
الثــــورة
رئيس اللجنة الوطنية لرفع الحصار عبداهللا شعبان لـ"الثورة":

05 لصاء

١٤١٤ ألف ألف حالة وفاة و حالة وفاة و٣٠٠٣٠٠ ألف مريض  ألف مريض 
مهددون باملوت بسبب حصار مطار صنعاءمهددون باملوت بسبب حصار مطار صنعاء

توصيف واقعي مثبت باألرقام املخيفة لكارثية الوضع اإلنساني يف اليمن فتح رئيس اللجنة الوطنية لرفع الحصار، عبدالله يف 

ــر املفروض عىل مطار صنعاء  ــودي اإلماراتي األمريكي عىل اليمن والحصار  الجائ ــان، ملف تداعيات العدوان السع شعب

وباقي مطارات الجمهورية اليمني..

وأوضح شعبان يف لقاء خاص لـ"الثورة" أن الحصار خلق كوارث إنسانية، وصحّية وسياسية واقتصادية ، وأن إغالق مطار 

ــدة وبقية مطارات الجمهورية تسبب يف وفاة ما يقرب من 14ألف مريض حرموا من السفر  ــاء ومطار وتعز والحدي صنع

ــراء حصارها من السفر.. وتطرق اللقاء اىل نتائج العدوان  ــا نحو 300 الف حالة مرضية مزمنة مهددة باملوت ج فيم

والحصار املبارشة وغري املبارشة.. وابعاد الصمت االممي الذي جعل من األمم املتحدة وممثلها ولد الشيخ رشكاء 

ــي...  وكذلك شائعات فتح مطار صنعاء.. وغريها من القضايا.. اىل  ــم اإلبادة الجماعية بحق الشعب اليمن يف جرائ

التفاصيل:

لقاء/
أسماء البزاز

جماعية إبادة  جريمة  الحصار  واستمرار  اإلنسان  لحقوق  صارخ  انتهاك  للعالج  السفر  من  المرضى  منع   ¶
أن •  ــى  نتمن ــة..  البداي يف 

ــة  ــداف اللجن ــن أه ــا ع تحدثون
ــىل  ــار ع ــرس الحص ــة لك املنظم

اليمن؟
ــار عىل  ــو كرس الحص ــة ه ــداف اللجن - أه
ــارات  ــئ واملط ــام واملوان ــل ع ــن بشك اليم
ــن  ــال الوط ــارصة يف شم ــات املح واملحافظ
ــو  ه ــة  الحقيق يف  ــارص  املح ألن  ــه،  وجنوب
ــاالت  املج ــف  مختل يف  ــي  اليمن ــن  املواط
ــري إليه  ــام بحصارنا نش ــن ق ــة ،  فم الحياتي
ــان من األطراف  ــع االتهام  حتى لو ك بأصاب
ــة حيادية مدنية  الداخلية، ولكي نكون لجن
نوصل صوتنا للعالم يجب أن نكون منصفني 
ــاك مشكلة تواجهنا هي حصار  وإىل اآلن هن
ــارات ومنع املرىض   دول التحالف لنا يف املط
ــالج فلدينا (66.000) مريض  من السفر للع
ــض يف هذا  ــل إىل (100.000) مري واآلن وص
ــض  ــم (9.000) مري ــات منه ــد م ــوم، وق الي
واآلن  ــارس  م ــر  شه ــة  إحصائي ــب  بحس
ــض الذين  ــاً إىل (13.200) مري ــل تقريب وص
ــار دول التحالف وإغالق  توفوا بسبب حص
ــان الدافع األكرب لعمل  ــار صنعاء، فهذا ك مط
ــك الحصار عىل اليمن  ــة لكي تعمل لف اللجن
وعندما نزلنا لتلمس الواقع امليداني ورصد 
ــة واالقتصادية وجدنا هذا  األرضار الصحي
ــىل املواطن اليمني البسيط  ينعكس سلباً ع
ــح العليا  ــى) أما الرشائ ــة الوسط (الرشيح
ــا تعاني وهذه سلسلة يجب  أصبحت نفسه
ــن اليمن  ــع الحصار ع ــن يريد أن يرف ــىل م ع
ــا وهنا  ــه له ــب وينتب ــذه الجوان ــم به أن يهت
ــم يتحدث عنه  ــري إىل موضوع ل ــب أن أش يج
ــن من قبل إال أخوة من الذين قابلتهم  يف اليم
ــز الرصد القانوني تقريباً بدأوا بعمل  يف مرك
ــًال عندما نتكلم  ــات بشكل آخر فمث إحصائي
ــول هذه  ــف أو نق ــرب 30 أل ــات يف الح ــه م أن
ــودة اآلن هذا يف  ــات الحروب املوج إحصائي
ــي أمام الناس،  ــو الرقم الذي يأت الحقيقة ه
ــوع  ــار والج ــة الحص ــوت نتيج ــذي يم فال
ــدواء ونتيجة األلم والقهر  ونقص الغذاء وال
هؤالء مئات اآلالف فنحن اآلن راصدين أكرث 
ــذه كلها خالل السنتني  ــن 300 ألف حالة ه م
ــام  ــذه األرق ــادة وه ــت لإلب ــة تعرض املاضي
ــدة وإذا نزلنا اآلن  ــم املتح ــل إىل األم ــم تص ل
ستكلف العالم وستكون كارثة ألننا نتوخى 
الدقة ألنها تجاوزت الـ(300) ألف حالة ألن 
ــرب وهناك موت  ــارشاً يف الح ــاك موتاً مب هن
ــادة مبارشة وإبادة غري  غري مبارش وهناك إب

