
"الثورة"/
ــدوان  الع ــف  تحال رشع 
ــذ قراره  ــس بتنفي ــودي أم السع
ــذ املؤدية إىل  ــر املناف إغالق سائ
اليمن الربية والجوية والبحرية 
ــت االمم املتحدة إن تحالف  وقال
ــع تصاريح لطائرتني  العدوان من
ــا  ــدة كانت ــم املتح ــني لألم تابعت
ــار  مط إىل  ــه  للتوج ــدان  تستع
ــربت  ــا اعت ــدويل، فيم ــاء ال صنع
ــن رايتس ووتش  ــة "هيوم منظم
ــود  "القي ــة  الدولي ــة  الحقوقي  "
اإلضافية التي فرضها التحالف 
إىل  ــدات  املساع ــول  وص ــىل  ع
ــون الدويل  ــا للقان ــن انتهاك اليم
ــة املساعدات  يف ما يخص إتاح

اإلنسانية".
ــدة  عىل  ــت األمم املتح وأعرب
ــدث الرسمي  ــان نائب املتح لس
ــان حق عن  ــم املتحدة فرح لألم
ــالن التحالف  ــال "إع قلقها حي
ــالق  اإلغ ــة  السعودي ــادة  بقي

ــة  الجوي ــئ  املوان ــل  لك ــت  املؤق
والربية والبحرية لليمن " مشريا 
ــل  ــق توصي ــد يعي ــك ق إىل أن ذل

املساعدات اإلنسانية للسكان.
ــر  املؤتم يف  ــق   ح ــاف  واض
ــذي عقده  ــي اليومي ال الصحف
ــط النفس  ــس" ندعو إىل ضب أم
ــراف، ونجدد  ــل األط ــل ك من قب
ــد  التصعي أن  ــىل  ع ــد  التأكي

ــل..  الح ــو  ه ــس  لي ــري  العسك
ــىل  ع ــراف  األط ــل  ك ــض  ونح
االمتثال اللتزاماتها وفق القانون 
ــة  لحماي ــدويل  ال ــي  اإلنسان
ــة  األساسي ــة  والبني ــني  املدني

املدنية من الهجمات".
ــدة تدرك  ــد أن األمم املتح واك
ــدار  إص ــم  يت ــم  ل ــه  أن ــة  حقيق
ــوم  الي ــا  لطائراته ــح  تصاري

ــريا إىل أن طائرتني  ــس) مش (ام
ــة  الدولي ــة  للمنظم ــني  تابعت
ــح،  التصاري ــدور  ص ــران  تنتظ
ــن  ــه يف أن تتمك ــن أمل ــا ع معرب
ــاف  ــن استئن ــدة م املتح ــم  األم
ــادة. وشدد عىل  ــا املعت عملياته
ــول املساعدات  الحاجة إىل وص
ــع  لجمي ــة  املنتظم ــة  اإلنساني

املحتاجني يف اليمن.
ــفت  كش ــا  فيم ــك  ذل ــاء  وج
ــس مطالبة  ــة ام ــادر مالحي مص
ــن التابعة  ــدة للسف ــم املتح األم
ــاءي الحديدة  ــادرة مين لها بمغ
ــورا بذريعة ضمان  ــف ف والصلي
ــا  طواقمه ــة  وسالم ــا  سالمته
ــرية إىل أن فريق  ــع، مش والبضائ
ــن  ع ــؤول  املس ــدة  املتح ــم  األم
تفتيش السفن والبواخر، طالب 
ــادرة منطقة الحجز  السفن بمغ
ــأي الصليف  ــرب 042) ومرف (غ
أي  إىل  ــار  واإلبح ــدة،  والحدي

ميناء آخر.

