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مات ال�صمري و�صيعــوا جثمانـــه
ما عاد يف الدنيا �صمري يذكــــر)1(

بعد جتميد ال�شمري العاملي يف ثالجات البرتودوالر �شيعت 
االأمم املتحدة جنازة اإن�شانيتها دون دمٍع اأو اأمل .!

» ت�سييـــع الإن�سانيــــة«

)1(   مطلع من ق�سيدة لل�ساعر العروبي لطفي اليا�سيني .





فهر�س التقرير

8...................................................................................................... مقدمة:

10...................................................................................................... .ملخ�ص

�شواهد.املكان..................................................................................................14

17............................................................. م�شوؤولية.قوات.التحالف.عن.اجلرمية.قانوناً.

19............................................................ . جرحى.ال�شالة.على.حافة.املوت.وال.منقذ.!

20............................................................................ ق�شف.املدنيني.خالل.املنا�شبات:

املواقف.واالإدانات.............................................................................................21

التو�شيات.....................................................................................................23

ملحق.رقم.)1(.اأ�شماء.وبيانات.ال�شحايا.القتلى.من.املدنيني.و�شور.لبع�شهم............................25

ملحق.رقم.)2(.اأ�شماء.وبيانات.ال�شحايا.اجلرحى.من.املدنيني.و�شور.لبع�شهم..........................31

54........................................... امللحق.رقم.)3(.�شور.لبع�ص.املن�شاآت.املدنية.املدمرة.واملت�شررة



تقرير حقوقي يوثق واقعة  قصف المدنيين في مراسيم عزاء بالصالة الكبرى8
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http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=27261#.WAZqIfkrLIU )1(
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ما يقارب 195 قتيل، وأكثر من 843 جريح 

من املدنيني كانوا ضحايا طغيان االنسان على أخيه االنسان

يف جريمة قصف الصالة الكربى بصنعاء 2016/10/8م
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املنا�شبة.مو�شع.احرتام.لدى.ال�شعب.اليمني.اللذي.يتميز.بقوة.روابطه.االجتماعية.فاإن.الكثري.ممن.تربطهم.اأي.
عالقة..بالفقيد.اأو.عائلته.يحر�شون.على.ح�شور.العزاء.ويعتربون.ذلك.واجب.ديني.واأخالقي.حتى.لو.كان.بينهم.
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املناطق.اليمنية.مبختلف.توجهاتهم.ال�شيا�شية.والفكرية.

.بالرغم.من.ظروف.احلرب.على.اليمن.من.قبل.التحالف.ال�شعودي.ومن.جرائمه.الفظيعة.واملتوالية.بحق.

املدنيني.اال.ان.اياً.من.احلا�شرين.للعزاء.مل.يتخيل.ولو.لوهلة.اأن.اإجرام.هذا.التحالف.ال�شعودي.ميكن.ان.ي�شل.

اىل.ح���د.ا�شته���داف.جتم���ع.ملئ���ات.املدنيني.يف.�شالة.عزاء.و�ش���ط.العا�شمة.،.لذلك.مل.يرتدد.كث���ري.من.ال�شيا�شيني.

الع�شكري���ني.واالأمني���ني.يف.ح�ش���ور.واجب.الع���زاء.وكما.قال.لنا.اأحد.ال�شه���ود.من.القيادات.اللذي���ن.قابلهم.املركز.

القان���وين.حتف���ظ.ع���ن.ذك���ر.ا�شمه.يف.التقرير.»رغ���م.اأن.قوات.حتالف.الع���دوان.قد.ارتكب���وا.كل.اجلرائم.يف.اليمن.

ولك���ن.مل.نك���ن.نتوق���ع.اأن.يت���م.ا�شته���داف.جتمع.عزاء.ًمعل���ن.عنه،.فقد.كن���ا.نعتق���د.اأن.القيم.الديني���ة.واالإن�شانية.

�صورة لل�صالة الكربى من الداخل قبل الق�صف
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واالخالقي���ة.والقانوني���ة.�شتمن���ع.قي���ادات.ق���وات.التحال���ف.ع���ن.التفك���ري.يف.هذا.االم���ر.ف�شاًل.عن.تنفي���ذه.ولكن.
لالأ�شف.كان.اعتقادنا.يف.غري.حمله.واثبتوا.انهم.عدميي.القيم.واالأخالق.»)1(.!!.

 ن�ش��ر الروي�ش��ان 35 عام  نا�ش��ط اعالمي وحقوقي اأحد الناجني من املذبحة اأخرب املركز 
القانوين بتفا�شيل املاأ�شاة  وقال:

»ذهبنا.اإىل.القاعة.الكربى.يف.ال�شاعة.الواحدة.ظهراً.من.يوم.ال�شبت.ا�شتعداداً.ال�شتقبال.جموع.املعزين.يف.

وف���اة.عم���ي.النقيب.علي.الروي�ش���ان.ال�شخ�شية.املعروفة.على.م�شتوى.خمتلف.مناطق.اليمن،.كان.معي.جمموعة.

م���ن.عائلتن���ا.بيت.الروي�شان...ويف.ال�شاعة.الثانية.بداأ.املع���زون.بالتوافد.اإىل.القاعة،.لتمتلئ.خالل.�شاعة.باملعزين.

وم���ن.�ش���دة.االزدح���ام.كان.من.يح�ش���ر.موؤخراً.يكتفي.بال�ش���الم.على.اأ�ش���رة.الفقيد.الواقفني.عل���ى.مدخل.القاعة.

فق���د.كان.هن���اك.مايق���ارب.2000..�شخ�ص.تكتظ.بهم.القاعة،.ويف.ال�شاعة.الثالث���ة.وع�شرون.دقيقة.تقريباً.تفاجاأنا.

ب�شقوط.�شاروخ.من.�شقف.القاعة.وقع.مبا�شرة.يف.و�شط.ال�شالة.بالقرب.من.اجلهة.ال�شمالية.من.مدخل.ال�شالة.
حي���ث.كن���ا.نقف.ال�شتقبال.املعزي���ن.وكان.يجل�ص.مكان.�شقوطه.هناك.
بع�ص.القيادات.ومئات.من.املعزين.منهم.ا�شهاري.واأقاربي.كال�شهيد.
الع���رار،.وح�ش���ني.زياد.واآخري���ن،.عند.�شقوطه.مبا�ش���رة.�شعرت.ب�شدة.
االنفجار.ليقذف.بي.اإىل.بوابة.القاعة.على.بعد.امتار.و�شعرت.بالنار.
وه���ي.ت�شتع���ل.يف.مالب�شي،.كنت.اأحاول.تغطي���ة.وجهي.بيدي.الأحميه.
من.النريان.امل�شتعلة.بج�شمي.ونه�شت.ب�شعوبة.الأبحث.عما.اطفئ.به.
الن���ريان،.فهرعت.اىل.البوابة.الرئي�شي���ة.خارج.ال�شالة.كنت.اتخطى.
ف���وق.جثث.واأ�شالء.ال�شحايا.املنت�ش���رة.يف.املمر.اخلارجي.ب�شكل.ب�شع.
وم�شه���د.ال.ميك���ن.و�شفة،.حت���ى.و�شل���ت.ب�شعوبة.اإىل.خ���ارج.البوابة.
الرئي�شي���ة..لل�شالة.وملحت.كومة.تراب.ارمتيت.عليها.متقلباً.الإطفاء.
احلريق.من.مالب�شي.،.وبعدها.نه�شت.ب�شعوبة.بالغة.متوجها.�شوب.
ال�ش���ارع.الرئي�ش���ي.باحث���اً.عم���ن.ي�شعفن���ي.،.بينم���ا.كان.هن���اك.الكثري.
يهرع���ون.اإىل.داخ���ل.ال�شالة.ملحاولة.اإنقاذ.ال�شحاي���ا.،.حينها..التفت.

