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ال��دم��ار ال���ذي لحق بموقع غ���ارة ج��وي��ة على مصنع 
للسيراميك ف��ي ردف���ان، غ��رب صنعاء، ه��ذا الهجوم 
انتهاك للقانون اإلنساني الدولي، أو قوانين الحرب، حيث 
استخدمت ق��وات التحالف ص��اروخ��ًا بريطاني الصنع 
حصلت عليه في تسعينيات القرن الماضي.. وتقوض 
الضربة مزاعم وزراء بريطانيين بأن المعدات العسكرية 
البريطانية التي تستخدمها ق��وات التحالف بقيادة 
السعودية تتسق مع القانون اإلنساني الدولي، وأن المملكة 
المتحدة تراقب مدى امتثال القوات لهذا األمر "بحرص 
شديد". لكن لم تعلم المنظمتان قيام قوات التحالف 
بفتح تحقيق ذي مصداقية في ه��ذه الضربة الجوية 
وغيرها من الضربات غير المشروعة لتحديد االنتهاكات 

المحتملة للقانون اإلنساني الدولي.
وقالت لمى فقيه- المستشارة األولى في شؤون األزمات 
بمنظمة العفو الدولية: "يزعم وزير الخارجية البريطاني 
فيليب هاموند أنه يحبذ إجراء ما أسماها تحقيقات مناسبة 
في احتمال انتهاك قوانين الحرب في اليمن. توفر هذه 
الضربة الجوية تحديدًا فرصة الختبار صدق مزاعم 
الوزير.. على المملكة المتحدة أن تضغط على التحالف 
الذي تقوده السعودية كي يفتح تحقيقًا ذا مصداقية في 
هذه الضربة الجوية، وغيرها من الضربات التي يظهر 

أنها انتهكت قوانين الحرب".
قال ديفيد ميفام مدير قسم المملكة المتحدة في 
هيومن رايتس ووتش: "تظهر الحقائق التي تكشفت 
مؤخرًا أن سياسة المملكة المتحدة تنطوي على التضليل 
وعدم الفعالية بشكل خطير.. رغم الكثير من الحاالت 

الموثقة جيدًا التي تثبت وقوع انتهاكات لقوانين الحرب 
من طرف قوات التحالف الخليجي في اليمن، دأب الوزراء 
البريطانيون بشكل مستمر على رفض اإلقرار بوقوع 
هذه االنتهاكات.. على المملكة المتحدة أن تعلق مبيعات 
الذخائر الجوية إلى الدول األعضاء في التحالف بانتظار 
إجراء تحقيق شامل في هذه الضربة وغيرها من الضربات 

الجوية غير المشروعة".
عاينت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش 
بقايا السالح المستخدم في ضربة 23 سبتمبر وتمكنتا 
من تحديد نوعه على أنه ص��اروخ كروز ج��و-أرض من 
ط��راز "ب��ي جي إم 500/ هاكيم" ال��ذي وفرته شركة 
"ماركوني دايناميكس" البريطانية في أواسط تسعيينات 
القرن العشرين.. تضمن التحليل مقارنة صور شظايا 
السالح الملتقطة في موقع الضربة مع بقايا غير منفجرة 
من نوع الصاروخ نفسها تم الحصول عليها من موقع 
ضربة أخرى مختلفة. اتضح أن بقايا السالح المستخدم 
في الموقعين تتطابق ومواصفات صاروخ "هاكيم" بي 

جي إم 500 الذي ُيطلق من 
الجو. شهدت الضربة األخرى 
الموثقة سقوط النوع نفسه 
من الصواريخ في حقل زراعي 
بتاريخ 4 أو 5 سبتمبر في 
س���ح���ار ب��م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة 

شمالي اليمن.
وبينت المنظمة أن القانون 
اإلنساني ال��دول��ي يحظر 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 األه���داف العسكرية، أو شن 
الهجمات التي تلحق بالمدنيين أو األعيان المدنية أضرارًا 
غير متناسبة واألفضلية العسكرية المباشرة المتوخاة 
من الهجوم.. تشكل مثل ه��ذه الهجمات انتهاكات 
خطيرة للقانون اإلنساني الدولي، وقد ترقى إلى مصاف 

شنها بنية جنائية.جرائم الحرب إذا تم 

ت����ت����رت����ب 
مسؤولية قانونية على جميع 
ال��ب��ل��دان وف���ق أح��ك��ام ال��ق��ان��ون 
الدولي، وعليها مراقبة عمليات 
نقل األسلحة وتقييد أو حظر 

