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مجازر مروعة يرتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني

ال يكاد يمر يومًا حتى نســمع عن مجزرة ارتكبها طيران العدوان الســعودي الغاشــم.. وســط صمت دولي مريب وعلى مرأى ومســمع  
العالم..

طيــران العدوان الســعودي ارتكب عدد من المجازر خالل االســبوع الماضي فــي كل من مديرية نهم محافظة صنعــاء.. ومديرية بيت الفقية 
بمحافظة الحديدة وعدد من المناطق بمحافظة تعز.. تلك الجرائم تندرج ضمن جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية 

في جميع أنحاء اليمن..
واستمرارًا لفضح جرائم العدوان  التي يرتكبها ضلمًا وعدوانًا بحق اليمنيين تنشر صحيفة «الميثاق»  تلك المجازر المروعة.. فإلى التفاصيل..

يواصل طيران العدوان السعودي ارتكاب المجازر الدموية 
البشعة بحق األبــريــاء من المواطنين اليمنيين في عــدد من 
محافظات الجمهورية ومنها محافظة تعز التي ارتكب فيها 
األسبوع الماضي خمس جرائم بشعة راح ضحيتها ٨٦ شهيدًا 

وجريحًا بينهم نساء وأطفال.
المذبحة األولــى كان مسرحها في عرض البحر في مديرية 
المخا -مساء الثالثاء الماضي- سقط ضحيتها ١٥ شهيدًا بينهم 

نــســاء وأطــفــال بــغــارة شنها 
طيران العدوان استهدفت 
القارب الذي كانوا يستقلونه 
في طريقهم  من جيبوتي 
الى مدينة المخا واستشهدوا 

جميعًا.
وأفــادت مصادر خاصة أن 
السلطات المحلية بمدينة 
المخا قامت بعملية انتشال 
الجثث ..ومــن بين الشهداء 
الــذيــن تــم انــتــشــال جثثهم 
وجميعهم من أبناء منطقة 

يختل بمديرية المخا هم:
(فيصل زيد هارب -قاسم 

محمد حسن -عمار سعيد دريــس- خالد مطروش- مطهر 
محمد فقير حلبي- وليد قاسم زيد هويدي) وابن شقيق قاسم 

شاذلي مدير مكتب التربية بمديرية المخا.
أما الجريمة الثانية التي ارتكبها طيران العدو السعودي فكانت 
في منطقة الربيعي بمديربة التعزية غرب مدينة تعز والتي 
راح ضحيتها أكثر من ٣٤شهيدًا وجريحًا من المدنيين بينهم 
نساء وأطفال بقصف فندق شعبي (لوكندة) وسيارة مسافرين.

فيما الجريمة المروعة الثالثة فقد تمثلت بقصف طيران 
العدو السعودي مصنع الطالء التابع لمجموعة الحاج أحمد 
عبدالله الشيباني بمنطقة الربيعي فجرالجمعة الماضي والذي 
تم قصفه بعدة غارات نتج عنها استشهاد ١٧مواطنًا وإصابة 
١٧آخرين ومن بين الشهداء ٣من أبناء منطقة الحسام بمديرية 
شرعب الرونة كانوا مارين بسيارتهم في الطريق العام جوار 
المصنع  وهم: (أنيس أحمد سلطان -نجيب أحمد سعيد -محمد 
عبدالله قائد سيف) وكذا التاجر 
عمر قائد مهيوب المخالفي و٣ 
من العاملين معه فقد قام طيران 
ــعــدوان باستهدافهم بإحدى  ال
الغارات لحظة مرورهم على متن 

سيارة دينا.
بينما الجريمة الرابعة فكانت في 
مديرية المخا بقصف منزل أحد 
المواطنين بغارة راح ضحيتها 

شهيد و٣ جرحى .
والجريمة الخامسة باستهداف 
مطعم قيد اإلنــشــاء في مديرية 
المخا بــغــارة مــســاء الجمعة راح 

ضحيتها ٣شهداء من العمال.