على.�شوت.انفجار.�شديد.ل�شاروخ.اآخر.ا�شتهدف.ال�شالة.مبا.فيها.من.امل�شعفني.و�شاهدت.اأجزاء.الركام.املختلطة.

بالنار.تتطاير.بالهواء.ب�شكل.عنيف.وخميف.جداً..وكان.ال�شاروخ.يحدث.انفجارين.متتالني،.فا�شتمريت.بالهروب.
حتى.وجدت.ا�شخا�ص.قاموا.باإ�شعايف.اىل.امل�شفى،.وال.زلت.اأعاين.من.هذه.االإ�شابات.كما.ت�شاهدونها..

لق���د.ت�شبب���ت.اجلرمي���ة.لنا.مباأ�شاة.حقيقية..اأبي.وبع�ص.اأقاربي.كان���وا.اأي�شاً.يف.ال�شالة.اأ�شيبوا.بجروح،.كما.

فق���دت.الع�ش���رات.م���ن.اقاربي.وا�شدقائي.ومع���اريف.البع�ص.منهم.تفحمت.جثثهم.والبع����ص.االآخر.مل.جند.جثته.
اإىل.االآن.منهم.ا�شهاري.عبدالعزيز.زياد.وطه.زياد.مل.جند.جثثهم.حتى.اللحظة.نعتقد.انهم.حتولوا.اإىل.اأ�شالء.

.اإنها.جرمية.ب�شعة.جداً.لن.ن�شتطع.ن�شيانها.وبحق.فهي.و�شمة.عار.�شتالحق.املجرمني.من.قوات.العدوان.
و�شنعمل.على.مالحقة.مرتكبيها.لينالوا.عقابهم)2(...»

)1( مقابلة املركز القانوين مع ال�ساهد.
)2( مقابلة املركز القانوين مع ال�ساهد/ ن�سر الروي�سان.

اجلريح ن�صر الروي�صان اأثناء زيارته من قبل  
فريق املركز ونا�صطني حقوقيني
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» املجتمع الدويل معني بحماية حقوق االإن�صان وحما�صبة مرتكبي االنتهاكات وحماكمتهم انت�صافًا 
لل�صحايا«

د. �ش��ائف جاراهلل 45 عام دكتوراه يف العلوم م�شت�ش��ار لوزارة حقوق االن�ش��ان  احد �شهود 
اجلرمية جنى من املوت باأعجوبة كما قال لنا عند مقابلته:

.»ذهب���ت.م���ع.جمموعة.م���ن.اأقاربي.لتقدمي.واجب.الع���زاء.الأ�شرة.بيت.الروي�شان.حي���ث.تربطني.بهم.قرابة.

م�شاهرة.،ح�شر.االآالف.اأي�شاً.ملوا�شاتهم.،وما.بني.ال�شاعة.3.اإىل.الثالثة.والن�شف.من.ذلك.اليوم.االأ�شود.كنت.اعي�ص.
م�شه���د.موت.حمتم.يف.حمرقة.جماعية.ملئ���ات.اال�شخا�ص.املتواجدين.
يف.القاع���ة.الكربى،.عندما.�شقطت.�شواريخ.طائرات.احلقد.االإن�شاين.
عل���ى.روؤو�شن���ا.مبا�شرة...كان.يبع���د.عني.ال�ش���اروخ.االول.عند.�شقوطه..
ع�ش���رون.م���رت.تقريب���اً.،.اح���دث.انفج���ار.هائ���ل.وتطاير.�شق���ف.القاعة.
يف.اله���واء.لن�شاه���د.ال�شم���اء...كومة.من.الن���ار.والركام.كان���ت.مرتفعة.
ع���دة.امت���ار.يف.اله���واء،.واحلريق.كب���ري.يف.املكان.ال���ذي.�شقط.فيه.على.
اأج�ش���اد.املئ���ات.من.املتواجدين.يف.ال�شالة،.قذف.بي.االنفجار.و.وجدت.
نف�ش���ي.ملقياً.على.االأر�ص.ومن.فوقي.وحتتي.اأج�شاد.نه�شت.ب�شعوبة.
وق���د.اأُ�شب���ت.يف.راأ�شي.حاول���ت.اتذكر.اجتاه.بوابة.اخل���روج.من.القاعة.
وب�شعوب���ة.بالغ���ة.وفزع.وال�شع���ور..هرعت.نحوها.للنج���اة.،.كنت.اأم�شي.
عل���ى.جثث.واأ�شالء،.وبالرغم.اأن.ف���رتة.و�شويل.اإىل.البوابة.ال.تتجاوز.
60.ثانية.تقريباً.اإال.اأين.�شعرت.اأنها.كانت.�شاعات.طويلة...ماكنت.اأظن.

اأين.�شاأ�ش���ل،.وب���دون.�شع���ور.اجتهت.مهرواًل.نحو.بوابة.القاعة.اخلارجي���ة.كان.امل�شهد.يف.املمر.املوؤدي.اليها.وطوله.

حوايل.مائة..مرت.تقريباً.مروعاً.وخميفاً.،اجلثث.مبعرة.واالأ�شالء.متناثرة.،.قبل.و�شويل.اإىل.البوابة.الرئي�شية.

التف���ت.ميين���اً.نح���و..ال���دور.االأر�ش���ي.لل�شالة.الأ�شاه���د.ال�شيارات.املتوقفة.في���ه.حترتق.مبن.فيه���ا،.رائحة.احرتاق.

)الدكتور �صايف بجراحة يف امل�صت�صفى(

�صورة من الداخل لل�صالة الكربى بعد ا�صتهدافها من قبل طائرات التحالف ال�صعودي
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حل���م.الب�ش���ر.كان���ت.تفوح.ب�ش���كل.ال.ميكن.و�شفة،.جت���اوزت.البواب���ة.اخلارجية.لل�شال���ة.وبداأت.ا�شتجم���ع.تركيزي.
واذا.ب�ش���وت.الطائ���رة.يف.اج���واء.املنطق���ة.يعود.،.حلظ���ات.وينطلق.
�شاروخ.�شاهدته.بعيني.ي�شقط.على.اجلزء.االخر.من.ال�شالة.كان.
هن���اك.املئات.م���ن.ال�شحايا.الزالوا.فيها.م���ع.العديد.من.املدنيني.
امل�شعف���ني.اللذين.توجهوا.لالإنقاذ.لتق���ع.حمرقة.اخرى.يف.م�شهد.

مروع.

اأ�ش���اف.الدكتور.�شائف.».اأجزم.باأن.املجرمني.كانوا.يريدون.

بالق�ش���ف.املت���وايل.اإبادة.كل.من.كان.يف.القاع���ة..عن.ق�شد.وتعمد.

انه���ا.حمرقة.اإب���ادة.جماعية.بكل.معنى.الكلم���ة«..والبد.اأن.يعاقب.