مبارشة نتيجة الحصار.
ــوام من •  ــة أع ــارب ثالث ــا يق م

ــوي  والج ــربي  ال ــار  الحص
والبحري.. اليمن إىل أين..؟

ــر الحصار فنحن مقدمون عىل  - إذا استم
ــادة الجماعية وهذه كارثة  يشء يسمى اإلب
كربى الزلنا نعمل عىل إيضاحها أمام الرأي 
ــى وأن وصلت سفن  ــه حت ــي كل ــام العامل الع
ــي بالضبط  ــرف ما ه ــن نع ــدة نح إىل الحدي
ــار واستمر املواطن  ــن إذا استمر الحص ولك
ــل إلبادة  ــون بالكام ــن معرض ــوق فنح مخن
ــر بنا الحال يف  ــة ممنهجة وإذا استم جماعي
ــة إنسانية  ــد نتعرض لكارث ــذا الجانب فق ه
سيندم عليها العالم ولن تكون فقط يف اليمن 
ــج والدول  ــا إىل دول الخلي ــل ستبلغ آثاره ب

املجاورة وستنهار.
ــة •  االقتصادي ــات  التداعي

ــراء  ــية ج ــة والسياس والصحي
ــا قراءتكم لها  ــار , م ــذا الحص ه
ــام  واألرق ــات  لالحصائي ــا  وفق

املعلنة ؟
ــات يف الجانب الصحي  ــة التداعي - حقيق

ــاً إىل املستشفيات  من الحصار نزلنا ميداني
ــاد يف أدوية  ــة والنقص الح ــا األدوي ورصدن
ــل الفشل الكلوي  ــراض املستعصية مث األم
ــا ورصدنا نقص الكادر الطبي العالق  وغريه
ــا أحد  ــم ينتبه له ــة ل ــذه كارث ــارج وه يف الخ
ــن أجل أن  ــاً يف هذا الجانب ، م ــا فيلم وعملن
ــوة للضمري العاملي  ــون هناك وعي وصح يك
ــام املال وبيع  ــدم االبتذال أم ــو اليمن وع نح
ــص هذا،  ــل الرخي ــي بالشك ــن اليمن املواط
ــىل كارثة صحية  ــذا فنحن مقبلني ع فلوال ه
إنسانية فنحن لم نستطع السيطرة إىل اآلن 
ــىل مرض الكولريا الذي استطاع الكثري من  ع
شعوب العالم السيطرة عليه يف الثالثينيات 
ــع السيطرة  ــات ونحن لم نستط واألربعيني
ــار ،لو كانت  ــب التحالف والحص ــه بسب علي
ــرب يف جانب واملواطن اليمني يعيش يف  الح
جانب آخر وبدون لؤم وبدون إبادة جماعية 
الستطاع السيطرة عىل الكولريا، ولهذا أكرث 

