
الثــــورة

المدير التنفيذي للمركز القانوين للحقوق والتنمية لــ "ٹ" :

ــازات املركز يف •  ــي إنج ــا ه ــة م بداي
مجال رصد وتوثيق جرائم العدوان؟

ــنته السعودية وتحالفها   - منذ بدء أول هجوم ش
ــوق والتنمية  ــز القانوني للحق ــىل اليمن، عىل املرك ع
ــاكات العدوان  ــي انته ــر رصد يوم ــداد تقاري ــىل اع ع
ــى اآلن 730  ــث أصدر حت ــه، حي ــعوديي وتحالف الس
ــة وتم  ــة واالنجليزي ــني العربي ــاً باللغت ــراً يومي تقري
ــق  ــة واملراف ــة والدولي ــات املحلي ــالها إىل املنظم إرس

والصحف.
إىل  ــي  امليدان ــزول  بالن ــي  القانون ــز  املرك ــوم  ويق
ــاكات بالصور  ــك االنته ــق تل ــف لتوثي ــع القص مواق
والفيديوهات وشهادة الشهود، باإلضافة إىل إفادات 
ــفيات التي  ــادات الطبية من املستش ــا واإلف الضحاي
ــي لكل  ــر حقوق ــداد تقري ــا، وإع ــا الضحاي ــل إليه ُنق

واقعة، يشمل جميع تفاصيلها.
كما اصدر إحصائيات نوعية تشمل عدد الضحايا 
ــي قصفت من  ــى التحتية الت ــع البن ــني، وجمي املدني
ــات اإلنتاجية  ــة إىل القطاع ــريان، باإلضاف ــل الط قب
واالجتماعية واإلنتاجية, وقد أصدر املركز القانوني 

إىل اآلن (43) إحصائية دورية شهرية وسنوية.

ــن  ــن أماك ــي إىل كل م ــزول امليدان ــام بالن ــا ق كم
ــتهداف املدنيني من ضحايا الحرب املستشفيات  اس
ــس املحلية  ــز الرشطة واملجال ــة مراك ــز الطبي واملراك
ــات أماكن االحتجاز  ــآت التعليمية واإلصالحي املنش
ــتقبال النازحني أو أماكن توافدهم  أماكن اإليواء واس
ــذا املنظمات  ــع الجهات ذات العالقة وك ــل م والتواص
ــتهدفة، وذلك لتبادل  ــات املس ــة يف مجال الفئ الفاعل

املعلومات وأخذ اإلرشادات.
ــة  والتنمي ــوق  للحق ــي  القانون ــز  املرك ــك  ويمتل
ــة والرصد  ــال التدريب والتوعي ــعة يف مج خربة واس
ــدورات يف مجال  ــن ال ــد العديد م ــد عق ــق، وق والتوثي

تعزيز قدرات املدافعني عن حقوق اإلنسان.
ــج  ــع الربنام ــة م ــي وبالرشاك ــز القانون ــذ املرك نف
ــامية لحقوق  اإلنمائي لألمم املتحدة واملفوضية الس
ــي لحقوق  ــة املجتمع املدن ــرشوع (حماي ــان م اإلنس
ــان)  ــارصة حقوق اإلنس ــرب التوثيق ومن ــان ع اإلنس
ــهري نوفمرب وديسمرب 2015م  والذي تم تنفيذه يف ش
ــان  اإلنس ــوق  لحق ــاك  انته ــة  واقع  50 ــق  توثي ــم  وت
وللقانون الدويل اإلنساني، واستفاد منه 841 ضحية 

من أهايل الضحايا املدنيني.
ــدء  ــخ ب ــو تاري ــخ  26 /3/ 2015م وه ــذ تاري ومن
ــعودية  ــادة الس ــن بقي ــىل اليم ــة ع ــات الجوي الهجم
ــاركة معها، بدأ املركز بالرصد اليومي  وعرش دول مش
ــق  ــب بح ــي ترتك ــم الت ــاكات والجرائ ــع االنته لجمي
ــاعة، كما  ــآت املدنية، عىل مدار 24 س املدنيني واملنش
ــن (2030) واقعة انتهاك  ــق املركز القانوني أكرث م وث
للقانون الدويل اإلنساني وسيتم تضمينها يف التقرير 
ــي 2015 -  ــي حصلت لعام ــاكات الت ــنوي لالنته الس

