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السعودية تستبق الهدنة بمــــــــزيد من جرئم اإلبادة والدمار
هيومن رايتس قصف «مستبأ» جريـــــــــــمة حرب سعودية بقنابل أمريكية

وقال العميد أحمد العسيري، المتحدث العسكري السعودي 
باسم التحالف، بعد الهجوم بيوم في ١٦ مارس: إن الغارة 
استهدفت "تجمع ميليشيات". كما أشــار إلى أن المنطقة 
كانت مكانًا لبيع وشراء القات، مشيرًا إلى أن التحالف عرف أنه 
ضرب منطقة تجارية مدنية. قال العسيري في ١٨ مارس لـ 
"رويترز" إن قوات التحالف استخدمت معلومات من القوات 
العسكرية اليمنية الموالية لعبد ربــه منصور هــادي عند 
استهداف موقع مستبأ وقــال إن الحوثيين "خدعوا الناس 
بالقول إنه كان سوقًا.. وزودت حكومة هادي رويترز برسومات 
تشير إلى أن الهدف كان منطقة عسكرية تجمعت فيها قوات 

الحوثيين ولكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.
وتحظر قوانين الحرب الهجمات المتعمدة أو العشوائية 
على المدنيين، وهي الهجمات التي تصيب األهداف العسكرية 

واألشخاص المدنيين أو األعيان المدنية دون تمييز.. الهجمات 
عتبر عشوائية. كما 

ُ
التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد ت

تعتبر هجومًا غير متناسب إذا كانت الخسارة المتوقعة في 
أرواح المدنيين وممتلكاتهم أكبر من المكاسب العسكرية 

المتوقعة من الهجوم.
ويمكن محاكمة األفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة 
لقوانين الحرب، بنّية إجرامية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 
ويمكن أيضا تحميل األفراد مسؤولية جنائية للمساعدة في 
تيسير جريمة حرب أو المساعدة فيها أو التحريض عليها. 
جميع الحكومات األطراف في أي نزاع مسلح ملزمة بالتحقيق 
ــراد من القوات  في جرائم الحرب المزعومة على أيــدي أف

المسلحة.
ومــرّر البرلمان األوروبــي في ٢٥ فبراير، قــرارًا يطلب من 

ممثلة االتحاد األوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسات 
األمنية، فيديريكا موغيريني، "إطــالق مبادرة تهدف إلى 
فــرض حظر على توريد األسلحة من االتحاد األوروبـــي إلى 
السعودية". صّوت البرلمان الهولندي في ١٥ مارس، على 

فرض الحظر ومنع جميع صادرات األسلحة إلى السعودية".
ودعت هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية 
واليمنية الحكومات األجنبية إلى وقف مبيعات ونقل جميع 
األسلحة والمعدات العسكرية إلى أطراف النزاع في اليمن إذا 
كان "هناك خطر كبير باستخدام هذه األسلحة... في ارتكاب 
أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي 

أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان".
وخصص الجيش األمــريــكــي موظفين لخلية التخطيط 
والعمليات المشتركة السعودية للمساعدة في "تنسيق 
األنشطة". مشاركة الواليات المتحدة في عمليات عسكرية 
محددة، مثل تقديم المشورة بشأن قــرارات االستهداف 
وتوفير الوقود جوًا خالل غارات القصف، قد تجعل القوات 
األمريكية مشتركة في المسؤولية عن انتهاكات قوانين 
الحرب من قبل قوات التحالف. باعتبارها طرفًا في النزاع، 
على الواليات المتحدة التحقيق في الهجمات غير المشروعة 

المزعومة التي شاركت فيها.
وقالت بريانكا موتابارثي: "يرفض التحالف توفير سبل 
االنصاف أو تغيير ممارساته، حتى بعد عشرات الغارات الجوية 
على األســواق والمدارس والمستشفيات واألحياء السكنية، 
التي قتلت مئات المدنيين اليمنيين.. على الواليات المتحدة 
وغيرها وقف تزويد السعوديين باألسلحة أو المشاركة في 

المسؤولية عن إزهاق أرواح المدنيين."

 ضد المدنيين في اليمن
ً

بريانكا: جريمــة مستبــــأ األكثـــــــــر دموية

دول متــواطئـــة فــي االنتهاكـــــــــــات ببيعها األسلحة للسعودية
عــت أن السـوق منطقة عسكرية دت التحالف بالمعلومــــــــــات وادَّ حكومة «هادي» زوَّ

على أمريكــا ودول التحالـف توجيــه رسالـة للسعوديـــــــــــــــــــة بأنهم ال يريدون المشاركة في قتل الشعب اليمني

طيران العدوان يواصل غاراته 
على العاصمة صنعاء

طيران العدوان يعاود استهداف 
المواطنين وممتلكاتهم بصعدة

عاود طيران العدوان السعودي غاراته الثالثاء على مديرية نهم بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني ان طيران التحالف استهدف بغارة جوية منطقة المحجر 
بمديرية نهم ما أدى إلى إحداث أضرار بالغة في األراضــي الزراعية ومنازل 

