
ــيس –  ــماح الكب ــت س ــة تحدث يف البداي
ــاء للحقوق والتنمية،  ــة منظمة نس رئيس
ــار ارتكبها مرتزقة  ــة: إن أول جريمة ع قائل
ــي كفرهم  ــىل اليمن ه ــف العدوان ع تحال
بحب اليمن وبالدفاع عن هوية واستقالل 

ــادوا  ــب فقد تم ــذا فحس ــس ه ــن، لي اليم
ــم عىل نعمة الكرامة  بعصيانهم وجحوده
ــلموا الجنوب عىل طبق  والسيادة حني س
ــي  ــوت األمريك ــد الطاغ ــب لعبي ــن ذه م
ــت نتيجة تلك  ــعودي وكان ــي الس اإلمارات

ــراض  أع ــتباحة  ــرية اس الخط ــة  املعصي
ــاء  ــت نس وكان ــوب  الجن ــاء  أبن ــة  وكرام
ــاء األماكن  ــا وبقية نس الجنوب خصوص
املحتلة عموما كبش الفداء لتلك الخيانة 
الكبرية التي أرشف عليها مرتزقة العدوان، 
ــن جرائم  ــد الطاغوت م ــا عبي وخطط له
وممارسات ال أخالقية تمثلت يف اغتصاب 
ــاء يف آن واحد ومن تربير  واختطاف النس
ــي  مجتمع ــكوت  وس ــة  إعالمي ــة  ومبارك
ألولئك األرشار شياطني اإلنس من جانب 
آخر، وأضافت إن تلك األفعال واملمارسات 
ــت برفض  ــة قوبل ــال قبلي ــة وال الالأخالقي
وبتنديد جماهريي من جميع أبناء اليمن 
ــتنكر  ــد القبيل اس ــىل الصعي ــرار، فع األح
ــاء  ــرار الرشف ــل األح ــاء القبائ ــع أبن جمي
ــزل  ــرد املزل ــدوا بال ــم و توع ــذه الجرائ ه
ــىل  ــرق، وع ــاع الط ــني وقط ــك املارق ألولئ
ــتنكر هذه الجرائم  الصعيد املجتمعي نس
واالنتهاكات، وهنا نطالب املجتمع الدويل 
ــة هذه  ــدة بإضاف ــم املتح ــرب مكتب األم ع
ــاني لدول  ــة العار اإلنس ــم يف قائم الجرائ
ــكيل لجان  ــن وبتش ــىل اليم ــف ع التحال
ــة للنظر يف تمادي  تحقيق محايدة وجدي
ــم  ــة وتقديمه ــدوان األخالقي الع ــم  جرائ

للمحاكم الدولية . 
امتدادا لسلسة جرائم 

وترى سمية الطائفي – رئيسة مؤسسة 
ــدى األحداث  أن ما يحدث يعد انتهاكاً  ص
ــاني الذي  ــيماً للقانون الدويل اإلنس جس
ــاً مليثاق األمم  ــاء وفق يجرم اختطاف النس
ــف الرابعة، وقالت:  املتحدة واتفاقية جني

إن هذه الجريمة تأتي امتداداً لسلسلة من 
ــاء  ــم العدوان التي تتعرض لها النس جرائ
ــوات التحالف  ــة التابعة لق عىل يد املرتزق
ــي،  ــعودي واإلمارات ــام الس ــادة النظ بقي
حيث ندين ونستنكر وِبأشد العبارات هذه 
ــاء واملنتهكة  ــات الرعن ــم و الترصف الجرائ
ــانية  لكل األعراف القبلية والقوانني اإلنس
ــأنها تأجيج الوضع  و الدولية والتي من ش
ــىل  ــم ع ــزاة ومرتزقته ــجيع الغ ــرث وتش أك
ــن الصمت  ــرث وكما ندي ــاول أكرث فأك التط
ــم املتحدة  ــل األم ــي، ونحم ــدويل واألمم ال
بكافة منظماتها هذه الجريمة وسابقاتها 
وما سيلحق بها وتداعياتها عىل املجتمع، 
وكما ُنذكر بأن الجريمة تندرج ضمن قوائم 
ــانية ،  ــم الحرب والجرائم ضد اإلنس جرائ
وهنا تدعو الطائفي كل منظمات املجتمع 
ــني  اإلعالمي ــطاء  النش ــة  وكاف ــي  املدن
ــوف الجاد  ــن والوق ــني للتضام والحقوقي
والتحرك املسؤول مع هؤالء النسوة لفضح 
ــف ومرتزقته من  ــاعة ما يرتكبه التحال بش

