
مجزرة العدد:  
(١٨٢٨)

 17 / أكتوبر / 2016م  
16 / محرم / 1438هـ

7االثنين: 

المذبحة الثانية التي استهــــــــدفت تصفية فرسان اليمن
سلطنة عمان الشقيقة تقدم 

مساعدات طبية للجرحى اليمنيين

أرسلت سلطنة عمان الشقيقة مساعدات طبية لليمن لعالج 
الجرحى في اطار المساعدات التي تقدمها السلطنة للشعب اليمني .
وذكــر «المؤتمرنت» أن سلطنة عمان وبالتنسيق مع اللجنة 
الدولية للصليب االحمر قدمت عشر وحدات طبية سلمت منها 
خمس وحدات كدفعة اولى ،مشيرة الى ان هذه الوحدات تغطي 
عالج الف وخمسمائة شخص ،فيما تشمل الدفعة الثانية خمس 

وحدات طبية اخرى .
الجدير بالذكر ان سلطنة عمان الشقيقة تعد أهم الدول التي 
تقدم مساعدات للشعب اليمني منذ بداية العدوان السعودي عليه 
وتلعب دورًا مهمًا في الوساطة الرامية الى انهاء معاناة الشعب 

اليمني وتحقيق السالم .

الحباري يتكفل بعالج جرحى 
القاعة الكبرى

أعلن عضو مجلس الشورى 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
الحباري االستاذ يحيى علي 
الحباري تكفله بعالج الجرحى 
غير القادرين جراء استهداف 
ــعــدوان السعودي  طــيــران ال
الــقــاعــة الــكــبــرى بالعاصمة 

صنعاء.
ــــاري أن  ــــحــــب وأوضـــــــــح ال
المجموعة ستتكفل بعالج 
كافة الجرحى والمصابين غير 

القادرين على تحمل نفقات العالج في جميع المستشفيات بأمانة 
العاصمة وتوفير كافة أشكال العناية لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن الواجب الديني والوطني والمسئولية 
االجتماعية للقطاع الخاص في مواجهة العدوان السعودي الغاشم 
الذي يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا بكل أطيافه، داعيًا رجال 
المال واألعمال والخيرين إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة 
للجرحى والمصابين وأسر الشهداء والنازحين للتخفيف من آالمهم 

في ظل غياب دور المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأكد الحباري أن هذه الجريمة البربرية جريمة حرب وإبادة 
جماعية بحق الشعب اليمني وتعكس تجرد العدوان من كل القيم 

الدينية واألخالق اإلنسانية والقوانين الدولية.
وحمل الحباري المجتمع الدولي وفي مقدمتهم األمم المتحدة 
ومجلس األمن ومنظمات حقوق اإلنسان المسؤولية إزاء استمرار 

وصلف هذا العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين.. 
داعيًا كافة أبناء الشعب اليمني للوقوف صفًا واحدًا للتصدي لهذا 

العدوان الباغي الذي استحل دماء اليمنيين تحت غطاء دولي.

إغالق مطار صنعاء 
يرفع ضحايا

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن استمرار إغالق مطار 
صنعاء الدولي على مرأى ومسمع من العالم زاد من تفاقم الوضع 
الصحي للعديد من الحاالت المرضية المستعصية التي يتطلب 

عالجها في الخارج.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران الدكتور 
مازن أحمد غانم، أن هناك العديد من جرحى استهداف العدوان 
قاعة العزاء الذين تجاوز عددهم ٦١٥ حالة فقدوا أرواحهم 

نتيجة عدم تمكنهم من السفر لتلقي العالج في الخارج.
وأشار إلى أن هناك العديد من الحاالت المستعصية سواء من 
جريمة استهداف القاعة الكبرى أو ممن أصيبوا جراء القصف 
الجوي العشوائي العنيف على المناطق المدنية السكانية بحاجة 

ماسة للسفر.
ولفت الدكتور مازن غانم إلى أن استمرار إغالق مطار صنعاء 
الدولي زاد من تفاقم الوضع اإلنساني آلالف العالقين خارج الوطن.
وناشد األمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة التحرك 
السريع والــجــاد والفاعل لفك الحظر الــجــوي المفروض على 
مطار صنعاء إلنقاذ حياة المئات من الجرحى والحاالت اإلنسانية 

المستعصية وعودة العالقين.

الجريمة واضحة وفادحة في الخســارة والجاني معروف ال تخطئة العين بعدما تكررت انتهاكاته بحق اليمن والشــعب  
اليمني ألكثر من ١٨ شهرًا.

المواقف الدولية من جريمة قصف العدوان الســعودي لصالة العزاء بصنعاء تحركت بشــكل كبير منذ الســاعات األولى الرتكاب 
المجزرة المروعة نددت وشــجبت واســتنكرت وطالبت لكنها في األخير عادت الى حيث بدأت وهي اإلدانة الحزينة دون الوصول 

الى إجراء تحقيق دولي مستقل وإنزال العقوبة المستحقة للمسئولين عن قتل وجرح قرابة ٧٠٠ مدني في اليمن.

