
متابعات العدد:  
(١٧٨٦)

 30 / نوفمبر / 2015م  
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العـــدوان عـلـــى اليمـن يواصـــــــــــل انتهاكاته للقانون اإلنساني
ووقعت الضربة ما بين الساعة ١١ و١١:٣٠ صباحًا بتاريخ ٢٣ 
سبتمبر/ أيلول في قرية متنة بقضاء بني مطر غرب صنعاء.. وقال 
الشهود وأحد مالكي المصنع إن أربعة صواريخ أصابت مصنع ردفان 

للخزف (السيراميك) بشكل متعاقب وبفاصل قصير فيما بينها.
وتواجد ابن أحد مديري المصنع، وُيدعى إبراهيم غالب محمد السواري، 
في محيط المكان أثناء وقوع الضربة، وأخبر هيومن رايتس ووتش قائًال: 
"كنت بانتظار أن يحين موعد الصالة متكئًا إلى جدار المصنع لحظة 
سماعي دون سابق إنذار صوت أزيز أعقبه وقوع انفجار مدوي.. فهرولت 
موليًا من المكان ولكن سمعنا بعد دقيقتين تقريبًا دوي انفجار ثاٍن.. 
 وشبانًا - يفرون من منازلهم وقد انتابهم الخوف 

ً
ورأيت الناس - شيبة

والفزع مثلنا، وكانوا يركضون هائمين على وجوههم دون أن يقصدوا 
اتجاهًا معينًا".

ثم عاد إبراهيم إلى المصنع الحقًا وقد انبعثت منه أعمدة الدخان 
وأصبح كومة من األنقاض ال سيما القسم الذي يضم الماكينات الثقيلة 
المستخدمة في تسخين الخزف وكبسه حيث أتت الضربة عليها ودمرتها 

بالكامل.
تل يحيى عبدالكريم السواري (٢٨ عامًا) الذي تصادف وجوده 

ُ
وق

في المكان وقت الضربة جراء إصابته بشظية أثناء محاولته الفرار من 
المكان.. وأخبر أحد السكان المحليين هيومن رايتس ووتش- اشترط 

عدم الكشف عن هويته- أن الضحية كان يعمل حارسًا 
في منشأة احتجاز مؤقتة قريبة تديرها حركة أنصار 
الله، الجناح السياسي للحوثيين، وهم جماعة مسلحة 
من الشيعة الزيدية في شمال اليمن.. وكــان الموقع 
في السابق مبنًى حكوميًا يحمل اسم "مركز العائالت 
المنتجة" ويقع على بعد نحو ١٤٠ مترًا من مجمع 
مباني المصنع.. ولم تصب الضربات الجوية منشأة 

االحتجاز المذكورة.
كما ُجرح على أحمد الفقيه (٥٥ عامًا) في الهجوم، 
وقال إنه كان يركب دراجته النارية لتفقد أسرته 
التي تقيم بجوار المصنع، وذلك أثناء فترة تهدئة 
وجيزة فصلت بين الضربات الجوية، غير مدرٍك 
طبعًا أن الهجوم لم يكن قد انتهى بعد.. واضاف 
علي قائًال: "سمعت صوت أزيز فعلمت أن صاروخًا 
في طريقه إلى المكان.  فاستلقيت أرضًا ولهج 
لساني بالدعاء بصوٍت عاٍل..  ثم الحظت أن الدماء 

قد غطت سائر أنحاء جسدي". وتــم نقل الفقيه إلــى إحدى 
جريت له عملية جراحية إلزالة 

ُ
المستشفيات الخاصة الحقًا حيث أ

الشظايا من صدره.
وأخبر رجل آخر من سكان المنطقة منظمة هيومن رايتس ووتش أن 
دعى إلهام حسين حسين طاهر 

ُ
 في الرابعة عشرة من عمرها وت

ً
فتاة

صيبت هي األخرى في الهجوم.
ُ
وتقيم بجوار المصنع قد أ

وأخبر غالب محمد الصواري، وهو أحد مالكي المصنع، منظمة العفو 
الدولية أنه لم يتم استخدام المصنع ألغراض عسكرية مطلقًا.. وأخبر 
شهود آخرون منظمة هيومن رايتس ووتش أنه لم يتواجد مقاتلون أو 
مركبات عسكرية داخل المصنع أو على مقربة منه لحظة وقوع الهجوم.

أفاد أحد أصحاب المصانع لمنظمة العفو الدولية أن المصنع لم يستخدم 
ألي غرض عسكري.  

التحقيق الميداني
أثناء تحقيقها الميداني في موقع الضربة، لم تالحظ منظمة العفو 
الدولية أي دليل يشير إلى أن المصنع ُيستخدم ألغراض عسكرية.. 
والحظت المنظمة أن المنطقة المحيطة بمجمع مباني المصنع هي سكنية 

عــلــى 
ما يبدو، وتقع بجوار 
مستشفى ٢٦ سبتمبر.