الناس يموتون بسبب هذا الوباء.
ــرف اآلخر  ــب السيايس الط ــا يف الجان أم
ــع اليمني يزيد من  ــم أن حصار املجتم ال يعل
ــم بالحصار  ــه، فيعتقدون أنه ــوده وقوت صم
ــن  فاملواط ــايس،  السي ــب  الجان ــون  يكسب
ــة غري، فاألخوان يف  اليمني تركيبته النفسي
ــايس يحاولون قدر اإلمكان أن  الجانب السي
ــة وعقالنية يف هذا  ــوا إىل حلول منطقي يصل
الجانب، وعندما سألنا األمم املتحدة أشاروا 
لنا بالواضح عندما زرنا إخوانكم اليمنيني يف 
ــم ال يعملون أي حساب للجانب  الخارج فه
ــم الخسائر من  ــي وال يدركون حج اإلنسان

حصار هذا البلد.
ــي •  ــطة الت ــات واألنش الفعالي

ــم بها من أجل رفع الحصار  قمت
الجائر عىل بالدنا؟

ــع  ــار بجم ــع الحص ــة رف ــا يف لجن - بدأن
ــج  نتائ ــول  ح ــة  كامل ــة  ميداني ــات  معلوم
ــرتة األوىل وملدة  ــار الكارثية خالل الف الحص
ــات يف  ــع املعلوم ــن نجم ــاً ونح ــني يوم سنت
ــز القانوني لضبط  ــان وساعدنا املرك كل مك
ــوة الذين لديهم  جرائم الحرب وبعض اإلخ
ــب وبعض  ــذا الجان ــة يف ه ــات سابق إمكاني
ــي  ــل والت ــل وزارة النق ــاً مث ــات أيض الجه
دعمتنا باإلحصائيات وأخذنا اإلحصائيات 
ــا إحصائيات من  ــدة وأخذن ــن األمم املتح م
ــا أخذنا  ــة وأيض ــة وحيادي ــب مستقل جوان
ــان أوال  ــذا ك ــات وه ــن منظم ــات م إحصائي
ــا رأينا  ــارشة وعندم ــا وبعدها مب ــاط لن نش
ــة بدأنا  ــة والكارثي ــة القوية واملخيف الهجم
ــام األمم املتحدة  بالوقفات االحتجاجية أم
فعملنا عدة وقفات ومنها للزراعيني والقطاع 
ــا عملنا  ــاع النسائي وأيض ــي والقط الصح
وقفات لرجال األعمال والقطاع االقتصادي 
ــة رسائل  ــا بتحرير مجموع ــد ذلك قمن وبع
ــردود طيبة  ــدة وكانت ال ــيل األمم املتح ملمث
ــا بإعداد تغريدات متكاملة وكنا  وبعدها قمن
ــن 300 إىل 400  ــوع الواحد م ــل يف األسب نعم
ــل يف التقييم العاملي عىل  تغريدة وكنا نحص
املركز األول دائماً وقمنا بوقفات احتجاجية 
بالتواصل مع أعضاء اللجنة بأوروبا وهناك 
ــني معنا ودعمنا بما نستطيع  شباب متفاعل
ــا  ــات وعملن ــال للوقف ــم وأعم ــن تصامي م
ــت واستطعنا  ــاً عرب الن ــاً مفتوح معهم خط
ــة يف  ــة متكامل ــات احتجاجي ــم وقف أن نقي
ــا ويف كل  ــا وفرنسا ويف أمريك ــدن وايطالي لن
ــان، ويف الفرتة األخرية قمنا بإعداد تقرير  مك
ــي وصلنا  ــات الت ــول اإلحصائي ــل ح متكام
ــايض هذه  ــر مايو امل ــة شه ــى بداي ــا حت إليه
ــذي أعددناه  ــم الوثائقي ال ــر والفيل التقاري
ــن و ارسلناه  ــىل اليم ــة الحصار ع ــن كارث ع
ــة يف العالم ولكثري  ــن سبعمائة منظم ألكرث م
ــاً  ــاه أيض ــة وارسلن ــوات اإلعالمي ــن القن م
ــج ،  ــا ويف دول الخلي ــني يف أوروب للمعارض
ــا بامتياز  ــا بإعداده ــة قمن ــادة اإلعالمي فامل
ــت أن تلفت  ــة استطاع ــادة وثائقي فكانت م
انتباه الكثري من الذين كانوا يظلمون اليمن، 
نتيجة الحملة اإلعالمية الجبارة والرشسة 