٨٦شهيدًا وجريحًا من المدنيين بينهم أطفال ونساء بقصف طيران العدوان

استشهاد سبعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على موزع بتعز
استشهد سبعة مواطنين على األقل وأصيب آخرون بجروح في 
غارات شنها طيران العدوان السعودي استهدفت مساء السبت 

قرى سكنية بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارة 
إستهدفت سيارة يملكها مواطن من قرية الجحفة بمديرية موزع 
ما أدى إلى تدميرها واستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين 
بالتزامن مع غارة أخرى شنها طيران العدوان استهدفت شمال 
منطقة المدين بالمديرية ذاتها لم تعرف حصيلة ضحاياها حتى 

اللحظة.

مذبحة مروعة في بيت الفقيه واستنفار غير مسبوق للمواطنين
تتواصل ردود األفعال الغاضبة ألبناء 
مديرية بيت الفقيه جــراء المذبحة 
المروعة التي ارتكبها النظام السعودي 
بحق أسرة آمنة تعيش داخل منزلها 
وال عــالقــة لها ال مــن قــريــب أو بعيد 

بالمواجهات العسكرية.
الجريمة استهدفت كالعادة نساء 
ـــاًال إلشـــبـــاع رغـــبـــات االنــتــقــام  وأطـــف
ــمــرغ في 

ُ
لــدى أســرة آل سعود التي ت

الوحل على يد ابطال الجيش واللجان 
ومتطوعي ابناء القبائل.

جع الشارع 
ُ
يوم الخميس الماضي ف

اليمني عامة وابناء مديرية بيت الفقيه 
خاصة بخبر فاجعة استشهاد أربــع 
نساء وثالثة أطفال من أسرة واحدة في 
غارة شنها طيران العدوان السعودي 
استهدفت مــنــزًال فــي منطقة الجاح 
بمديرية بيت الفقيه فــي محافظة 

الحديدة.
مصدر محلي أكد أن الغارة استهدفت 
ــمــواطــن جــمــاعــي مشعشع  ــزل ال ــن م
ستشهد على إثرها أربع نساء وثالثة 

ُ
وا

أطفال أحدهم لم يتجاوز العامين.
وأوضـــح المصدر أن جميع ضحايا 
الغارة من أســرة واحــدة، وأن صاحب 
المنزل قد نجا مع طفل واحد بعناية 

إلهية.
ومــاحــدث ألســرة المواطن جماعي 
جــريــمــة جــديــدة يــرتــكــبــهــا طــيــران 
العدوان السعودي بحق أبناء الشعب 
اليمني تحت مــرأى ومسمع من األمم 
المتحدة والمجتمع الدولي الذي يشكل 
مظلة للنظام الــســعــودي الستمرار 

جرائمه منذ ما يقارب العامين

مجزرة سعودية تطال طالب مدرسة الفالح في نهم

جريمة مروعة ارتكبها طيران العدوان السعودي تهز الضمير اإلنساني تضاف 
الى الجرائم والمجازر البشعة التي يرتكبها بحق الشعب اليمني منذ قرابة العامين، 

استهدف فيه كل شيء قتل وجرح ودمر وسفك الدماء .
مدرسة الفالح بيت معصار في مديرية نهم بمحافظة صنعاء استهدفها 
طيران العدوان الثالثاء بغارات أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو ٢٣ من طالب 
وطالبات ومعلمي المدرسة ، غارات طيران العدوان السعودي خلفت ٨ شهداء 

طالب وطالبات، باإلضافة إلى جرح ١٥ آخرين، واستشهاد وكيل المدرسة علي 
احمد مظفر في جريمة لم تكن األولى من نوعها التي تستهدف قطاع التعليم 

في اليمن.
 من الطالبات اشراق احمد المعافا 

ٌّ
وبحسب مصادر تربوية فقد استشهدت كل

واحترام نجيب محمد وقيثارة محمد مانع، والطالب احمد محمد الرعين واسامة 
حسين وشامخ سعسوع.

وقال مسئول محلي في مديرية نهم إن السلطات المحلية والمسعفين تعرفوا 
على هوية عدد من التالميذ الذين قضوا في الغارات الهيستيرية التي شنها 
طيران تحالف العدوان السعودي على محيط مدرسة الفالح بمديرية نهم 
وذلك من بين ٦ تالميذ ووكيل مدرسة استشهدوا في الغارات اثناء خروجهم 

من المدرسة.
صيب ثالثة منهم 

ُ
هذا وقد تعرض ١٥ طالبًا إلصابات متفرقة، في حين أ

اصابات حرجة وهم:
١- إكرام نجيب محمد ناصر الزكري / طالبة - الصف الثاني أساسي

٢- قيادة محمد صالح مانع  / طالبة - الصف الثاني أساسي
٣- محبوب شيبة علي األهدل / طالب- ثاني ثانوي

وبحسب مصادر فقد أدت غــارات طيران إلــى استشهاد آخرين تناثرت 
أجسادهم اشالء في مكان الغارات.

