
إن  ــش“  ووت ــس  رايت ــن  ”هيوم ــت  قال
ــف  تحال ــي  ف ــاركت  ش ــي  الت ــة  األنظم
ــعودية على  ــوده الس ــذي تق ــرب ال الح
ــؤوليتها  ــت االعتراف بمس ــن تجنب اليم
ــع انتهاك  ــة الدولية حيال وقائ القانوني
ــم  تقدي ــت  ــا رفض كم ــرب  الح ــن  لقواني
معلومات عن دورها في الغارات الجوية 
ــة في اليمن، في  غير القانونية المزعوم
ــرب التي ارتكبها  ــارة إلى جرائم الح إش
ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــران  طي
ــن  ــى اليم ــه عل ــالل عدوان ــي خ اإلمارات

المستمر منذ نحو عامين ونصف.
ــرته  وأوضحت المنظمة في تقرير نش
ــاء  أعض ــلة  مراس ــت  حاول ــا  أنه ــس  أم
ــابقين لحضهم  التحالف الحاليين والس
على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في 
ــن الحرب ونتائجها، كما  انتهاكات قواني
ــي. إال أنه لم يرد  ــي القانون الدول يقتض
أي منهم“، مشيرة إلى أن عدم استعداد 
ــادة في  ــراء تحقيقات ج ــف إلج التحال
ــة لقوانين الحرب  ــاكات المزعوم االنته
كان واضحا في رده على الغارات الجوية 
ــي العاصمة  ــكنية ف ــي الس ــى المبان عل
صنعاء في 25 أغسطس الماضي والتي 

أودت بحياة أكثر من 20 مدنيا.
ــش إلى  ــس ووت ــت رايت ولفت

ــراء األمم  ــق خب ــر فري تقري
المتحدة المعني باليمن  

ــدى قلقه  ــذي  أب وال
ــاء  أعض أن  ــن  م

ــف  ل لتحا ا
ن  يسعو ”

ــف  ــان التحال ــف كي ــاء خل ــى االختب إل
ــؤولية عن  ــن المس ــهم م ــة أنفس لحماي
ــم“  قواته ــا  ترتكبه ــي  الت ــاكات  االنته
ــؤدي إلى مزيد من  ــرة أن ذلك قد ي معتب

االنتهاكات التي تحدث دون عقاب“.
أي  أو  ــف  التحال ــاق  إخف أن  ــدت  وأك
ــق بصورة  ــي إجراء التحقي ــو فيه ف عض
ــر  ألكث ــه  قوات ــاكات  انته ــي  ف ــة  موثوق
ــلح يؤكد  ــزاع المس ــن الن ــنتين م ــن س م
ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في 
ــون الدولي  ــاكات المزعومة للقان االنته
ــاني  ــون اإلنس ــان والقان ــوق اإلنس لحق

الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.
ــا إلى  ــي تقريره ــة ف ــبت المنظم ونس
ــم الشرق  ــن، مديرة قس ــارة ليا ويتس س

ــن رايتس ووتش:  ــط في هيوم األوس
ــي  ف ــو  عض ألي  ــن  يمك ”ال 

ــة  نظاف ــاء  ادع ــف  التحال
ــى  حت ــن  اليم ــي  ف ــده  ي

يعترف جميع أعضائه 
ــر  غي ــات  بالهجم

ــي  الت ــة  القانوني
ال  فيها..  ــاركوا  ش

ــل  ُيعق

ذات  ــه  تحقيقات أن  ــف  التحال ــن  يعل أن 
ــن  ــالن ع ــض اإلع ــا يرف ــة بينم مصداقي
ــية، مثل الدول التي  المعلومات األساس
شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص 

خضع للمساءلة“.
ــدول أعضاء  ــى ال ــن عل وأكدت ويتس
ــم المتحدة أن توضح تماما ألعضاء  األم
ــر  بالمعايي ــون  يف ال  ــم  أنه ــالف  االئت
ــس  ”مجل وأن  ــفافية،  للش ــية  األساس
حقوق اإلنسان“ سوف يتدخل ويضمن 
ــم  ــاكات، إن ل ــذه االنته ــي ه ــق ف التحقي
ــراف المتحاربة على  ــن األط ــن أي م يك

استعداد للقيام بذلك“.