املجرم���ون.مم���ن.�ش���ارك.يف.العدوان.عل���ى.اليم���ن.وت�شبب.يف.هذه.

املج���زرة.الب�شع���ة.وكل.املج���ازر.الت���ي.ترتك���ب.من���ذ.اأك���ر.م���ن.عام.

ون�ش���ف،.اأثق.باأن.يوم.احل�شاب.�شياأتي.مهما.ُبعد.وتقت�ص.العدالة.

لل�شحايا.من.املجرمني...لقد.فقدت.العديد.من.اقاربي.ومعاريف.
يف.هذه.املحرقة.وخيم.حزنها.على.كل.اليمن)1(.«

 قا�شم ح�شني اأحمد / اأحد �شهود اجلرمية , الذي افاد املركز القانوين بقوله:
».يف.ال�شاعة.الثالثة.ع�شراً.تقريباً.وبينما.كنت.على.و�شك.الدخول.اإىل.ال�شالة.الكربى.الأداء.واجب.العزاء.
ال�ش���رة.اآل.الروي�ش���ان.�شمعت.�ش���وت.انفجارين.متتابعني.من.الغارة.االأوىل.،و�شاهدت.انفجاره.يف.اجلهة.ال�شرقية.
م���ن.ال�شال���ة.وابتع���دت.حينها.عن.حميط.ال�شالة.واأن���ا.ا�شمع.�شوت.حتليق.الطائرات.احلربي���ة.وبعد.مدة.تقارب.
7-9.دقائق..�شمعت.�شوت.حتليق.الطائرات.ب�شكل.قريب.تاله.�شقوط.ال�شاروخ.الثاين.على.و�شط.ال�شالة.املكتظة.
مبئ���ات.املدني���ني.واأحدث.انفج���ار.هائاًل.م�شتهدفاً.املدنيني.ال���ذي.يحتمل.جناتهم.من.الغ���ارة.االأوىل،.كان..هناك.
الع�شرات.من.املارة.واملجاورين.قد.دخلوا.ال�شالة.لالإ�شعاف..واالإنقاذ.،.لقد.تعمدت.الطائرات.ا�شتهداف.امل�شعفني.

وطواقم.االإنقاذ.،.ما.�شاهدته.من.تطاير.اأج�شاد.واأ�شالء.ال�شحايا.وجثثهم.املتفحمة.كان.مروع.و�شادم)2(«

ها�شم ال�شقطري )34( اأحد ابناء جزيرة �شقطرى جنى من احلادثة قابلناه وو�شف لنا وقائعها: 
و�شلت.للقاعة.اأنا.واثنني.من.اإخواين.عبدالكرمي.اأحمد،.و�شالح.�شامل.وذلك.لعزاء.االأخ/.جالل.الروي�شان.
يف.وف���اة.وال���ده.،.وبع���د.م�شافحتن���ا.ل���ه.مل.جن���د.مكان.لنجل����ص.الأن.القاع���ة.كانت.ممتلئ���ة.باملعزين،.فق���ال.�شالح.
دعوان���ا.نذه���ب،.فقل���ت.له:.جنل�ص.بع�ص.الوقت.ث���م.نذهب،.فراأينا.اأمامن���ا.االأخ/.اأحمد.القن���ع.فجل�شنا.عنده.اأقل.
م���ن.خم����ص.دقائق.ث���م.راأينا.اللواء/.عبدالقادر.ه���الل.اأمني.العا�شمة– رحمه.اهلل.– يف.اجله���ة.االأمامية،.اتفقنا.
اأن.ن�شل���م..علي���ه.ونخ���رج،.فم�شين���ا.نحوه.ف�شلمت.عليه.اأواًل،.ورح���ب.بنا.بقوله:.اأهاًل.باأبن���اء.�شقطرى،.وفجاأة.وقع.
االنفج���ار.ث���م.مل.اأعلم.ب�ش���يء.الأنه.اأغمي.علينا.وفوقنا.اأكوام.االأحجار.واأعم���دة.حديدية.ففقت.على.اأ�شوات.كانت.

)1( مقابلة للمركز القانوين مع  الدكتور �سائف.
)2( مقابلة للمركز القانوين مع ال�ساهد.

ال��دويل  القان��ون  "يحظ��ر 
�ض��د  الهجم��ات  الإن�ض��اين 
القت��ال،  ع��ن  العاجزي��ن 
واجلرح��ى، واأف��راد اخلدم��ات 

الطبية والوحدات".
الثاني��ة  اجلوي��ة  "ال�ض��ربة 
بح�ض��ب د. �ض��ائف  وقع��ت بعد 
8 دقائ��ق من ال�ض��ربة اجلوية 
الأوىل الت��ي اأدت بالتاأكيد اإىل 
ال�ض��حايا  م��ن  مزي��د  �ض��قوط 

واأول امل�ضتجيبني واملنقذين.
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تذك���ر.اهلل.و.تن���ادي.اأنقذون���ا،.وكنت.اأ�شمع.�ش���وت.عبدالقادر.هالل.وهو.

ي�شتغي���ث.»اأنقذون���ا«.لكن���ي.مل.ا�شتط���ع.حتديد.مكانه.حينه���ا....احدهم.

رف���ع.من.فوقي.االحجار.ووقفت.ابحث.عن.اقاربي.عبدالكرمي.و�شالح.

وج���دت.عبدالك���رمي.واخرجت���ه.من.حتت.ال���ركام.وبداأت.اح���اول.اخراج.

اثن���ني.اخرين.كانوا.حتت.الركام.بجانب���ه،.واثناء.ذلك.يفاجئنا.�شقوط.

ال�ش���اروخ.الثاين،.فقذف.ب���ي.وارمتيت.على.االأر�ص.واأغمي.علي.ثانية.،.

وعندم���ا.فق���ت.كن���ت.م�شابا.يف.را�شي.لكن.ما.افزعن���ي.حقا.انني.مل.اعد.

ا�شم���ع.اي.م���ن.اال�ش���وات.التي.كان���ت.تن���ادي.وت�شتغيث.عق���ب.ال�شاروخ.

االول،.االغل���ب.ان.ال�شاروخ.الثاين.ق�ش���ى.عليها.جميعاً،.ثم.ا�شتجمعت.

ق���واي.ونه�ش���ت.متجه���ا.اىل.خ���ارج.ال�شال���ة.وان���ا.ا�شاه���د.اك���وام.اجلثث.
املحرتقة.واملمزقة.وانا.يف.حالة.ذهول.من.روع.ما.اراه.»

»«.�شحي���ح.اين..جن���وت.بف�ش���ل.اهلل.م���ن.تل���ك.اجلرمية.بعد.اأن.اأ�شب���ت.يف.الراأ�ص.والظهر،.لك���ن.م�شهد.تلك.
الواقعة.ال.ميكن.ان.يفارق.خميلتي.انها.جرمية.مل.ي�شبق.لها.مثيل.وال.ميكن.ن�شيانها..««)1(.

شواهد المكان .   
امل�شهد.�شادماً. .كان. ال�شالة.الكربى.»م�شرح.اجلرمية«. القانوين. املركز. زار.فريق. التايل. اليوم. �شباح. 	•
فالقاع���ة.املكون���ة.من.دوري���ن.وتقدر.م�شاحتها.ب�.)3000(.م���رت.مربع.تقريباً.ا�شبحت.اأط���الاًل.فالدمار.منت�شر.يف.