المؤتمر يدين بشدة استهداف العدوان السعودي 
مدرسة بنهم ويطالب بإعادته لقائمة العار

وزارة حقوِق اإلنسان تطالب األمم المتحدة ومجلس األمن بوقف 
العدوان وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم المعتدين

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بشدة 
إقدام العدوان السعودي على قصف مدرسة الفالح 
بمديرية نهم محافظة صنعاء- الثالثاء- ما ادى الى 
استشهاد ٨ من طالب وطالبات المدرسة واصابة ١٥ 

آخرين في حصيلة أولية .
واكد المصدر ان هذه الجريمة الشنعاء تضاف الى 
قائمة سجل جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان 
السعودي بحق االطفال والنساء والمدنيين اليمنيين 

منذ قرابة العامين وسط صمت دولي مطبق ومخٍز.
واشــار المصدر الى ان العدوان السعودي يتعمد 
بشكل ممنهج ومـــع ســبــق اصــــرار وتــرصــد قصف 
المنشآت التعليمية حيث سبق واستهدف مئات 
المدارس والمعاهد والجامعات ما ادى الى سقوط 
شهداء وجرحى في اوساط الطالب الذين ال ذنب لهم 

سوى انهم ذهبوا لتلقي العلم .
واوضح المصدر ان هذه الجريمة بقدر ما تكشف 
عن وحشية وهمجية العدوان السعودي المتغطرس، 
بقدر ما تعري المجتمع الدولي الذي يمارس صمتًا 

مخجًال وتواطئًا مفضوحًا ازاء جرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية التي يرتكبها العدوان السعودي وحلفاؤه 

ومرتزقته بحق ابناء الشعب اليمني.
ودعا المصدر المنظمات الدولية المهتمة بالتربية 
والتعليم الى الخروج عن صمتها وممارسة مسؤولياتها 
تجاه جرائم العدوان السعودي وحلفائه واتخاذ مواقف 
تتناسب ومسؤولياتها القانونية واالخالقية واالنسانية 
،مجددًا مطالبة االمم المتحدة بإعادة النظام السعودي 
وحلفائه الى قائمة العار الخاصة بقاتلي االطفال كأقل 
واجب عليها ازاء هذه الجرائم التي تستهدف اطفال 
اليمن ،وداعيًا في الوقت نفسه مجلس االمن الدولي الى 
تحمل مسؤوليته تجاه الشعب اليمني بإصدار قرار 

ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار .
وتــرحــم المصدر على أرواح الشهداء الذين 
سقطوا جراء استهداف العدوان السعودي مدرسة 
الفالح بنهم متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.. 
معبرًا عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام 

الحارة ألسرهم .

 حقوق اإلنسان استمرار استهداف طيران 
ُ
< دانــت وزارة

تحالِف العدوان بقيادِة السعودية عددًا من المساكن والتجمعات 
السكانية المدنية في مختلف محافظات الجمهورية.

واستنكرت الوزارة- في بيان الجمعة- بشدة، األعمال اإلرهابية 
 تحالِف العدوان من خــالِل شنها هجماٍت 

ُ
التي تقوم بها دول

 ومخططًا لها سلفًا على عدد من المساكن 
ً
 ومنظمة

ً
مباشرة

والتجمعات السكانية المدنية والتي يقطنها ويستفيد منها 
األطفال والنساء والشيوخ والعاملون المدنيون.

ونددت الوزارة بمجازر  تحالف العدوان ومنها مجزرة منطقة 
الربيعي بمديرية التعزية وراح ضحيتها ٣٠ مواطنًا منهم ١٧ 
شهيدًا و١٣ جريحًا، وكذا جريمة استهداف منزل المواطن 
جماعي مشعشع بمنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بالحديدة 

والتي راح ضحيتها ثالث نساء وأربعة أطفال.
وأوضحت أن طيران تحالف العدوان استهدف خالل األيام 
الماضية عددًا من الطرق والجسور والمصانع والمدارس وآبار 
المياه والتي تعتبر من المنشآت واألعيان المشمولة بالحماية 

وفقًا للقانون الدولي.