المواطنين.
كما استهدف منطقة ملح بمديرية نهم ما أدى إلى إحداث أضرار بالغة في 

منازل المواطنين وممتلكاتهم.
أما يوم األربعاء فقد شن طيران العدوان السعودي غارتين على مديرية 

سنحان.
وأوضح أن طيران تحالف العدوان استهدف بغارتين ريمة حميد وشارع 

١٠٠مخلفًا أضرارًا بالغة في المنازل المجاورة.
كما استهدف طيران العدوان بغارة منطقة المشجح بمديرية نهم ما أدى 

إلى تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم.
كما استهدف -الجمعة- بغارة منطقة عطان وسلسلة من الغارات منطقتي 

النهدين والحفا.

عاود طيران العدوان السعودي استهدافه للمواطنين وممتلكاتهم في مناطق 
متفرقة من محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن مواطنًا استشهد بفعل غارات شنها طيران العدوان على 
مديريتي ساقين وحيدان وأسفر عن تدمير مبنى االتصاالت ومكتب البريد كليًا، كما 

دمر العدوان ثالثة منازل في منطقة بني سعد بمديرية ساقين.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي قرهد بمديرية 
ساقين، وسلسلة غارات على مديريتي ساقين وحيدان، كما استهدف العدوان منزل 

أحد المواطنين في منطقة آل الصيفي بمديرية سحار .

صنعاء .. تضرر ١٤٤ مسجدًا ومقبرة جراء العدوان السعودي

ارتفع عدد المساجد والمقابر التي 
تضررت جراء العدوان السعودي خالل 
عام كامل بأمانة العاصمة صنعاء إلى 

١٤٤ مسجدًا ومقبرة .
وأوضح مدير عام األوقاف واإلرشاد 
بأمانة العاصمة إبراهيم الخطيب أن 
اللجنة الفنية لحصر األضرار والخسائر 
التي لحقت بمنشآت ومشاريع األوقاف 
سجلت تضرر ١٣١ مسجدًا موزعة 
على كافة مديريات األمانة بأضرار 

جسيمة ومتوسطة

وأشار إلى أن األضرار المادية تمثلت 
في تشققات لبعض مباني المساجد 
ـــواب  وجــدرانــهــا وخــلــع الــنــوافــذ واألب
وتحطم قمريات ونقوش البعض منها 

ما يتطلب الصيانة والترميم.
وذكــــر الــخــطــيــب أن ١٣ مقبرة 
تضررت جراء قصف طيران العدوان 
، ثالث منها استهدفت بشكل مباشر 
وهـــي مــقــابــر الــنــجــيــمــات والــخــرافــي 
وخزيمة التي تعد من أكبر المقابر 
التاريخية فــي اليمن وتــضــم رفــات 

ملوك ورؤساء وساسة وأدباء وغيرهم 
مــن الشخصيات التي لها تأثير في 

التاريخ اليمني .
وجدد مدير عام األوقاف واإلرشاد 
ــتــه الستمرار  بــأمــانــة العاصمة إدان
ـــدوان الــســعــودي الــهــمــجــي في  ـــع ال
استهداف كل مقدرات الشعب اليمني 
وبنيته التحتية بما فيها المساجد 
والمقابر والمواقع االثرية دون مراعاة 
لحرمة تلك الصروح والمواقع الدينية 

والتاريخية .

أكثر من سبعة 
أطنان لقاح أطفال 

تصل صنعاء

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي االسبوع 
الــمــاضــي طــائــرة شحن مــســاعــدات من 
منظمة اليونيسيف تحمل على متنها 
سبعة أطنان و٥٣٢ كلجم من اللقاحات 

لألطفال.
ــاســم منظمة  وأوضـــــح الــمــتــحــدث ب
اليونيسيف في اليمن محمد األسعدي، 
أن شحنة الــمــســاعــدات تــحــتــوي على 
٣٦٩ ألفًا و٨٠٠ جرعة لقاح مكورات 
رؤية لألطفال ما دون العام و٢٤٨ ألفًا 
و٥٠٠ جرعة لقاح خماسي الخاص بشلل 

األطفال الروتيني.

مقاتالت العدو تواصل ارتكاب المجازر في حجة

واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته على 
مناطق متفرقة من محافظة حجة.

وأشــار مصدر محلي بالمحافظة إلــى أن طيران 
ارة في  الــعــدوان استهدف في محافظة حجة عبَّ
منطقة العبيسة بمديرية كشر بين محافظتي حجة 
وعمران ,كما استهدف مديرية الغيل بالمحافظة.

ــعــدوان قــد اســتــهــدف االســبــوع  وكـــان طــيــران ال
الماضي مخيمًا للنازحين في منطقة المرور بمديرية 
الشاهل مخلفًا ستة أطفال وامرأة وشهداء جراء هذا 

االستهداف واصابة آخرين
أما يوم الجمعة فقد شن طيران العدوان غارتين 

على منطقة المعين بمديرية مستبأ.