صارم الدين مفضل
ــالن مفاجئ يمثل تهديداً واضحاً يف  اع
ــف العدوان  ــرد املرشوع عىل تحال خضم ال
ــة جديدة تسقط  ــودي، ورضب الصهيوسع
ــه وداعميه  ــان وتحالف ــن سلم ــىل رأس ب ع
 24 ــوايل  ح ــد  بع ــة  والصهاين ــان  االمريك
ــاروخ الباليستي  ــوط الص ــن سق ــة م ساع
ــد شمال  ــار امللك خال ــىل مط ــان H2 ع برك
ــاض، وقبل ذلك  ــة السعودية الري العاصم
ــة السعودية من  ــرة الحربي ــاط الطائ إسق
ــة كثرية  ــازات نوعي ــون)، وانج ــوع (تايف ن
ــعبية  يحققها أبطال الجيش واللجان الش

يف مختلف الجبهات..
صاروخ بحري جديد حضوره املفاجئ 
ــري وغري  ــري كب ــه تأث ــون ل ــه سيك ــد بأن يؤك
متوقع، فبعد العديد من العمليات السابقة 
ــن  ــدد م ــري ع ــت بتدم ــي تسبب ــه والت علي
ــزوارق الحربية التابعة لدول  البارجات وال
ــة السواحل اليمنية وعرض  التحالف قبال
البحر األحمر، نستطيع القول بأن املشهد 
سيختلف من اآلن وصاعداً لصالح القوات 

البحرية اليمنية..
ــاوف الصهيوأمريكية من  وأياً تكن املخ
ــا للتخطيط  ــي دفعته ــوع والت ــذا املوض ه
ــة اليمنية،  ــداًء عىل الجمهوري ــر ابت والتآم
إال أن الوضع اليوم يزداد عليهم سوءاً بعد 
ــوات من العدوان  ــا يقارب ثالث سن ميض م

والحصار عىل اليمن واليمنيني.
ــاق  سي يف  ــي  يأت ــد  الجدي ــاروخ  الص
ــل التصعيد التي  ــد مقاب ــة التصعي سياس
تنتهجها قيادة الجيش واللجان الشعبية 
ــوى الغزو واالحتالل  يف مواجهة تحالف ق
ــف الجبهات، خصوصاً  واالرتزاق يف مختل
ــد السعودي من  ــات ويل العه بعد ترصيح
ــىل اليمن،  ــرار العدوان ع ــن باستم واشنط
وتكثيف طريان التحالف للمجازر الدموية 
ــة عمداً  ــق السكني ــني واملناط ــق املدني بح

وعدواناً وبشكل شبه يومي!
ومع هذا يظل االعالن عن هذا الصاروخ 
ــار اسمه  ــت واختي ــذا التوقي ــد يف ه الجدي
ــق يف املنطقة  ــم مضي ــىل اسم أه ــون ع ليك

ــدي  ــط الهن ــر باملحي ــر األحم ــط البح يرب
ــس  ــاة السوي ــري بقن ــط األخ ــاً ويرب جنوب
ــاًال، يعترب  ــط شم ــض املتوس ــر االبي والبح
ــة  ــا دالالت معنوي ــم، له ــة معل ــاً رضب حق
ــدوان  ــف الع ــدرك تحال ــرية، ي ــة كب وواقعي
ــه  ويضع ــًال،  مستقب ــا  وتأثرياته ــا  مآالته
ــرر مواصلة  ــال ق ــري يف ح ــىل محك خط ع
ــىل  ع ــة  اليمني ــادة  بالسي ــار  االستهت

السواحل الغربية ومضيق باب املندب.
ــي تحققت  ــة الت ــازات النوعي إن االنج
ــى اآلن عىل مستوى الدفاعات الجوية  حت
ــة  البحري ــوات  والق ــة  الصاروخي ــوة  والق
ــا  ــرب يف امكاناتن ــكل أك ــة بش ــا للثق تدعون
ــت  الوق ــس  نف ويف  ــني،  كيمني ــا  وقدراتن