انتهاكات بحق نساء يمنيات.. 
وأشارت إىل أن مؤسسة صدى األحداث 
ــؤولية  ــعودية وتحالفها املس ــل الس تحم
ــعب  ــتهدف الش عن ُكل الجرائم التي تس
اليمني وخاصة النساء واألطفال وتطالب 
ــة لقيادات  ــاءلة الجنائي بالتحقيق واملُس
التحالف وجميع من يثبت تورطهم يف هذه 
الجرائم، كما تحمل األمم املتحدة ومجلس 
ــؤولية صمتها املخزي وتنصلها  األمن مس
ــف  التحال ــجع  ش ــا  مم ــا  واجباته ــن  ع
السعودي عىل االستمرار يف ارتكاب املزيد 

من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني. 

ال يملكون إنسانية وال دينًا 
ــف  ــور يوس ــول الدكت ــه يق ــن جانب وم
ــوزارة  ل ــمي  الرس ــق  الناط  – ــارضي  الح
ــف العدوان  ــا يقوم به تحال ــة: إن م الصح
األمريكي السعودي اإلماراتي الصهيوني 
ــن ومرتزقتهم يف األرايض اليمنية  عىل اليم
ــالل  ــه خ ــارف علي ــر متع ــو أم ــة ه املحتل
ــن من ال يملك  ــروب عندما يتمك زمن الح
ــادئ،  ــة وال مب ــاً وال ثقاف ــانية وال دين إنس
ــك البالد  ــة بتل ــوهة مختل ــرة مش وذو فط
ــا إىل ان يتلذذ  ــعى غالب التي يحتلها فيس
ــية بأسلوب  بما فيها ومنها املتعة الجنس
حيواني شاذ، فإذا كان هذا الوضع عندما 
ينترص املحتل عىل أصحاب األرض فكيف 
ــرش أصحاب  ــا يف ــال عندم ــيكون الح س
ــل ويخضع رجالها  ــورود للمحت األرض ال
ــا  ــرث اغتصاب ــيكون أك ــر س ــم !!! فاألم له
وانتهاكا لألعراض متنافيا مع كل األخالق 
ــاركة بني صاحب  واألعراف والدين يف مش
ــرض من  ــك للع ــك واملنته ــرض املنته الع
ــاالت االغتصاب  ــد ح ــك نج ــل، لذل املحت
ــدث  تح ــات  واالختطاف ــاكات  واالنته
ــف الليل  ــح النهار أو منتص ــا يف وض يومي
ــوت أو من  ــن داخل البي ــوارع أو م ويف الش
ــدارس دون ان يكون هناك  ــات وامل الجامع
ــي يحول دون ان يحدث  رادع ديني أو أمن
ــة ورفض من  ــاك ممانع ــون هن ــك أو تك ذل
أصحاب األرض والعرض املنتهك لذا نجد 
ــمع أن هذه األحداث أصبحت بشكل  ونس
ــخ مثيًال  ــهد له التاري ــم ويومي لم يش دائ

عىل اإلطالق . 

