاذج 
ألبـرز األعيـان الثقافيـة والتاريخيـة التي تم اسـتهدافها مباشـرة 
بالهجمـات الجويـة التـي نفذتها طائرات دول التحالف باإلضافة 
إلـى تلـك األعيـان التـي اسـتهدفتها الجماعـات المسـلحة التـي 

تسـيطر علـى أجـزاء متفرقـة مـن مناطـق اليمـن .
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أبرز األعيان الثقافية والتاريخية اليمنية 
التي استهدفتها العمليات العسكرية في اليمن

خــالل  اليمــن  فــي  والثقافيــة  التاريخيــة  األعيــان  اســتهدفت 
ــرة ففــي الوقــت الــذي  الســنوات الخمــس الماضيــة بصــورة كبي
كان القصــف الجــوي الســبب المباشــر فــي إتــالف آالف القطــع 
األثريــة وتدميــر  أكثــر مــن )%80( مــن مواقــع اإلرث الحضــاري 
ونهــب  نبــش  عــن  اللصــوص  أعمــال  تتوقــف  لــم  والثقافــي، 
وســرقة وتهريــب الكثيــر مــن المقتنيــات األثريــة؛ وهــو مــا يمثــل 
كارثــة حقيقيــة فــي ظــل اتســاع رقعــة التهريــب، التــي تتجــه غالبــًا 

إلــى دول أوروبــا وأمريــكا.

أ - صنعاء القديمة

ارتفـاع يقـدر ب  • اليمنيـة، علـى  تقـع صنعـاء وسـط الهضبـة 
2150 متـًرا، علـى امتـداد السـفح الغربـي لجبـل نقـم قديمـًا، 
لـم تكـن المدينـة تحتـل سـوى مسـاحة صغيـرة، لكـن مسـاحة 
واتسـعت  اإلسـالمية  العهـود  فـي  تزايـدت  فيهـا  العمـران 
دائـرة سـورها. يعـود أول ذكـر لمدينـة صنعـاء فـي النقـوش 
نقـل  بينمـا  األول،  الميـالدي  القـرن  إلـى  القديمـة  اليمنيـة 
بعـض اإلخبارييـن أن مدينـة صنعـاء كانـت حاضـرة مأهولـة منـذ 
حوالـى 2500 عـام6. وقـد كان للوجـود العثمانـي في مرحلتيه 
األولـى ) 1539 - 1634( والثانيـة )1911 - 1872( األثـر األبـرز 
فـي تشـييد مدينـة صنعـاء القديمـة بالصورة التـي هي عليها 

اليـوم.

عـام  • بلغـراد  مدينـة  فـي  انعقـد  الـذي  العـام  مؤتمرهـا  فـي 
دوليـة  حملـة  ببـدء  قـراًرا  اليونسـكو  منظمـة  اتخـذت   ،1980
لصـون مدينـة صنعـاء القديمـة. وفـي سـنة 1986، أدرجتهـا 

العالمـي للتـراث  قائمتهـا  علـى 
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تعرضـت المدينـة التاريخيـة لهجمـات مباشـرة وتضـررت كثيـًرا  •
بالهجمـات التـي اسـتهدفت الجبـال المحيطـة بهـا فمنـذ أول 
2015م،  آذار/مـارس   26 فـي  التحالـف  طائـرات  نفذتهـا  غـارة 
القديمـة  صنعـاء  علـى  المطـل  نقـم  جبـل  اسـتهدفت  التـي 
وحتـى تاريـخ كتابـة التقريـر تضـررت المدينة كثيـًرا نتيجة الغارات 
التـي طالـت عشـرات  التشـققات  تلـك األضـرار فـي  تمثلـت 
ومنهـا  القديمـة  صنعـاء  ومعالـم  ومبانـي  التاريخيـة  المنـازل 
قصـر غمـدان فهـذه المدينـة تتسـم بطابـع مبانيهـا المرتفعـة 

والقديمـة والتـي تتأثـر بأبسـط االهتـزازات .

بهـا  • تشـتهر  التـي  البسـاتين  مـن  واحـد  القاسـمي  بسـتان   
الجنوبيـة  الغربيـة  الجهـة  فـي  يقـع  التاريخيـة.  صنعـاء  مدينـة 
بينـه وبيـن بسـتان  السـائلة   القديمـة، وتفصـل  مـن صنعـاء 
السـلطان. وهـو كغيـره مـن بسـاتين صنعـاء القديمـة، تتزاحـم 

االتجاهـات.  مـن جميـع  المنـازل  حولـه 

طيـران  • اسـتهدف   .  2015 حزيـران  يونيـو/   12 الجمعـة  فجـر 
التحالـف الـذي تقـوده السـعودية واإلمـارات، حـارة القاسـمي 
بغـارة جويـة سـقط فيهـا خمسـة ضحايـا، بينهـم امـرأة وفتـًى 
أربعـة  الغـارة  العمـر. دمـرت هـذه  فـي السادسـة عشـرة مـن 
مـن منـازل مدينـة صنعـاء التاريخيـة، وتسـببت بأضـرار جسـيمة 

لحقـت بمنـازل أخـرى مجـاورة. 

