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ــدة ــالف بصع ــوق ع ــعودي يف س ــدوان الس ــة الع ــة لجريم ــة ودولي ــات محلي ــدةإدان ــالف بصع ــوق ع ــعودي يف س ــدوان الس ــة الع ــة لجريم ــة ودولي ــات محلي إدان

"الثورة"/
ــارات املجزرة  ــد العب ــورى بأش ــس الش دان مجل
ــريان تحالف العدوان بقيادة  املروعة التي إرتكبها ط
ــة بالعمال  ــة مكتظ ــداف اسرتاح ــة باسته السعودي
ــة يف سوق  ــالت التجاري ــات واملح ــاب البسط وأصح
ــا  ضحيته راح  ــدة،  بصع ــار  سح ــة  بمديري ــالف  ع

العرشات من الشهداء والجرحى .
وقال مجلس الشورى يف بيان نرشته وكالة األنباء 
ــة تضاف إىل الرصيد  ــة (سبأ) أن هذه الجريم اليمني
ــدوان وتعد من جرائم الحرب  اإلجرامي لتحالف الع

التي يندر أن يوجد لها مثيل يف التاريخ اإلنساني.
ــم ما كان لها أن تستمر  ــد البيان أن هذه الجرائ وأك
ــزي لألمم املتحدة واملجتمع الدويل  لوال الصمت املخ
الذي شجع تحالف الرش واإلجرام عىل ارتكاب مزيد 

من الجرائم بحق الشعب اليمني .
ــرار قصف  ــورى إىل أن استم ــس الش ــار مجل وأش
ــرق  ــد والط ــن واملساج ــواق واملساك ــدوان لألس الع
ــال يعكس حقد  ــد للنساء واألطف ــه املتعم واستهداف
ــرده من كل  ــادة السعودية وتج ــف العدوان بقي تحال

القيم األخالقية واإلنسانية.
ــة إىل  ــة والدولي ــات املحلي ــس املنظم ــا املجل ودع
ــم وحشية بحق  ــدوان من جرائ ــق ما يرتكبه الع توثي

املواطنني دون أي وازع ديني أو أخالقي .
ــة لألمم املتحدة يف  ــرب منسق الشؤون اإلنساني وع
اليمن جيمي ماكغولدريك عن قلقه حيال استهداف 
ــودي املدنيني يف سوق  ــف العدوان السع طريان تحال

عالف بمحافظة صعدة.
ــه بأشد  ــار الل ــايس ألنص ــب السي ــا  أدان املكت كم
ــي يرتكبها تحالف  ــم الوحشية الت ــارات الجرائ العب
ــودي األمريكي يف مختلف املحافظات  العدوان السع
وآخرها مجزرة سوق عالف بمديرية سحار بصعدة .
ــة  ــت وكال ــان تلق ــايس يف بي ــب السي ــل املكت وحّم
ــم املتحدة  ــة منه األم ــأ) نسخ ــة (سب ــاء اليمني األنب
ــازر بحق  ــة استمرار املج ــدويل مسؤولي ــع ال واملجتم
ــر لوال  ــا أن تستم ــان له ــا ك ــي م ــي الت ــب اليمن الشع

الصمت املشرتى بأموال النفط املدنسة .
واعترب البيان هذه املجازر والجرائم دليًال وشاهداً 
ــع وتخبطه  ــه الذري ــدوان وفشل ــالس هذا الع ــىل إف ع

الواضح ونفسية قياداته النازعة إىل اإلجرام .
ــال البيان " إن املكتب السيايس يشد عىل أيدي  وق
أبطال الجيش واللجان الشعبية يف الرد املرشوع عىل 
ــا وشعبنا ملدة  ــا بلدن ــي يتعرض له ــذه الجرائم الت ه

تقارب الثالثة أعوام " .
ــب اليمني إىل مزيد من التحرك  ودعا البيان الشع
ــن الوطن  ــال للدفاع ع ــات باملال والرج ــد الجبه ورف
ــل للشعب حقه  ــم بما يكف ــة العدوان الغاش ومواجه

املرشوع يف الحياة اآلمنة والكريمة والحرة.
ــدة املجزرة التي  ــر الشعبي العام بش ودان املؤتم
ــوق  ــس بس ــودي أم ــدوان السع ــريان الع ــا ط ارتكبه
ــدة وراح ضحيتها 29 شهيداً و  شعبي بمحافظة صع

