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محارق السعودية
نيران المحارق الســعودية تســتهدف يوميًا مئات األبرياء من نســاء وأطفال وشيوخ اليمن.. محارق متطورة إلبادة الشــعب اليمني.. ترتكبها السعودية على الهواء الطلق، فعقب كل غارة على األسواق أو  

المنازل تشاهد مئات الجثث متفحمة واالشالء المشوية في الطرق أو إحراق جماعي ألسر داخل منازلهم وأشالء أطفال تجدها مشوهة بحضن أمهاتهم.
صور مئات الضحايا الذين احرقتهم السعودية بصواريخها المحرمة دوليًا االسبوع الماضي لم تحرك الضمير العالمي، ولم تكترث لجرائم إبادتهم حرقًا األمم المتحدة وال مجلس األمن وال بقية المنظمات الدولية 

المتباكية على حقوق االنسان.
ويعبر هذا الصمت الدولي عن ارتياح غربي وتشــجيع للســعودية الســتكمال إبادة الشــعب اليمني في محارق حديثة أعدوها لذلك حتى يتســنى لهم اخضاعه وإذالله دون سبب.. خصوصًا والشعب اليمني شعب 
مسالم ولم يعتِد على أحد وجسد طوال تاريخه أروع صور التعايش حتى مع اآلخر، فما يتعرض له الشعب اليمني اليوم من جرائم حرب إبادة جماعية وخذالن عالمي ستولد لدى اليمنيين قناعة لمواجهة العنف 

بالعنف والقتل بالقتل والدم بالدم، ونزعات االنتقام والكراهية من الجميع إذا لم يتحرك المجتمع الدولي إلطفاء محارق السعودية التي تشعلها في كل مكان في اليمن.
«الميثاق» تنشر بعضًا من محارق السعودية بحق اليمنيين األبرياء خالل االسبوع الماضي:

١٥ شهيدًا ضحايا محرقة الحداء ذمارأكثر من ٥٠ شهيدًا في محرقة مفرق شرعب بتعز
ــيــران  ـــعـــدو الـــســـعـــودي ن أشـــعـــل ال
محرقتين جديدتين األيام الماضية في 
موقف سيارات للنقل الجماعي مفرق 
شرعب بمحافظة تعز حولت أكثر من 
٥٠ شخصًا الى أجساد متفحمة.. كانت 
عدد من السيارات كالعادة تتجمع في 
هذا الموقف لنقل المسافرين والمرضى 
والــمــواد الغذائية مثل أي فــرزة نقل 
في العالم وفجأة سمع صــوت طائرة 
حربية سعودية، لم يتخيل كل من في 
الفرزة أنهم هم المستهدفون- كما 
قــال أحــد الناجين من المحرقة.. لكن 
الفاجعة حلت في ذلك اليوم «السبت» 
٢٧ أغسطس وسقط الصاروخ ليطلق 
نيرانًا ملتهبة حولت كل من في ذلك 
السوق والــفــرزة الــى أجساد متفحمة 
وأشـــالء متناثرة.. أكثر مــن عشرين 
شهيدًا لم يستطع المواطنون جمع 
أجسادهم الممزقة والمشوهة.. كل 
شــيء تحول الــى فحم.. الحديد. بقايا 
أجساد الناس.. وكل ما كان في السوق.

غادرت الطائرة السعودية سماء تعز 
وكأن شيئًا لم يكن.. وفي يوم الثالثاء 
٣٠ أغسطس عادت طائرات العدوان 
الــســعــودي للتحليق وأرســلــت نيران 
صواريخها لتحرق كــل مــن كــانــوا في 
موقف لسيارات النقل الجماعي وغادرت 
الطائرات، وما أن بدأ المواطنون بالتجمع 
النقاذ الضحايا حتى عادت الطائرة لتبيد 
كل المواطنين في السوق بغارة ثانية.. 
ات أولية  وعــدد الضحايا وفقًا الحصاء

تجاوز٣٠ شهيدًا وجريحًا.

١١ شهيدًا وجريحًا بقصف منزل 
بلوش في حيران حجة

المواطن علي بلوش من أبناء منطقة الخوارية بمديرية 
حيران -حجة- مواطن بسيط يعيش مثله مثل أي 
مواطن مع أسرته التي يسعى ليل نهار لتوفير لقمة 
العيش لهم بعد أن حول العدوان والحصار حياته وحياة 

كل أبناء الشعب اليمني الى جحيم.
وفــي يــوم األربــعــاء ٣١ أغسطس أصبح منزل علي 
بلوش هدفًا لطيران العدوان السعودي الذي شن غارة 
له الى كتلة نار مستعرة، وفي لحظات  على منزله وحوَّ
تعود طائرات آل سعود الى أوكارها بسالم.. كل شيء 
ضاع االطفال والنساء واألوالد ١١ شخصًا سقطوا بين 
شهيد وجريح.. وعادت طائرات السعودية الى أوكارها 

بعد أن أبادت أسرة بالكامل.