ــعبية  ــادة الثورة الش ــا الوثيق بقي ارتباطن
ــد عبدامللك بدرالدين  ــة بالسيد القائ ممثل
ــدرا وملهما لكل  ــي، الذي يمثل مص الحوث
يف  ــق  وتتحق ــت  تحقق ــي  الت ــازات  االنج
ــف املجاالت وبما يؤكد أنه رجل قول  مختل
ــول ويعرف  ــو يعرف ما يق ــل بحق، فه وفع
ــدرات أبناء شعبه ويثق فيهم كما  واقعه وق
ــه كامل الثقة، ليس ذلك فحسب  يثقون في
ــه ويعرف  ــدرات أعدائ ــرف واقع وق بل ويع
ــم  مخططاته ــل  ويفش ــم  يواجهه ــف  كي

ومشاريعهم..
أن  إىل  ــارة  اإلش ــري  األخ يف  ــل  نغف وال 
ــاروخ الجديد الذي  ــذا الص ــالن عن ه االع
دخل الخدمة تحت قيادة القوات البحرية، 
ــط تحالف  ــرد عىل مخط ــاء من قبيل ال ج
ــالل ميناء الحديدة  العدوان بمحاولة احت
او إغالقه بالقوة، وهو ما سبق وأن رصحت 
قوى العدوان عن نيتها بذلك ولكنها ترتدد 
ــل اليمنية  ــا من ردود الفع بسبب مخاوفه
ــي ستتكبدها نتيجة  وفاتورة الخسائر الت

هذه املغامرة الخطرة..
ــات  ــرأ ترصيح ــن أن نق ــا يمك ــن هن وم
ــاذ  األست ــه  ألنصارالل ــي  الرسم ــق  الناط
ــه مساء  ــذي قال في ــد عبدالسالم ال محم
اليوم االثنني 6 نوفمرب 2017م: " أي حماقة 
للعدو يف الساحل الغربي للبالد فسيتخذ 
ــم يف البحر  ــراره الحاس ــعب اليمني ق الش

األحمر!".
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ــف العدوان ويف  ــوق اإلنسان دول تحال ــت وزارة حق حمل
طليعتها السعودية واإلمارات املسؤولية القانونية والجنائية 

عن كافة الجرائم املرتكبة بحق املدنيني يف اليمن.
ــا املعنية  ــدة وأجهزته ــم املتح ــوزارة، األم ــت ال ــا حمل كم
ــا  ــا وأثاره ــة تبعاته ــم وكاف ــذه الجرائ ــرار ه ــة استم مسؤولي
ــن كونها الجهة  ــىل املدنيني يف اليم ــري املبارشة ع ــارشة وغ املب
الدولية املعنية بوقف الحرب وتجنيب البرشية ويالت الحرب 

وأثارها.
ــة األنباء اليمنية  ــوزارة يف بيان لها تلقته وكال ــددت ال وج
ــة مستقلة  ــة دولي ــكيل لجن ــا بتش ــس، مطالبته ــأ)، أم (سب
للتحقيق يف جرائم وانتهاكات العدوان، وجرائم دعم وتمويل 

اإلرهاب يف اليمن.
ــدوان يف االرتكاب املتكرر  ــوزارة استمرار الع ــرت ال واستنك
ــاق وممنهج  ــوم واسع النط ــادة وشن هج ــل العمد واإلب للقت

ــار جغرايف  ــان املدنيني يف إط ــد مجموعة من السك ــه ض موج
ــني والقواعد  ــات الخطرية للقوان ــن االنتهاك ــدد ما يعد م مح
ــة للقانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل لحقوق  األساسي