قبائل خوالن يحملون تحالف العدوان السعودي المسئولية الكاملة عن المجزرة 
حّمل مشائخ وأعيان وأفراد قبائل خوالن الطيال تحالف 
العدوان الذي تقوده السعودية كامل المسئولية في 
الجريمة المرّوعة ومجزرة اإلبادة الجماعية جّراء الغارات 
الجوية التي شنتها طائرات آل سعود والمتحالفين 
معها على القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء يوم السبت 
٨ أكتوبر الجاري أثناء استقبال آل الرويشان ومشائخ 
وأعيان وأبناء خوالن الطيال واجب العزاء في وفاة الشيخ 
المناضل المرحوم علي بن علي الرويشان، وهي الجريمة 
التي راح ضحيتها أكثر من سبعمائة شهيد وجريح من 

الذين توافدوا إلى القاعة لتقديم واجب العزاء..
وناشدت قبائل خوالن الطيال في بيان لها بقية قبائل 
اليمن المعروفة بغيرتها وحمّيتها ونصرتها للحق 
الوقوف صفًا واحدًا ضد هذا العمل اإلجرامي، مؤكدين 

أن هذا البيان هو المعبر الوحيد آلل الرويشان..
وأشــار البيان إلى أنه ال يحق ألحد أن يتحدث باسم 
أبــنــاء خــوالن األوفــيــاء للوطن وللثورة والجمهورية، 

وخاصة أولئك الذين يحاولون تقديم أنفسهم ألعداء 
الــوطــن والــمــعــتــديــن عــلــيــه بــهــدف كــســب رضــاهــم 
عنهم واالستفادة من الفتات الذي يقدمونه للعمالء 
والمأجورين والمرتزقة، وفي مقدمتهم أولئك الذين 
يريدون استجرار الماضي وتأكيد مواقفهم المعادية 
للثورة والجمهورية واصطفافهم مع العدو التاريخي 

لليمن.
واختتم البيان الصادر عن أبناء خوالن الطيال باالبتهال 
إلى الله العلي القدير بأن يتقّبل الشهداء ويسكنهم 
الــدرجــات العلى فــي الجنة مــع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحُسن أولئك رفيقًا، وأن يعّجل 

بالشفاء للجرحى والمصابين.. والنامت أعين الجبناء.
هــذا وقــد أكــد آل الرويشان جميعًا أنــه لم يسبق أن 
أصــدروا أي بيان باسمهم منذ الجريمة المرّوعة يوم 
السبت الماضي، وأن ما ُنسب إليهم ال يعنيهم ال من 

قريب وال من بعيد.

إداناتهم تكشف تواطؤهم

المجتمع الدولي يطفئ حرائق السعودية في اليمن

األمم المتحدة وعلى لسان أمينها العام بان كي مون صارت خائفة من 
ومنع أية جهة من إجراء  اخماد السعودية لحريقها االخير في صنعاء
تحقيق مستقل والكشف عن كيف قتل هؤالء االبرياء عصر السبت قبل 

الماضي في العاصمة صنعاء.
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أكد االثنين الماضي بشأن جريمة 
مجلس العزاء بصنعاء أن التقارير األولية تشير الى مسئولية التحالف 
بقيادة السعودية عن القصف وعلق مون في حديثه للصحفيين بالمقر 
الدائم لألمم المتحدة: أن االفالت من العقاب يفاقم األلم وأشار الى عدم 
صدور أية تحقيقات ذات مصداقية على الرغم من الجرائم المتزايدة 

المرتكبة من كل اطراف الصراع في اليمن..
وقال مون: إن الهجمات الجوية من قبل التحالف بقيادة السعودية تسبب 
بالفعل في مذبحة هائلة ودمرت معظم المنشآت الطبية وغيرها من 

البنية األساسية الحيوية.
وشدد "إن الحادثة المروعة األخيرة تتطلب إجراء تحقيق كامل. وبشكل 

لة عن السير المروع للحرب بأكملها.. أوسع فيتعين ضمان المساء
ودعا مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، وله الحق في ذلك، 
ات  إلى أن تقوم جهة دولية مستقلة بإجراء تحقيقات شاملة في االدعاء

بارتكاب انتهاكات للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان."
وحث األمين العام مجلس حقوق اإلنسان على الوفاء بمسؤولياته والعمل 

في هذا الشأن.