املكان.باأكمله.

الدور.االأعلى.واملخ�ش�ص.للتجمع.قد.تطاير.كامل.�شقفه.املعدين.ف�شدة.انفجار.القنابل.قد.احالت.ال�شقف.

اإىل.قطع.�شغرية،.جداران.اجلزء.ال�شمايل..لهذا.الدور.انهارت..بعد.�شقوط.احد.ال�شواريخ.يف.و�شط.ال�شالة..من.

اجلهة.ال�شمالية.بحيث.كان.يجل�ص.املئات.من.اال�شخا�ص.مبا�شرة.وما.تبقى.من.تلك.اجلدران.يعرب.لونها.اال�شود.

والدخ���ان.الظاه���ر.عليه���ا.ع���ن.�شدة.احلريق.ال���ذي.احدثه.انفج���ار.ال�شاروخ.وال���ذي.اخرتق.قاعة.ال���دور.العلوي.

امل�شيد.من.اخلر�شانة.ال�شلبة.اال�شمنت.واحلديد.ويبلغ.�شمكها.30.�شم.تقريباً.،.حمدثاً.فتحة.كبرية.قطرها.يقدر.

)1( مقابلة للمركز القانوين مع ال�ساهد.

 ها�صم ال�صقطري يروي لنا ق�صة جناته على 
انقا�س ال�صالة
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ب.)1.5(.م���رت.تقريب���ا.لينفج���ر.يف.الدور.االأر�شي.للقاعة.واملخ�ش�ص.م���كان.لركن.ال�شيارات.وتتطاير.ال�شظايا.يف.

اأرج���اء.امل���كان.احرق���ت.كل.ال�شي���ارات.املتوقفة.فيه.مبن.فيه���ا..من.ا�شخا�ص.حتولت.اأج�شاده���م.اإىل.قطع.متفحمه.
�شاهدنا.اغلبها.يف.ثالجات.امل�شت�شفيات.

ال�ش���اروخ.الث���اين.اأو.القنبل���ة.بح�شب.ما.�شاهدناه.�شقط.يف.و�شط.ال�شالة.مبا�شرة.من.اجلهة.اجلنوبية.وقد.
اخرتق.اأر�شية.القاعة.ال�شلبة.وال�شميكة.حمدثاً.فتحة.كبرية.قطرها.يقدر.ب.)1.5(.مرت.تقريبا.لينفجر.اأي�شاً.
يف.اجله���ة.اجلنوبي���ة.م���ن.الدور.االأر�شي.مكان.توق���ف.ال�شيارات.و.كما.روا.لنا.ال�شهود.م���ن.امل�شعفني.وغريهم،.اأن.
كث���ري.م���ن.تلك.ال�شيارات.كان.يجل�ص.فيها.ال�شائقني.واحلرا�ص.ال�شخ�شي���ني..ويدعوا.باملرافقني،.وذكر.امل�شعفني.
اأي�ش���اً.اأن.م���ن.كان.يتواج���د.فوق.ال�شيارات.ويف.ال���دور.االأر�شي.وجدوهم.جثث.متقطع���ة.ومتفحمة.نتيجة.تطاير.
�شظاي���ا.ال�شواري���خ.الت���ي.اأحدثت.حري���ق.كبري.ا�شتمر.م�شتعال.يف.امل���كان.عدة.�شاعات.وبع����ص.اجلثث.حرقت.حتى.

ا�شبحت.قطعة.�شغرية.من.�شدة.احلريق)1(...

املرك���ز.القان���وين.زار.املكان.اأثن���اء.تواجد.عدد.من.املنظمات.احلقوقية.واخلرباء.املخت�شني.من.جهاز.االدلة.

اجلنائية.وح�شور.رئي�ص.النيابة.العامة.وعدد.من.ال�شحفيني.ملعاينة.املكان.اثناء.حتريزه،.حيث.مت.حتريز..اجزاء.

م���ن.ال�شواري���خ..م���ن.قبل.خمت�شني.االدلة.اجلنائي���ة.وا�شتطاع.فريق.املركز.التقاط.�ش���ور.بع�شها.،.كذلك.اأخذنا.
اإفادة..نائب.مدير.اإدارة.االأدلة.اجلنائية.التي.حرزت.قطع.ال�شواريخ.عن.نوعها.بح�شب.خربته.فاأفادنا.:

».اأن.الفح����ص.االأويل.لالأج�ش���ام.التي.مت.حتريزها.ومنها.زعانف.القنابل.وبع�ص.القطع.املدون.فيها.ال�شنع..

.GBU-12(.»2.يوؤك���د.اأنه���ا..قناب���ل..ت�شتخ���دم.يف.الق�ش���ف.اجل���وي.وه���ي.م���ن.نوع.»جي.ب���ي.ي���و.– 12.بايف���واي
..)MK82(.بوزن.225.كيلوغرام.موجهة.بالليزر.واأمريكية.ال�شنع.نوع.)Paveway II

 https://www.youtube.com/watch?v=hFd7H7_ktaI :1( مل�ساهدة الفيديو على الرابط التايل(

مقطع ت�صوير قناة اليمن اليوم مبا�صر عقب احلادث والتعليق عليه بب�صاعة اجلرمية
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بع���د. والتنمي���ة. للحق���وق. القان���وين. املرك���ز. 	•

اأ�شب���وع.م���ن.الواقعة.ح�ش���ر.موؤمتر.�شحف���ي.عقدته.

البح���ث. ف���رق. وكان���ت. القاع���ة. يف. اإعالمي���ة. جه���ات.

الزال���ت.تبحث.ع���ن.اجلثث.وخ���الل.املوؤمت���ر.انت�شلت.
جثة.حمروقة.الأحد.ال�شحايا.كانت.حتت.الركام.)1(.

 https://www.youtube.com/watch?v=F_tzB95khTM :1( مل�ساهدة الفيديو على الرابط التايل(

اأمريــكا وبريطانيــا تتحمال مع التحالف م�صــئولية ارتكاب االنتهــاكات يف اليمن 
مب�صــاهمتها مــن خــالل تقدميهــا للم�صــاعدات الع�صــكرية والدعــم اللوج�صــتي 

واملعلوماتي واخلربات وبيع االأ�صلحة، وميكن مالحقتهما قانونًا.

بع�س اأجزاء ال�صواريخ التي مت حتريزها يف املكان

بع�س اأجزاء ال�صواريخ التي وجدت يف ال�صالة تبني نوعها ومن�صاأ ت�صنيعها
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مسؤولية قوات التحالف عن الجريمة قانونًا    
بع���د.م���رور.م���ا.يق���ارب.اأ�شبوع.اأعلنت.قوات.التحال���ف.ال�شعودي.يف.بيان.لها.وزعته.عل���ى.و�شائل.االإعالم..بان.
طائ���رات.التحال���ف.ه���ي.امل�شوؤولة.عن.ق�ش���ف.ال�شالة.نتيجة.معلوم���ات.مظللة.وخاطئة.قدمتها.قي���ادات.يف.قيادة.

االأركان.الع�شكرية.اليمنية.ح�شب.البيان.الذي.التزمت.فيه.اأي�شاً.بتعوي�ص.ال�شحايا..

ه���ذا.االع���رتاف.جاء..متاأخراً.بعد.الواقع���ة.بعدة.اأيام.حاولت.