ــي  ــج والت ــل دول الخلي ــن قب ــن م ــد اليم ض
ــذي يحارص  ــور للعالم الجانب ال ــت تص كان
ــن بحيادية  ــالم ونح ــه حمامة س ــن بأن اليم
ــاك خطأ يف  ــو كان هن ــا نتحدث ول ــة وكن تام
ــار ولديه أخطاء  ــرف الداخيل يف الحص الط
ــدث  عنها  ــه ونتح ــا سنتنب ــري بسيطة كن غ
ــان من أنصار الله أو  وبدون مجاملة سواًء ك
املؤتمر الشعبي العام لكننا وجدنا الخطأ يف 
ــرف الخارجي الذي حارص البلد بحجة  الط
ــا زاد من صمود  ــاً وهذا م ــا سياسي اسقاطه
ــادة اإلنسان  ــة إلب ــاس، فبالنسب ــرب الن وص
ــل فهم فعًال  ــده وإضاعة حقوق الطف وترشي
ابدعوا يف هذا الجانب لكي يدمرون اإلنسان 
اليمني، ولهذا فمجموعة األنشطة التي قمنا 
ــا كنا نقوم بالتواصل  بها واألكرث وعياً عندم
ــرية ونعطيهم  ــات الكب ــض الشخصي مع بع
ــوا شخصيات كبرية يف أوروبا  الرسائل وكان
نلفت انتباهها، واملال الخليجي يستطيع أن 
ــوم بتكثيف الحملة  ــل ولهذا فنحن نق يشتغ
ــض، فنالحظ أن بعض  ــا بشكل فائ ونمشيه
ــل معنا بعض االخوان  اآلراء تتغري ويتواص
ــن  هذا املوضوع وأنه  ــون لنا رسائل ع ويعمل
ــر فينا. ونفهم من بعض الشخصيات أنهم   أث
ــن تأثرنا بموقفكم  ــدون أن يقولوا لنا نح يري
ــوا يف حسابكم أنه نحن أناس  فال بد أن تعمل
ــون نحن برصاحة نقدر هذا الجانب،  إنساني
لكن ظروف وسياسة الدول التي نعيش فيها 

تقيدنا حتى من التعاطف مع قضيتكم.
ــد •  ول ــع  م ــري  األخ ــم  لقاءك

ــيخ.. ما هي املواضيع التي  الش
ــن نتائج  ــا وهل م ــم إليه تطرقت

إيجابية؟
ــاً  ــان مرفوض ــخ ك ــد الشي ــة لول - بالنسب
ــاً لذلك اضطررنا أن يكون  استقباله سياسي
ــه يف مطار  ــد التقيت مع ــه مدنياً وق استقبال
ــة  ــف ساع ــن نص ــرث م ــا أك ــاء وتحدثن صنع
ــل عليك  ــه أنت ستح ــي، فقلت ل ــا وزمالئ أن
ــت الشعب اليمني  ــة التاريخ ألنك جوع لعن
وأجياله ، ألنه موقفك مع اليمن ليس محايداً 
ــدة أن تتكفل بأي يشء ترونه  واليمن مستع
ــا جوانب أخرى فقال  ــت املسألة فيه إذا كان
ــل محايد) وقد  ــخ (أنا أعمل بشك ولد الشي
ــة وهو سعيد  ــا يف الفرتة املاضي ــع أعمالن تاب
بأن هناك لجنة مدنية حيادية تتكلم بمهنية 

