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الیمن: قصف المدنیین وتجویعھم
ال مساءلة عن جرائم الحرب التي یرتكبھا التحالف بقیادة السعودیة والحوثیین

(بیروت) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم في تقریرھا العالمي 2019 إن التحالف الذي تقوده السعودیة، وجماعة الحوثیین
المسلحة شاركا في صراع حّول األزمة اإلنسانیة في الیمن إلى كارثة شاملة.

منذ تصاعد النزاع المسلح في مارس/آذار 2015، ارتكبت األطراف المتحاربة عدیدا من انتھاكات قوانین الحرب، وزادت من
تدھور الحالة اإلنسانیة للبلد، وفشلت في محاسبة المسؤولین عن جرائم الحرب. قد تكون الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة

وفرنسا وموردو األسلحة اآلخرون تخاطر بالتواطؤ في االنتھاكات من خالل مبیعات األسلحة إلى السعودیة وحكومات التحالف
األخرى. حذرت األمم المتحدة من أنھ بدون تغییر جذري في الوضع، سیواجھ نصف سكان الیمن تقریبا خطر المجاعة.

قالت سارة لیا ویتسن، مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش: "إن الحوثیین والتحالف الذي تقوده
السعودیة  ھاجموا عشوائیا وساھموا في االخفاء القسري، ومنع وصول الغذاء والدواء إلى المدنیین الیمنیین. إما أن تتجاھل

الحكومات في جمیع أنحاء العالم الوضع بینما یشارف مالیین على الوقوع في المجاعة، أو تستخدم تأثیرھا للضغط على
األطراف المتحاربة لوضع حد النتھاكاتھا وفرض عقوبات على من یعرقلون المساعدات".

في "التقریر العالمي" الصادر في 674 صفحة، بنسختھ الـ 29، تستعرض ھیومن رایتس ووتش الممارسات الحقوقیة في أكثر
من 100 دولة. في مقالتھ االفتتاحیة، كتب المدیر التنفیذي كینیث روث  أّن الشعبویّین الذین ینشرون الكراھیة والتعّصب في دول

متعدّدة یتسببون في اندالع المقاومة. كما أّن التحالفات الجدیدة بین الحكومات التي تحترم الحقوق، والتي تنبثق غالبا عن، وتنضّم إلیھا، جماعات مدنیّة والجماھیر، ترفع تكلفة التجاوزات االستبدادیّة. تبیّن نجاحات
ھذه التحالفات إمكانیّة الدفاع عن الحقوق، كما ومسؤولیّة القیام بذلك حتى في أحلك األوقات.

ألحق النزاع المسلح في الیمن خسائر فادحة بالسكان. قُتل وأصیب آالف المدنیین جراء القتال. یعاني مالیین من نقص في الغذاء والرعایة الطبیة، ومع ذلك تستمر األطراف المتحاربة في إعاقة المساعدات. یعاني
المدنیون في جمیع أنحاء البالد من نقص الخدمات األساسیة، ومن أزمة اقتصادیة متصاعدة، وحكم ضعیف، وأزمة في أنظمة الصحة والتعلیم والقضاء.

شّن التحالف عشرات الغارات الجویة العشوائیة وغیر المتناسبة، ما أسفر عن مقتل آالف المدنیین وضرب البنیة التحتیة الحیویة والھیاكل المدنیة األخرى في انتھاك لقوانین الحرب. قام الحوثیون بتجنید األطفال،
واستخدام األلغام األرضیة وقصفوا عشوائیا بالمدفعیة والصواریخ مدنا مثل تعز وعدن، كما ومدنا سعودیة. ارتكب الحوثیون والقوات التابعة للحكومة الیمنیة، واإلمارات والفصائل الیمنیة التي تدعمھا، االحتجاز

التعسفي أو االخفاء القسري لعشرات األشخاص. كما احتجز الحوثیون الناس كرھائن. قام مسؤولون یمنیون في عدن بضرب واغتصاب وتعذیب المھاجرین المحتجزین وطالبي اللجوء من القرن األفریقي، بمن فیھم
النساء واألطفال.

لم یفتح التحالف تحقیقات موثوقة في االنتھاكات، كما سعت الدول األعضاء في التحالف إلى تجنب المسؤولیة القانونیة الدولیة عن طریق رفض تقدیم معلومات عن دور قواتھا في الھجمات غیر القانونیة. كما لم
تعاقب جماعة الحوثیین المسلحة قادتھا المسؤولین عن جرائم الحرب. ال یزال كبار المسؤولین المتورطین في االنتھاكات في مواقع السلطة في جمیع أنحاء البالد.

كانت إحدى تكالیف حرب الیمن إغالق األبواب أمام مجموعات المجتمع المدني. اعتقلت األطراف المتحاربة وضایقت، وھددت، واخفت قسرا النشطاء والصحفیین والمحامین والمدافعین الحقوقیین الیمنیین.
تعرضت الناشطات اللواتي لعبن دورا بارزا في توثیق االنتھاكات والدعوة إلى إنھائھا، للتھدید وحمالت التشھیر، والضرب واالعتقال. كما تعرض العاملین في اإلغاثة اإلنسانیة للقتل واإلصابة واالحتجاز.

قالت سارة لیا ویتسون: "بدال من المخاطرة بالتواطؤ في الغارة الجویة التالیة على حفل زفاف أو على حافلة ملیئة باألطفال، على الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إخبار السعودیة بأن مبیعات األسلحة لن
تستمر حتى تتوقف جرائم الحرب ویحاكم المسؤولون عنھا".
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