الزلنا نحافظ على قدسية المرأة 
ــر التنفيذي  ــدت أمل املاخذي- املدي وأك
ــان أن اليمن  ــز اليمني لحقوق اإلنس للمرك
ــوق املرأة  ــي تحتفظ بحق ــة الت هي املنطق
ــألة عدم التعرض  ــكل كبري خاصة مس بش
ــاس لها وأن االعتداء عىل املرأة يعترب  واملس
من العيب األسود، ونعرف جيدا أن املرتزق 
عبدربه منصور هادي وعيل محسن عندما 
ــرأة ألنهما  ــن صنعاء هربا بلبس ام هربا م
يعرفان أن حتى األجهزة األمنية ال تتعرض 
للنساء مهما كانت الظروف األمنية حالكة، 
ــيتها واحرتامها وال  لكن املرأة تظل لها قدس
ــاء حتى  ــيارات التي فيها النس تفتش الس
نجد ذلك يف الباصات ال يجلس احد جوارها 
ــف  ــد الخالية، وتضيف: من املؤس يف املقاع
ــعب  ــادات غريبة عىل الش ــا يحدث ع ان م
ــت يف دينه وال أعرافه وال قيمه  اليمني ليس
ــاء أولها كانت يف الجوف  وهي خطف النس
ــاء واقتيادهن  وثم التحيتا تم اختطاف نس
ــة وكذلك يف املناطق التي  إىل أماكن مجهول
ــعودية،  ــيطر عليها دول العدوان كالس تس
ــكاوى عديدة  ــمع ونتلقى ش ــدن نس ويف ع
ــاء الفتيات واغتصابهن وقتلهن،  عن اختف
ــى كانت  ــذي : من مت ــاءل املاخ ــا تتس وهن
ــم وخاصة مثل  ــذا الضي ــرض له ــرأة تتع امل
ــف واالعتقال  ــن الخط ــذه االنتهاكات م ه
ــذا  ــل له ــا يحص ــداً مل ــف ج ــريه؟ فنأس وغ
الشعب اليمني ونتمنى ان ال يفقد قيمه يف 
الحفاظ عىل املرأة وكرامتها وعدم املساس 
ــلم وال ننجر وراء  ــب ان ال نستس ــا ويج به
ــعب اليمني  ــي تقتل الش ــدوان الت دول الع
وتسعى ملصادرة أهم يشء لديه وهو القيم. 

ــنوات معاناة ال يمكن تعاني  املرأة اليمنية عىل مدى ما يقارب األربع الس
ــبب التحالف برضباته وقصف طائراته  وصفها بالكلمات فقد تس
يف حرمان املرأة من معيلها ,فجعلها تفقد والدها وزوجها وأطفالها وتفقد مسكنها 
ــت األنقاض، رغم كل  ذلك  ــش ، وأصبحت اما نازحة أو مرشدة أو تح ــدر العي ومص
ــن ضمن جرائم الحرب واإلبادة الجماعية التي يرتكبها دول الغزو والعدوان  كان م
ــة والال  ــم الالأخالقي ــلة جرائمه ــاف إىل سلس ــم تض ــانية هناك جرائ ــد اإلنس ض
ــانية والتي تعد وفق العرف القبيل واملجتمعي للقبيلة وللمجتمع اليمني عاراً  إنس
وعيباً أسود، كما تعد هذه الجرائم وفق املواثيق واألعراف الدولية جريمة وانتهاكاً 
صارخاً لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي وردت يف اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان، فالكثري من االنتهاكات التي تمس العرض والرشف هو ما تتعرض له املرأة 
اليمنية كل يوم داخل بيتها خاصة يف املناطق الواقعة تحت أيدي الغزاة املحتلني 

إىل جانب ما تعانيه من غياب كل مقومات الحياة وأهمها األمن واالستقرار..
ــعودية تقوم باعتداء ممنهج  وهذا ما أثبت لنا أن دول تحالف العدوان بقيادة الس
عىل الشعب اليمني وخصوصا املرأة اليمنية , ابتداء من التجويع عن طريق الحصار 
ــتطالع  ــاء واالغتصاب.. تفاصيل أكثري يف االس برا وجوا وبحرا وانتهاء بخطف النس

التايل ، فإىل الحصيلة : 
استطالع/ رجاء عاطف . 
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