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مذبحة سوق مستبأ.. مقــــــايضـــة الـــدم بالحـــوار
تنديد دولــــــــــــــــــــــــــي بالجريمة

السوق األسبوعي. وكان عشرات السكان بينهم نساء وأطفال 
وكبار في السن موجودين لحظة وقوع الضربة الجوية التي 

أدت إلى جرح ومقتل العشرات.
وإزاء هذا قال المنسق الميداني التابع لمنظمة أطباء بال حدود 

في عبس ألبيرت ستيرن: "يعيش 
سكان هذه المنطقة في حالة من 

غياب األمن منذ أشهر، وقد نزح الكثير منهم جراء القتال. 
لقد عاشوا الكثير من المعاناة ومثل هذا العنف يفاقم من 

معاناتهم".
يشار إلــى أن الهجمات 
الــمــســتــمــرة مــنــذ حــوالــي 
السنة على شــمــال حجة 
ـــر مــن  ـــث ـــعـــت أك قــــد دف
شــخــص   ٩ ٠ , ٠ ٠ ٠
للنزوح إلى مديرية عبس 
فــي الــجــنــوب. وقــد زارت 
منظمة أطــبــاء بــال حــدود 
مؤخرًا المركز الصحي في 
الخميس حــيــث وجــدت 
ــكــاد يــعــمــل وأن  ــال أنــــه ب
الطواقم الطبية المحلية 
تعيش في خوف دائم من 

التعرض لضربات.
هذا وتعمل منظمة أطباء بال 
حــدود منذ أبريل الماضي على 
توفير الرعاية الطبية للنازحين 
مــن خــالل الــعــيــادات المتنقلة 
في المخيمات. كما تقدم فرق 
المنظمة أكثر من ٢٧٥,٠٠٠ 
لــتــر مــن الــمــيــاه كــل يـــوم لنحو 
ــازح فــي المنطقة،  ١٧,٠٠٠ ن
وقد وزعت في يناير أكثر من ١٥٠ صندوقًا من المواد غير 
الغذائية عقب الموجة الجديدة من النازحين.. أما في يوليو 
٢٠١٥م، فقد عملت المنظمة على إعادة تأهيل مستشفى 
ــدأت العمل فيه لتوفير الرعاية الطارئة  عبس الريفي وب
والجراحية ورعاية األمومة وطب األطفال، إلى جانب خدمات 

الرعاية التالية للجراحة.
وبالرغم من النازحين الجدد القادمين من المناطق الشمالية 
والــزيــادة الواضحة في االحتياجات اإلنسانية في مخيمات 
النازحين، إال أن منظمة أطباء بال حــدود قلقة من انخفاض 
المساعدات اإلنسانية.. وقال رئيس بعثة المنظمة في اليمن 
خــوان بريتو: "هجوم يــوم الثالثاء ليس األول وال يرجح أن 
يكون األخير. فالعنف المستمر والعشوائي الذي يطال هذه 
المنطقة يخلق احتياجات إنسانية تتفاقم كل يوم، ولهذا فإن 
اآلن ليس الوقت المناسب للمنظمات اإلنسانية كي تخفض من 

أنشطتها".

١١٧ شهيدًا وأكثر من ٤٠ جريحًا في مجزرة سعودية بسوق الخميس بمستبأ حجة
أطباء بال حدود: المذبحة آخر األمثلة على الطريقة التي تدار بها الحرب في اليمن

أمين عام األمم المتحدة 
يصف جريمة سوق 
مستبأ باألكثر دموية

دان األمـــيـــن الــعــام 
ــألمــم الــمــتــحــدة بــان  ل
كــــي مـــــون الــــغــــارات 
ــعــدوان  الــتــي شنها ال
العسكري السعودي 
على ســوق الخميس 
ـــريـــة مــســتــبــأ  ـــمـــدي ب
محافظة حجة وأدت 
إلـــى اســتــشــهــاد أكثر 
من ١٠٨ مواطنين.. 
واصــفــًا إيــاهــا باألكثر 

دموية.
وقال األمين العام للمنظمة الدولية في بيان أصدره 
المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوغريك: "إن ذلك 
الحادث يعد األكثر دموية، حيث تسبب في مقتل 

العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال".
وفيما أعرب عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر 
الضحايا وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، أكد أن " 
الهجمات التي تستهدف المدنيين والكيانات المدنية 
بما فيها األسواق المكتظة بالسكان أمر محرم بشدة ".
ــان كــي مــون جميع األطـــراف بــضــرورة "  وطــالــب ب
االحترام الكامل اللتزاماتها بموجب القوانين الدولية 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان بما في ذلك القواعد األساسية 
للتمييز والتناسب، والتي تمنع منعًا باتًا الهجمات 
الموجهة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، بما في 

ذلك األسواق المأهولة بالسكان ".
وشدد البيان على أن "أي هجوم متعمد ضد المدنيين، 
ل انتهاكًا خطيرًا للقانون 

ّ
أو أهـــداف مدنية، يشك

اإلنساني الدولي، ومن األهمية بمكان إجراء تحقيقات 
فورية وفعالة ومستقلة وحيادية في جميع مزاعم 

االنتهاكات الخطيرة".
 االمين العام لألمم المتحدة إلى وقف جميع 

ّ
وحث

األنشطة العسكرية والبدء في حل جميع الخالفات 
والقضايا العالقة في جولة جديدة من المفاوضات 
ــى اليمن  السلمية بتسهيل مــن مبعوثه الــخــاص إل

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

المؤتمر يدين بشدة المذبحـــــــــــــــة ويطالـــب بتحقيــق دولـي
ال ينبغي ان يفلتوا من العقاب.

