
ــارس 2015م حتى اليوم،  ابتداء من 26 م
ــبب  ــة، وتس ــدوان أكرث 869 مدرس ــر الع دم
ــبب  ــة من الخدمة بس بإخراج 1200 مدرس
ــراء القصف  ــا ج ــت به ــي لحق األرضار الت

املبارش..
ــن  ــدوان ع ــريان الع ــارات ط ــفرت غ وأس
ــدارس بينهم  ــن طالب امل ــهاد 306 م استش
ــببت بإصابة 418  ــاء.. وتس 38 طفًال و 8 نس
بينهم 48 طفًال وامرأتان يف قصف استهدف 
ــع وزارة  ــا تتب ــد، أغلبه ــة ومعه 49 مدرس
ــم، يف أكرث من 10 محافظات،  الرتبية والتعلي

وكان من أبشعها :
محافظة صعدة

يف منطقة جمعة بن فاضل مديرية حيدان 
ــابعة والنصف من  محافظة صعدة، ويف الس
ــام  ــطس 2016م ق ــبت 13 أغس ــاح الس صب
ــة القاهرة  ــف مدرس ــدوان بقص ــريان الع ط
ــهاد 6 أطفال  مبارشة ، الغارة أدت إىل استش
ــيخ طاعن يف  ــة ومعلم وش من طالب املدرس
ــال القصف،  ــة ح ــن كان بجوار املدرس الس
ــن الطالب و 4  ــببت بإصابة 22 طفًال م وتس

من املدرسني واملدنيني.
يف 29 فرباير 2016م الساعة 11 من صباح 
االثنني عاود طريان العدوان قصف املدرسة 
ــهاد 7 مدنيني وجرح  ــا وأدت إىل استش ذاته
16 آخرون وأدى القصف أيضا إىل تدمري ما 

تبقى من املدرسة.

ــدوان  ــريان الع ــدد ط ــر 2017م ج ويف 6 يناي
استهداف املدرسة نفسها ما أدى إىل استشهاد 

9 وإصابة 4 أغلبهم من األطفال الطالب.
محافظة إب

ــريان  ط ــف  قص 2015م  ــل  إبري  7 ويف   –
ــيد يف مديرية السدة  ــة الرش العدوان مدرس
محافظة إب اسفرت عن استشهاد 3 أطفال 

وجرح 10 آخرون.
ــريان  ــف ط ــل 2015م قص – ويف 23 إبري
ــة  مديري يف  ــحول  الس ــة  مدرس ــدوان  الع
ــني  ــهاد رجل ــادر – إب أدت إىل استش املخ

وإصابة 7 آخرين من الطالب.
ــف طريان  ــطس 2015م، قص – يف 28 أغس
ــبتمرب يف  ــة ٢٦ س ــن : مدرس ــدوان كًال م الع
مديرية حبيش، فاستشهد طفالن وامرأتان 

وجرح 5 رجال..
ــحول  الس ــني يف  للمعلم ــايل  الع ــد  املعه
ــي وجرح  ــهد مدن ــة املخادر، استش مديري

سبعة آخرون.
أمانة العاصمة

ــريان  ط ــف  قص ــة  العاصم ــة  أمان يف   –
ــيناء –  ــن س ــة اب ــن : مدرس ــدوان كًال م الع
ــد املهني – مديرية  ــة الوحدة، واملعه مديري
الثورة، ومدرسة الجريزع – شعوب، ومركز 
ــفرت عن  ــني – الصافية، أس ــور للمكفوف الن
ــن املدنيني  ــرشات م ــرح الع ــهاد وج استش

بينهم أطفال ونساء.

محافظة صنعاء
ــتهدافاً  اس ــهدت  ش ــة  املحافظ ــاء  صنع
متعمداً للمدارس ودور العلم من قبل طائرات 
ــة  العدوان، فقد قصف العدوان كًال من: مدرس
ــم التي لم ُتمَح  ــية بمديرية نه الفالح األساس
ــة ( إرشاق ) وهي  ــورة الطفل ــرة ص ــن الذاك م
ــهيدة بزيها املدريس وجوار  تفرتش الرتاب ش
حقيبتها املدرسية.. ففي الساعة الثامنة من 
صباح يوم الثالثاء 10 يناير 2017م قام طريان 
ــة الفالح األساسية يف  العدوان بقصف مدرس
منطقة بني زتر مديرية نهم محافظة صنعاء، 
ــة  ــات لتأدي ــالب والطالب ــول الط ــاء دخ أثن
ــارات نصف العام الدرايس.. الغارة أدت  اختب
ــهاد 3 أطفال بينهم الطفلة إرشاق،  إىل استش

واستشهاد 3 من الكوادر الرتبوية بينهم وكيل 
ــببت بإصابة 4 أطفال ومدني  املدرسة.. وتس
ــة  ــن املدرس ــزء م ــري ج ــد، وأدت إىل تدم واح
ــتهدفت  ــازل املجاورة..كذلك اس ــض املن وبع
طائرات العدوان الغاشم مدرسة دار الرشيف 
ــي يف الرقة – همدان،  ــوالن، واملعهد املهن يف خ
ــيش،  ــر – بني حش ــه الوزي ــة عبدالل ومدرس
ــة حرضان – بني حشيش، واملدرسة  ومدرس
ــيش، واملعهد  ــة يف رجام – بني حش التعليمي
ــة الحسني يف بني  التقني – بني مطر، ومدرس
ــف – الحيمة الداخلية، ومدرسة ومعهد  يوس
مهني – الحيمة الخارجية، وعاود استهداف 
ــف –  ــي يوس ــني يف بن ــام الحس ــة اإلم مدرس
ــة الفالح – مديرية  الحيمة الداخلية، ومدرس

نهم، ومدرسة النجد األخرض – نهم، ومدرسة 
املغمار – مناخة.