عـن  • الدوليـة  العفـو  منظمـة  وثقتـه  مـا  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
اسـتهداف طائـرات التحالـف العربـي لمنـازل المواطنيـن فـي 
 12 “فـي  الدوليـة  العفـو  فبحسـب  القديمـة  صنعـاء  مدينـة 
يونيـو/ حزيـران، ُقتـل خمسـة أفـراد مـن عائلـة عبـد القـادر فـي 
قصـف جـوي أتـى علـى أربعـة منـازل متالصقـة فـي المدينـة 
القديمـة بصنعـاء.  وكانـت الضربة لتوقع المزيد من اإلصابات 
لـو لـم يقـم أنـاس كثـر بمغـادرة منازلهـم فـي أحيـاء المنطقـة 
بعـد أن اسـتهدفت إحـدى الضربـات وزارة الدفـاع التـي تبعـد 

200 متـر عـن المنطقـة قبـل يوميـن فقـط”.
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وفـي ليـل الجمعـة، 18سـبتمبر/ أيلـول 2015 ، ألقـت إحـدى  •
طائـرات التحالـف العربـي الـذي تقـوده السـعودية واإلمـارات، 
قنبلـة اسـتهدفت منـزل المواطن حفـظ الله العيني، في حارة 
الفليحـي بصنعـاء القديمـة. ُقتـل 13 شـخصًا جراء هـذه الغارة، 
10 منهـم مـن أسـرة واحـدة. ولـم يثبت وجود أهداف عسـكرية 

فـي المكان المسـتهدف.

العالمـي  • التـراث  لجنـة  كانـت  2015م  تموز/يوليـو   2 بتاريـخ 
قـد  األلمانيـة  بـون  مدينـة  فـي  اجتمعـت  التـي  لليونسـكو، 
أعلنـت إدراج مدينـة صنعـاء القديمـة ومدينـة شـبام وسـورها 
موقـع  ونشـر  بالخطـر  المهـدد  العالمـي  التـراث  قائمـة  علـى 
أخبـار األمـم المتحـدة، عـن لجنـة التـراث العالمـي: أن صنعـاء 
التـي  الحـرب  جـراء  جسـيمة  أضـرار  إلـى  تعرضـت  القديمـة 
إلـى خـراب   ، القاسـمي  البـالد. فقـد تعـرض حـي  تشـهدها 
كبيـر كمـا لحقـت األضـرار بجامـع المهـدي الـذي يعود بنـاؤه إلى 

لـه. المجـاورة  المنـازل  الثانـي عشـر وبعـدد مـن  القـرن 

2016 ، اسـتهدف طيـران  • أيلـول  20 سـبتمبر/  فجـر السـبت 
قنبلـة.   11 واإلمـارات، ب  السـعودية  تقـوده  الـذي  التحالـف 
انفجـرت أربـع فقـط، مـن القنابل التي سـقطت علـى المبنى، 
بينمـا سـقطت إحداهـا علـى جامـع البكيريـة األثـري، الـذي يبعـد 
حوالى 30 متًرا عن مبنى جهاز األمن القومي ولم تنفجر. كما 
سـقطت قنبلـة أخـرى علـى منـزل المواطـن محمـد المسـوري ( 
75 سـنة)، أحـد منـازل مدينـة صنعـاء التاريخيـة، ويبعـد حوالـى 
200 متـر عـن مبنـى جهـاز األمـن القومـي. هـذه القنبلـة لـم 
تنفجـر أيضـًا. قتـل فـي هـذه الواقعـة محمـد المسـوري، الـذي 
انشـطر نصفين جراء سـقوط كتلة القنبلة عليه مباشـرة، بينما 
أصيبـت زوجتـه باختنـاق. أمـا البيـت، فقـد اخترقـت القنبلـة كل 
مـن  القريبـة  المنـازل  الجـراش.  اسـتقرت فـي  حتـى  طوابقـه 
مبنى جهاز األمن القومي، تضررت أيضًا؛ إذ تشققت جدران 
بعضهـا، وتكسـر زجـاج النوافـذ والَقَمريـات وخرجـت مـن مكانهـا.
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ب - مدينة زبيد التاريخية

مدينـة زبيـد التاريخيـة غـرب اليمن واحدة مـن أربع مدن تاريخية  •
فـي اليمـن أدرجـت فـي قائمـة التـراث العالمـي عـام 1992م 
منظمـة  قبـل  مـن  والثقافيـة  التاريخيـة  بمكانتهـا  .اعترافـًا 
اليونسـكو التي اعتمدت على أن العمارة المدنية والعسـكرية 
فـي هـذه المدينـة، ومخططهـا الحضـري يجعلهـا معلمـًا بـارزًا 
ذا قيمـة تاريخيـة، وإلـى جانـب أنهـا كانـت عاصمـة لليمـن مـن 

القـرن الثالـث عشـر إلـى القـرن الخامـس عشـر الميـالدي .

العربـي  • العالميـن  فـي  عظيمـة  بمكانـة  زبيـد  مدينـة  تميـزت 
واإلسـالمي لقـرون عديـدة بفضـل الجامعـة اإلسـالمية فيهـا 
زبيـد حاضـرة الزمـان تعتبـر مدينـة زبيـد من أهم المـدن التاريخية 
الحضاريـة  واجهاتـه  أبـرز  وشـكلت  اليمـن  تاريـخ  صاغـت  التـي 
والثقافيـة حتـى اليـوم. وهـي فـي نفـس الوقـت تمثـل جـزءًا 

هامـًا وأساسـيًا مـن الهويـة الحضاريـة لليمـن.

بتاريـخ 12/5/2015م قصفـت طائـرات التحالـف المدينـة بعدد  •
محمـد  المواطـن/  عمـارة  اسـتهدفت  االولـى  الغـارات  مـن 
منصـور واسـتهدفت الغـارة الثانيـة السـوق الشـعبي الخـاص 
بالمدينـة وغـارة ثالثـة اسـتهدفت منطقـة سـكنية بالقـرب مـن 
المنطقـة تسـمى البيشـة تقـع خلـف الجامـع التاريخـي وتبعـد 
عـن  السـوق حوالـي 300 متـر، قتـل خـالل تلـك الهجمـات عـدد 
)113( قتيل منهم أطفال ونسـاء، كان منهم أسـرة قتل جميع 

أفرادهـا، وجـرح أكثـر مـن )90( شـخص. 