جريمة حي فج عطان.. شهادات حية
ــاد  أف ــد  فق ــة  المنظم ــب  وبحس
ــارات  ــا الغ ــن ذوي ضحاي ــخصان م ش
ــتهدفت في 25  التي اس
ــــطس  غس أ
ــي  الماضـ
ــة  ثــ ثال

ــان  ــج عط ــي ف ــي ح ــكنية ف ــي س مبان
ــأن الحي  ــاء ”ب ــة صنع ــوب العاصم جن
كان منطقة كثيفة بالسكان وان الغارات 
ــفرت عن مقتل 16 مدنيا على األقل  أس
ــف الذي  ــن وان التحال ــرح 17 آخري وج
تقوده السعودية  اعترف بتنفيذها بعد 
ــدث في  ــن كما ح ــي، ولك ــاج دول احتج
ــابقة التي يبدو  ــة الس ــات الجوي الضرب
ــدم تفاصيل  ــروعة، لم يق ــا غير مش أنه
ــاركوا  ــف الذين ش ــاء التحال ــن أعض ع
ــدان التي تجري أي  ــي الهجوم أو البل ف

تحقيق.
ــي تقريرها غلى  ــة ف ــبت المنظم  ونس
ــاكني الحي يدعى محمد معصار  احد س
ــاعة 2 صباح الـ25  ــاق حوالي الس أنه أف
ــطح منزله  ــطس وتوجه إلى س من أغس
ــارة جوية. قال  ــماع غ في صنعاء بعد س
ــة بفواصل  ــات جوي ــت 4 ضرب ــا وقع إنه
ــق. ضربت أول 3 منها  دقيقتين أو 3 دقائ

جبال فج عطان على مشارف صنعاء“.
ــة  الرابع ــة  الضرب إن  ــار  معص ــال  وق  
ــث ”يعيش  ــاور حي ــي المج ــت الح أصاب
الناس هناك، أشخاص من صنعاء وكثير 
ــن مختلف المحافظات..  من النازحين م
ــن  ــد م ــان يتصاع ــت الدخ ــاف: رأي وأض
ــار الحقا أن  ــط المنازل“ وعلم معص وس
ــى من 3  ــت مبن ــف ضرب ــرات التحال طائ
ــق كان يملكه، ومبنيين من 4 طوابق  طواب
ــه ”ُدمرت“،  ــال: إن مباني عمت ــه وق لعمت
ــارا  ــا وغب ــت ركام ــي ”أصبح وأن المبان

وخسائر“.
ــن  ــة ع ــة  رواي ــر المنظم ــورد تقري وي
الضحايا تشير إلى أن علي الريمي الذي 
ــدا ابنته بثينة  ــهد أفراد عائلته ع استش
ــط والمعادن  ــي وزارة النف ــا ف كان موظف
وانتقل شقيقه مع زوجته وأطفاله الستة 
ــى  إل ــهر  أش  6 ــل  قب
أرخص  شقة 

ــقيقه  ــي تحت الجبال. أخبره ش في الح
ــوات الهجمات  ــة أن أص ــالة نصي في رس
ــيرا إلى أنه  ــت أطفاله، مش ــى أرعب األول
ــقيقه، ”أخذ  ــائل ش ــا انقطعت رس عندم
هاتف أمه وبدأ باالتصال بأخيه. لم يرد.. 
ــف كان يرن  ــرارا، ولكن الهات ــل به م اتص
ــعرت بالتوتر  ــاف: ش ــب... وأض وال مجي