اإلنسان.
ــت الوزارة كافة املنظمات والهيئات الدولية العاملة  وطالب
يف اليمن بعدم االستجابة لضغوطات دول العدوان يف مغادرة 
ــل مسؤوليتها األخالقية واملهنية يف الوقوف إىل  اليمن، وتحم
جانب الضحايا من املدنيني وإدانة العدوان وكافة االنتهاكات 
ــارس 2015م  ــذ م ــه من ــي صاحبت ــراءات الت ــم واإلج والجرائ
ــة مؤخراً،  ــه السعودي ــذي أعلنت عن ــر ال ــوال إىل التحذي وص
ــذل املزيد من الجهود للتخفيف من معاناة اليمنيني جراء  وب

العدوان والحصار الجائر.
ــم املتحدة عىل رضورة  ــت وزارة حقوق اإلنسان، األم وحث
ــة إليقاف العدوان ورفع الحصار  القيام باتخاذ قرارات عاجل

وتقديم املساعدة العاجلة للمترضرين منه.
ــان تتابع بقلق  ــوق اإلنس ــا إن "وزارة حق ــت يف بيانه وقال
بالغ تداعيات اإلجراءات التي أعلنت عنها مؤخرا السعودية 
ــذ مارس  ــىل اليمن من ــدوان ع ــف دويل للع ــود تحال ــي تق الت
ــىل الجميع واإلعالن أنه  ــة بإسقاط األمان ع 2015م، واملتمثل
ــة املنظمات  ــاة، ومطالبتها كاف ــد عىل قيد الحي ــن يبقى أح ل
ــات  ــد يف املحافظ ــدم التواج ــا بع ــة يف بالدن ــة العامل الدولي

الخاضعة لسلطة حكومة اإلنقاذ الوطني.
ــن إغالق كامل  ــك تزامن مع اإلعالن ع ــارت إىل أن ذل وأش
ــاح  ــدم السم ــة وع ــة والجوي ــة والبحري ــذ الربي ــة املناف لكاف
ــدار قائمة احتوت  ــن وإىل اليمن بإص ــروج م ــول والخ بالدخ
ــارك يف األعمال القتالية  عىل العديد من القيادات التي ال تش
ــي باإلضافة  ــة اإلنقاذ الوطن ــام مدنية يف حكوم ــارس مه وتم
ــة معلنة أن تلك القيادات  ــادات إدارية ملؤسسات مدني إىل قي

جميعها ستكون أهدافا مرشوعة لهجماتها الجوية.
ــان قيام تحالف  ــد وثقت وزارة حقوق اإلنس وأضافت "لق
ــات التي تعد  ــن الجرائم واالنتهاك ــدوان بارتكاب 4118 م الع
مخالفات جسيمة وصارخة لالتفاقيات الدولية وتوفرت فيها 
ــدوان والجرائم ضد اإلنسانية  كافة أركان جرائم الحرب والع
كالقتل العمد وتعمد توجيه الهجمات ضد املدنيني يف املنازل 
ــواق ومخيمات النزوح واللجوء  والتجمعات السكانية واألس

وتجمعات املناسبات الخاصة كاألفراح ومراسم العزاء".
ــري واسع النطاق  ــوزارة أن العدوان يتعمد التدم ــدت ال وأك
ــج لألعيان  ــة، والتدمري املمنه ــة والخاص ــات العام يف املمتلك
ــارات املميزة واالعيان  املدنية التي الغنى للسكان عنها والش
يف  ــة  املحرم ــة  األسلح ــدام  استخ إىل  ــة  باإلضاف ــة  الثقافي
ــداف األحياء السكنية األهلة بالسكان وتجنيد املرتزقة  استه

ودعم وتمويل الجماعات اإلرهابية واملتطرفة.

وزارة حقوق اإلنسان تجدد مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات العدوان على اليمنيينوزارة حقوق اإلنسان تجدد مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات العدوان على اليمنيين
حملت تحالف العدوان المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجرائم:حملت تحالف العدوان المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجرائم:

المندب في مواجهة مع حماقة التحالف!!المندب في مواجهة مع حماقة التحالف!!