ج - سد مأرب

سـد مـأرب هـو أحـد أقـدم السـدود فـي العالـم. يعـود تاريـخ  •
إنشـائه إلـى عهـد دولـة سـبأ  )1200 ق. م– 275 ق. م(. بـدأ 
تشـييد السـّد في حوالى القرن الثامن قبل الميالد. واسـتمر 



استهداف االعيان الثقافية والتاريخية 13

والكامـل  النهائـي  اتخـذ شـكله  حتـى  بنائـه وتوسـيعه  تطويـر 
بجميـع مرافقـه ومصارفـه، فـي القـرن الخامـس قبـل الميـالد.

ُبِنـَي السـد، الـذي كان يـروي ما يقـارب 98000 كيلومتر مربع،  •
األحجـار  ُنحتـت  الجبـال.  صخـور  مـن  اقتطاعهـا  تـم  أحجـار  مـن 
بدقـة لتكـون متطابقـة، ووضعـت بعضها فـوق بعض، وُثبتت 
بمـادة الجبـس. واسـتخدمت فـي بنائـه قضبـان مـن النحـاس 
وقطـره  متـًرا،   16 ب  منهـا  الواحـد  طـول  يقـدر  والرصـاص 
حوالـى 4 سـنتيمترات. تـم إدخـال هـذه القضبـان فـي ثقـوب 
الحجـارة كمسـامير لربـط الصخـور ببعضهـا، وذلـك لمنـح السـد 

قـوة وثباتـًا أمـام أخطـار الـزالزل والسـيول العنيفـة.

الناحيـة  • مـن  السـدود  أرقـى  مـن  واحـدًا  مـأرب  سـد  يعتبـر 
الهندسـية. إذ قـام مهندسـون بمعاينـة طبيعـة األرض قبـل 
إنشـاء السـد، ثـم بنـوا عليهـا المخطـط الهندسـية، وهـو عبـارة 
عـن حائـط حجـري ضخـم ُبنـي علـى زاويـة منفرجة، فـي منطقة 
يمتـد  الـوادي.  مـن  السـيل  مخـرج  عنـد  ْم  الـدِّ مربـط  تسـمى 
هـذا الحائـط الحجـري مـن الجنـوب إلـى الشـمال علـى مسـافة 
الحاجـة  ُتفتـح وُتغلـق حسـب  650 متـًرا، ولـه فتحـات وأبـواب 
لمـرور المـاء منهـا فـي المسـايل المتصلـة بهـا، لـرّي الحقـول 
والبسـاتين والمـزارع وينظـر اليمنيـون إلـى سـّد مـأرب باعتبـاره 

المجيـد. التليـدة وتاريخهـم  رمـز حضارتهـم 

فـي الشـهور األولـى مـن الحـرب التي شـنها التحالـف بقيادة  •
السـعودية واإلمـارات، تعرضـت البوابـة الشـمالية لسـّد مأرب 
السـاعة  بأنـه فـي حوالـى  عيـان  أفـاد شـهود  لقصـف جـوي. 
أيـار2015،  31 مايـو/  السـبت  يـوم  - 2:40 مـن مسـاء   2:30
تعرضـت البوابـة الشـمالية )المصـرف المائـي الشـمالي( مـن 
السـد للتدمير، نتيجة غارة جوية نفذها طيران التحالف. ألحقت 
هـذه الغـارة خرابـًا كبيـًرا ببوابة السـد، وألحقت بها أضـراًرا بالغة 
بالمناطـق الزراعيـة التـي يعتمـد السـكان فـي ريها على  السـد 

كمصـدر أساسـي لتوفيـر ميـاه الـري.
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د - حصن كوكبان

حصـن أثـري مطـل علـى مدينـة شـبام كوكبـان، شـمال غـرب  •
العاصمـة صنعـاء، علـى مسـافة 36 كيلومتـًرا. ورد ذكـر هـذا 
الحصـن فـي نقـوش المسـند التـي تعـود إلـى عهـد مملكـة 
سـبأ )1200 ق. م– 275 م(. وقـد ازدهـرت المدينـة وتـم إعـادة 
تشييد الحصن بصورة فخمة في عهد حكام الدولة الجعفرية، 
الذيـن اتخذوهـا عاصمـة لهـم خـالل الفتـرة 997 - 847 م. ومـع 
الحملـة العثمانيـة األولـى علـى اليمـن، قام المطهر بن شـرف 
الدين  )1572 - 1503 م( بتعزيز بناء حصن كوكبان الذي اتخذه 

مقـًرا لحكمـه، ومدينـة شـبام عاصمـة لـه. 

التحالـف  • مقاتـالت  شـّنت   ،2016 شـباط  فبرايـر/   14 فـي 
بقيـادة السـعودية واإلمـارات، غـارة جويـة علـى حصـن كوكبـان 
التاريخـي، مـا أدى لتدميـر المبنـى األثـري تدميـًرا كليـًا. كانـت 
بوابـة الحصـن تمّثـل الطريـق الوحيـد أمـام األهالـي للدخـول 
والخـروج مـن وإلـى المدينـة، وبحسـب الشـهود، لـم يسـتطع 
األهالي إسـعاف الضحايا أو النجاة بأنفسـهم نتيجة النسـداد 
البوابـة باألنقـاض. ويجـدر التنويـه إلـى أن عـدة غـارات أخـرى 
اسـتهدفت منـازل مدنييـن داخـل المدينـة وأسـفرت عـن ضحايـا.