مؤكدة أن دول تحالف العدوان لم تحترم أحكام وقواعد القانون 
الدولي اإلنساني وباألخص اتفاقيات جنيف األربع والبرتوكولين 
الملحقين واتفاقيات حظر استخدام األسلحة المحرمة وغيرها 
من االتفاقيات ذات الصلة بحقوق اإلنــســان والقانون الدولي 

اإلنساني واألعراف الدولية.
ودعت وزارة حقوق اإلنسان األمــَم المتحدة ومجلَس األمِن 
وهيئاتها والمنظمات التابعة لها إلى الخروج عن صمتها الذي أثر 
على كل قواعدها وأحكامها اإلنسانية والقانونية وضرورة العمل 
على اإليقاف الفوري لكافة أشكال العدوان على اليمن وشعبه 
ومقدراته وممتلكاته، وكذا فك الحصار الشامل جوًا وبرًا وبحرًا 

المفروض على اليمن منذ ما يقارب العامين.
وجددت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي وكل الهيئات األممية 
بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة 
الجرائم واالنتهاكات التي طالت األطفال والنساء والمستشفيات 
والمدارس وآبــار المياه والمزارع والطرق والجسور ومصانع 
األدويـــة واألغــذيــة وغيرها مــن المنشآت واألعــيــان المدنية 

والثقافية.

دان رئيس المجلس السياسي األعلى- الثالثاء- 
المجزرة المروعة التي ارتكبها العدوان السعودي 
«F١٦ » االمريكية لمدرسة  ـــ بقصف طائرات ال
الفالح بمديرية نهم محافظة صنعاء وهي مزدحمة 
بالطالب والمعلمين وعلى سوق مجاور لبني زتر 
بنهم مخلفًا عشرات القتلى والجرحى . وأعرب بيان 
صــادر عن رئيس المجلس السياسي األعلى، عن 
خالص العزاء ألسر الضحايا والمصابين، مؤكدًا لهم 
أن مثل هذه االعمال القذرة لن تفلت من العقاب 
ولن تسقط بالتقادم ولن تزيد الشعب اليمني إال 
صمودًا وثباتًا كما أنها لن تنجح في جر اليمن إلى 
المواجهة بالمثل واستهداف المدنيين، وستستمر 
الجبهات في استهداف قــوات العدو وتكبيدها 
الخسائر في ميادين المواجهة. واكد البيان أن مثل 
هذه األعمال البالغة االجــرام واإلمعان في سفك 
دماء األبرياء ال تحقق اال مزيدًا من انكشاف العدوان 
وتحالفه االجرامي، وتزيد من تكاتف وتعاضد أبناء 

اليمن في مواجهة العدوان ودحره. كما أكد البيان 
أن مثل هذه األفعال االجرامية القبيحة وشهوة 
االنتقام الفجة من الشعب اليمني التي تظهرها 
السعودية وتحالفها الباغي تؤكد الفشل والذريع 
لتحالف الشر ضــد اليمن منذ عامين وخسرانه 
ه لتغطية هزائمه وخسارته في  كل شيء ولجوء
جبهات القتال إلى ارتكاب المجازر بحق المدنيين 
األبرياء العزل في المدارس واألسواق وفي المنازل 
السكنية. وجدد البيان التأكيد أن مثل هذه االفعال 
االجرامية البائسة والمدانة لن تزيد الشعب اليمني 
اال توحدًا وتماسكًا في مواجهة العدوان وتحالفه 
ورد الصاع صاعين في كل جبهات القتال البعيدة 

عن المدنيين واألعيان المدنية ومصالح األبرياء .
وحمل البيان المجتمع الدولي الصامت والخائر 
أمام آلة المال السعودي والخليجي والسفه األمريكي 
مسئولية ما يرتكب في اليمن من مجازر وجرائم 

متتالية بحق المدنيين األبرياء .

المجلس السياسي األعلى يدين 
مجزرة العدوان في نهم