توريدها أو نقلها في ظل ظروف معينة..
 المملكة المتحدة ه��ي إح��دى ال���دول األط���راف في 
اتفاقية تجارة األسلحة التي دخلت حيز التنفيذ في 
أواخر 2014، ولعبت دورًا رياديًا في إنشاء االتفاقية. 
بموجب المادة )6( من المعاهدة، ُيحظر على البلد 
أن ي��أذن 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 ال��وارد تعريفه في االتفاقات الدولية التي 
يكون طرفًا فيها".. باإلضافة إلى ذلك، تشترط المادة 
)7( من المعاهدة على الدول أن تقوم بتقييم احتمال 
ستخدم في 

ُ
ما إذا كانت األسلحة المزمع تصديرها سوف ت

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 من الواضح اآلن أن مثل هذه المخاطر قائمة 
فعاًل، 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، بحسب منظمة العفو الدولية وهيومن 

رايتس ووتش.
ينبغي إج��راء تحقيق دول��ي مستقل في االنتهاكات 
المزعومة التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، 
تبيان ال��وق��ائ��ع، وتحديد هوية المسؤولين ع��ن تلك 

االنتهاكات بهدف ضمان محاسبتهم عليها.

السعودية تستخدم صواريخ بريطانية لقصف اليمن
أطباء بال حدود:

كالم لندن عن عدم وجود انتهاك 
في اليمن منطق مهين ومستهتر

استنكرت منظمة "أطباء بال حدود" تصريح وزير الخارجية 
البريطاني، فيليب هاموند، األسبوع الماضي، والذي حاول فيه 
رفع المسؤولية عن التحالف العربي بقيادة السعودية في مسألة 
استهداف المنشآت الصحية في اليمن، وطالبت بتفسير رسمي 
للهجمات األربعة التي تعرضت لها منشآتها خالل األشهر الثالثة 

األخيرة.
وقالت مديرة العمليات في منظمة أطباء بال حدود، راكيل 
أيورا، في بيان، اإلثنين: "نحن نرى أكثر فأكثر أنه يتم التقليل 
من شأن الهجمات على المرافق الطبية تحت مسّمى "أخطاء" أو 
"حوادث غير مقصودة"، وقد زعم وزير الخارجية البريطاني 
األسبوع الماضي أنه ليس هناك أي انتهاك متعمد للقانون الدولي 
اإلنساني في اليمن من قبل المملكة العربية السعودية.. ما ينّوه 
إلى أن القصف عن طريق الخطأ لمستشفى يحظى بالحماية هو 

أمر مسموح به وهذا منطق مهين ومستهتر".
وبحسب البيان، فإن أنشطة منظمة أطباء بال حدود في اليمن 
تعرضت ألربع هجمات خطيرة في أقل من ثالثة أشهر. "لقد 
وقع الهجوم األول في 26 أكتوبر حين قصفت طائرات مقاتلة 
تابعة للتحالف ال��ذي تقوده السعودية م��رارًا مستشفى في 
ّنت غ��ارات جوية 

ُ
مديرية حيدان في محافظة صعدة. ثم ش

على عيادة متنقلة تابعة لمنظمة أطباء بال حدود في الثاني من 
ديسمبر في منطقة الحوبان في محافظة تعز، ما أدى إلى جرح 
ثمانية أشخاص من بينهم موظفان في المنظمة ومقتل شخص 

كان قريبًا من المستشفى".
وأضاف البيان: "وفي العاشر من شهر يناير تعرض مستشفى 
شهارة لهجوم بقذيفة أدى إلى مقتل ستة أشخاص وجرح سبعة 
آخرين على األقل، معظمهم من الطاقم الطبي والمرضى.. وفي 
الحادي والعشرين من الشهر نفسه، تعرضت سيارة إسعاف 
وسائقها لسلسلة من الغارات الجوية التي أدت إلى مقتل ستة 
أشخاص على األقل وجرح العشرات في محافظة صعدة.. لذلك 
تطالب منظمة أطباء بال حدود بتفسير رسمي ألي من هذه 

الحوادث".

يجب إجراء تحقيق دولي 
مستقل في االنتهاكات 

باليمن

وفي الوقت الذي ترتفع االصوات البريطانية المطالبة بوقف المشاركة في العدوان 
على اليمن  وكذلك بوقف صفقات بيع االسلحة للسعودية واستخدامها في قتل 
المدنيين.. جاء موقف رئيس الوزراء البريطاني المتشدد في جلسة االسجواب االخيرة 
وال��ذي رفض فيه التراجع عن سياسته العدوانية او الغاء بيع صفقات االسلحة 

للسعودية بمثابة تحدٍّ للبرلمان ولالحزاب المعارضة تحديدًا..
أما على المستوى الخارجي فقد بدأت حكومة كاميرون  تواجه  اتهامات واضحة من 
منظمة حقوقية دولية تقوم بنشر تقارير تكشف فيها تورط بريطانيا في العدوان 

