
الثــــورة

ــا  يرتاده ــوق  س ــتهدف  املس ــكان  امل
ــات  ــكان مديري ــب س ــن أغل ــون م املدني
ــوم الثالثاء  ــة, الزمان ي ــة الحدودي حج
15 2016-3-م, التوقيت يف ذروة التواجد 
ــرم الذي ارتكب  الثانية عرش ظهراً, املج
ــذي  ال ــي  العدوان ــف  التحال ــة  الجريم
ــالح الذي نفذت  ــعودية, الس تقوده الس
به الجريمة الطريان الحربي السعودي, 
ــيوخ  ــون – ش ــا مدني ــم إم ــا كله الضحاي
ونساء وشباباً وأطفاًال- وإما متسوقون 

أو باعة.
ــتحق  ــعة ما نتج عنها يس ــة بش جريم
ــاف إىل عرشات  ــه بـ (مجزرة) تض وصف
ــرشات أخرى تلتها  ــعة وع املجازر البش

بحق أبناء الشعب اليمني واإلنسانية.
ــز الصحي باملنطقة  يومها أطلق املرك
ــوزارة الصحة  ــًال ل ــتغاثة عاج ــداء اس ن
ــة  الطبي ــم  الطواق ــك  بتحري ــب  وطال
ــفيات مديريتي  ــعافية إىل مستش واإلس
ــاذ أرواح  ــن اجل إنق ــتباء م ــس ومس عب
ــريان  ــتهدفهم الط ــن اس ــني الذي املصاب

السعودي بغارتني متتاليتني.
ــن  ــدث ع ــة تح ــيل يف حج ــدر مح مص
ــتهدف  املس ــكان  وامل ــوق  الس ــة  طبيع
ــدوان تعمد  ــارات قائًال: إن الع ــدد الغ وع
ــذروة وهي  ــت ال ــوق وق ــتهداف الس اس
ــوق  ــذه الس ــني وأن ه ــة باملواطن مزدحم
ــت مقصداً  ــدوان أصبح ــذ بداية الع ومن
ــد أن انتقلت  ــة بع ــاء املنطق ــع أبن لجمي
ــا وأصبحت ملتقى  ــواق املنطقة إليه أس
ــتهدف جميع  ــون العدوان اس للجميع ك
أسواق املنطقة, وقال أن إحدى الغارتني 
ــني  ــا باملواطن ــا مكتظ ــتهدفت مطعم اس

بجانب السوق.
ــواق التي  ــره أن عدد األس ــر ذك الجدي
ــتهدفها العدوان 353 سوقا ومجمعا  اس

ــرشت يف 20 يناير  ــا يف إحصائية ن تجاري
املايض.

ــن الجريمة  ــرية تحدثت ع ــادر كث مص
ــن الضحايا, ولذا رأينا  وأوردت أرقاماً ع
ــبأ  ــن عىل موقع وكالة س ــورد ما اعل أن ن
الرسمي الذي جاء فيه, 15 /3/ 2016م : 
طريان العدوان السعودي يرتكب جريمة 
ــة  بمديري ــس  الخمي ــوق  س يف  ــة  مروع
ــة راح ضحيتها  ــة حج ــتبأ بمحافظ مس

113 شهيدا و40 جريحاً.
ــس  ــفى عب ــر مستش ــح ملدي ويف ترصي
ــتقبلوا 24 جريحا  ــم اس ــا قال  أنه يومه
بينهم امرأتان، استشهد منهم جريحان. 
ــبة أن  ــذه املناس ــر يف ه ــر بالذك الجدي
ــعب  ــق أبناء الش ــدوان يف ح ــم الع جرائ
ــة  ــن املدني ــتهدافه لألماك ــي واس اليمن
واملواطنني العزل من السالح والبعيدين 
وان  ــف  يتوق ــم  ل ــال  القت ــن  أماك ــن  ع
االستهداف والقصف للمنازل واألسواق 
العامة، واملستشفيات واملراكز الصحية 
ــدارس  وامل ــور  والجس ــات  والطرق
ــى  ــزاء وحت ــراس والع ــبات األع ومناس
ــم املتحدة  ــة لألم ــة التابع ــرق الطبي الف
ــق والثكنات  ــا باملناط ــة له ــي ال عالق الت
العسكرية ال يزال متواصًال يف ظل صمت 
ــرف  ــض الط ــي ودويل, يغ ــؤ عرب وتواط
ــاكات الصارخة  ــن التجاوزات واالنته ع
ــان وللمواثيق واملعاهدات  لحقوق اإلنس
ــىل ارتكاب  ــجع العدوان ع ــة ما ش الدولي