طيران العدو دمر منزلين فوق رؤوس سكانهما واستهدف مسعفين ودمر سياراتهمطيران العدو دمر منزلين فوق رؤوس سكانهما واستهدف مسعفين ودمر سياراتهم

٦٠٦٠ شهيدا في جريمة حرب لطيران العدوان السعودي في هران بمحافظة حجة شهيدا في جريمة حرب لطيران العدوان السعودي في هران بمحافظة حجة

ALTHAWRAHالثــــورة

ــب األحمر  ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن وجه
ــة الجوية  ــدود اليمني ــًال بإبقاء الح ــداًء عاج ن
ــة للسماح لإلمدادات  والبحرية والربية مفتوح

اإلنسانية الحيوية بدخول البالد.
وقال املدير اإلقليمي لّلجنة الدولية للصليب 
األحمر ملنطقتي الرشق األدنى والرشق األوسط 
ــب أن  ــي : "يج ــان صحف ــي يف بي ــري ماردين روب
ــة إىل اليمن  ــدادات اإلنساني تبقى خطوط اإلم

ــات  واملستلزم ــة  واألدوي ــذاء  فالغ  ، ــة  مفتوح
ــاة 27  ــا لنج ــى عنه ــرى ال غن ــة األخ الرضوري
ــي أنهكهم بالفعل النزاع الذي دخل  مليون يمن

عامه الثالث".
ــت وكالة  ــي يف البيان الذي تلق ــرب ماردين وع
ــه عن قلقه  ــأ) نسخة من ــة (سب ــاء اليمني األنب
ــا  ــن الضحاي ــدة م املتزاي ــداد  إزاء األع ــغ  البال
ــل  ــة مث ــة التحتي ــداف البني ــني ، و استه املدني

ــة ،  ــارات املدني ــاه واملط ــة املي ــات معالج محط
ــال تنتهك قواعد  ــل هذه األعم ــرياً إىل أن مث مش

القانون الدويل اإلنساني.
ــان إىل أن شحنة أقراص الكلورين  ولفت البي
التي أرسلتها اللجنة الدولية لتستخدم للوقاية 
ــىل ترصيح  ــل ع ــم تحص ــريا ل ــرض الكول ــن م م
ــمالية لليمن ، حيث  بالدخول عرب الحدود الش
ــدود اليمن،  ــة عرب ح ــاً أي حرك ــد حالي ال توج

سواء البحرية أو الجوية أو الربية.
وتوقع البيان أن تصل إمدادات طبية، بينها 50 

ألف زجاجة أنسولني، بحلول األسبوع القادم .
ــي : " ال يمكن  ــذا الخصوص قال ماردين وبه
ــة،  املغلق ــدود  الح ــىل  ع ــار  االنتظ ــني  لألنسول
ــل إىل  ــربداً ، ودون التوص ــى م ــب أن يبق إذ يج
ــون العواقب  ــدود، ستك ــع إلغالق الح حل رسي

اإلنسانية وخيمة".

(الصليب األحمر) توجه نداء عاجًال إلبقاء حدود اليمن مفتوحة لعبور اإلمدادات الصحية و الطبية(الصليب األحمر) توجه نداء عاجًال إلبقاء حدود اليمن مفتوحة لعبور اإلمدادات الصحية و الطبية
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"الثورة" /
ــة أولية  ــن الجرحى يف حصيل ــدد م ــدا وع ــت إىل 60 شهي ارتفع
ــف العدوان  ــريان تحال ــا أمس ط ــي شنه ــة الت ــارات الهستريي للغ
ــيخ  عبدالله الخمويس وكذلك  السعودي اإلماراتي عىل منزل الش
ــدة عائالت من  ــه ع ــي الذي تقطن ــدي جماع ــن حم ــزل املواط من
ــة يف مديرية أفلح اليمن بمحافظة  ــه يف منطقة هران الجبلي أشقائ
ــم الحرب التي ارتكبها طريان العدو  ــة يف واحدة من  أكرث جرائ حج
ــة الربية والبحرية  ــالق املنافذ اليمني ــد ساعات من رشوعه بإغ بع