على اليمن واالنتهاكات من قبل دول تحالف العدوان  الذي تشارك فيه بريطانيا ..
االسبوع الماضي طالب البرلمان البريطاني من كاميرون   تفسيرًا لدور أفراد الجيش 
البريطاني في الغارات الجوية التي تشّنها قوات التحالف العربي ضد اليمن، بقيادة 
السعودية، في أعقاب تقرير احدى اللجان التابعة لألمم المتحدة بأن هذه الحملة 

تخالف القانون اإلنساني الدولي.
وأرس��ل زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، ووزي��ر الخارجية في 
ا، األربعاء، إلى رئيس الوزراء يطلبان فيه 

ً
حكومة الظل، هيالري بن، خطاًبا مشترك

الحصول على تفاصيل اشتراك بريطاني�ا، بعدما خلص تقرير اللجنة األممية الذي 
تم تسريب نسخة منه إلى وجود هجمات ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين في 

اليمن .
استجواب كاميرون يهدف إلى الوقوف بالتحديد على دور الفريق البريطاني في 
اليمن وما يمثله من استهداف المناطق السكنية من خرق للقانون اإلنساني الدولي، 

إضافة الى المطالبة بتعليق مبيعات األسلحة إلى السعودية..
غير ان رئيس الوزراء البريطاني رفض مطالبات المعارضة البريطانية في جلسة 
لة االربعاء وبرر ذلك بزعمه )ان تصدير االسلحة البريطانية مسيطرة علية  المساء

بعناية(..
وإزاء ذلك نشرت صحيفة "االندبندنت" البريطانية تقريرًا تناول االتهامات التي 
وجهت الى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خالل جلسة استجواب برلمانية، 

هم بتوريط بالده في الحرب السعودية على اليمن دون موافقة البرلمان.
ُ
حيث ات

وأفادت الصحيفة أن زعيم الحزب الوطني االسكتلندي "انغوس روبرتسون" طالب 
كاميرون خالل جلسة االستجواب باالعتراف بتورط بريطانيا في الحرب السعودية 

على اليمن، حيث تقدم المملكة المتحدة السالح والتدريب واالستشارة.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن ذلك يتزامن وأرقامًا جديدة كشفت عنها الحكومة 
البريطانية تفيد بأن صادرات القنابل والصواريخ البريطانية للسعودية ارتفعت 

بنسبة 11,000% على مدار ثالثة اشهر العام الفائت.
وقال "ربوبرتسون" )زعيم الحزب الوطني االسكتلندي( بحسب التقرير: إن أعدادًا 
تلوا في اليمن بالطائرات الحربية والقنابل البريطانية، واشار 

ُ
كبيرة من المدنيين ق

بالوقت نفسه الى وجود مستشارين عسكريين بريطانيين في السعودية، االمر الذي 
اعترف به كاميرون.

ونقل التقرير عن مدير الشؤون السياسية والحكومية في منظمة العفو الدولية 
في المملكة المتحدة، أالن هوكارث، أن هناك معلومات تفيد بأن المستشارين  

البريطانيين موجودون في "غرفة التحكم السعودية".
كما تحدث هوكارث عن مقتل آالف المدنيين اليمنيين إثر "الضربات الجوية 
العشوائية السعودية".. مضيفًا: أن أي استشارة ربما تقدمها بريطانيا لم تحقق 
الكثير على صعيد وقف هذا القتل.. داعيًا رئيس الوزراء البريطاني الى التعليق الفوري 
لتراخيص بيع االسلحة الى السعودية واجراء تحقيق كامل بالمزاعم التي تتحدث عن 

انتهاكات للقانون االنساني الدولي ترتكبها السعودية في اليمن.
»الميثاق«: ان هذا التطور في العالقة بين الحكومة  واعتبر مراقبون سياسيون ل�
البريطانية واحزاب المعارضة  سيفجر ازمة حقيقية داخل بريطانيا وال يمكن ان 
تمر هذه القضية بهدوء بعد اليوم، السيما وانها اصبحت قضية رأي عام.. مشيرين 
إلى ان العدوان السعودي على اليمن  سيتحول إلى قضية تقلق العديد من الدول في 

العالم بعد الكشف عن ارتكاب جرائم حرب  بحق االنسانية في اليمن ..
الجدير بالذكر ان اجمالي مبيعات بريطانيا من السالح إلى السعودية بلغ  2.95 
بليون جنيه إسترليني العام 2015م ونحو 7 باليين جنيه إسترليني منذ تولي 
كاميرون منصبه، بما في ذلك عقد لشراء 72 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر 

تايفون.
إلى ذلك وثق تقرير نشرته صحيفة "غارديان" والمؤلف من 51 صفحة، وتم إرساله 
األسبوع الماضي إلى مجلس األمن الدولي، تنفيذ 119 طلعة جوية استهدفت 146 
ا للقانون الدولي، وذكر التقرير 

ً
موقًعا من ِقبل التحالف بقيادة السعودية، ما يمثل خرق

وجود 3 حاالت من المدنيين الذين تعرضوا للقصف وإطالق النار بواسطة مروحيات 
الهليكوبتر أثناء محاولتهم الهرب.