املزيد من هذه الجرائم.
ــم  ــال ل ــة وردود األفع ــداء الجريم أص
ــح الفعلة  ــتوى الجرم وقب ــق إىل مس ترت
التي لن يغفرها أبناء اليمن وسيالحقون 
مرتكبها يف كل املحافل واملحاكم الدولية 

طال الزمن أو قرص.
وحينها أدانت منظمة أطباء بال حدود 

ــذا الفعل  ــفها له املجزرة وعربت عن أس
ــه بأنه يتناىف مع  ــي الذي وصفت اإلجرام
ــراف الدولية  ــني واألع ــم والقوان كل القي
ــم الوضع  ــا جراء تفاق ــربت عن قلقه وع
ــق محافظة  ــاني يف مختلف مناط اإلنس
ــق  ــريت – املنس ــان الب ــىل لس ــة وع حج

امليداني ألطباء بال حدود.
حقوقيون زاروا المكان

ــطون حقوقيون وقانونيون زاروا  ناش
ــة  ــار الجريم ــىل آث ــوا ع ــوق واطلع الس
ــل  عاج دويل  ــق  تحقي ــح  بفت ــوا  وطالب
ــزرة  املج ــذه  ه ــي  مرتكب ــة  ومحاكم
ــرب, ويف ترصيح  ــة ح ــا بجريم وصنفوه
ــي  الحقوق ــد  للوف ــة  املحلي ــلطة  للس
واالعالمي وعىل لسان إسماعيل املهيم 
وكيل املحافظة قال انه سبق واستهدف 
ــذه املديرية وجميع  العديد من مناطق ه
ــتهدفت خالية من أي  ــي اس املناطق الت
ــة  ــكرية يف املديري ــداف عس ــد أله تواج
ــب  ــة وطال ــق مدني ــذه املناط ــع ه وجمي

بتحقيق عاجل يف هذه املجزرة وغريها.
ــهد مؤثراً جدا ملا  ــون: كان املش حقوقي
ــد اختلطت  ــك الجثث وق ــه تل ــدت علي ب
ــن الصعب  ــا وبات م ــالء فيما بينه األش
ــك الجثث  ــني أعضاء تل ــا ب ــز فيم التميي

الثالث .
ــة من  ــد أربع ــة فق ــاء املنطق ــد أبن أح

ــوق , قال أن ثالثة من أبنائه  أبنائه يف الس
أصبحوا (خلطة) أشالء ممزقة والرابع 

لم يعرث عىل بقاياه.
منظمة اليونيسف ويف مؤتمر صحفي 
ــب  ــان نائ ــىل لس ــاء وع ــه يف صنع عقدت
ــل  ــيف د. مرييتش ــل املقيم لليونس املمث
ــرى أدانت املجزرة التي  ريالنو هي األخ
راح ضحيتها أكرث من 166 بينهم 22 طفًال 
ــتنكر هذا  ــل ريالنو: نس ــت مرييتش وقال
ــتهدف سوق الخميس  الهجوم الذي اس
يف مديرية مستبأ الذي راح ضحيته 119 
ــًال و 6  ــم 22 طف ــاً بينه ــًال و 47 جريح قتي

مصابني.
األمم المتحدة وبعد 3 أيام من ارتكاب 

الجريمة : 
قصف التحالف السعودي لسوق يف 

اليمن قد يكون جريمة دولية
ــامي  ــال مفوض األمم املتحدة الس - ق
ــن رعد  ــد ب ــري زي ــان األم ــوق اإلنس لحق
ــني يوم الجمعة إن التحالف الذي  الحس
ــون  ــد يك ــن ق ــعودية يف اليم ــوده الس تق
ــؤوال عن "جرائم دولية" وهو وصف  مس
ــد  ــم ض ــرب وجرائ ــم الح ــمل جرائ يش

اإلنسانية.
وأدان األمري زيد رضبة جوية للتحالف 
الذي تقوده السعودية أدت إىل مقتل أكرث 
من 100 شخص يف سوق باليمن, وقال: إن 

التحالف "مسؤول عن سقوط نحو مثيل 
عدد القتىل املدنيني الذين أسقطتهم كل 

أطراف الرصاع األخرى يف اليمن."
ــتمر هذه  ــال األمري زيد يف بيان "تس وق
الحوادث املروعة يف الحدوث باطراد غري 
ــىل ذلك وعىل الرغم من  مقبول. عالوة ع
التعهدات العلنية بالتحقيق يف مثل هذه 
ــهد بعد تقدما يف أي من  الحوادث لم نش