خـالل العـام 2016 قـام الكاتـب األمريكـي بزيـارة إلـى اليمـن  •
تتعـرض  التـي  االسـتهداف  حـول  الحقيقـة  وتقصـي  للبحـث 
اليمـن وبحسـب صحيفـة  واألثريـة فـي  التاريخيـة  األعيـان  لـه 
األول/ كانـون  18 مـن  األمريكيـة  فـي  “واشـنطن بوسـت” 
إن حصـن  راغافـان(  )للكاتـب سودارسـان  الماضـي،  ديسـمبر 
الميـالدي  الثانـي  القـرن  حـروب  مـن  نجـا  الـذي  “كوكبـان” 
التـي خاضهـا األيوبيـون فـي اليمـن ومـن حـروب المصرييـن 
حتـى شـباط/فبراير  الماضـي ظـل صامـًدا  والعثمانييـن فـي 
2016، مشـيرة إلـى أن الطائـرات الحربيـة السـعودية قصفتـه 
أشـخاص   7 وقتلـت  التاريخيـة  بوابتـه  حطمـت  صواريـخ  بــ4 
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التـراب. إلـى كومـة مـن  التاريخيـة  المنـازل  وحولـت 

ولفتـت الصحيفـة إلـى أن الحـرب التـي تخوضهـا السـعودية  •
تهـدد  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  مـن  بدعـم  اليمـن  فـي 
والمستشـفيات  المصانـع  تحولـت  بعدمـا  اليمـن  مسـتقبل 
ركام،  إلـى  البـالد  أرجـاء  مـن  العديـد  فـي  الطاقـة  ومحطـات 
مشـيرة إلـى أن اليمـن تعـرض لحـروب عـدة فـي السـابق، لكـن 

أي منهـا لـم يتـرك دمـاًرا مثـل الـذي خلفتـه الحـرب الحاليـة.

فـي  • حتفهـم  لقـوا  اليمنييـن  آالف  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
األزمـة اإلنسـانية  حـدة  تتصاعـد  بينمـا  21 شـهًرا  الحـرب منـذ 
فيهـا، لكـن اليمنييـن يدركـون أن بالدهـم تعـد واحـدة من أقدم 
مسـتودعات الحضـارة فـي العالـم والتـي يمتـد تاريخهـا إلـى 
حقبـة مـا قبـل الميـالد، مشـيرة إلـى وجـود أصـوات تطالـب 
بالحفـاظ علـى تـراث اليمن الحضاري الـذي يتعرض للدمار على 
يـد المجموعـات المسـلحة التـي دمـرت العديـد مـن المسـاجد 

التاريخيـة. والكنائـس 

ولفتـت الصحيفـة إلـى أن متاحـف اليمـن تم سـرقتها وبعض  •
للعلـوم  المتحـدة  األمـم  منظمـة  تصنفهـا  التـي  األماكـن 
والثقافـة بأنهـا تـراث تاريخـي فريـد تعرضـت لقصـف الطائرات 
الحربية، مشيرة إلى أن القصف السعودي ألماكن تمثل جزًءا 
مـن تاريـخ اليمـن ومصـدًرا لفخرهـا يعـد إهانـة بالغـة ويـؤدي 

إلـى تقويـض قـدرة اليمـن علـى النهـوض وإعـادة البنـاء.

ونقلت الصحيفة عن مهند السـيهاني، أحد المسـؤولين عن  •
اآلثـار اليمنيـة، إن آثـار اليمـن تعرضـت لقـدر مخيـف مـن الدمـار 
وهـذا الدمـار يحتـاج إلـى وقـت طويـل إلصـالح آثـاره، مشـيًرا 
إلـى أن 85 موقًعـا أثرًيـا تعـرض للدمـار بصـورة مباشـرة أو غيـر 

مباشـرة منـذ انـدالع الحـرب عـام 2015.
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ه - متحف ذمار

بتاريـخ 21 أيار/مايـو 2015م، تـم قصـف متحـف مدينـة ذمـار جنـوب  •
الـذي  التحالـف  دول  طائـرات  نفذتهـا  مباشـرة  جويـة  بغـارة  صنعـاء 
مكوناتـه  بـكل  تدميـره  الـى  أدى  ممـا  واإلمـارات  السـعودية  تقـوده 
وتحويلـه إلـى أنقـاض، باإلضافـة إلـى تدميـر مكتـب الهيئـة العامـة 

لآلثـار والمتاحـف والـذي كان يتخـذ جـزءًا مـن مبنـى المتحـف.

المتحـف  • دمـرت  الغـارات  فـإن  بالمتحـف  اآلثـار  إدارة  مديـر  بحسـب 
تدميـرًا كليـًا ولـم يبـَق مـن تكوينـه اإلنشـائي أي عنصـر معمـاري، عـدا 
مخـزن تحـت األرض سـقطت عليـه األسـقف المنهارة لـألدوار العلوية 
وكان يحتـوي علـى عـدد كبيـر مـن القطـع األثريـة، باإلضافـة إلـى عـدد 
التـي  الميدانيـة  األعمـال  نتائـج  علـى  تحتـوي  التـي  الصناديـق  مـن 
قامـت بهـا بعـض البعثـات المحليـة واألجنبيـة مثـل البعثـة األمريكيـة 
التابعة لجامعة شـيكاغو بإشـراف المركز األمريكي للدراسـات اليمنية 
بصنعـاء، ونتائـج أعمـال المسـح الميدانـي لعـدد مـن الباحثين األجانب 

مثـل كريسـتا لويـس وغيرهـا”.