28 جريحاً من املواطنني.
ــر الشعبي العام  ــؤول باملؤتم ــح مصدر مس وأوض
ــف العدوان  ــة تضاف إىل سجل تحال ــذه الجريم أن ه
ــق الشعب اليمني  ــاب املجازر بح ــذي يواصل ارتك ال
ــاك واضح لكل  ــوم يف مخالفة وانته ــُذ قرابة ألف ي من
القوانني واألعراف الدولية واإلنسانية ويف ظل صمت 

املجتمع الدويل الذي لم يحرك ساكناً.
ــا املصدر املنظمات املحلية والدولية إىل رصد  ودع
ــا وتقديمها إىل املحاكم  وتوثيق هذه الجرائم وإدانته
الدولية والرأي العام العاملي إلظهار حقيقة وحشية 
ــدف املواطنني دون  ــذي يسته ــدوان السعودي ال الع

وازع من أخالق أو ضمري أو دين.
كما أدانت وزارة حقوق اإلنسان الجريمة املروعة 
ــادة السعودية يف  ــف العدوان بقي ــي ارتكبها تحال الت
ــة صعدة وراح  ــة سحار محافظ ــوق عالف بمديري س

ضحيتها 29 مواطنا وأصيب 28 آخرون.
ــأ) أن هذه  ــوزارة يف بيان تلقته (سب ــت ال وأوضح
ــي  ــل اليوم ــل القت ــرارا لسج ــي استم ــة تأت الجريم
ــة عىل  ــه الشامل ــدوان يف حرب ــف الع ــج لتحال املمنه

اليمن .
واستنكرت استمرار تحالف العدوان يف استهداف 
ــن والتجمعات السكانية واألسواق  املدنيني يف املساك
العامة، يف ظل صمت دويل مخز تخلت فيه هيئة األمم 
ــة للمنتهكني  ــت الفرص ــا وأتاح ــن مهامه ــدة ع املتح

لالستمرار يف ارتكاب هذه الجرائم املتعمدة واملتكررة 
ــا هجماٍت مبارشًة  ــي دأبْت عليها من خالِل شنه والت
ومنظمًة ومخطط لها سلفاً عىل كافة األعياِن املدنيِة 
ــات املحمية  ــة الدولية وعىل الفئ ــة بالحماي املشمول
ــدويل اإلنساني وقانون حقوق  ــاً وفقاً للقانون ال دولي

اإلنسان.
ــان أن هذه املجزرة من  ــدت وزارة حقوق اإلنس وأك
ــت بشكل متعمد  ــرب األشد خطراً، ارتكب جرائم الح
ــار للقواعد واألحكام والعهوَد  وممنهج دون أي اعتب
ــت أن املجتمع  ــة والقانونية وتثب ــَق اإلنساني واملواثي
ــدة وهيئاتها متواطئة  ــدويل ويف املقدمة األمم املتح ال
ــن جرائم تتحمل  ــف العدوان م ــا يرتكبه تحال إزاء م
ــل املدنيني يف  ــرار قت ــن استم ــارشة ع ــة املب املسؤولي

اليمن.
ــم  ــا األم ــان دعوته ــوق اإلنس ــددت وزارُة حق وج
ــن غفلتهما  ــن إىل النهوض م ــَس األم ــدة ومجل املتح
والتي بسببها تأثرت كل قواعدهما وأحكامهما التي 
ــه األساسية  ــة اإلنسان وصون حقوق صيغت لحماي
ــاذ قرارات عاجلة لوقف كافة أشكال  واإلرساع يف اتخ

العدوان والحصار املمنهج عىل اليمن .
ــد البيان رضورة إرساع املجتمع الدويل وفقاً  كما أك
ــدة واملواثيق واالتفاقيات  ــام ميثاق األمم املتح ألحك
ــة لحقوق اإلنسان أو للقانون الدويل اإلنساني  الدولي
ــيص  ــدة لتق ــة ومحاي ــة مستقل ــة دولي ــل لجن بتشكي
ــق والتحقيق يف كل املجازر التي ارتكبتها دول  الحقائ
العدوان وما تزال ترتكبها يف اليمن عىل مرأى ومسمع 

من العالم.
ــرب التي يرتكبها  ــار البيان إىل أن جرائم الح وأش
ــط بالتقادم ولن  ــف العدوان عىل اليمن لن تسق تحال

ينجو مرتكبوها من العقاب.
كما أدانت قيادة أمانة العاصمة والسلطة املحلية 
ــب التنفيذية بشدة املجزرة  وهيئتها اإلدارية واملكات
ــة التي ارتكبها طريان العدوان يف سوق شعبية  املروع
بمحافظة صعدة راح ضحيتها العرشات من الشهداء 