دماء اليمنيين تزلزل الحكومة البريطانية

قال��ت "منظمة العف��و الدولية" و"هيوم��ن رايتس ووتش" في تقري��ر لها في 25 
نوفمب��ر 2016م  اس��تنادًا إلى بح��وث ميدانية ومقابالت مع ش��هود عيان إن قوات 
التحال��ف بقي��ادة الس��عودية اس��تخدمت بتاري��خ 23 س��بتمبر 2015م صاروخ��ًا 

بريطاني الصنع في تدمير أحد األعيان المدنية اليمنية، وهو مصنع للسيراميك.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضغوطًا داخلية وخارجية لوقف المش��اركة في العدوان  
الذي تش��نه السعودية على اليمن، فمنذ اس��ابيع ارتفع صوت الشعب البريطاني وأحزاب المعارضة عاليًا 
ضد سياس��ة الحكومة وخصوصًا تجاه مش��اركتها في العدوان على اليمن، واالمر نفس��ه تقوم به الصحف 
البريطاني��ة الحرة التي اظهرت مؤخرًا موقفًا انس��انيًا جديرًا باالحت��رام والتقدير بتوضيح الحقائق للرأي 
العام، ونشر تقارير تكشف تورط الحكومة البريطانية في العدوان على اليمن وقتل مدنيين وكذلك قصف 

اهداف مدنية في اليمن..

صحيفة برافدا الروسية تنتقد  تواطؤ بريطانيا في العدوان على اليمن
إنتقدت الصحافة الروسية تواطؤ بريطانيا في العدوان 
العسكري على اليمن بزيادة تراخيص تصدير السالح 
إلى السعودية وإرسال خبرائها لقيادة الغارات الجوية 
على الرغم من تزايد األدلة على إنتهاك العدوان للقانون 
اإلنساني الدولي ومصادقتها على معاهدة تجارة األسلحة.
وقالت صحيفة )برافدا( الروسية في تقرير لها "على 
الرغم من الخطاب التحذيري الذي قدمته شركة )ليغ 
داي( القانونية في لندن نيابة عن حملة لناشطين ضد 
تجارة األسلحة مع السعودية ضد الحكومة البريطانية، 
زادت تراخيص تصدير األسلحة إل��ى ه��ذه المملكة 
لمواصلة عدوانها العسكري على اليمن والذي قتل آالف 
المدنيين". وأضافت" إن مشاركة الحكومة البريطانية في 
هذه الحرب، تجلت أكثر في إرسال مستشارين عسكريين 

بريطانيين للعمل إلى جانب الضباط السعوديين المكلفين 
بتحديد األهداف المقرر ضربها بالقنابل". وأكدت في هذا 
الصدد في تقرير لها بعنوان )السعودية وبريطانيا كتفًا 
لكتف في القتل البربري( أن الحكومة البريطانية "لديها 
علم أن األسلحة سوف يتم استخدامها ضد أناس مدنيين, 
ومنشآت مدنية". وأشارت الصحيفة إلى عمليات القصف 
التي استهدفت ثالث منشآت طبية تدعمها منظمة 
)أطباء بال حدود( وآخرها ما حدث في 10 يناير الجاري 
عندما تم قصف مستشفى في محافظة صعدة وقتل في 
الهجوم ستة أشخاص وجرح ثمانية آخرون, اثنان منهما 

في حالة خطيرة ..
مؤكدة أن المملكة المتحدة أيضًا تشترك في المسئولية 
عن قصفها . وأبدت صحيفة )برافدا( الروسية إستغرابها 

إلصرار الحكومة البريطانية على المشاركة في عمليات 
قتل وصفته بالبربري ضد المدنيين في اليمن رغم أن 
المملكة المتحدة خاضعة لمعاهدة تجارة األسلحة التي 
دخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمير 2014م والتي 
وقعت وصادقت عليها بريطانيا في الثاني من أبريل 
2014م وال��ت��ي تحظر تصدير األسلحة إل��ى مناطق 

النزاعات.
وقالت " إن المملكة المتحدة تفاخر بأن لديها نظامًا 
لضبط تصدير األسلحة هو األكثر صرامة في العالم" . 
وأضافت الصحيفة ا:إذا كان حقًا هذا هو الحال, يجب على 
الحكومة أن تعلق فورًا كل عمليات تصدير األسلحة إلى 
مناطق الصراع وتباشر التحقيق في الكيفية التي يتم 

فيها استخدام هذه األسلحة".

هيومن رايتس تؤكد:


