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اليمن :على الواليات املتحدة التحقيق في مقتل مدنيني في غارة
غارة البيضاء على تنظيم القاعدة قتلت  9أطفال على األقل
)واشنطن(  -قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الحكومة األمريكية إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الغارة التي استهدفت تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" وسط اليمن أواخر يناير/كانون الثاني
 ،2017والتي قتلت  14مدنيا على األقل ،منهم  9أطفال ،ونشر النتائج للعلن.
ارتفاع عدد الضحايا املدنيني يثير القلق من أن الواليات املتحدة واملجموعات املسلحة لم تتخذ جميع التدابير الالزمة للتقليل من
الخسائر بني املدنيني كما تنص على ذلك قوانني الحرب .أعلنت الحكومة األمريكية أن  14مقاتال من تنظيم القاعدة وجندي أمريكي
ُق ِتلوا خالل االشتباكات .ثم بعد الغارة بثالثة أيام ،أعلنت عن سقوط ضحايا مدنيني محتملني ،منهم أطفال.
قال نديم حوري ،مدير برنامج اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب في هيومن رايتس ووتش" :اعتراف الجيش األمريكي بمقتل مدنيني في هذه
الهجمة يُعد خروجا نادرا عن طريقة الواليات املتحدة في اليمن ،ولكنه غير كاف .على الواليات املتحدة أن تقوم باملزيد وأن تضمن
محاسبة كاملة على انتهاكات قوانني الحرب املحتملة ،وتقديم التعويضات املناسبة للمدنيني".
في  29يناير/كانون الثاني  ،2017نفذت قوات أمريكية خاصة إنزاال ،وشنت غارة على قرية الغيل الصغيرة في منطقة يكال في
محافظة البيضاء وسط اليمن 145 ،كم تقريبا من مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن .قال الجيش األمريكي إن الغارة – األولى من
Children outside one of the homes that was damaged during the US raid in
al-Bayda governorate in central Yemen against AQAP on January 29, 2017.
At least 14 civilians, including 9 children, were killed during the raid, and at
least 20 homes damaged, witnesses said.
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نوعها التي يقوم بها الجيش منذ أكثر من سنتني في اليمن – كانت تهدف إلى "جمع معلومات استخبارية".
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عدد من سكان القرية ومدير مستشفى استقبل  3مصابني .قال شهود عيان إن  5نساء و 9أطفال كانوا
من ضمن املدنيني الذين ُقتلوا في الغارة.
قال شهود إن بحدود الساعة  2بعد منتصف الليل اقترب نحو  30جنديا أمريكيا معهم كالب عسكرية من منزل القائد العسكري عبد

الرؤوف الذهب .وقال أحد الشهود إن الرجال في منزل الذهب سمعوا صوت أشخاص يقتربون من املنزل فنادوهم وعندما لم يأت جواب فتحوا النيران ،والذين كانوا بالخارج ر ّدوا عليهم باملثل .بينما قال شاهد آخر،
كان في املنزل املجاور ملنزل الذهب إن الرجال داخل املنزل أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء وإن القوات خارج املنزل فتحت النيران عليهم.
قال الجيش األمريكي إن جنوده وجدوا أنفسهم تحت النيران "من كل صوب" ،بما في ذلك "منازل ومبان أخرى" ومن "نساء مسلحات ك ّن تموضعن في أماكن قتالية محضرة مسبقا" .لم تتمكن هيومن رايتس ووتش
من تأكيد الرواية ،لكن املدنيني الذين يشاركون مباشرة في أعمال عدائية يكونون عرضة للهجوم بموجب قوانني الحرب.
قال شهود إن إطالق النار تصاعد بسرعة بعد اشتباك سكان القرية مع القوات في الخارج .ومع اشتداد القتال ،بدأت مروحيات وطائرات أخرى في إطالق النار من أسلحة أوتوماتيكية موجهة بالضوء على القرية .قال
شهود إن  20منزال على األقل تضرر.
قال شهود إن القوات األمريكية البرية والطائرات كانت على ما يبدو تستهدف كل ما كان يتحرك وكل َمن خرج من منزله .قال عزيز العامري ،عضو املجلس املحلي ،إنه وعائلته استيقظوا على صوت طلقات النار .في
البدء اعتقدوا أن هناك إشكال فردي أو عشائري" :تفاجأنا عندما رأينا ]املروحيات املقاتلة[ تط ّوق القرية ...كانوا يطلقون النار على كل ما يتحرك ،بدون استثناء ،بشر أو حيوانات ،حتى الحمير".
قال العامري" :بعض النساء الالتي ُق ِتل َن كن يحملن أطفالهن وبعضهن كن هاربات؛ لقد أغاروا على منازلنا ،دمروها ،قتلوا نساءنا وأطفالنا" .قال إن قريبته فاطمة العامري ،وهي أم في منتصف العقد الرابعُ ،و ِ
ج َدت
مقتولة ،وابنها البالغ عامني بني ذراعيها .ال يزال الطفل على قيد الحياة .طفل آخر 5 ،أعوامُ ،وجد مقتوال عند باب منزل عائلته.
قال ناشطون محليون إن املصابني لم يتمكنوا من الحصول على رعاية طبية بسبب بُعد القرية .قال الدكتور أمني مبروك مدير مستشفى " 26سبتمبر" في منطقة الجوبة في مأرب التي تبعد  5ساعات بالسيارة عن
منطقة يكال وأقرب مستشفى يقدم عناية لحديثي الوالدة ،إن املستشفى استقبل  3مصابني من الغارة – شاب مصاب في ِرجله وامرأة حامل وفتاة صغيرة .املرأة التي كانت حامل في شهرها التاسع كانت مصابة
بطلقة في بطنها ،فأجرى املستشفى جراحة قيصرية طارئة ولكن الطفل لم ينجُ.
حمل الكولونيل جون طوماس ،الناطق الرسمي باسم القيادة املركزية للجيش األمريكي ،تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مسؤولية اإلصابات بني املدنيني .قال لوسائل اإلعالم إن تنظيم القاعدة يملك "تاريخا
ّ
مر ّوعا بز ّج النساء واألطفال في املناطق العسكرية ومعسكرات اإلرهاب ...وهذا ما يجعل من هكذا حاالت ]مثل غارة البيضاء[ مأساوية بشكل خاص".
رفض سكان البيضاء مزاعم أن أغلب الذين ُقتلوا خالل االشتباك كانوا عناصر من القاعدة .قالوا إن القرية تتألف من مجموعة منازل بجوار قريتني صغيرتني ،ويبلغ عدد املنازل نحو  200يقطن فيها  1000شخص.
أغلب الذين ُقتلوا كانوا يسكنون بيت الذهب الذي هاجمته القوات األمريكية في البداية ،ومنزلني مجاورين يملكهما عبداهلل العامري وابنه محمد.
أدرجت الواليات املتحدة عبد الرؤوف الذهب وأخاه سلطان ضمن عناصر القاعدة الذين ُقتلوا خالل الغارة ولكن السكان أنكروا أن يكون أي من الشقيقني في تنظيم القاعدة .قال شخصان إن عبد الرؤوف كان يعمل مع
Page 1 of 3

https://www.hrw.org/print/300466

2017-02-24, 12)13 PM

اليمن :على الواليات املتحدة التحقيق في مقتل مدنيني في غارة

الجيش اليمني الذي يقاتل قوات الحوثيني والرئيس السابق علي عبداهلل صالح وإنه عاد إلى القرية كي يدفع رواتب مقاتلني يدعمون الرئيس عبدربه منصور هادي وال ينتمون إلى القاعدة .وجدت "األسوشييتد برس"
التي قابلت زعماء عشائر ومسؤولني عسكريني وأقارب الذهب أن الذهب كان يقود قوة مقاتلة من العشائر ،ولكنه على األرجح لم يكن مع القاعدة.
قال أحد املصادر إن محمد العامري كان ينتمي إلى القاعدة وإنه كان يستقبل أفرادا من التنظيم في منزله ،بما في ذلك وقت الغارة .وقال شهود إن منزل العامري ُد ّمر بقنبلة ألقيت من الج ّو بُعيد بدء االشتباك ،ما
سجِنت في السعودية ،ويُز َعم أنها التحقت بالقاعدة .قال
أدى إلى مقتل  9أشخاص على األقل ،هو و 4نساء و 4أطفال .أروى البغدادي ،امرأة سعودية ُقتلت خالل الغارة ،كانت قد هربت إلى اليمن في  2013بعدما ُ
املصدر إنها كانت تعيش مع بعض األقارب بالقرب من منزل العامري.
نشر تنظيم القاعدة بيانني بعد الغارة يشيد فيهما بقتال الرجال ضد القوات األمريكية في يكال .في البيان الثاني ،بضعة أيام بعد الغارة ،ق ّدم زعيم التنظيم في اليمن ،قاسم الريمي ،العزاء للسكان معددا أسماء 14
رجال وامرأتني و 9أطفال وأفراد عائلة أخرى ضمن الذين ُقتلوا .لم يقل بوضوح إن الـ  14رجال كانوا من عناصر التنظيم ،ولكنه استعمل أسماء عسكرية لثمانية منهم ،ما يشير إلى احتمال انتمائهم للتنظيم .كما ق ّدم
العزاء بشكل خاص لعائلة الذهب ،ولزوج أروى البغدادي – املسجون حاليا في السعودية – بعد مقتلها ومقتل ابنها وشقيقها.
جمعت هيومن رايتس ووتش أسماء وأعمار  23من السكان الذين ُقتلوا في الغارة .قال أحد الشهود إن شخصني آخرين ُقتال ولكنه لم يتذكر اسميهما .أما "مكتب التحقيقات االستقصائية" الذي عمل مع صحفي
يمني زار يكال بعد أقل من أسبوع من الغارة فجمع أسماء وأعمار  25شخصا من سكان يكال ُقتلوا خالل الغارة ،وتطابقت هذه األسماء واألسماء التي جمعتها هيومن رايتس ووتش.
بعد الغارة ،انتشرت صور األطفال املقتولني على االنترنت ووسائل اإلعالم املحلية .تُظهر إحدى الصور نوار العولقي البالغة  8أعوام والتي قال أحد أقاربها إنها ُقتلت بطلقة في الرقبة .والدها ،اإلمام أنور العولقيُ ،قتل
بهجمة طائرة بدون طيار أمريكية عام  2011بسبب نشاطاته املزعومة مع تنظيم القاعدة .أخوها عبد الرحمن 16 ،عاماُ ،قتل بعده بأسبوعني في غارة بطائرة من دون طيار قالت الواليات املتحدة إنها استهدفت عميال
كبيرا لتنظيم القاعدة.
بعد  3أيام من الغارة ،في  1فبراير/شباط  ،2017أعلنت القيادة املركزية للجيش األمريكي أنها تجري "تقييم مصداقية" بموضوع الضحايا املدنيني .لم تقل إن كانت ستنشر نتائج التحقيقات أو إن كانت ستعوض
عائالت الضحايا.
قال الشيخ عبد اإلله الذهب الذي خسر شقيقيه سلطان وعبد الرؤوف ،وابنه البالغ  12عاما ،وناصر ابن أخيه 13 ،عاما ،في الغارة:
ُقتل مدنيون هنا .املقاتلون ...كانوا يدافعون عن منازلهم 9 ...أطفال ُقتلوا .ال نريد أي تعويض .نريد العدالة ومحاسبة املعتدين .نريد أن نعرف ما موقف حكومتنا مما حصل.
قال عبداهلل ،والد ناصر ،إن ابنه ذهب لزيارة بعض األقارب في منطقة يكال خالل العطلة املدرسية:
كان ناصر ذكيا جدا ،وكان مميزا بالنسبة لي .كان صديقي بالرغم من ِ
صغر سن ّه وكنت أثق بقراراته ... .الغارة األمريكية قتلت ابني الطالب في الصف الثامن ... .يجب محاكمة الذين ارتكبوا هذه الجريمة أمام
املحاكم األمريكية.
جاءت الغارة بعد زيادة في العمليات العسكرية األمريكية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في  ،2016حيث شنت الواليات املتحدة أكثر من  33هجمة بطائرات بدون طيار استهدفت تنظيم القاعدة كما
تزعم ،ونشرت عددا صغيرا من القوات الخاصة في اليمن ملساعدة اإلمارات في جهودها ضد التنظيم املسلح .قامت اإلمارات بتدريب وتمويل وإدارة القوات األمنية اليمنية التي تقوم بعمليات ضد تنظيم القاعدة،
وق ّدمت الدعم خالل غارة البيضاء كما نقلت "نيويورك تايمز".
بعد أسبوع من الغارة ،قال مسؤول يمني كبير لـ "رويترز" إن حكومته أعربت عن قلقها للواليات املتحدة وطلبت "املزيد من التنسيق مع السلطات اليمنية قبل أي عملية ،كما يجب احترام سيادتنا".
بموجب قوانني الحرب املنطبقة على اليمن ،على األطراف املتحاربة أن تحرص دائما على تجنيب املدنيني واألعيان املدنية آثار الحرب .عليها أن تأخذ إجراءات احترازية لتفادي ،أو تقليل ،احتمال قتل مدنيني أو جرحهم
أو تدمير ممتلكاتهم .كما على األطراف املتحاربة أن تق ّلل من أذى املدنيني ،بما في ذلك عدم شن عمليات عسكرية قرب املناطق املأهولة بكثافة ،وإبعاد املدنيني عن األهداف العسكرية.
األطراف املتحاربة ملزَمة بتقديم تعويضات عن الخسائر أو اإلصابات الناتجة عن انتهاك قوانني الحرب .في السنوات األخيرة ،عبّرت القوات األمريكية في العراق وأفغانستان علنا عن الندم وقدمت "أموال عزاء"
ملدنيني ضحايا الهجمات بدون اإلشارة إلى أخطاء ،معترفة بأن سوء إدارة ما بعد الهجمات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العداء بسبب سقوط ضحايا .مع أن نظام التعويضات هذا ليس مثاليا فإنه يقدم دعما فعليا
وبعض التعويض النفسي.
قال حوري " :بعدما ظهرت حصيلة املدنيني في غارة البيضاء ،بات واضحا أنه يجب فتح تحقيقات شاملة من أجل اتخاذ تدابير لتفادي مثل هذه الخسائر املدنية مستقبال .إن لم يكن بإمكان الواليات املتحدة القيام
بذلك بحياد وشفافية ،عليها أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل".
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