أدى القصـف الجـوي للمتحـف إلـى “فقـدان كافـة الوثائـق الخاصـة  •
بالمتحـف باإلضافـة إلـى الوثائـق التابعـة لفـرع الهيئـة العامـة لآلثـار 
والمتاحـف والتـي تحتـوي علـى معلومـات تتعلـق بمعظـم المواقـع 

األثريـة الواقعـة فـي النطـاق الجغرافـي لمحافظـة ذمـار”.

 و - مدينة شبام حضرموت

شبام- حضرموت، بلدة أثرية ُيعتقد أن أول ذكر لها ورد في نقوش  •
المسـند ضمـن مملكـة حضرمـوت، غيـر أن مدينـة شـبام في صورتها 

الحاليـة، ترجـع إلى القرن ال 16 الميالدي. 

تعتبـر مدينـة شـبام حضرمـوت مـن أبـرز المـدن التاريخيـة فـي اليمن.  •
قائمـة  ضمـن  المسـجلة  األربـع  اليمنيـة   المـدن  مـن  واحـدة  وهـي 
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التـراث العالمـي، منـذ سـنة 1982 ، مـع صنعـاء وزبيـد، وذلـك 
لمـا تميـزت بـه مـن طـراز معمـاري فريـد. وفـي سـنة 2007 ، 
حصلـت مدينـة شـبام علـى جائـزة اآلغـا خـان العالميـة فـي فـن 

العمـارة اإلسـالمية.

التنظيـم المدنـي  • أحـد أقـدم وأفضـل نمـاذج  تعتبـر المدينـة 
الدقيـق المرتكـز علـى نظـام البنـاء العمـودي، وتعود تسـميتها 
ب”مانهاتن الصحراء”  إلى مبانيها البرجية الشاهقة المنبثقة 
مـن الصخـور. وقـد أدرجـت لجنـة التـراث العالمـي لليونسـكو 
مدينـة شـبام- حضرمـوت علـى قائمـة التـراث العالمـي فـي 
لليونسـكو،  العالمـي  التـراث  لجنـة  وكانـت   .  1982 العـام 
المجتمعـة فـي مدينـة بـون األلمانيـة، قـد أعلنـت فـي يوليـو 
/ تمـوز 2015 ، عـن إدراج مدينـة شـبام- حضرمـوت وسـورها 

فـي اليمـن، علـى قائمـة التـراث العالمـي المهـدد بالخطـر.

سـيارة  • انفجـار  أدى   ،  2015 الثانـي  تشـرين  نوفمبـر/  فـي 
مفخخـة فـي الجهـة الجنوبيـة للمدينـة إلـى تضـرر أكثـر من 200 
منـزل وأعلـن تنظيـم الدولـة اإلسـالمية  مسـؤوليته عـن هـذا 

اإلرهابـي. الهجـوم 

ز - جامع الهادي - صعدة 

صعـدة  • مدينـة  مسـاجد  أحـد  هـو  الهـادي،  اإلمـام  جامـع 
التاريخيـة. ُبنـي فـي حوالـي العـام 290 هــ/ 897 م، وُسـمي 
باسـم اإلمـام يحيـى بـن الحسـين الملقـب ب «الهـادي إلـى 
الحـق «، مؤسـس دولـة األئمـة فـي اليمـن يتكـون الجامـع مـن 
صحـن مكشـوف فـي الوسـط، تحيـط بـه أربعة أروقـة، أعمقها 
رواق القبلة. يمكن الدخول إلى المسجد من خالل ثالثة عشر 
بابـًا، ولـه مئذنتـان، كبراهمـا تقـع فـي الصحـن، وُتعـد مـن أكبـر 
المـآذن اليمنيـة؛ إذ يصـل ارتفاعهـا قرابـة 52 متـًرا. أمـا المئذنة 

الثانيـة فهـي صغيـرة، وتقـع فـي الفنـاء الجنوبـي.
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أتبـاع  • لـدى  خصوصـًا  كبيـرة،  وتاريخيـة  دينيـة  مكانـة  للجامـع 
يضـم ضريـح  كونـه  مـزاًرا،  يتخذونـه  الذيـن  الزيـدي،  المذهـب 
اإلمـام الهـادي. مـن ناحيـة أخـرى، فإن الجامع يعد مقًرا رئيسـيًا 
ومدرسـة مرجعيـة دينيـة. وفـي هـذه المدرسـة، ُتـدّرس علـوم 
الديـن واللغـة، وتقـام النـدوات والمحاضـرات والحلقـات ذات 
الطابـع الدينـي. كمـا توجـد فـي الجامـع مكتبة تحـوي الكثير من 
الكتـب الدينيـة والتاريخيـة القديمة، ويؤّمـه كثيرون ممن ُتطلق 

عليهـم تسـمية المهاجريـن أو المنقطعيـن لطلـب العلـم .

•  ، 2015 أيـار  9 مايـو/  عنـد السـاعة 4:30 مـن عصـر السـبت 
شـن طيـران التحالـف العربـي بقيـادة السـعودية واإلمـارات، 
غـارة جويـة أصابـت عـددًا مـن المحـالت التجاريـة الخاصـة ببيـع 
وفـي  الجامـع.  بجـوار  اليمنيـة(  )الخناجـر  والجنابـي  المالبـس 
صبـاح اليـوم التالـي، شـن طيـران التحالـف غـارة ثانيـة أسـفرت 
عـن تدميـر كل المحـالت التجارية في السـاحة المجاورة للجامع، 
ومشـروع الميـاه. تضـرر الجامـع وواجهـات المنـازل والمحـالت 
التجارية المحيطة على إثر تلك الهجمات، تم نقل كل المحالت 
التجاريـة التـي كانـت داخـل المدينـة إلـى خارجهـا، تحديـدًا إلـى 

جـوار مستشـفى السـالم السـعودي.