والجرحى.
ــان تلقته (سبأ)  ــة يف بي ــارت السلطة املحلي وأش
ــوق تجارية، جريمة  ــف طريان العدوان لس إىل أن قص
ــة يف ظل صمت مخز  ــدى لها جبني اإلنساني حرب ين
ــدة ومجلس  ــدويل واألمم املتح ــع ال ــب للمجتم ومعي

األمن واملنظمات اإلنسانية والحقوقية.
ــة تضاف إىل  ــزرة، جريم ــان هذه املج ــرب البي واعت
ــة التي  ــادة الجماعي ــرب واإلب ــم الح ــة جرائ سلسل
ــي وحصاره  ــب اليمن ــق الشع ــدوان بح ــا الع يرتكبه

الجائر .
ــع الدويل  ــة العاصمة، املجتم ــادات أمان ودعت قي
ــدة ومجلس األمن واملدافعني  ويف املقدمة األمم املتح
ــل املسؤولية األخالقية  ــن حقوق اإلنسان إىل تحم ع
ــت املخزي  ــة الصم ــن حال ــروج ع ــة والخ والقانوني
واملعيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم 

ومجازر وحشية والتدخل العاجل إليقاف العدوان.
ــدوان بحق  ــازر الع ــم ومج ــان أن جرائ ــد البي وأك
ــت  ــن يفل ــادم ول ــط بالتق ــن تسق ــي ل ــب اليمن الشع

مرتكبوها من العقاب ومن لعنة التاريخ واإلنسانية .
ــة العاصمة أبناء  ــة املحلية بأمان وطالبت السلط
ــات يف  ــود والثب ــرار الصم ــي باستم ــب اليمن الشع

مواجهة تحالف العدوان.
ــان  والسك ــة  العام ــة  الصح وزارة  ــرت  واستنك
ــدوان  ــريان الع ــا ط ــي ارتكبه ــة الت ــة املروع الجريم
ــني بسوق  ــوم بحق املواطن ــي الي ــودي األمريك السع
ــدة والتي راح  ــار بمحافظة صع ــالف بمديرية سح ع

ضحيتها العرشات من الشهداء والجرحى.
ــور  ــة الدكت ــم وزارة الصح ــق باس ــار الناط وأش
عبدالحكيم الكحالني إىل أن العدد الكبري من الشهداء 
ــة يؤكد أن الهدف هو قتل أكرب عدد من  يف هذه الجريم
ــى نجوا بأعجوبة من  ــا.. الفتا إىل أن الجرح الضحاي

القتل.
ــا  ــال يف جرائمه ــة األطف ــرار قاتل ــال "إن استم وق
ــة العار السوداء وصمت  ــم من إدراجها يف قائم بالرغ
ــوح  ــد بوض ــدويل يؤك ــع ال ــدة واملجتم ــم املتح األم
ــوق اإلنسان  ــأن ال قيمة ملبادئ حق ــوب العالم ب لشع
ــق الدولية التي أجمعت عليها دول العالم  وال للمواثي
ــاة املدنيني ولم  ــم تكفل هذه املواثيق حفظ حي طاملا ل

تعاقب القتلة واملجرمني".
ــة لتكتل  ــة التنفيذي ــت الهيئ ــب آخر أدان ــن جان م
ــات السياسية املناهضة للعدوان  األحزاب والتنظيم

ــزرة البشعة التي ارتكبها طريان  بأشد العبارات املج
العدوان السعودي األمريكي بحق املواطنني األبرياء 
ــار  ــة سح ــالف يف مديري ــوق ع ــم بس ــن عمله يف أماك

محافظة صعدة .
ــان تلقت (سبأ)  ــة التنفيذية يف بي ــددت الهيئ وج
ــدويل واألممي املريب  ــه إدانتها للصمت ال نسخة من
ــىل مدى ثالثة  ــه الشعب اليمني ع ــا يتعرض ل إزاء م
ــه مثيل يف تاريخ  ــدوان غاشم لم يسبق ل ــوام من ع أع

البرشية.
ــواق الشعبية  ــان أن استهداف األس ــح البي وأوض
ــي ينم عن حقد  ــل ُمستمر وممنهج عمل إجرام بشك
دفني وعمل غري إنساني يتناىف مع القوانني واألعراف 
الدولية و مواثيق األمم املتحدة والهيئات واملنظمات 

اإلنسانية والحقوقية .
ــودي و املجتمع  ــام العدو السع ــل البيان نظ وحّم
ــني يف األسواق  ــداف املواطن ــة استه ــدويل مسؤولي ال
ــاالت  ــة يف ص ــات املدني ــُرق والتجمع ــازل والط واملن