خالله���ا.قي���ادة.التحال���ف.اإن���كار.قي���ام.طائراتها.بالق�ش���ف.ون�شرت.

و�شائ���ل.اع���الم.تابع���ة.ل���دول.التحال���ف.اخب���ار.مظلل���ة.ع���ن.الفاعل.

بتوجي���ه.االته���ام.�ش���وب.تنظي���م.القاع���دة.ون�ش���رت.بي���ان.من�ش���وب.

للتنظي���م.االرهاب���ي.يدعي.قي���ام.انتحاري.من.عنا�ش���ره.باالنفجار.

داخل.القاعة،.كما.وجهت.االتهام.اي�شا.اإىل.ما.قالت.اأن.االنفجارات.

كان���ت.نتيج���ة.اط���الق.�شواري���خ.م���ن.قبل.م���ن.ا�شمته���م.احلوثيني.
لت�شفية.ح�شابات.مع.حليفهم.الرئي�ص.ال�شابق.علي.�شالح..!

.بالرغ���م.من.نفي.قيادة.ق���وات.التحالف.عالقتها.باجلرمية.

بداي���ة.االم���ر.اإال.اأن.ع���دد.م���ن.ال���دول.واملنظم���ات.الدولي���ة.وجهت.

االته���ام.للتحالف.ال�شع���ودي.يف.البيانات.واالإدان���ات.التي.ا�شدرتها.

وعل���ى.راأ�شه���ا.االمم.املتح���دة.يف.اإ�ش���ارة.وا�شح���ة.اإىل.ع���دم.ت�شديق.
انكار.قوات.التحالف.وحماولة.التمل�ص.من.اجلرمية.بن�شر.وقائع.كاذبة.وادعاءات.مظللة..

ف���كل.ال�شواه���د.كان���ت.توؤك���د.م�شوؤوليته���ا.عن.الق�ش���ف.رغم.االن���كار.ومنها.حقيق���ة..�شيطرته���ا.التامة.على.

االأجواء.اليمنية.وا�شتحالة.حتليق.اأي.طائرة.�شواء.مدنية.اأو.ع�شكرية.اإال.باإذن.وت�شريح.من.قيادة.التحالف،.كما.

اأن.الع�ش���رات.م���ن.ال�شه���ود.وال�شحايا.الناجني.الذي.قابلهم.املركز.القان���وين.اأكدوا.دون.مواربة.�شماعهم.لتحليق.
الطائ���رات.احلربي���ة.اأثناء.الق�ش���ف.وم�شاهدته���م.لل�شواريخ.وهي.
ت�شق���ط.عل���ى.�شال���ة.الع���زاء،.ه���ذا.باالإ�شاف���ة.اإىل.مقاط���ع.الفيديو.
التي.�شجلها.عدد.من.النا�شطني.ون�شرتها.و�شائل.االإعالم.ومواقع.
التوا�شل.التي.تظهر.ا�شوات.الطائرات.وحلظات.�شقوط.ال�شاروخ.

على.القاعة)1(.

م���ا.ورد.يف.بي���ان.اع���رتاف.قي���ادة.التحالف.بق�ش���ف.طائراتها.

لل�شال���ة..م���ن.تربي���رات.وحماول���ة.حتمي���ل.اجلرمية.مل���ن.ا�شمتهم.

قي���ادات.يف.هيئ���ة.اأركان.الق���وات.اليمني���ة.قدم���وا.اليه���ا.معلوم���ات.

خاطئ���ة.ومظللة.ووجهت.الطائرات.بالق�شف.دون.علم.قيادة.قوات.

 https://youtu.be/NsaQqx363Cg :1( مل�ساهدة الفيديو على الرابط التايل(

مقطع فيديو يظهر حلظة �صقوط ال�صاروخ الثالث على 
ال�صالة الكربى

‘‘ وفق��ا لقوانني احلرب، يكون 
الهج��وم غ��ر متنا�ش��ب ب�ش��كل 
ُيتوق��ع  كان  اإذا  قان��وين  غ��ر 
املدني��ني  اأرواح  يف  للخ�ش��ارة 
اأن  املدني��ة  املب��اين  �ش��رر  اأو 
الع�ش��كرية  املي��زة  تتج��اوز 
امللمو�ش��ة واملبا�ش��رة املتوقع��ة 
م��ن الهجوم.وت�ش��كل انتهاكات 
اخلط��رة  احل��رب  قوان��ني 
املرتكبة باإرادة – اأي عن ق�شد 

اأو ا�شتهتار – جرائم حرب ‘‘
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التحال���ف...ال���خ.بي���د.ان.تلك.االدعاءات.تتنافى.م���ع.ما.اأكده.مراراً.الناطق.با�شم.ق���وات.التحالف.العميد.ع�شريي.

يف.ت�شريحات���ه.ومقابالت���ه.حول..قواعد.اال�شتباك.واالحتياطات.التي.تتخذه���ا.قوات.التحالف.يف.عملياتها.التي.

ت�شمن.حماية.املدنيني.وعدم.خرق.قوانني.احلرب.وارتكاب.انتهاكات.فقد.اكد.ع�شريي.اأن.الطائرات.ال.ميكن.اأن.

تقل���ع.اأو.تق�ش���ف.اإال.مبوج���ب.اأم���ر.من.قيادة.التحال���ف.و.بعد.اأن.تتاأكد.قيادة.التحالف.م���ن.�شحة.املعلومات.حول.
الهدف.وكونه.ع�شكري،.كما.اأكد.اأن.العمليات.مراقبة.وم�شجلة.من.بدايتها.حتى.عودة.الطائرات.من.الق�شف.)1(.!!

ولالأ�ش���ف.ف���ان.تاأكي���دات.الناطق.للتحالف.يكذبه���ا.مئات.املجازر.واالنته���اكات.التي.وثقه���ا.املركز.القانوين.

واملنظمات.الدولية.االأخرى..منذ.انطالق.عملية.عا�شفة.احلزم.واآالف.الطلعات.اجلوية.التي.ا�شتهدفت.معظمها.

مدني���ني.واأعي���ان.مدني���ة.نت���ج.عنها.�شق���وط.اأكر.من.10000.األف.م���دين.قتيل.واأكر.م���ن.20000.األف.جريح.من.

املدني���ني.ف�ش���اًل.ع���ن.تدمري.مئات.املن�شئات.املدنية.مل.تك���ن.اأولها.مذبحة.ال�شالة.الكربى.ويب���دوا.اأنها.لن.تكون.
االأخرية.ال�شتمرار.الق�شف.وعدم.وقف.احلرب..

https://www.youtube.com/watch?v=RdFw81Yjbxc  1( رابط مقابلة ع�سريي مع قناة درمي امل�سرية(

بيان قوات التحالف ن�صرته وكالة االنباء ال�صعودية" وا�س" 
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جرحى الصالة على حافة الموت وال منقذ !   
اكر.من.700.جريح.من.�شحايا.ال�شالة.معظمهم.ا�شاباتهم.خطرية..عجزت.م�شت�شفيات.العا�شمة.�شنعاء.
ع���ن.ا�شتيعابه���م،.فاحل�ش���ار.املفرو�ص.على.اليم���ن.منذ.عام.وثمانية.ا�شه���ر.اأثر.على.القط���اع.الطبي.وال�شحي.يف.
اليمن.ب�شكل.كبري،.فامل�شت�شفيات.التي.الزالت.تعمل.تفتقر.اىل.االدوية.وامل�شتلزمات.الطبية.والكوادر.املتخ�ش�شة.