هذه التحقيقات."
المساندة األمريكية للسعودية

ــىل  ــة وع ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــب  ــارز حس ــي ب ــؤول أمريك ــان مس لس
ــس  الرئي إدارة  إن  ــال  ق ــرتز)  (روي
ــعر بقلق  ــا "تش ــاراك أوبام ــي ب األمريك
ــة يف  ــرة لألزم ــار املدم ــاه اآلث ــق تج عمي
ــدة كل  ــات املتح ــت الوالي ــن." حث اليم
ــزام بالقانون الدويل  ــىل االلت األطراف ع
اإلنساني وتقليل تعرض املدنيني لألذى 
ــالل اتخاذ  ــن خ ــن م ــد ممك ــى ح إىل أدن
ــلحة أو  ــدم وضع أس ــمل ع خطوات تش
ــكرية يف أماكن بها تجمعات  معدات عس
ــي أن اإلدارة األمريكية  للمدنيني, ما يعن
ــر  ــعودي لتربي ــف الس ــت املوق ــد تبن ق

الجريمة.
النظام السعودي وحكومة المرتزقة

ــر املنظمات الحقوقية  ورداً عىل تقاري
ــرب  ــة ع ــريي يف مقابل ــال عس ــة ق والطبي

ــات تأتينا من  ــتخدم معلوم الهاتف "نس
ــوايل لهادي) ألنهم  ــش اليمني (امل الجي
ــادي وحكومته  ــًال ه ــىل األرض. محم ع

املسؤولية.
ــاول  والتن ــات  واإلدان ــر  التقاري
ــكلت  ــتبأ) ش اإلعالمي عن جريمة (مس
ــدوان ما  ــىل تحالف الع ــل ضغط ع عوام
ــف العدوان  ــم تحال ــرب املتحدث باس أج
ــكاب  بارت ــرار  اإلق ــىل  ع ــريي)  (عس
ــدف كان  ــع اإلرصار أن اله ــة م الجريم
ــش  ــال الجي ــوق, محم ــكرياً يف الس عس
ــؤولية يف تزويد قوات  املوايل لهادي املس
التحالف باملعلومات وإحداثيات املواقع 

التي تستهدفها قوات التحالف.
ــص الغضب  ــادي وكي تمت ــة ه حكوم
ــص من وقع  ــتياء العاملي ولتتخل واالس
ــانية والحقوقية  تقارير املنظمات اإلنس
أصدرت بياناً جاء فيه :إن لجنة تشكلت 
ــم يصدر عن هذه  ــق يف القصف, ل للتحقي
ــى املنطقة  ــة أي يشء ولم تزر حت اللجن
ــخص من أقارب وأهايل  ولم تلتق بأي ش

الضحايا حتى اليوم.
ــد زار  ــد ق ــري زي ــق األم ــني أن فري يف ح
ــة  ــة جوي ــت لرضب ــي تعرض ــوق الت الس
ــد  ــم يج ــهود ول ــوال الش ــتمع إىل أق واس
دليال عىل أي مواجهة مسلحة أو أهداف 
ــت وقوع  ــة وق ــة يف املنطق ــكرية هام عس

الهجوم."

تقاريرتقارير

ــس ــي ــم ــخ ال ســــــوق  مــــجــــزرة  ـــــــرى  ذك يف 
ــتبأ, راح  ــوق مس ــعودي عىل س ــريان الس ــا الط ــارات نفذه ــع غ بأرب
ــالؤهم يف جنبات وزوايا  ــهيدا  و44 جريحاً تناثرت أش ضحيتها120 ش
وساحات السوق وأسطح العمارات حسب تقرير (اليمن اليوم) وعىل 
ــاعدة  املصابني وانتشال الضحايا  ــان أحد األهايل الذي هب للمس لس
ــان خبري جنائي أن  من تحت األنقاض, وجاء يف تقرير القناة وعىل لس
املسافة الفاصلة بني حفرة االنفجار األول والثاني عرشة أمتار ما يعني 
ــدد من األرواح عن  ــد ارتكب الجريمة بقصد إزهاق اكرب ع ــدوان ق أن الع

سابق إرصار وترصد.

إعداد/ جمال الظاهري

١٢٠ شهيدًا و٤٤ جريحًا من المدنيني ضحايا الغارات الهمجية السعودية بمديرية مستبأ يف حجة
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