ــــعــــدوان  ــــــاود طــــيــــران ال ع
الــســعــودي -االثــنــيــن الماضي- 
ـــهـــداف الـــســـيـــارات في  اســـت
الطريق العام منطقة الضبيانية 
-زراجـــة- بني ضبيان ومعبر- 
محافظة ذمار للمرة الثالثة في 

أقل من أسبوع.
الضحايا مــواطــنــون عائدون 
ــراهــم  ــــى ق ـــن مـــزارعـــهـــم ال م
فـــي مــديــريــة الـــحـــداء أو من 
المتسوقين والمسافرين من 

أبناء المنطقة.
وفـــي صــبــاح االثــنــيــن عــادت 
ــســعــودي  ـــعـــدو ال طــــائــــرات ال
للتحليق وأرســلــت صواريخها 
مستهدفة عددًا من السيارات 

على الخط العام.
أطـــفـــال.. نـــســـاء.. كــبــار ســن.. 
مزارعون سقطوا في تلك المحرقة 
ـــ١٥  البشعة تــجــاوز عــددهــم ال

شخصًا ما بين شهيد وجريح.
ـــرع الــمــواطــنــون الســعــاف  ُه
المصابين ولكن ظلت الطائرة 
تحلق وتطلق صــوتــًا مرتفعًا 
تعبيرًا عن وحشية المجرمين 
الذين تعمدوا ترك الضحايا في 
المنطقتين يواجهون الموت 
حرقًا أو نزيفًا والحيلولة دون 

انقاذهم.
صــور ضحايا محرقة الحداء 
ــهــا مختلف  ــت ــداول ُنـــشـــرت وت
وســائــل االعــــالم.. لكن لألسف 
لم تحرك تلك الصور الضمير 
ــمــال  ــال ـــمـــدنـــس ب الـــعـــالـــمـــي ال

السعودي.

إبادة ٣ أسر بالكامل بمنزل في صعدة

ــد واضــــح على  فــي تــعــمُّ
ــــادة  ـــم إب ارتــــكــــاب جـــرائ
جماعية للمواطنين العزل 
ــهــم قــامــت  ــازل ــن داخـــــل م
طائرات العدو السعودي 
ــعــاء الــمــاضــي وبتحٍد  األرب
سافر للمجتمع الدولي بشن 
غــارة على منزل المواطن 

أبو صالح زينة في منطقة الصحن شرق مدينة صعدة.. والذي كانت 
تقطن فيه ٣ أسر ممن شردهم العدوان.

مصدر محلي أكد أن الضحايا الذين سقطوا في تلك الغارة بلغوا ١٦ 

شخصًا معظمهم أطفال ونساء 
وجميعهم لقوا حتفهم جراء 
تلك الغارة التي حولت المنزل 
الى انقاض واجساد الضحايا الى 
أشالء ممزقة ومتفحمة، هذه 
المجزرة أبادت وبشكل وحشي 
ثالث أسر داخــل منزل لتؤكد 
مدى ما يكنه العدو السعودي 
من حقد وكراهية ضد الشعب اليمني وأنــه ليس له أي هــدف إالَّ 
القتل والتدمير.. وتدحض أكاذيب ما يروجه عمالء السعودية لتبربر 

العدوان السعودي على شعبنا وبالدنا.

صف منزلهم في أرحب
ُ

٩ شهداء من أسرة المراني ق
ــــاء أرحــــب  ــــن اســـتـــنـــفـــر أب
يـــســـودهـــم غــضــب وحـــزن 
شديدان بعد أن استيقظوا 
صباح الجمعة على فاجعة 
رتكبها  ا مذبحة جماعية 
طيران الــعــدوان السعودي 
بحق أســرة المواطن صادق 
محمد الــبــريــد الــمــرانــي من 
أبــنــاء منطقة مــران بأرحب 
محافظة صنعاء.. إحد عشر 
شهيدًا كلهم أطفال ونساء 
ـــارة شنها طــيــران  ـــراء غ ج
ــســعــودي على  ـــعـــدوان ال ال
منزلهم، خالفًا عن العديد 

من الجرحى.
هـــذه الــمــذبــحــة تــأتــي في 
ظل استمرار الصمت الدولي 
على الجرائم التي ترتكبها 
السعودية بحق المدنيين 
وتــظــهــر تــعــمــد الـــعـــدوان 
اســتــهــداف الــمــنــازل وقتل 
االطفال والنساء والشيوخ في 
تحٍد سافر للمجتمع الدولي 
وخــــرق واضــــح لــلــمــواثــيــق 

والعهود الدولية.
وأفـــــــــاد مــــصــــدر مــحــلــي 
بمديرية أرحــب أن من بين 
الضحايا خمسة أطفال وأربع 
ــســاء مــن أســــرة الــمــواطــن  ن

صادق المراني.