2016م..
 (730) اآلن  ــى  حت ــي  القانون ــز  املرك ــدر  أص
ــة  ــني العربي ــاكات باللغت ــي لالنته ــد يوم ــر رص تقري
ــي (300)  ــز القانون ــدر املرك ــا أص ــة، كم واإلنجليزي
ــون الدويل  ــاك للقان ــن وقائع انته ــي ع ــر حقوق تقري

اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.
ــزء الثاني من  ــز الجزء األول والج صدر عن املرك
ــن 35  ــعودي املتضم ــف الس ــم التحال ــلة جرائ سلس
ــاني موثق فيها  واقعة انتهاك للقانوني الدويل اإلنس
ــوفات  ــهود وبالصور وبكش ــهادة الش ــة بش كل واقع
مبينة للضحايا املدنيني "القتىل والجرحى"، وكذلك 
كشوف تبني الدمار واألرضار يف املنشآت املدنية التي 
ــتهدفها القصف "باللغتني العربية واالنجليزية"  اس

وتم توزيع (2000) نسخة.
ــن كتاب "العدوان  ــن املركز الجزء األول م صدر ع
ــني  ــا املدني ــة الضحاي ــن احصائي ــام واملتضم يف أرق

ــة وكذلك  ــات الجمهوري ــن محافظ ــة م يف كل محافظ
ــة  املدني ــآت  املنش يف  واألرضار  ــار  الدم ــات  إحصائي
ــم توزيع (1000)  ــني العربية واالنجليزية" ت "باللغت

نسخة.
يصدر املركز القانوني إحصائيات شهرية ودورية 
ــآت  ــني واملنش ــا املدني ــداد الضحاي ــن أع ــنوية ع وس

املدنية التي تم استهدفها خالل الفرتة املاضية.
ــي بتحليل  ــوم املركز القانون ــايل يق ــت الح يف الوق
ــدار تقارير نوعية  ــات والبيانات تمهيداً إلص املعلوم
ــتخدام األسلحة املحرمة،  يف الكثري من املجاالت (اس
ــآت  املنش ــف  قص ــني،  للمدني ــد  املتعم ــتهداف  االس
ــاكات حقوق  ــرأة، انته ــوق امل ــاكات حق ــة، انته املدني

الطفل، انتهاكات قانون الحرب...).
ــب املناطق التي  ــز القانوني ميدانياً أغل وثق املرك
ــف  ــرات التحال ــل طائ ــن قب ــف م ــتهدفت بالقص اس
السعودي عىل أمانة العاصمة و7 محافظات أخرى، 
ــة إىل  ــارة الدوري ــي بالزي ــز القانون ــوم املرك ــا يق كم
ــق الضحايا  ــمية لتوثي ــفيات والجهات الرس املستش
ــز  املرك ــوم  يق ــا  كم ــة،  املدني ــآت  املنش يف  واألرضار 

القانوني بمقابلة الضحايا وتوثيق إفاداتهم.
ــارة العديد من محافظات  قام املركز القانوني بزي
ــدة – إب – ذمار –  ــا (الحدي ــت للقصف أبرزه تعرض

حجة – عمران – تعز)
ــب املراكز  ــارة أغل ــي بزي ــز القانون ــام املرك ــا ق كم
ــارك املركز  اإليوائية للنازحني يف أمانة العاصمة، وش

القانوني يف تهيئة تلك املراكز لإليواء.
عمل ميداين

ما هي مصادركم وطرقكم يف جمع • 
املعلومات وتوثيقها؟

ــق االنتهاكات  ــداد التقارير وتوثي - اعتمدنا يف إع
ــن  ــل م ــق مؤه ــرب فري ــة ع ــات امليداني ــىل التحقيق ع
ــزول امليداني  ــان عرب الن ــن حقوق اإلنس املدافعني ع
ــهود والرصد  ــع الضحايا والش ــالت م ــراء املقاب وإج
ــمية  امليداني واإلعالمي, وعىل تقارير الجهات الرس
ــات املختلفة, فاملركز وعرب طواقمه العاملة  يف القطاع
يف مختلف محافظات الجمهورية يتابع حالة حقوق 
ــا قوات  ــم التي ترتكبه ــك الجرائ ــا يف ذل ــان بم اإلنس
ــآت  ــعودية بحق املدنيني واملنش التحالف بقيادة الس