ح - قلعة القاهرة- تعز 

تقـع قلعـة القاهـرة فـي مديريـة القاهـرة بمدينـة تعـز، علـى  •
رأس تـّل محـاذي لسـفح جبـل صِبـر مـن جهـة الشـمال. تطـل 
القلعـة علـى أحيـاء المدينـة القديمـة القريبـة منهـا، كمـا توفـر 
أهـم  مـن  تعـد  لذلـك،  المدينـة.  أحيـاء  لكافـة  منظوريـة  رؤيـة 
المتنفسـات لسـكان مدينـة تعـز، خاصـة بعد إنشـاء متنّزه فيها 

كان يعتبـر لوحـة فنيـة بديعـة.

ُيرجـع بعـض المؤرخيـن بنـاء قلعة القاهرة إلى القرن الخامس  •
النصـف  فـي  بنيـت  أنهـا  إلـى  آخـرون  يذهـب  بينمـا  الهجـري، 
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األول من القرن السـادس الهجري، على يد السـلطان عبدالله 
بن محمد الصليحي ) 459 - 439 هـ / 1066 - 1047 م(، وأنه 
تـم تمدينهـا أيـام أخيـه علـي بـن محمـد الصليحـي ) 484 - 458 

هــ/ 1091 - 1066 م(.

منـذ آذار/مـارس 2015م اسـتخدمت  قلعـة القاهـرة  كموقـع  •
عسكري من قبل جماعات مسلحة تدعمها المملكة السعودية 
منتصـف  أيار/مايـو 2016 اسـتهداف الطيـران الحربـي التابـع 
للتحالـف العربـي قلعـة القاهـرة ب 22 قنبلـة خـالل 12 غـارة 

جويـة ممـا جعـل القلعـة  معرضـة لالنهيـار.

بحسـب مديـر عـام مكتـب اآلثار بمحافظـة “إن القلعة تتعرض  •
للتدميـر مـع كل غـارة جويـة، مشـيرة إلـى أن غـارات التحالـف 
القلعـة  فـي  بالغـة  أضـرار  إلـى  أدت  المتكـررة  السـعودي  
التاريخيـة وكافـة مـا تحتويـه مـن مـوروث حضـاري وإنسـاني ال 

يعـوض”.

ط - قلعة السنارة - موقع العبال - صعدة 

بنيـت قلعـة السـنارة، أو قلعـة اإلمـام الهـادي شـرف الديـن  •
الجنـوب  إلـى  العبديـن،  رحبـان-  منطقـة  فـي   ،1880 سـنة 
10 كيلومتـرات. تعتبـر مـن أهـم  مـن مدينـة صعـدة بحوالـي 
القـالع والمعالـم األثريـة والسـياحية بمحافظـة صعـدة. وقـد 
أحمـد،  ابنـه  بعـده  الديـن، ومـن  حميـد  يحيـى  اإلمـام  اتخذهـا 
فـي ثالثينيـات وأربعينيـات القرن العشـرين سـجنًا للمعارضين 

السياسـيين. 

وإلـى أهميتـه التاريخيـة، فقـد كان موقع العبالء األثري يمثل  •
بالنسـبة لسـكان المنطقة، مزاًرا سـياحيًا، وذلك نظًرا لموقعه 

أعلـى جبـل العبـالء، المطـل على مدينة صعدة شـمااًل.
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التحالـف  • طيـران  قـام   ،2015 األول  تشـرين  أكتوبـر/   5 فـي 
أبـراج  بقصـف  واإلمـارات،  السـعودية  بقيـادة  العربـي 
ضـررا  ألحـق  مـا  العبـالء،  جبـل  أعلـى  المنصوبـة  االتصـاالت 

التاريخيـة. بالقلعـة 

خاتمة

ــراث  ــع بمي اليمــن واحــدة مــن أقــدم حضــارات األرض التــي تتمت
غنــي مــن األعيــان الثقافيــة والتاريخيــة إال أن ذلــك اإلرث  يتعــرض 
اســتمرار  مــع  متزايــدة  عديــدة  لمخاطــر  المرحلــة  هــذه  خــالل 
الهجمــات الجويــة والعمليــات العســكرية لــدول التحالــف الــذي 
ــة بمــا  تقــوده الســعودية واإلمــارات وتنامــي الصراعــات الداخلي
فيهــا صراعــات  الجماعــات المســلحة التــي تمولهــا الســعودية 
واإلمــارات باإلضافــة إلــى أعمــال النهــب والســرقة والتهريــب 

التــي تتعــرض لهــا اآلثــار فــي اليمــن.
 

وفــي ظــل الصمــت الدولــي تجــاه اســتمرار الحــرب وعــدم التدخــل 
الجــاد إليقافهــا وعــدم االتجــاه نحــو تفعيــل آليــة التحقيــق الدولــي 
المســتقل تجــاه األفعــال والممارســات التــي ترتكــب فــي اليمــن 
ومحاســبة مرتكبيهــا بمــا فيهــا االســتهداف الممنهــج لألعيــان 
الثقافيــة والتاريخيــة فــإن البشــرية ســتفقد واحــًدا مــن أهــم ركائــز 

الحضــارة اإلنســانية وموروثهــا الحضــاري والتاريخــي. 
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التوصيات

اتخـاذ كافـة اإلجـراءات والتدابيـر الالزمـة لتجنيـب الممتلـكات  •
واألعيـان الثقافيـة أي ضـرر أو دمـار. والتوقف فوًرا عن القيام 
بـأي أعمـال عدائيـة من داخل المواقـع والمعالم األثرية أو من 

جوارها.