فقد.رحل.االطباء.االجانب.من.اليمن.يف.بداية.احلرب.

م���ع.ان.القان���ون.ال���دويل.االإن�شاين.يفر�ص.عل���ى.اطراف.النزاع.معاجلة.اجلرحى.ويعت���رب.االخالل.بذلك.جرمية.

ح���رب،.وبالرغ���م.م���ن.كون.ال�شحايا.يف.هذه.اجلرمية.مدنيني.ال.يجوز.ا�شتهدافهم.اأوالهجوم.عليهم.بل.يجب.حمايتهم.

والعم���ل.عل���ى.جتنيبهم.ويالت.احلرب،.اإال.ان.قوات.التحالف.ال�شعودي.مل.تلتزم.بذلك.حيث.مل.تكتفي.بفر�ص.احل�شار.

على.الواردات.وال�شلع.اال�شا�شية.بل.عمدت.يف.اال�شهر.االخرية.اىل.اعادة.اغالق.مطار.�شنعاء.الدويل.لكي.ت�شاعف.املعاناة.

عل���ى.املواط���ن.اليمن���ي.وحترمه.من.حق���ه.يف.ال�شحة.والعالج.وهو.ما.دع���ى.العديد.من.املنظم���ات.احلقوقية.والوكاالت.

االإن�شاني���ة.اىل.اإط���الق.ن���داءات.اال�شتغاثة.لفتح.مطار.�شنع���اء.الدويل.وال�شماح.باإنقاذ.اجلرح���ى،.ويف.هذا.ال�شياق.اطلق.
املركز.القانوين.نداء.ا�شتغاثة.ومنا�شدة.عاجلة.الإ�شعاف.اجلرحى.واإنقاذ.حياتهم...

م�صدر طبي بوزارة ال�صحة اليمنية  افادنا بقوله 

ا�شتقبل���ت.م�شت�شفي���ات.اأمانة.العا�شمة.ما.يزي���د.على.).800.(.مدين.من.ال�شحايا.الذين.ا�شتهدفهم.ق�شف.

طائ���رات.الع���دوان.ال�شع���ودي.عل���ى.ال�شالة.الكربى.اأثناء.جتمعه���م.يف.مرا�شيم.العزاء.من.ب���ني.ال�شحايا.ما.يزيد.

عل���ى.).113.(.مدني���اً.اأو�شل���وا.اىل.امل�شت�شفي���ات.جث���ث.هام���دة.منها.متفحم���ة.والبع�ص.عبارة.عن.اأ�ش���الء.متناثرة.

وم���ا.يزي���د.عل���ى.).607.(.جريح.بينهم.م�شابني.بجروح.خطرية.ومنهم.من.برتت.اأع�شائهم.،.واطلق.امل�شدر.نداء.

ا�شتغاث���ة.للمواطن���ني.للت���ربع.بالدم.لرفد.امل�شت�شفيات.و.مراكز.الدم.نظراً.لكثاف���ة.االإ�شابات،.واأ�شاف.امل�شدر.اأنه.

نظ���راً.للح�ش���ار.الذي.يفر�شه.العدوان.عل���ى.البالد.فاإن.امل�شت�شفيات.باأمانة.العا�شم���ة.تعاين.نق�ص.االإمكانيات.و.

امل�شتلزمات.الطبية..وندرة.االدوية.مما.جعلها.عاجزة.عن.تقدمي.اخلدمات.الطبية.الالزمة.الإنقاذ.حياة.امل�شابني.
واجلرحى.ومتاثلهم.لل�شفاء.
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قصف المدنيين خالل المناسبات:  
ق�ش���ف.ال�شال���ة.الك���ربى.اثن���اء.ع���زاء.اآل.الروي�شان.لي�ش���ت.املرة.االوىل..الت���ي.تقوم.فيها.طائ���رات.التحالف.

بق�شف.جتمعات.املدنيني.يف.منا�شبات.اجتماعية.فقد.تكرر.�شلوكها.

هذا.وارتكبت.ع�شرات.اجلرائم.منذ.بدء.عا�شفة.احلزم.�شقط.فيها.

املئ���ات.من.القتل���ى.واجلرحى..من.تلك.اجلرائم.جرمية.ا�شتهداف.

عر����ص.قرية.�شنب���ان.حمافظة.ذمار.يف.ليلة.اخلمي�ص.2015/10/7م.
�شقط.فيها.ما.يقارب.)119(.قتيل.وجريح.معظمهم.اطفال..

ويف.تاري���خ.2015/9/28م.ا�شتهدف���ت.طائ���رات.ق���وات.التحال���ف.جتم���ع.ن�شائي.يف.عر�ص.مبنطق���ة.واحجة.يف.
مديرية.ذو.باب.الواقعة.بالقرب.من.باب.املندب.وراح.�شحيتها.)42(.ما.بني.قتيل.وجريح.

كذل���ك.ا�شتهدف���ت.طائرات.التحالف.جتمع.مدنيني.يف.منا�شبة.ع���زاء.يف.حي.�شوق.الهنود.مبدينة.احلديدة.
ال�شاحلية.يوم...9/21/.2016م..وا�شفر.الق�شف.عن.)106(.�شحية.بني.قتيل.وجريح)1(..

https://www.lcrdye.org .1( لالإطالع على تقارير املركز القانوين لتوثيق اجلرائم املذكورة يرجى زيارة موقعنا(

تكرار ق�ص��ف جتمعات املدنيني 
طائ��رات  م��ن  منا�ص��بات  يف 
التحال��ف ك�ص��لوك  ي�ص��ر اىل 
ني��ة تعم��د يف القت��ل وارتكاب 

جرمية ابادة   
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المواقف واإلدانات  
ع���ربت.العدي���د.م���ن.ال���دول.وع�ش���رات.املنظم���ات.الدولي���ة.احلقوقي���ة.واالإن�شاني���ة.ع���ن.اإدانته���ا.وا�شتنكارها.
للجرمي���ة.املروع���ة.التي.ارتكبتها.طائرات.التحالف.ال�شعودي.بحق.اآالف.املدني���ني.االأبرياء.املجتمعني.يف.ال�شالة.

الكربى.ب�شنعاء.لتقدمي.واجب.العزاء.واملوا�شاة.االجتماعية.

وع���ربت.املنظم���ات.احلقوقي���ة.واملحلية.عن.خيب���ة.اأملها.وا�شتغرابه���ا.لل�شمت.الدويل.يف.مث���ل.هكذا.جرائم.

كم���ا.ن���ددت.مبوق���ف.االأمم.املتحدة.املتخاذل.وال���ذي.اعتاد.اجلميع.منها.غ�ص.الط���رف.وجتاهل.اجلرائم.واملجازر.

التي.يرتكبها.حتالف.العدوان.ال�شعودي.التي.جتاوزت.كل.اخلطوط.احلمراء.منذ.ما.يزيد.على.�شنة.ون�شف.مما.

�شجعها.على.التمادي.يف.اجلرائم.واالنتهاكات.للقوانني.الدولية.وحلقوق.ال�شعب.اليمني.كما.طالب.احلقوقيني.
واملنظمات.اإىل.وقف.العدوان.وحماكمة.املتورطني.بارتكاب.تلك.اجلرائم.وعلى.راأ�شهم.قادة.دول.التحالف..