العامة والخاصة وتدمري البنية التحتية.
ــه الوظيفي العديد  ــز القانوني يف هيكل ــم املرك يض
من الناشطني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أغلب 
محافظات الجمهورية، يقومون بالنزول امليداني إىل 
ــع االنتهاكات  ــة، لتوثيق جمي ــكان القصف والواقع م
ــور  بالص ــز  املرك ــد  وتزوي واألرضار،  ــائر  والخس
ــهود  ــن الضحايا والش ــهادات م ــات والش والفيديوه
ــك البيانات  ــال جميع تل ــم إرس ــادات طبية، ويت وإف
ــر اليومي  ــد التقري ــا يتم رص ــن خالله ــز، وم اىل املرك

والحقوقي.
ــورة الطريق  ــبب خط ــض املحافظات وبس ويف بع
ــم التواصل  ــكان الواقعة يت ــول إىل م ــة الوص وصعوب
ــارك معها يف  ــز ومنظمات حقوقية يتم التش مع مراك

بيانات ومعلومات توثيق االنتهاكات.
التواصل مع الخارج

ــع •  م ــل  تواص ــوات  قن ــم  لديك ــل  ه
املنظمات الحقوقية الدولية؟

ــة دولية باإلضافة  ــدة منظمات حقوقي - هنالك ع
ــم  يت ــني)  ويمني ــب  (أجان ــارج  الخ يف  ــطني  ناش اىل 
ــلتهم بالتقارير  ــكل يومي ومراس التواصل معهم بش
ــي تحتوي عىل  ــات وإصدارات املركز الت واالحصائي
ــريان التحالف  ــع واالنتهاكات التي يرتكبها ط الوقائ

السعودي ومراسلتهم بآخر املستجدات.
أصداء ايجابية

ــاوب املنظمات الدولية •  ما مدى تج
وتفاعلها مع املركز؟

ــات  ــا باملنظم ــالتنا وتواصلن ــالل مراس ــن خ - م
ــع  الوقائ ــع  لجمي ــات  والبيان ــور  بالص ــم  وتزويده
ــي، الحظنا  ــكل نوع ــات التي تصدر بش واالحصائي
ــارج تتفاعل  ــطني واملنظمات يف الخ ــن الناش كثريا م
ــدوات وفعاليات  ــد ن ــوم بعق ــر، وتق ــك التقاري ــع تل م

ــور الضحايا  ــريات تعرض فيها االنتهاكات وص ومس
ــن  ــاني يف اليم ــع اإلنس ــمل الوض ــور تش ــاً ص وأيض
ــري وعدم  ــوي والبح ــربي والج ــار ال ــبب الحص بس
ــتلزمات الطبية إىل اليمن, أيضا  دخول األدوية واملس
ــبه يومي  ــكل ش ــلها بش ــاك منظمات دولية نراس هن
ــلحة املحرمة  ــا بمعلومات وتقارير عن األس لتزويده
ــل العنقودية والضوئية والصوتية التي  دولياً والقناب
ــبوة  ــتخدم يف قصف اليمن خاصة يف محافظة ش تس
ــن خالل هذه البيانات  ــاء وصعدة وحجة, وم والبيض
ــات عرب صحف  ــرش املعلوم ــم يتم ن ــلها له التي نرس
ــمية كما حدث يف بريطانيا لتوعية الناس ومدى  رس
ــعودية و تحالفها, ففي عام  ــذي ترتكبه الس الظلم ال
2016 قام مجموعة من الناشطني اليمنيني واألجانب 
بعمل مسرية كبرية أمام السفارة السعودية يف أملانيا 
ــدى األملانيون  ــث أب ــداً حي ــري ج ــري كب ــا تأث وكان له
ــر األمم  ــو مق ــوا نح ــة، واتجه ــع القضي ــم م تعاطفه
ــدم  ــة بع ــة األملاني ــىل الحكوم ــط ع ــدة، للضغ املتح
ــل توقفت تلك  ــعودية، وبالفع ــلحة إىل الس بيع األس

الصفقة.
ــون أجانب يتواصلون  ــا هناك ُكتاب وصحفي أيض
ــمل  ــم بالبيانات لعمل كتاب يش ــز لتزويده ــع املرك م
ــاكات والوقائع التي ترتكب يف حق أبناء اليمن  االنته
ونرشها أيضاً عن طريق مواقع التواصل االجتماعي، 
ــعوب حول ما  وهناك تفاعل كبري جداً من ناحية الش