البـدء فـي تحقيقـات شـفافة ومحايـدة فـي مزاعـم  • سـرعة 
االنتهـاكات الجسـيمة لقوانيـن الحـرب، بمـا فـي ذلـك وقائـع 
واإلعـالن  الثقافيـة،  والممتلـكات  األعيـان  علـى  االعتـداءات 
عـن هـذه التحقيقـات ومحاسـبة المسـؤولين عـن هـذه الوقائـع.

ضـرورة االلتـزام بقواعـد القانـون الدولـي اإلنسـاني، خاصة  •
اتفاقيـة الهـاي لحمايـة الممتلـكات الثقافيـة وبروتوكوالتهـا، 
بحظـر  المعنيـة  وبروتوكوالتهـا  جنيـف  اتفاقيـات  وكذلـك 

الثقافيـة. واألعيـان  الممتلـكات  الموجهـة ضـد  الهجمـات 

اتخـاذ كافـة التدابيـر الممكنـة التـي مـن شـأنها تقليـص حجـم  •
األضـرار الالحقـة باألعيـان الثقافيـة، والتي ينبغي أن تشـمل 

إصـدار إنـذارات فعالـة مسـبقة قبـل الهجمـات قـدر اإلمكان.

وقف صفقات بيع األسلحة إلى المملكة العربية السعودية  •
ودول تحالفهـا، إلمكانيـة اسـتخدام هـذه األسـلحة فـي تنفيـذ 
هجمـات علـى ممتلـكات وأعيـان ثقافية والتـي قد ترقى إلى 

جرائم الحرب.

البـدء بتحقيقـات دوليـة في الهجمات التي اسـتهدفت أعيانًا  •
ثقافية بما في ذلك الكشف عن نوعية األسلحة المستخدمة 
فـي تلـك الهجمـات والدولـة المصنعـة لهـا بمـا يكفـل عدالـة 

المسـائلة في تلـك الجرائم.
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الهوامش

1 لغرض التعبير عن الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية أثناء النزاع المسلح والتي 

يعد االعتداء عليها جريمة حرب )16(، اذ نصت الفقرة )أ/4( من المادة الثامنة على أن)) 

يكون للمحكمة اختصاص في ما يتعلق بجرائم الحرب ومنها إلحاق تدمير واسع النطاق 

بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هنالك ضرورة عسكرية ذلك بالمخالفة للقانون 

وبطريقة عابثة ( )ب /9( على انه “ االعتداء على المباني المخصصة لألغراض الدينية أو 

 التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية واآلثار التاريخية

2 نصت المادة األولى من اتفاقية الهاي على ))أ- الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات 

األهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، 

الديني منها أو الدنيوي، واألماكن األثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها 

قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية، والمخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات 

القيمة الفنية والتاريخية واألثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة 

والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.ب- المباني المخصصة بصفة رئيسة 

وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة والمبينة في الفقرة )أ( كالمتاحف 

ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية 

المنقولة المبينة في الفقرة )أ (في حالة نزاع مسلح.ج- المراكز التي تحتوي على مجموعة 

كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في )أ,ب, والتي يطلق عليها اسم )مراكز األبنية 

 التذكارية( (

3 نصت اتفاقية الهاي الثانية لعام 1899، واتفاقية الهاي الرابعة لعام 1907م، اتفاقية 

الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ،,والمادة )53( من البروتوكول 

األول التفاقية جنيف االربع التي نصت على :)تحظر األعمال اآلتية وذلك من دون اإلخالل 

بأحكام اتفاقية الهاي المتعلقة بحماية الثقافة في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 

أيار 1954 وإحكام المواثيق الدولية األخرى الخاصة بالموضوع : أ - ارتكاب أي من األعمال 

العدائية الموجهة ضد اآلثار التاريخية أو األعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث 

 الثقافي أو الروحي للشعوب(.

4 نصت اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي لسنة 1972م المادة )1( منها 

على أن )اآلثار:- وهي األعمال المعمارية وإعمال النحت والتصوير على المباني والعناصر 

أو التكوينات ذات الصفة األثرية والنقوش والكهوف ومجموعة المعالم التي لها جميعًا 

قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/07/yemen-airstrike-analysis- 5

shows-saudi-arabia-killed-scores-of-civilians
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ملحق بقائمة األعيان الثقافية والتاريخية التي استهدفتها هجمات 
دول التحالف في اليمن   خالل الفترة )مارس 2015- ديسمبر2019م(

تاريخ 
األضرارالمنطقةالعين المستهدفةاإلستهداف

تدمير كليسنحان – صنعاءمسجد حمراء علب بدار الحيد10/4/2015م

تدمير جزئيصعدةمدينة صعدة وضواحيها10/4/2015م

تدمير جزئيأمانة العاصمةقرية فج عطان التاريخية21/4/2015م

تدمير كليدمت - الضالعدار الحسن23/4/2015م

تدمير جزئيمجزر - مأربمدينة براقش )يثل( االثرية24/4/2015م

تدمير جزئيصرواح - مأربمدينة صرواح )أوعال صرواح (24/4/2015م

تدمير جزئيمدينة صعدة القديمةمسجد وجامع االمام الهادي9/5/2015م

تدمير جزئيأمانة العاصمةقلعة نقم11/5/2015م

تدمير جزئيتعزقلعة القاهرة األثرية11/5/2015م

تدمير جزئيأمانة العاصمةالمتحف الوطني11/5/2015م

تدمير جزئيأمانة العاصمةمتحف الموروث الشعبي11/5/2015م

تدمير جزئيالحديدةمدينة زبيد التاريخية12/5/2015م

تدمير كليالقفر – - إبجرف أسعد الكامل13/5/2015م

تدمير جزئيساقين - صعدةحصن القفلة13/5/2015م

تدمير كليذمارمتحف ذمار21/5/2015م

تدمير جزئيباجل - الحديدةقلعة جبل الشريف24/5/2015م
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تدمير جزئيحجةحصن النعمان29/5/2015م