الشديد، بأن مصيبة ما وقعت“.
ــل  اتص  ” ــة:  المنظم ــر  تقري ــف  ويضي
ــمع  ــي المنطقة و“س ــق ف ــي بصدي الريم
ــاس  والن ــعاف  اإلس ــيارات  س ــج  ضجي
ــاعدوا  يقولون خذوه! … أخرجوه!... س
ــار الريمي على  ــاعدوا ذاك“. س هذا... س
الفور إلى المنطقة و“وجد الدمار“. حيث  
ــج بالفوضى،  ــال: إن المنطقة كانت تع ق
ــديدا بحيث انه لم يتمكن  وكان الدمار ش
ــقيقه. ساعده  حينها من معرفة منزل ش
ــف ليجد مكان  ــر الهات ــقيقه اآلخر عب ش
ــي ”كان أنقاضا، قلت  ــزل. قال الريم المن

نا“. له بأال يتصل بأمِّ

ــقيق  ــل ش ــن مقت ــارة ع ــفرت الغ وأس
ــن أطفالهم  ــه و5 م ــة أخي ــي وزوج الريم
ــم ما بين  ــراوح أعماره ــتة، الذين تت الس
ــه. لم  ــة أخي ــقيق زوج ــوام، وش 2 و10 أع
ــوى ابنة العائلة البالغة من العمر  تنج س
ــي  ــاعد ف ــي يس ــث الريم ــنوات. مك 6 س
ــال اإلنقاذ على  ــاذ. عثر رج جهود اإلنق
ــاء  ــاعة الـ5 مس ــد حوالي الس ــه عن أخي
ــاعة من البحث  ــد أكثر من 14 أو 15 س بع

المتواصل“.
ــد معصار لـ  ــب التقرير فقد أع وبحس
ــماء  ــش قائمة بأس ــس ووت ــن رايت هيوم
ــن  والمصابي ــى  القتل ــس  وجن ــار  وأعم
ــذوا إليها حيث   ــفيات التي أِخ والمستش
ــوم، بينهم 7  ــي الهج ــخصا ف ــل 16 ش قت
أطفال تتراوح أعمارهما بين عامين و13 
ــا، و17 جريحا، بينهم 8 أطفال. 2 من  عام
أبناء عم معصار، تتراوح أعمارهم بين 3 

و12 عاما، كانوا من بين القتلى.
ــس ووتش  ــر هيومن رايت ــير تقري ويش
في تناوله للدول المشاركة في التحالف 
ــعودي إلى أن السعودية نشرت 100  الس
ــاركة في عمليات التحالف،  طائرة للمش
ــارات 30 والكويت 15 والبحرين 15  واإلم

وقطر 10، .
ــرة حربية مغربية  ــير إلى أن طائ ويش
ــراز إف16-“ تحطمت أثناء قيامها  من ط
ــت طائرة  ــا تحطم ــي اليمن كم ــة ف بمهم
ــمبر  ــة من طراز  ”إف 1“في ديس بحريني
ــا طيار  ــرة، يقوده ــقطت طائ 2015م وس
أردني، من طراز ”إف16-“ ” عندما كانت 
ــف فيما   ــات للتحال ــذ عملي ــوم بتنفي تق
ــارات جوية  ــام 2015م غ ــر ع ــنت مص ش
ــن وهاجمت  ــاحل الغربي لليم على الس
ــن  ــل مهاجري ــا يق ــة قارب ــرة مروحي طائ
ــواحل  س ــة  قبال ــن  والجئي ــن  صوماليي
ــفر عن  الحديدة في مارس 2017م، ما أس

مقتل وإصابة العشرات.