كما.نددت.عدد.من.االأحزاب.الوطنية.املجزرة.املروعة.التي.ارتكبتها.طائرات.العدوان.الذي.تقوده.ال�شعودية.

يف.اجل���رب.عل���ى.اليم���ن..وعربت.عن.اإدانتها.وا�شتنكارها.باأ�شد.العب���ارات.اجلرمية.املروعة.التي.جتاوزت.كل.القيم.

االإن�شاني���ة.والقوان���ني.واملواثيق.الدولية.معتربة.م���ا.قامت.به.طائرات.التحالف.من.تعمد.ق�شف.للقاعة.الكربى.
جرمية.حرب.يجب.معاقبة.من.ت�شبب.فيها..

مواقف املنظمات الدولية:

ال��ه��ج��وم  اأن  اإىل  ت�����ش��ر  االأول����ي����ة  ال��ت��ق��اري��ر  امل���ت���ح���دة:  ل����الأمم  ال���ع���ام   االأم�����ني 
ناجم عن ق�شف جوي)1( 

اأدان.االأم���ني.الع���ام.ل���الأمم.املتح���دة.-.بان.كي.مون.-.الهج���وم.الذي.ا�شتهدف.جمل�ص.ع���زاء.يف.�شنعاء،.وراح.
�شحيت���ه.مئ���ات.القتل���ى.واجلرحى،.ودعا.يف.بيان.له:."اإىل.اإجراء.حتقيق.عاج���ل.وحيادي.يف.هذه.احلادثة،.م�شدداً.
عل���ى."�ش���رورة.تق���دمي.امل�شوؤولني.عنها.اإىل.العدالة"،.وح�شب.البيان.فاأن."التقارير.االأولية.ت�شري.اإىل.اأن.الهجوم.
ناجم.عن.ق�شف.جوي.من.قبل.قوات.التحالف،.مما.اأ�شفر.عن.مقتل.اأكر.من.140.�شخ�شا.واإ�شابة.املئات.بجراح،.
وطال���ب."ك���ي.مون" مرة.اأخ���رى.كل.االأطراف.ب�شرورة.االمتثال.اللتزاماتها.وفق.القانون.الدويل.االإن�شاين،.مبا.
يف.ذلك.املبادئ.االأ�شا�شية.ب�شاأن.التنا�شب.والتمييز.بني.االأهداف.املدنية.والع�شكرية،.واتخاذ.التدابري.االحرتازية،.

من.اأجل.حماية.املدنيني.وبنيتهم.االأ�شا�شية.

وكيل االأمني العام لالأمم املتحدة لل�شئون االإن�شانية: اأنا مرعوب للغاية ويف �شدة االنزعاج 
من اأنباء مقتل مدنيني

ع���رب.وكي���ل.االمني.الع���ام.لالأمم.املتحدة.لل�ش���وؤون.االإن�شانية.-.�شتيف���ن.اوبراين.-.عن.اإدان���ة.االأمم.املتحدة.

لهذه.اجلرمية.وقال.اأن."االأمم.تدين.بقوة.وب�شكل.قاطع.وال.لب�ص.فيه.الق�شف.اجلوي.الذي.تعر�ص.له.جمل�ص.

العزاء،.ما.اأدى.اإىل.مقتل.مدنيني.بينما.كان.املجل�ص.يعج.باآالف.امل�شيعني"..واأ�شاف.امل�شوؤول.االأممي." اأنا.مرعوب.
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=27261#.WAZqIfkrLIU )1(
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للغاية.ويف.�شدة.االنزعاج.من.اأنباء.مقتل.مدنيني،.اإذ.ت�شري.التقارير.اإىل.مقتل.اأكر.من.140.�شخ�شا.وجرح.500.

اآخري���ن.نتيج���ة.لذلك.الهجوم.الفا�ش���ح،.واأقدم.خال�ص.التعازي.وموا�شاتي.لعائ���الت.ال�شحايا.وامل�شابني." ودعا.

اإىل."اإج���راء.حتقي���ق.�شري���ع.و�شفاف.ونزي���ه.يف.هذا.احلادث.ل�شم���ان.امل�شاءلة"،.مطالًبا."كاف���ة.االأطراف.بحماية.
املدنيني.ووقف.ا�شتخدام.االأ�شلحة.املتفجرة.اأو.القيام.بعمليات.ق�شف.جوي.يف.اأماكن.ماأهولة.بال�شكان.املدنيني".

من�شق ال�شوؤون االإن�شانية لالأمم املتحدة يف اليمن: جمتمع العمل االإن�شاين يف اليمن اأ�شيب 
بال�شدمة وهو غا�شٌب جراء الغارات اجلوية التي ا�شتهدفت ال�شالة الكربى

اأعلن.من�شق.ال�شوؤون.االإن�شانية.لالأمم.املتحدة.يف.اليمن.-.جيمي.ماكغولدريك.-.اإدانته.ل�"الهجوم.املروع" 
ال���ذي.ا�شته���دف.جمل����ص.عزاء،.ال�شب���ت.2016/10/8..واأ�ش���ار.اإىل.اأن."التقاري���ر.الطبية.االأولية.مل�ش���وؤويل.ال�شحة.

يف.اليم���ن.تفي���د.مبقت���ل.اأك���ر.م���ن.140.�شخ�ش���اً.واإ�شابة.

ح���وايل.525.اآخري���ن"..واأو�شح.يف.بيان.�ش���ادر.عن.مكتب.

من�ش���ق.ال�شوؤون.االإن�شانية.يف.اليم���ن،.اأن."جمتمع.العمل.

االإن�ش���اين.يف.اليمن.اأ�شي���ب.بال�شدمة.وهو.غا�شٌب.جراء.

الغارات.اجلوية.التي.ا�شتهدفت.ال�شالة.الكربى.اخلا�شة.

املعزي���ن. اآالف. يوؤمه���ا. كان. اإذ. االجتماعي���ة،. باملنا�شب���ات.

الذي���ن.ح�ش���روا.اإليه���ا.لتق���دمي.واج���ب.الع���زاء"..ولف���ت.

من�ش���ق.ال�ش���وؤون.االإن�شاني���ة.اإىل.اأن."جه���ات.اال�شتجاب���ة.

االأولي���ة.العاجلة.اليمنية.و�شلت.اإىل.امليدان،.على.الرغم.

م���ن.الظروف.ال�شعبة.للم�شاع���دة.يف.التعامل.مع.القتلى.

واجلرحى.الذين.�شقطوا.جراء.هذا.الفعل.الالم�شوؤول"،.
مذّكراً.جميع.اأطراف.النزاع.ب�"التزاماتهم.وفقاً.للقانون.الدويل.االإن�شاين.بحماية.املدنيني.والبنى.التحتية.املدنية.

املفو���ض ال�شامي لالأمم املتحدة حلقوق االإن�شان: هج��وم �شائن على �شالة عزاء يجعل من 
التحقيق الدويل يف اليمن �شرورة حتمية

املفو����ص.ال�شام���ي.لالأمم.املتحدة.حلق���وق.االإن�شان.زيد.بن.رعد.احل�شني.دعى.ب�ش���كل.عاجل.الإجراء.حتقيق.
دويل.م�شتقل.يف.االنتهاكات.للقانون.االإن�شاين.الدويل.والقانون.الدويل.حلقوق.االإن�شان.يف.اليمن.

قائ���اًل:."من���ذ.بداي���ة.هذا.ال�ش���راع.يف.اليمن.مت.ق�ش���ف.حفالت.الزف���اف.واالأ�شواق.وامل�شت�شفي���ات.واملدار�ص.
واالآن.امل�شيعني.يف.جنازة.مما.اأدى.اإىل.خ�شائر.ج�شيمة.بني.املدنيني.وعدم.م�شاءلة.امل�شوؤولني.

واأ�شار.اإىل.اأن.عجز.جمل�ص.حقوق.االإن�شان.عن.اتخاذ.اإجراءات.حا�شمة.من.خالل.اإجراء.حتقيق.دويل،.من.

�شاأن���ه.اأن.يخل���ق.مناخاً.موائماً.لالإفالت.من.العقاب.ووق���وع.االنتهاكات.ب�شكل.منتظم.وال.ميكن.ال�شماح.ملثل.هذه.
الهجمات.ال�شنيعة.على.اال�شتمرار.باأي.�شكل.من.االأ�شكال.

موؤمتر �صحفي يف م�صرح اجلرمية بح�صور  من�صق االأمني العام 
لالأمم املتحدة جيمي ماكغولدريك
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واأ�شاف.زيد.اأن.للمجتمع.الدويل.واجب.قانوين.واأخالقي.للرد.بقوة.على.هذه.امل�شتويات.املروعة.واملتزايدة.
من.ال�شحايا.املدنيني.يف.اليمن.)1(.

الغارة ال�شعودية على مرا�شم العزاء جرمية حرب
منظم���ة.هيوم���ن.رايت�ص.اأ�شدرت.تقري���راً.حول.الغارة.على.�شالة.العزاء.ويح���ث.�شرعة.اإجراء.حتقيق.دويل.
عاج���ل.ذي.م�شداقي���ة.يف.الغ���ارة.عل���ى.مرا�ش���م.الع���زاء..وقال���ت.اإن.ق�ش���ف.�شالة.الع���زاء.يوؤكد.احلاج���ة.امللحة.اإىل.
حتقيق���ات.دولي���ة.موثوقة.يف.انته���اكات.قوانني.احلرب.يف.اليم���ن.وعلى.الواليات.املتحدة.واململك���ة.املتحدة.وباقي.

احلكومات.اإيقاف.مبيعات.االأ�شلحة.اإىل.ال�شعودية.)2(.

التوصيات    
	 يو�صــي املركز القانوين منظمة االمم املتحدة وكافة االجهزة واملوؤ�ص�صــات التابعة لها باال�صطالع •

مب�صوؤولياتها امام هذه اجلرمية والقيام بواجباتها جتاه جتاه ال�صعب اليمني مبا ي�صتعيد ثقة ال�صعوب 
يف م�صداقية و�صالحية هذه املنظومة يف القيام مبا ان�صاأت من اأجله وفق ميثاق االمم املتحدة.

	 يو�صــي املركز القانوين جمل�س االمن الدويل باال�صطالع بواجباته يف وقف احلرب على اليمن •
و حماية املدنيني  وت�صــكيل جلنة دولية م�صــتقلة وحمايدة للتحقيق يف هذه اجلرمية املروعة 

و�صابقاتها من مئات اجلرائم املرتكبة بحق ال�صعب اليمني.

	 يو�صي املركز القانوين جمل�س حقوق االن�صان اىل اال�صتجابة لنداءات املفو�س ال�صامي حلقوق •
االن�صــان بالعدول عن قراره باعتماد جلنة التحقيق املحلية امل�صــكلة واملعينة من احد اأطراف 
النزاع ، و ت�صكيل جلنة دولية م�صتقلة وحمايدة للتحقيق يف ادعاءات و وقائع انتهاكات القانون 
الدويل االن�صاين و القانون الدويل حلقوق االن�صان والتي  ترقى اىل و�صف جرائم حرب بحق 

املدنيني يف اليمن .

	 يو�صــي املركــز القانــوين كافــة الــدول و املنظمــات واملوؤ�ص�صــات الدوليــة واجلهــات الفاعلة يف •
جمال االغاثة اىل انقاذ ال�صــعب اليمني من خطر املجاعة املحدق مباليني الب�صــر والتي بداأت 
مظاهرها حاليا يف منطقة تهامة والتي حتتاج اىل �صــرعة اغاثة ال�صــعب اليمني بامل�صــاعدات 

الغذائية والطبية ب�صورة ترقى اىل حجم الكارثة.    

	 يو�صي املركز القانوين املجتمع الدويل للخروج عن �صمته واملطالبة بالتحقيق يف جرائم احلرب •
املرتكبــة بحق ال�صــعب اليمني وحماكمة اجلناة واملتورطني فيهــا  والعمل على وقف احلرب يف 

اليمن ومنا�صرة مظلومية اليمن ومعاناة ابناءه .

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20662&LangID=A )1(
https://www.hrw.org/ar/news/2016295173/13/10/ )2(
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	 يو�صــي املركــز القانــوين قيــادة ودول التحالــف ال�صــعودي اىل وقــف الهجمــات �صــد املدنيني •
واالعيان واالحياء ال�صكنية و حتمل م�صئولياتها عن تلك االنتهاكات املتكررة ،

	 يدعو املركز القانوين قيادة ودول التحالف ال�صــعودي اىل ايقاف حربها على اليمن وان تركز •
ثقلها وجهودها ال�صلمية واحل�صارية على الدفع بعملية �صالم �صامل ودائم يف اليمن.

	 يو�صــي املركــز القانوين كافة اطــراف النزاع اىل االلتــزام بقواعد القانون الدويل االن�صــاين •
واحرتام قواعد اال�صــتباك واحلر�س على حماية املدنيني وعدم ا�صتهدافهم وجتنيبهم ويالت 
احلــرب وماآ�صــيها ، كما يدعوهــا اىل ايقاف العمليــات القتالية واللجــوء اىل حل اخلالف عرب 

الو�صائل ال�صلمية واحل�صارية.

	 يو�صــي املركز القانوين منظمات ونا�صطي حقوق االن�صان اىل منا�صرة مظلومية ال�صعب اليمني •
والعمــل علــى تعزيــز حقوقــه ومراقبــة وتوثيــق االنتهــاكات واجلرائــم التي ترتكــب بحقه 
واملطالبة وال�صــغط على املجتمع الدويل لت�صــكيل جلان دولية م�صتقلة وحمايدة للتحقيق فيها 

متهيدا ملحاكمة اجلناة ونيل جزائهم.

مالحق التقرير.....
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 ملحق رقم )1(
اأ�صماء وبيانات ال�صحايا القتلى من املدنيني و�صور لبع�صهم
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ال�شالة.الكربىقتيل50ذكرعبدالرحمن.عبداهلل.الكهايل..15
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ال�شالة.الكربىقتيل25ذكرمعاذ.عبدامللك.مرزوق.العرار..18
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امللحق رقم )3(
�صور لبع�س املن�صاآت املدنية املدمرة واملت�صررة

�صور من الداخل واخلارج تبني حجم االأ�صرار التي حلقت بال�صالة

�صور لالأ�صرار يف املن�صاأة واالأثاث التابع لها

بع�س ال�صيارات اململوكة لل�صحايا الذين جاءوا بها ملجل�س العزاء
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