واستغرب المصدر استمرار صمت المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة األمم المتحدة والدول األعضاء في مجلس األمن وكل المنظمات 
رتكب بشكل يومي بحق المدنيين في اليمن، وهو ما يجعل مصداقية هذه المؤسسات 

ُ
الحقوقية واالنسانية ازاء جرائم الحرب التي ت

والمواثيق والمعاهدات الدولية برمتها محل استفهام وشك كبيرين.
وتوجه المصدر باسم قيادة وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام بأصدق التعازي وخالص المواساة ألسر وأهالي الشهداء الذين راحوا 
ضحية هذا القصف االجرامي، موجهًا الدعوة للسلطات وفي مقدمتها وزارة الصحة إلى القيام بواجبها تجاه المصابين وتسيير طواقم 

صحية بصفة عاجلة تجاوبًا مع المناشدة التي اطلقها مكتب الصحة بمحافظة حجة.

نظام آل سعــود يواصــــــــــــــل جنونــه علــى اليمـن
من المنازل ونزوح كثير من األسر جراء كثافة القصف واالستهداف على األحياء 

السكنية.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أيضًا غارات على أنحاء متفرقة 
بمنطقة الجند ووادي عرش ما أدى إلى تضرر في منازل ومزارع ومنشآت عامة.
وأشــار إلى أن الطيران شن غارة على مديرية الحميدات بمحافظة الجوف 
وعشرات الغارات على منطقة العرقوب مديرية خوالن الطيال بمحافظة صنعاء.
كما شن طيران الــعــدوان السعودي غــارة على مديرية المتون بالجوف، 

مستهدفًا سيارة أحد المواطنين.
وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة المقهد شرق 

المتون، ما أسفر عن احتراق سيارة المواطن حمود رقام.
أما يوم الخميس فقد استمر طيران العدوان السعودي في ارتكاب جرائمه 

بحق المواطنين والمصالح العامة والخاصة في مختلف المحافظات.
وأوضــح المصدر األمني أن امــرأة وطفليها استشهدوا في غــارات لطيران 
العدوان استهدفت منازل المواطنين في منطقة حذران بمديرية التعزية 
بمحافظة تعز التي شهدت أيضًا استهداف طيران العدوان تبة سوفتيل 
جنوب مدينة تعز باإلضافة إلى سلسلة غارات على منطقة الجند وأخرى على 
حي الكمب وغارتين على القصر الجمهوري باإلضافة إلى غارات على مديرية 

ذوباب إحداها بطائرة بدون طيار.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف منطقة الحفاء شرق العاصمة 
صنعاء مخلفًا أضرارًا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين 
المجاورة، واستهدف منطقة العرقوب بمديرية خوالن الطيال ومنطقة بران 

في مديرية نهم وسلسلة من الغارات على منطقة الملكة في مديرية بني 
حشيش كما استهدف بثالث غارات منطقة الصمع بأرحب بمحافظة صنعاء.

وبّين المصدر أن طيران العدوان السعودي األمريكي شن غارتين على مديرية 
حريب بيحان بمحافظة مأرب مستهدفًا خزان المياه الوحيد بالمدينة وكذلك 
قلعة حريب األثرية ما أدى إلى تضرر كبير في القلعة وأسوارها.. باإلضافة إلى 
إلقاء قنابل ضوئية على المديرية وغارات على مديرية صرواح التي استهدف 
فيها أيضًا خزانًا للمياه في وادي حباب، مشيرًا إلى أن طيران العدوان استهدف 
بغارة جوية سيارة تعود ألحــد المواطنين شرقي شمال مديرية المتون 

بمحافظة الجوف.
أما يوم الجمعة فقد واصل طيران العدوان السعودي استهدافه للمواطنين 

والممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة النهدين بمديرية 
السبعين بأمانة العاصمة ، وعدة غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب 
محافظة صنعاء مما أدى إلى إصابة ثالثة مواطنين بإصابات بليغة ، كما شن 
غارات على مديرية خوالن الطيال ، ومناطق العرقوب واألعروش والظهار 

ببني شداد بالمديرية .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف تبة سوفتيل جنوب مدينة تعز 
والقصر الجمهوري ومنطقة صالة بمحافظة تعز ، كما استهدف بسلسلة غارات 
مناطق متفرقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما استهدف بغارتين 

منطقة المخدرة بالجدعان..
أما يوم السبت فقد اسفرت غارات عشوائية شنها طيران العدوان السعودي 

الغاشم على محافظة تعز عن وقوع اصابات متفرقة .
كما أدت إلى تخريب العديد من المنشآت التابعة لحديقة التعاون، فضًال عن 

تضرر عشرات المنازل والمزارع والممتلكات الخاصة والعامة.
وقال المصدر: إن طائرات العدوان السعودي استهدفت حديقة التعاون في 
منطقة الحوبان بتعز ما أدى إلى إصابة مواطنين وتضرر منشآت الحديقة، مشيًرا 
إلى أن طائرات العدوان شنت ايضًا سلسلة غارات عشوائية على مناطق متفرقة 
بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز ومديرية جبل حبيشي واسفرت عن تضرر 

عشرات المنازل والمزارع والطرق.
وفي مأرب أفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بعدة غارات مناطق 
الوسيعة والراسة بحريب بيحان مدمرًا شبكة االتصاالت كليًا ومنطقة عقيب 
بمديرية مجزر بالمحافظة، كما ألقى قنابل ضوئية على منطقة القناصة بحريب.

كما استهدف بغارة حصن بني فرحان في منطقة بني شداد بمحافظة صنعاء 
ما أدى الى تدمير اجزاء كبيرة منه. 

وفي شبوة شن طيران العدوان السعودي ١٥ غارة على مناطق بيحان.
وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن غارات مكثفة على مناطق عسيالن 

والصفراء والمبلقة والخط العام ببيحان.