ٹ
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""هيومن رايتس ووتشهيومن رايتس ووتش"":: األنظمة املشاركة يف  األنظمة املشاركة يف 
التحالف السعودي تتجنب االعرتاف بمسؤوليتهاالتحالف السعودي تتجنب االعرتاف بمسؤوليتها

شهادة حية لجريمة تحالف العدوان السعودي يف حي فج عطان

ــابقين لحضهم  ااااالتللتلتحاحالفلف الحاليين والس
ععلى تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في 
ــن الحرب ونتائجها، كما  ااننتهاكات قواني
ــي. إال أنه لم يرد  ــي القانون الدول ييققتض
أأيي منهم“، مشيرة إلى أن عدم استعداد 

م ي يي ي

ــادة في  ــراء تحقيقات ج ــف إلج الالتحال
ــة لقوانين الحرب  ــاكات المزعوم االنته
كان واضحا في رده على الغارات الجوية 
ــي العاصمة  ــكنية ف ــي الس ــى المبان عل
 أغسطس الماضي والتي 

ي ي
صنعاء في 25

أودت بحياة أكثر من 20 مدنيا.
ي

ــش إلى  ــس ووت ــت رايت ولفت
ــراء األمم  ــق خب ــر فري تقري

المتحدة المعني باليمن  
ــدى قلقه  ــذي  أب وال

ي

ــاء  أعض أنن  أ  ــنـن م
يي

ــف  ل لتحا ا
ن  يسعو ”

ــم الشرق  ــن، مديرة قس ــارة ليا ويتس س
ــن رايتس ووتش:  ــط في هيوم األوس

م

ــي  ف ــو  عض ألي  ــن  يمك ”ال 
ي

ــة  نظاف ــاء  ادع ــف  التحال
ــى  حت ــن  اليم ــي  ف ــده  ي

يعترف جميع أعضائه 
ي

ــر  غي ــات  بالهجم
ــيي  الت ــة  القانوني

ال  فيها..  ــاركوا  ش
ــل  ُيعق

ي ه ي
ــــطس  غس أ

ي

ــي  الماضـ
ــة  ثــ ثال

ــة بفواصل  ــات جوي ــت 4 ضرب ــا وقع إنه
ــق. ضربت أول 3 منها  دقيقتين أو 3 دقائ

جبال فج عطان على مشارف صنعاء“.
ــة  الرابع ــة  الضرب إن  ــار  معص ــال  وق  
ــث ”يعيش  ــاور حي ــي المج ــت الح أصاب
الناس هناك، أشخاص من صنعاء وكثير 

يي

ــن مختلف المحافظات..  من النازحين م
ــن  ــد م ــان يتصاع ــت الدخ ــاف: رأي وأض
ــار الحقا أن  ــط المنازل“ وعلم معص وس
ــى من 3 ــت مبن ــف ضرب ــرات التحال طائ
ــق كان يملكه، ومبنيين من 4 طوابق  4طواب
ــه ”ُدمرت“،  ــال: إن مباني عمت ــه وق لعمت
ــارا  ــا وغب ــت ركام ــي ”أصبح وأن المبان

ي

وخسائر“.
ــن  ــة ع ــة  رواي ــر المنظم ــورد تقري وي
الضحايا تشير إلى أن علي الريمي الذي 
ــدا ابنته بثينة  ــهد أفراد عائلته ع استش
ي ي ي

ــط والمعادن  ــي وزارة النف ــا ف كان موظف
وانتقل شقيقه مع زوجته وأطفاله الستة 

ي

ــى  إل ــهر  أش  6 ــل  قبقب
أرخص  شقة 
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سعي اعضاء التحالف سعي اعضاء التحالف 
السعودي إىل االختباء السعودي إىل االختباء 

خلف كيان التحالفخلف كيان التحالف لحماية  لحماية 
أنفسهم من املسؤولية عن أنفسهم من املسؤولية عن 
االنتهاكات التي ترتكبها االنتهاكات التي ترتكبها 
قواتهم قدقواتهم قد يؤدي إىل مزيد  يؤدي إىل مزيد 
من االنتهاكات التي تحدث من االنتهاكات التي تحدث 

دون عقاب دون عقاب 
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