 بالمستشفى.. 
ً
وألحقت الضربة التي استهدفت المصنع أضرارًا طفيفة

كما زارت منظمة العفو الدولية المستشفى بتاريخ ٦ نوفمبر/ تشرين 
الثاني وتحدثت مع بعض موظفيه الذين كانوا متواجدين أثناء وقوع 

الضربة.
يد في عام ١٩٩٤م: إنه كان المنشأة 

ُ
وقــال مالكو المصنع الــذي ش

الوحيدة من نوعها في البالد، وأنه كان يوظف نحو ٣٣٠ عامًال، غالبيتهم 
جبروا على وقف اإلنتاج 

ُ
من أبناء قرية متنة.. وأضاف مالكو المصنع: أنهم أ

في أبريل/ نيسان من العام الجاري جراء المخاوف على أمن الموظفين 
ومصاعب الحصول على الوقود الالزم لتشغيل الماكينات.

ويحظر القانون اإلنساني الدولي شن هجمات بشكل متعمد على 
المدنيين من غير المشاركين في األعمال العدائية، أو األعيان المدنية، 
ويحظر كذلك شن هجمات عشوائية ال تميز بين المدنيين أو األعيان 
المدنية والمقاتلين أو األهداف العسكرية، أو شن الهجمات التي تلحق 

بالمدنيين أو األعيان المدنية أضرارًا غير متناسبة واألفضلية العسكرية 
المباشرة المتوخاة من الهجوم.. إذ تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات 
خطيرة للقانون اإلنساني الدولي، وقد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب إذا 

تم شنها بنية جنائية.
وثمة مسؤولية قانونية تترتب على جميع البلدان وفق أحكام القانون 
الدولي، وتفرض عليها مراقبة عمليات نقل األسلحة وتقييد أو حظر 
توريدها أو نقلها في ظل ظروف معينة.. وُيذكر أن المملكة المتحدة 
هي إحدى الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة التي دخلت حيز 
التنفيذ في أواخر العام ٢٠١٤م، ولعبت بريطانيا دورًا رياديًا في إنشاء 

المعاهدة.. وبموجب أحكام المادة (٦) من المعاهدة، ُيحظر على البلد 
أن يأذن بنقل األسلحة إذا كان على علم وقت النظر في اإلذن باحتمال 
استخدام تلك األسلحة في ارتكاب "هجمات موجهة ضد األعيان المدنية 
أو المدنيين الذين يتمتعون بالحماية بتلك الصفة أو جرائم الحرب األخرى 
على النحو الوارد تعريفه في االتفاقات الدولية التي يكون طرفًا فيها".. 
وباإلضافة إلى ذلك، تشترط المادة (٧) من المعاهدة على الدول أن تقوم 
ستخدم 

ُ
بتقييم احتمال ما إذا كانت األسلحة المزمع تصديرها سوف ت

في ارتكاب انتهاك جسيم للقانون اإلنساني الدولي أو تسهم في ارتكابه؛ 
كما تنص على عدم جواز اإلذن بالتصدير في حال خلص التقييم إلى أن 

هناك مخاطر كبيرة من هذا النوع.
وبما أنه قد غدا من الواضح اآلن أن مثل هذه المخاطر قائمة فعًال، 
فينبغي على المملكة المتحدة وغيرها من البلدان التي تورد األسلحة 
إلى الدول األعضاء في قوات التحالف الذي تقوده السعودية تعليق نقل 
جميع شحنات األسلحة التي تشكل خطرًا ملموسًا من حيث احتمال 
استخدامها في ضربات جوية غير مشروعة في اليمن، وخصوصًا تعليق 

تصدير قذائف جو-أرض، وفق ما قالته المنظمتان.
وينبغي إجراء تحقيق دولي مستقل في االنتهاكات المزعومة التي ارتكبها 
جميع أطراف النزاع في اليمن، وإقامة الحقيقة وتبيانها، وتحديد هوية 

المسؤولين عن تلك االنتهاكات بهدف ضمان محاسبتهم عليها.

العفـــو الدوليـــة وهيومـــن رايتـــس: تدميــر مـــــــــــصنــع الســيراميك ضربات غير مشــروعة

ديفيد ميفام: يجب تعليق 
مبيعات الذخائر الجوية 

إلى الدول التي تشارك في 
العدوان على اليمن

العدوان السعودي يشن غارات 
جوية على صنعاء

شن طيران العدوان السعودي الغاشم، 
االثنين، غارة جوية على مديرية سنحان 

بمحافظة صنعاء.
واوضـــح مــصــدر امــنــي بالمديرية ان 
طيران العدوان السعودي البربري شن 
غارة جوية على منطقة عمد بسنحان ما 
ادى الى حدوث اضرار كبيرة في االراضي 

الزراعية.
كما عاود استهداف منطقة الغوش 
بضالع همدان بغارة ما أدى إلى أضرار 
كبيرة في األراضي الزراعية والمنازل.. 
الفتًا إلى أن طيران العدوان استهدف 

المنطقة بسبع غارات.
كما شــن غارتين على مديرية بني 

ضبيان نتج عنهما تدمير منزل أحد 
المواطنين في منطقة الناع بالمديرية..