يحدث يف اليمن.
تفاعل محدود

ما هي املنظمات الحقوقية والدول • 
ــم  يت ــي  والت ــم  قبلك ــن  م ــتهدفة  املس

اطالعها عىل التقارير؟
ــارك معها  ــة التي نش ــم املنظمات الدولي ــن أه - م
ــاكات القانون الدويل  ــق النته ــر الرصد والتوثي تقاري
ــدة، مجلس حقوق  ــم املتح ــات األم ــاني منظم اإلنس
ــكو، اليونيسف، االوتشا، املفوضية  اإلنسان، اليونس
ــان، مقرري حقوق اإلنسان،  ــامية لحقوق اإلنس الس
ــة منظمة  ــن املنظمات الدولي ــر، وم ــب األحم والصلي
ــن املنظمات  ــو الدولية وكثري م ــن رايتس والعف هيوم
ــم تزويدها  ــة والتي يت ــة واإلقليمي ــات الدولي والهيئ
ــاكات، والبعض من تلك  ــر توثيق االنته يومياً بتقاري
ــن التفاعل مع  ــد لها قليال م ــات والهيئات نج املنظم

الجاليات يف الخارج.
ــرون إىل تفاعل الجاليات •  كيف تنظ

ــل يتم ايصال  ــة يف الخارج، وه اليمني
املعلومات والبيانات املتعلقة بجرائم 

العدوان إليهم؟
ــه الصدارة  ــباق بل ول ــو الس ــي ه ــز القانون - املرك

ــارج  ــات يف الخ ــطني والجالي ــع الناش ــل م يف التواص
ــدوان وقد  ــق بجرائم الع ــكل ما هو متعل ــم ب وتزويده
ــم العديد من  ــع الكثري منه ــز القانوني م ــارك املرك ش
ــات  اإلمكاني ــب  حس ــك  وذل ــطة  واألنش ــات  الفعالي
ــات تقام  ــطة والفعالي ــب األنش ــث وأغل ــة حي املتاح

بجهود شخصية من الناشطني واملركز.
ــى  ــي حت ــات فه ــل الجالي ــدى تفاع ــبة مل وبالنس
ــم الهائل من جرائم  ــري كافية لنرش الك اآلن مازالت غ
ــطة التي  ــني األنش ــرية ب ــوة كب ــاك فج ــدوان فهن الع
ــتوى الذي  ــطون وبني املس تتبناها الجاليات والناش

يجب أن يسري عليه الجانب الحقوقي.
ــرشة أو •  ــدار ن ــون إلص ــل تخطط ه

صحيفة أو مجلة شهرية أو دورية أو 
ــار واملعلومات  ــة لنرش األخب الكرتوني
بشأن جرائم العدوان وتحريك املركز 

لتغطيتها؟
ــز القانوني للحقوق والتنمية موقع  - يوجد للمرك
ــهرية  ــرش جميع التقارير اليومية والش إلكرتوني وين
ــة كما  ــة واالنجليزي ــني العربي ــه باللغت ــة في والدوري
ــوك بالعربي عرب  ــة يف الفيس ب ــد للمركز صفح يوج
www. :ــط ــزي عرب الراب ــط: وصفحة باالنجلي الراب
ــز  املرك ــع  م ــد  يوج ــا  كم  facebook.com/lcrdye
ــل بلس والبلوقر  ــاب يف التويرت lcrdye@ والقوق حس
ــتقرام والتلجرام ويقوم املركز بإصدار تقارير  واالنس
ــرش املركز القانوني عرب  ــن كل واقعة انتهاك كما ين ع
ــد املطبوعة واإللكرتونية  الصحف واملجالت والجرائ
ــدوان خالل  ــم الع ــي توثق جرائ ــر الت ــات التقاري مئ
ــدة الثورة التي  ــني ويف طليعتها جري ــني املاضي العام

وجدنا فيها االهتمام الكبري بنرش جرائم العدوان.
مهنية وحياد

هل أنتم راضون عن أداء املركز؟• 
ــة من  ــوق والتنمي ــي للحق ــز القانون ــرب املرك - يعت
ــي حملت عىل كاهلها واجب  املنظمات الحقوقية الت
ــك الحقوق  ــان وحماية تل ــوق اإلنس ــاع عن حق الدف
ــال  ــب، يف مج ــة والتدري ــق والتوعي ــد والتوثي بالرص
ــة، لحماية  ــة والدولية ذات العالق ــات املحلي الترشيع