وأشار بان كي مون إلى أن أكثر من 
٢٠ مليون يمني، يمثلون ٨٠٪ من السكان، يحتاجون إلى المساعدة 
اإلنسانية. وحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه، وقال إن نداء األمم 
المتحدة اإلنساني لمساعدة اليمن لم يتلق إال خمسين في المئة من المبلغ 

المطلوب.
وقال أمين عام األمم المتحدة إن اإلغاثة اإلنسانية ليست بديال عن 
العمل السياسي، ودعا إلى وقف األعمال العدائية وإلى استئناف محادثات 

السالم، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحماية المدنيين، وإنهاء الصراع.
وفي نفس اليوم أكد المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة 

زيد رعد الحسين على دعوته الملحة إلجراء تحقيق دولي مستقل في 
االنتهاكات المزعومة للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان في 
اليمن واصفًا الهجوم الذي وقع في العاصمة صنعاء يوم السبت ٨ أكتوبر 

بأنه عمل شائن.
وقال المفوض السامي: "منذ بداية الصراع في اليمن، ضربت حفالت 
الزفاف واألســواق والمستشفيات والمدارس- واآلن مجلس عزاء. هذا 
الهجوم القاتل يأتي بعد أسابيع فقط من قيام مجلس حقوق اإلنسان، 
ات حاسمة  وللسنة الثانية على التوالي، برفض دعوتي إلى اتخاذ إجــراء
إلنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة للنظر في االنتهاكات المزعومة 
الخطيرة جدا للقانون الدولي، بما في ذلك احتمال وقوع جرائم الحرب 

في اليمن."
ات  وأشار زيد إلى أن عدم قدرة مجلس حقوق اإلنسان على اتخاذ إجراء
حاسمة من خالل إنشاء إجراء تحقيق دولي، يساهم في خلق مناخ من 
اإلفالت من العقاب، لتستمر االنتهاكات التي تحدث على أساس منتظم، 
مؤكدا على أنه ال يمكن السماح لمثل هذه الهجمات الشنيعة باالستمرار.
ودعــا المفوض السامي جميع الــدول المساهمة في سير العمليات 
العدائية في اليمن، إلى اعادة النظر بجدية في دعمها ألطراف النزاع. 
وحث جميع األطراف على استئناف الحوار والعمل من أجل التوصل إلى 

وقف إطالق نار دائم.

 الحسين: األمم المتحدة غير قادرة على التحقيق بجرائم السعودية في اليمن مون: األعذار جوفاء واإلفالت من العقاب يفاقم األلم
التقارير األولية تشير إلى مسئولية تحالف العدوان عن القصف
قصف في اليمن

ُ
منذ ١٨ شهرًا وحفالت الزفاف واألسواق والمستشفيات والمدارس ت

٩٩ شبكة ومنظمة حقوقية عربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية
دانت ٩٩ شبكة وتحالفًا ومنظمة حقوقية من ١٤ دولة عربية الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان بقيادة السعودية 
بقصف مراسم عزاء بالعاصمة صنعاء.. مطالبة بإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار والنقل الفوري للجرحى للعالج في الخارج.
واستنكرت المنظمات الحقوقية بأشد عبارات االستهجان واالستنكار المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان 

واالستهداف المتكرر للمدنيين الذين كانوا يقومون بواجب العزاء في القاعة الكبرى في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت في بيان صادر عنها: "تعد هذه المجزرة التي قتلت وجرحت المئات من المواطنين هي بكل معنى الكلمة جريمة حرب 
وجريمة ضد اإلنسانية وحلقة من مسلسل رهيب من المجازر قارب الـ ٣٠٠ مجزرة ارتكبها العدوان السعودي بحق الشعب 
اليمني منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م ". وأشار البيان إلى أن العدوان استهدف كل شيء في محافظات ومدن عدة من صاالت األعراس 
والمدن واألسواق ومنازل المواطنين واألحياء السكنية ومستشفيات وعيادات صحية ومدارس ومعامل لتعبئة المياه ومزارع 

وجسور ومقابر ومواقع أثرية ومباٍن حكومية وغيرها من مختلف قطاعات البنية التحتية شملت مختلف محافظات اليمن وراح 
ضحيتها اآلالف من المدنيين األبرياء من أبناء الشعب اليمني".

وأكد البيان أنه ما كان لهذه المجزرة المروعة وما سبقها من مجازر بشعة أن ترتكب بمعزل عن الصمت والتواطؤ المصلحي 
المالي والسياسي من قبل المتنفذين في المنظمات الدولية والمجتمع الدولي من تجار وموردي األسلحة، أصحاب الكيل بمكيالين 
حيال حقوق الشعوب وحقوق اإلنسان، وهو ما يتنافى مع واجبها القانوني واألخالقي وأسهم في جعل قادة العدوان على اليمن 

يفلتون من العقاب حتى اللحظة.
ودعت الشبكات والمنظمات، األمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان إلى تحمل مسؤوليتها وتشكيل لجنة 

تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي استهدفت مدنيين.