تدمير جزئيحجةحصن المنصورة29/5/2015م

تدمير جزئيماربسد مأرب31/5/2015م

تدمير جزئيصنعاءقصر دار الحجر5/6/2015م

تدمير جزئيأمانة العاصمة صنعاءمجمع العرضي10/6/2015م

تدمير جزئيأمانة العاصمةمدينة صنعاء التاريخية12/6/2015م

تدمير جزئيصنعاء القديمةقصر السالح )غمدان(12/6/2015م

تدمير جزئيمأربمدينة مأرب القديمة13/6/2015م

تدمير جزئيشبوةمتحف عتق22/6/2015م

تدمير جزئيصيرة - عدنقلعة صيرة التاريخية22/6/2015م

تدمير جزئيكريتر - عدنمتحف عدن )قصر العبدلي(22/6/2015م

تدمير جزئيحجةحصن الشرف26/6/2015م

تدمير جزئيميدي - حجةالقشلة26/6/2015م

تدمير جزئيميدي - حجةقلعة المنصورة26/6/2015م

تدمير جزئيميدي - حجةالمجمع الحكومي القديم26/6/2015م

تدمير جزئيميدي - حجةخرائب قلعة االدريسي26/6/2015م

تدمير جزئيميدي - حجةخرائب الجوبة + خرائب الخور26/6/2015م

تدمير جزئيبكيل الميرخرائب العاللي بوادي تعشر26/6/2015م

تدمير جزئيحرض - حجةحصن قفل حرض26/6/2015م

تدمير جزئيحرض - حجةخرائب جبل جحفان26/6/2015م

تدمير جزئيعمرانجامع حبور ظليمة17/9/2015م
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تدمير جزئيصنعاء القديمةمسجد الفليحي18/9/2015م

تدمير جزئيتعزقصر صاله25/10/2015م

تدمير جزئيمدينة صرواح - ماربمعبد أوعال صرواح16/1/2016

تدمير كليمنطقة كوكبان م/ المحويتقشلة كوكبان14/2/2016م

تدمير كليمديرية مسور م/عمرانبيت مال المسلمين14/2/2016م

تدمير كلىمديرية مسور م/ عمرانبيت االمام محمد البدر14/2/2016م

تدمير جزئيبراقش م/ ماربمعبد نكرح6/3/2016م

17/3/2016م
قلعة حريب بيحان

تدمير جزئيبيحان  م/ مارب

تدمير كلىخمر - عمرانقلعة قفل المهلهل13/5/2016م

تدمير كلىتعزقبة الشيخ عبدالهادي السودي13/5/2016م

تدمير كلىتعزمسجد الشيخ جمال الدين الصراري20/7/2016م

تدمير كلىبني مطر - صنعاءمسجد جبل النبي شعيب16/8/2016م

تدمير جزئيبني مطر - صنعاءقرية بيت بوس التاريخية7/10/2016م

تدمير كليشدا – صغدةقلعة  كحال االثرية24/9/2017

تدمير جزئيمديرية موزع – تعزالجامع الكبير بمديرية موزع 19/10/2017

تدمير جزئيمديرية نهم – صنعاءمسجدا في قرية عيال محمد بمديرية نهم 24/11/2017

تدمير جزئيتعزقلعة القاهرة 04/12/2017

مسجدا  قريتي رمادة وعيال محمد بمديرية 06/12/2017
تدمير جزئينهم – صنعاءنهم 

تدمير مسجد تدميرآ كليآ على مديرية غمر 15/12/2017
تدمير جزئيغمر – صعدةالحدودية 

تدمير جزئيصرواح – مأرب مسجد  في محافظة مأرب مدينة صرواح 30/12/2017

مسجد في في مديرية صعدة منطقة 06/01/2018
تدمير جزئيصعدةالجوازات
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تدمير جزئيمسجد في منطقة الحنشات بمديرية نهم 08/01/2018

تدمير جزئيمسجد في منطقة الحمزات26/5/2018

تدمير جزئيمسجد في منطقة زبيد07/02/2018

تدمير جزئيمسجد في مديرية زبيد07/02/2018

تدمير جزئيمسجد بمديرية الدريهمي08/01/2018

تدمير جزئيمسجد في مديرية باقم22/9/2018

مسجد قرية السوافر بمنطقة الجاح مديرية 10/10/2018
تدمير كليبيت الفقيه

تدمير كليمسجد الرحمة بمديرية المراوعة17/10/2018

تدمير كلىمسجد  حارة الضبياني11/05/2018

تدمير جزئيجامع الوحيين بمنطقة 7 يوليو02/08/2019

قلعة موسى في منطقة بني شهر 24/2/2019
تدمير جزئيبمديرية كشر

تدمير جزئيمسجد بمدينة الدريهمي03/03/2019

تدمير جزئيجامع الوحيين بمنطقة 7 يوليو03/05/2019

تدمير جزئيجامع الوحيين بمنطقة 7 يوليو03/09/2019

الجدول من إعداد الهيئة  العامة لآلثار والمتاحف •
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