حقوق اإلنسان.
ــابقني  ــالل العامني الس ــتطاع املركز يف خ ــد اس وق
ــة  ــة واالقليمي ــات الدولي ــة املنظم ــىل ثق ــوز ع أن يح
ــاد يف ما ينفذه  ــت من مهنية و حي ــة، ملا المس واملحلي
ــح املركز يف  ــد أصب ــطة, وق ــي من أنش ــز القانون املرك
ــق انتهاكات  ــة يف توثي ــات املتخصص ــة املنظم طليع

وجرائم التحالف الذي تقوده السعودية.
ارادة اليمنيني لن تقهر

ــاؤل: إىل متى •  ــى التس ــاً، يبق ختام
ــه  بهيئات ــدويل،  ال ــع  املجتم ــيظل  س
ــم املتحدة،  ــا فيها األم ــه، بم ومنظمات
ــه  ترتكب ــا  م ــام  أم ــز  كالعاج ــاً  واقف
ــم  جرائ ــن  م ــا  وحلفاؤه ــعودية  الس
ــدواٍن  ــن، يف ع ــانية، يف اليم ــد اإلنس ض
ــوغ قانوني.. ويف املقابل،  ليس له مس
ــتتحرك الشعوب للضغط عىل  متى س
حكوماتها يف إيقاف نزيف اإلنسانية، 
ــذي لن يلبث أن يعم العالم، يف فوىض  ال
ــني، وال  ــتثنَي الصامت ــن تس ــة، ل دموي

الشامتني واملوالني؟!!
ــوف ضد  ــع عىل الوق ــرص الجمي ــن، ي ــا، يف اليم هن
ــن الدويل  ــس األم ــىل مجل ــني ع ــري معول ــدوان، غ الع
ــدوان وأدواته  ــن يجد الع ــم املتحدة، ول ــىل األم وال ع
ــي عزائم رجال باعوا  ــم يف اليمن، كما لن تنثن ضالته
ــاق من  ــة، واالنعت ــق الحري ــبيل تحقي ــهم يف س أنفس
ــرب مظلومية برشية يف العرص  ــة، واالنتصار ألك التبعي

الحديث، ومايزال اليمن واقفاً، وسيظل واقفا.

نصدر تقريرًا يوميًا باللغتني العربية واإلنجلزيية نصدر تقريرًا يوميًا باللغتني العربية واإلنجلزيية 
عن جرائم العدوان السعودي على اليمنعن جرائم العدوان السعودي على اليمن

ــانية، وانتهاكات مر  ــي عىل اليمن ، ارتكب فيها العدوان جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس ــعودي األمريك ــرث من عامني من العدوان الس أك
جسيمة للقانون الدويل اإلنساني، يف حرب غري مربرة، وقف حيالها املجتمع الدويل، موقف املتفرج،  رغم نشاط املنظمات اإلنسانية 

يف توثيق جرائم العدوان، ونرشها للعالم، ومناشداتها لألمم املتحدة بوقف العدوان .. إال أن مناشداتها لم تلق آذاناً صاغية عىل املستوى العميل 
.. وهنا يأتي دور املنظمات الحقوقية والقانونية املحلية، ومنها املركز القانوني للحقوق والتنمية، والذي كان له دور بارز وملموس يف فضح 

العدوان وجرائمه، وبهذا الصدد أجرينا لقاًء مع املدير التنفيذي للمركز محمد أحمد عبدالرحمن الحاتمي ، يف محاولة ملعرفة 
أصداء تلك الجهود لدى املنظمات اإلنسانية الدولية ، واملجتمع الدويل. .. لقاء /

صالح الشامي

05لقاءلقاء

سنصدر تقارير نوعية حول 
األسلحة املحرمة وتعمد 

العدوان استهداف املدنيني 
واألطفال والنساء

أداء الجاليات اليمنية 
يف الخارج جيد.. واألمم 
املتحدة ال تعبأ بالعدوان 

وتداعياته

اإلنــســاين  ـــدويل  ال للقانون  انــتــهــاك   واقــعــة   ٢٠٣٠ ــا  ــدن ورص لــلــعــدوان  جريمة  وثــقــنــا٣٧٠   ■

■ جهودنا مع ناشطني يف الخارج أثمرت عن إيقاف صفقة سالح ألمانية كانت ستذهب إىل السعودية
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