األفراح والعزاء وغريها من املناسبات .
ــزاب اللقاء املشرتك جريمة   ــان لها ادانت اح ويف بي

العدوان بسوق عالف بصعدة وجاء يف البيان:
ــدوان فجر  ــرتك أمام مجزرة الع ــف اللقاء املش وق
اليوم األربعاء املوافق 1 نوفمرب 2017 ، بحق األبرياء، 
ــىل لوكندة  ــارات جوية ع ــه  عدة غ ــن طريان حيث ش
ــالف بمديرية  ــوق ع ــة بس ــالت تجاري ــة ومح شعبي
ــا أكرث من  ــدة ، راح ضحيته ــة صع ــار يف محافظ سح
ــن النزالء  ــن 30 جريحا م ــرث م ــا وأك ــدا مدني 29 شهي
ــوق، والتي تزامنت مع آخر  واألماكن القريبة من الس
املجازر البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق 
ــاء الشعب الفلسطيني قبل يومني يف غزة يف نفس  أبن
ــد بلفور  ــرى املئوية لوع ــادف الذك ــت الذي يص الوق

بإنشاء الكيان الصهيوني الغاصب.
ــن ونستنكر  ــرتك ندي ــاء املش ــزاب اللق ــا يف أح إنن
ــة، ونعتربها  ــزرة اإلرهابي ــذه املج ــد العبارات ه بأش
ــي األمريكي يف  ــودي اإلمارات ــدوان السع ــاًال للع إيغ
ــل املدنيني اليمنيني وتعدياً صارخاً للقانون الدويل  قت
ــع والربتوكوالت،  ــات جنيف األرب ــي واتفاقي اإلنسان
ــة حرب  ــا جريم ــد أنه ــا نؤك ــاك، كم ــد االشتب وقواع
ــق نزالء فندق  ــاف إىل جريمة أرحب بح ــدة تض جدي
ــي الجرائم  ــب يف شهر أغسطس وباق ــي يف أرح شعب

األخرى ما يؤكد اإلرصار املسبق عىل ذلك. 
ــل لجنة دولية  ــب يف اللقاء املشرتك بتشكي ونطال
ــق املدنيني األبرياء  ــق يف جرائم التحالف بح للتحقي
ــن، كما ندين صمت األمم املتحدة واملؤسسات  يف اليم
ــا موقف  ــان ووقوفه ــوق اإلنس ــة بحق ــة املعني الدولي
ــم يومية،  ــه اليمنيون من جرائ ــا يتعرض ل ــرج مل املتف
وندعو املجتمع الدويل، واملنظمات الدولية واألحزاب 
ــاء العالم  ــة الرشيفة يف كل أنح ــالت السياسي والتكت
ــل  ــني والعم ــق اليمني ــدوان بح ــازر الع ــة مج إىل إدان
ــرب لتتم  ــا كمجرمي ح ــني عنه ــم املسئول ــىل تقدي ع
محاسبتهم ولينالوا العقاب العادل تجاه ما اقرتفوه.

ــزاب  ــالت واألح ــوى والتكت ــل الق ــو ك ــا ندع كم
ــزرة، وتحمل  ــة إىل إدانة هذه املج ــة اليمني السياسي
ــة واإلنسانية يف فضح جرائمه  مسئوليتها السياسي
العدوان ومواجهة وفق ما تميل عليها القيم اإلنسانية 
ــرض له اليمنيني من  ــة والحزبية أمام ما يتع والوطني
ــق مدنيني يف  ــزرة اليوم بح ــازر يومية آخرها مج مج

سوق علف بصعدة.
ــا  ــرر به ــة املغ ــوى السياسي ــادات الق ــو قي  وندع
ــدوان  ــذا الع ــة ه ــي وإدان ــف الوطن ــاق بالص لاللتح
ــض والدفاع عن اليمن ضد هذا العدوان الغاشم  البغي

الذي اليستثني احد حتى الشجر والحجر.
ــي اليمني بني  ــوار اليمن ــا للح ــد دعوتن ــا نؤك  كم
ــادة اليمن إىل بر األمان  ــة الفرقاء السياسيني لقي كاف
ــه واستقالله  ــن والحفاظ عىل وحدت واالنتصار لليم
ــان الشعبية للثأر  ــو الجيش واللج ــه.. وندع وسيادت
ــه حق منذ بداية  ــاء األبرياء التي سالت دون وج لدم

العدوان اآلثم يف الـ 26 من مارس 2015.
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