محافظة تعز
ــب طريان العدوان  ــر 2016م ارتك يف 20 يناي
السعودي مجزرة مروعة بحق طالب مدرسة 
لأليتام يف حارة الحرير بمحافظة تعز أسفرت 
ــهاد 12 طالبا وطالبة ومعلمتهم يف  عن استش
ــال أيتام لم  ــتهدفت أطف ــية اس جريمة وحش

تتجاوز أعمارهم عرشة سنوات.
محافظة عمران

ــطس 2015م قام  ــاء 18 أغس ــوم الثالث يف ي
ــس  ــن خم ــعودي بش ــدوان الس ــريان الع ط
غارات جوية استهدفت مبنى نقابة املعلمني 
الرتبويني جوار كلية الرتبية بمحافظة عمران.

ــة املعلمني  ــتهداف مبنى نقاب ــث تم اس حي
ــني وموظفي  ــن املدرس ــد عدد م ــاء تواج أثن
ــن كانوا يقومون بأعمال  مكتب الرتبية, والذي
ــة  ــات القادم ــز لالمتحان ــري والتجهي التحض
ــع  املزم ــة  والثانوي ــية  األساس ــهادتني  للش
ــهر  ــن من الش ــع والعرشي ــا يف التاس إجراءه

نفسه.
ــهاد 21  ــفرت هذه الجريمة عن استش وأس
ــة 21 آخرين  ــال وإصاب ــة أطف ــا وأربع تربوي

معظمهم من املعلمني بينهم امراتان.
ــا 3 منازل  ــف 11 منزًال بينه ــا دمر القص كم
ــازل  ــرضر 8 من ــا ت ــل فيم ــكل كام ــرت بش دم
ــيم نوافذ  ــيمة منها تهش ــأرضار مادية جس ب
ــرضر 7  ــة إىل ت ــة باإلضاف ــة الرتبي ــى كلي مبن

سيارات كانت متوقفة يف الشارع العام.
ــتهداف  ــلم بقية املحافظات من اس ولم تس
املنشآت التعليمية، أثناء فرتة الدراسة والتي 
ــدد ضحايا  ــد بلغ ع ــا ضحايا، وق ــقط فيه س
ــة 724 تربويا  ــآت التعليمي ــتهداف املنش اس

وطالبا أغلبهم من األطفال.
إدانة باستحياء

ــة للرتبية  ــة الوطني ــت اللجن ــا أدان بدوره
ــتمرار  ــكو) اس ــوم (اليونس ــة والعل والثقاف
ــآت  واملنش ــدارس  للم ــدوان  الع ــتهداف  اس
ــتهداف مدرسة اإلمام  التعليمية وآخرها اس

عيل بن أبي طالب يف رازح بمحافظة صعدة.
ــتنكرت اللجنة يف بيان بأشد العبارات  واس
االستهداف املتعمد للمدارس وقتل الطفولة 
وحرمان الطالب من حقهم يف التعليم، معترباً 
ــانية  ــاه جريمة حرب ضد الطفولة واإلنس إي

ومخالفة لكل القوانني اإلنسانية والدولية.
ــم املتحدة وكافة  ــان بصمت األم وندد البي
ــة ويف مقدمتها  ــة واإلقليمي ــات الدولي املنظم
إزاء  ــكو  اليونس ــة  ومنظم ــن  األم ــس  مجل
ــة.  ــآت التعليمي ــدارس واملنش ــتهداف امل اس
ــن املدارس  ــا بحماية ما تبقى م ــاً إياه مطالب
ــآت التعليمية ومحاكمة مرتكبي هذه  واملنش

الجرائم.
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العدوان يستهدف العدوان يستهدف ٢٠٦٩٢٠٦٩ مدرسة ومعهدا تعليميا  مدرسة ومعهدا تعليميا 
ويرتكب عشرات املجازر بحق طالب اليمنويرتكب عشرات املجازر بحق طالب اليمن

الثورة/ حاشد مزقر

ــي، في ظل صمت دولي موحش ، جرائم في  اليمن ُيقتل األطفال بالزي المدرس
متعددة وصور كثيرة ألطفال في أعوامهم الدراسية األولى، مزقت أجسادهم 

الطاهرة صواريخ اآلثمين والطغاة.
ــف جزءاً من هذه الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي بحق  ــطور التالية تكش الس

طالب المدارس في اليمن منذ بدء عدوانه في 26 مارس 2015م ..نتابع :
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