كما استهدف احد الوديان في المنطقة 
بــغــارتــيــن مــا أدى إلـــى إحــــداث أضـــرار 

بمراعي األغنام.
كما استهدف الجبل االســود وعيبان 
وقرمان بثالث غارات، ما أدى إلى حدوث 
أضـــرار كبيرة فــي الــمــنــازل واألراضـــي 

الزراعية ومراعي األغنام.
ــعــدوان  ودان الــمــصــدر اســتــمــرار ال
السعودي في استهداف البنية التحتية.. 
داعــيــًا المجتمع الــدولــي والمنظمات 
ــذي  االنــســانــيــة إلـــى إيــقــاف الـــعـــدوان ال

يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.

استشهـــاد وإصابــة ٧ فـــي قصـــــــــــــــــف لطيــران العــدوان علـــى إب

كليًا، فيما تعرضت ثالثة منازل 
لتدمير جزئي..

ويتعرض الشعب اليمني لحرب 
ابادة جماعية وحصار اقتصادي 

خانق منذ بدء العدوان السعودي 
على اليمن في مــارس من العام 
الــجــاري بمشاركة اكثر من ١٠ 
دول عربية واجنبية واستخدام 
ـــيـــًا، ودمـــر  اســلــحــة مــحــرمــة دول
العدوان آالف المنشآت الخدمية 
مثل المستشفيات والــمــدارس 
ومشاريع المياه والطرقات العامة 
ومــنــازل المدنيين والمجمعات 
الحكومية الخدمية وكافة مظاهر 

الحياة.

الطيران السعودي يشن غارات على مناطق متفرقة بمأرب
 شن طيران العدوان السعودي الغاشم، االثنين، ثمان غارات على مناطق متفرقة بمأرب.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن غارات العدوان استهدفت مسجدًا بمفرق الجوف 

بمديرية مجزر، ما أدى إلى تضرره وتضرر المحال التجارية المجاورة له.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مناطق المشجح والحقيل 
بمديرية صرواح. كما شن، الثالثاء، أكثر من ٢٠ غارة استهدفت منازل المواطنين بمنطقة 

العطفين بصرواح، ما أدى إلى تدمير منزلين وتضرر عدد من المنازل .
ه المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مناطق الحقيل وجبل هيالن والخط العام  ونوَّ
بصرواح. كما استهدف- الجمعة- منزل المواطن ناجي العامكي بمديرية صرواح بثالث 
غارات ما أدى إلى تدميره بالكامل، باإلضافة إلى شن طيران العدوان سلسلة من الغارات 

استهدفت سوق صرواح ومنطقة المشجع والحقيل..

طيران العدوان يدمر إذاعة 
حجة والمركز الثقافي

شن طيران العدوان السعودي الغاشم- االثنين- غارة على 
إذاعة حجة مخلفًا اضرارًا مادية بالغة.

وأوضــــح مــصــدر مــســئــول بــغــرفــة العمليات المشتركة 
بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف مبنى إذاعة حجة 
ضمن سلسلة هجماته الوحشية والالأخالقية التي يشنها على 
وسائل االعالم في اليمن.. مشيرًا الى أن الغارة خلفت اضرارًا 

بالغة في مبنى وممتلكات اذاعة حجة.
واستهجن المصدر تعمد قــوى الشر واالجـــرام بقيادة 
النظام السعودي االجــرامــي استهداف المنابر االعالمية 
ومحاولته اخفاء حقيقة وحشيته وبشاعة جرائمه بتدمير 
الوسائل االعالمية الحرة... داعيًا المنظمات الدولية إلى تحمل 
مسئولياتها امام هذه االنتهاكات الوحشية التي يقوم بها 

النظام السعودي بحق ابناء الشعب اليمني.
كما استهدف بغارتين شنهما على مديريتي مستبأ وحيران 
مركبتي نقل تحمالن على متنهما مــوادًا واعالفًا زراعية.. 

واستهدف بغارة ثالثة وادي حرض بمديرية حرض.
كما شن طيران العدوان السعودي، األربعاء، غارة على منزل 

أحد المواطنين بمديرية كشر محافظة حجة .
وأوضــــح مــصــدر مــســئــول بــغــرفــة العمليات المشتركة 
بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف منزل المواطن ناصر 
منصور األهنومي بمنطقة سوق عاهم مديرية كشر خلف 

عددًا من الشهداء والجرحى.
كما شن، الخميس، ثالث غارات على جمرك حرض دّمر ما 
تبقى من معالم لمبنى ومرافق جمرك حرض، احداها غارة 

بطائرة بدون طيار.


