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الفاشية السعوية ال حدود لدمويتها
أطفال ونســاء وشــيوخ وغيرهم من المواطنين المدنيين يتعرضون يوميًا لحرب إبادة بشــعة وقصف متعمد وهم في منازلهم أو في االســواق أو المدارس أو  

المستشفيات أو صاالت األفراح أو قاعات العزاء أو مسافرين.
هذه الفاشية السعودية ال حدود لدمويتها وهمجيتها وبشاعة تلذذ هذا النظام اإلرهابي بقتل اليمنيين بشكل جماعي بدون ذنب أو سبب، وليس أمام اليمنيين إّال 
أن يدافعوا عن أنفسهم بكل الوسائل واالساليب ويواجهوا الفاشية السعودية في منازلة موت أو حياة، ألن التعويل والرهان على تدخل المنظمات الدولية اإلنسانية 
وعلى مجلس األمن واألمم المتحدة بعد عامين من العدوان رهان خاســر فلم يعد هناك ضمير في هذا العالم ينبض باالنســانية أو الرحمة أو نصرة الضعيف والفقير 
غتيل ودماؤه تسيل من أجساد أطفال 

ُ
والمظلوم قط، فما يتعرض له الشعب اليمني من حرب ربادة وكذلك االشقاء في سوريا والعراق وليبيا دليل أن الضمير العالمي ا

ونساء وشيوخ اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين.
ولعل ما يحز في النفس ويفطر القلب ألمًا أن جرائم العدوان السعودي ال تتوقف وال يعرف هؤالء المتوحشون أعيادًا وال عطًال وال أوقات صالة وعبادة وال غير ذلك.

«الميثاق» رصدت أبشع الجرائم المروعة هذا االسبوع في التالي:

أكثر من ١٠ شهداء وجرحى في قصف منزل بحيران حجة

فــي وقـــت مــتــأخــر مــن ليلة 
الجمعة الماضية كان المواطن 
ــي من  ــكــر حــيــران ــه أب ــل عــالال
ــنــاء منطقة العتنة قرية  ب أ
ــران  ــة حــي ــري ــمــدي الــــــزراع ب
مــحــافــظــة حــجــة مــثــلــه مثل 
ــة الـــمـــواطـــنـــيـــن يــغــط  ــي ــق ب
ـــراد  فــي نـــوم عميق هــو وأف
أسرته وبأمان الله.. وإرهاقًا 
ــحــيــاة وضنك  مــن قــســاوة ال
العيش وانعدام سبل توفير 
مــتــطــلــبــات األســــــرة بسبب 

استمرار العدوان والحصار.
وفجأة بدأت تحلق طائرات مملكة اإلرهاب ولم يكترث 

أحد لذلك ألنهم ليسوا في جبهات القتال.. لكن الطائرات 
وحسب مصدر مسئول بغرفة العمليات استهدفت 
منزل المواطن أبكر الذي كان يقطنه نحو ٢٥ من النساء 

واألطفال من أسرة حيراني، 
أصيب الجميع بالخوف والهلع 
كون المنزل مكتضًا بالنساء 
واالطفال وكبار السن فهرع 
الناس الى المنزل المستهدف 
النقاذ الضحايا واستخرجت 
فــرق االنقاذ جثة الشهيدة 
فاطمة عــال الــلــه أبــكــر التي 
ــغــارة  اســتــشــهــدت جــــراء ال
وظل الجميع ينتشلون بقية 
الــضــحــايــا مــن تــحــت انــقــاض 
المنزل حيث أكــدت مصادر 
محلية أنه قد سقط في االعتداء أكثر من عشرة شهداء 

وجرحى اصابات الجميع بالغة.

مذبحة مروعة تطال المواطنين
 في مدينة عمران

اء استمرار القصف الهمجي لطيران العدوان السعودي  تتوالى الفواجع على محافظة عمران جرَّ
الذي يستهدف المواطنين في المنازل واالسواق وداخل مقرات أعمالهم.

ومدينة عمران ال تقع ضمن خطوط التماس مع العدوان السعودي ومرتزقته.. ومع ذلك فقد 
تعرضت -السبت- لسلسلة غارات شنها طيران العدوان السعودي منها غارتان استهدفتا جبل 

مرحب في المدينة اسفرت -في حصيلة أولية- عن استشهاد ٤ و٦ جرحى اصاباتهم بليغة.
وتأتي هذه الجريمة لتؤكد أن العدوان السعودي يتعمد وبشكل سافر قتل المواطنين األبرياء 
في أساليب انتقامية حاقدة جراء هزائم قواته المتوالية في جبهات القتال وأمام ابطال الجيش 

واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل.

٢٠ شهيدًا وجريحًا بقنابل عنقودية على منازل المواطنين بصعدة

تتعرض محافظة صعدة -مدنًا وقرى- لحرب وحشية همجية يشنها العدوان السعودي 
منذ قرابة عامين، فال تكاد تمر ساعة إّال وهناك مذبحة يرتكبها العدوان بحق ابناء هذه 
المحافظة التي تتعرض لحرب إبادة غير مسبوقة ويستخدم العدوان أسلحة محرمة 

دوليًا في ارتكاب جرائمه.. 

ومنذ منتصف االسبوع الماضي وطيران العدوان يشن غارات متواصلة على مدينة صعدة 
وقراها بقنابل عنقودية تستهدف منازل المواطنين بمختلف المديريات.

وأوضحت مصادر محلية أن أكثر من ٢٠ شخصًا سقطوا بين شهيد وجريح في قصف 
استهدف منازل المواطنين في منطقة البركة في محيط مدينة صعدة.

كما شن طيران العدوان -الجمعة- أكثر من سبع غارات بقنابل عنقودية على مناطق 
متفرقة من مديرية الظاهر واسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.

هذا وتعرضت منطق األزقول -السبت- لعدة غارات بقنابل عنقودية في تحدٍّ صارخ 
لالنتقادات الدولية التي تطالب السعودية بوقف استخدام هذا السالح المحرم دوليًا.