والجوية .
ــان فقد شن طريان تحالف  ــب مصادر محلية وشهود عي وبحس
ــة هران بعضها  ــس سلسلة غارات عىل منطق ــدوان الهمجي أم الع
استهدف بصورة مبارشة منزيل الشيخ عبدالله الخمويس واملواطن 
ــدي الجماعي وأسفر عن تدمري املنزلني فوق رؤوس ساكنيهما  حم
ــن تسببها  ــال فضال ع ــاء وأطف ــم نس ــا أكرثه ــهاد 60 مدني واستش
ــه مستهدفا  ــدو غارات ــريان الع ــاود ط ــل أن يع ــن قب ــة آخري بإصاب
ــوا إىل املنزلني إلسعاف الضحايا لريتفع عدد الغارات  مسعفني هرع

التي شنها طريان العدو  عىل هذه املنطقة إىل 18 غارة.
ــلت من تحت  ــث الــ 60 شهيدا مدنيا انتش ــال سكان إن جث وق
ــوىل متطوعون من  ــالء، وت ــرت أش ــت بعدما تناث ــاض وجمع األنق
السكان إسعاف الجرحى يف ظروف صعبة للغاية سواء يف انتشال 
ــريان  ــرار ط ــة استم ــى نتيج ــاف الجرح ــا أو إسع ــث الضحاي جث
ــا كان استهدف ببعض غاراته  العدو بالتحليق فوق املنطقة بعدم
ــد شنه الغارات  ــزل إلسعاف الضحايا بع ــني هرعوا إىل املن متطوع

األوىل عىل املنزل.
ــة بمحافظة حجة أن طواقم اإلسعاف  وأكد مدير مكتب الصح
ــة يف منطقة هران برسعة  ــن من الوصول إىل مكان الجريم لم تتمك
ــدت  املصادر  ــا أك ــريان العدو، فيم ــر لط ــق املستم ــة التحلي نتيج
ــهدوا يف املجزرة  ــني استش ــن 10 مدنيني مسعف ــرث م ــة أن أك املحلي
ــارات مفاجئة تلت الغارات عىل  ــة للعدو بعد استهدافهم بغ املروع

املنازل.
ــالث سيارات لدى  ــارات التي استهدفت املسعفني ث ودمرت الغ
ــدوان إلسعاف الضحايا  ــية للع اقرتابها من مواقع الغارات الوحش

فضال عن تدمريها سيارة نقل رابعة.
ــريان العدو كذلك سيارة  ــب السكان فقد دمرت غارات ط وبحس
ــرية" الفضائية  ــق اإلعالمي العامل يف قناة "أملس ــل تابعة للفري نق
ــذه  ــق ه ــة بح ــزرة السعودي ــة املج ــان لتغطي ــرع إىل املك ــا ه بعدم

العائالت.
ــق الرتابية املؤدية إىل  ــب غارات طريان العدو بقطع الطري وتسب
ــة وعرة ما تسبب يف  ــدف بالغارات وهي طريق ترابي املنزل املسته
ــدون عىل هذه الطريق يف جلب  ــزل مواطني املنطقة الذين يعتم ع
ــة كونها الوحيدة التي تربط بني قرى املنطقة  املياه واملواد الغذائي

الجبلية.
ــة  ــات اإلنساني ــة للمنظم ــداء استغاث ــة ن ــاء املنطق ــه أبن ووج
ــن أصبحوا  ــرى الجبلية الذي ــان الق ــة إلنقاذ سك ــة والدولي املحلي
ــدوان عىل  ــوائية لطريان الع ــارات العش ــل الغ ــوت بفع ــة للم عرض

املناطق السكنية .