ــل يف الفرتة  ــي سأعم ــا أعدكم بأن ــك أن ولذل
ــب برفع الحصار عن مطار  القادمة وسأطال
ــه، فأنا  ــع أن أعمل ــا أستطي ــاء وهذا م صنع
ــذا الجانب إال  ــاً يف ه ــت مرتاح ــة كن برصاح
ــت أن بعض وسائل اإلعالم تشري  أني فوجئ
ــرح مطار صنعاء  ــاك مقايضة يف ط إىل أن هن
ــل  ــن مقاب ــر أو شهري ــب لشه ورصف الروات
ــوات  ــول ق ــدة أو دخ ــاء الحدي ــم مين تسلي
ميناء الحديدة وتحدثنا معه يف هذا الجانب 
ــل املشكلة بمشكلة  ــه ال يمكن أبداً أن تح ألن
ــي بأن هناك  ــد الشيخ، أشعرن أكرب ولكنه ول
غموضاً فقلت بعد اللقاء ال يصلح بأن يكون 
مفوضاً فإذا أوىف ولد الشيخ بوعده باملطالبة 
ــدون  ــاء ب ــار صنع ــن مط ــار ع ــع الحص برف
ــة فنحن نحرتمه وعىل العني والرأس  مقايض
ــان بمقايضة فإن ولد الشيخ يعمل مع  وإذا ك
الطرف اآلخر سياسياً وهو أصبح عدواً ولم 

يعد مفاوضاً وال مندوباً.
سمعنا عن أخبار بفتح مطار • 

ــرى ما مدى  ــدويل.. ت صنعاء ال
مصداقيتها.. ؟

ــب  ــذا الجان ــرب يف ه ــوا أي خ - ال تصدق
ــن مطار صنعاء  ــاً األخبار املتداولة ع ودائم
ــأ من أفكار فسبكية  ــي أخبار غالباً ما تنش ه
ــة أو أفكار تخمينية لبعض  أو أفكار شخصي
األخوان الذين يحبون أن يروجوا ألنفسهم، 
ــا يشعر  ــح إال عندم ــاء لن يفت ــار صنع فمط
ــارج أن  ــل والخ ــي يف الداخ ــان اليمن اإلنس
ــب، ولن  ــو السب ــون وه ــاءه وأوالده يموت أبن
ــن،  اليم ــاء  أبن ــد  ــار إال بسواع ــح املط ُيفت
ــة مثلها مثل أي معركة  فمعركة املطار معرك
ــة محايدة  ــة مدني ــن كلجن ــدود فنح يف الح

ــع جميع  ــان أن نتفاهم م ــدر اإلمك ــا ق حاولن
ــدون لإلرشاف  ــن مستع ــراف هنا فنح األط
عىل مطار صنعاء اإلرشاف املدني فهو مطار 
ــة وهو مستقل ولديه  يخص الرحالت املدني
ــل بمهنية  ــذه اإلدارة تعم ــة وه إدارة مستقل
فما هو مسموح يدخل وما هو غري مسموح ال 
يدخل، فاإلخوان ال يريدون أن يدخل اليمن 
ــوا املواطن اليمني  ــدون أن يجوع يشء ويري

بدون أن يشعروا.
ــارش •  ــل مب ــم تواص ــل لديك ه

ــن  مم او  ــدوان  الع دول  ــع  م
ــة لبيان حجم  ــمون الرشعي يس
ــا  خلفه ــي  الت ــاكات  االنته
ــة، عىل األقل،  الحصار وإمكاني

الحد منها..؟
ــىل  ــت ع آل ــار  الحص ــع  رف ــة  أوًال لجن  -
ــرف وال تتعامل مع  ــل بط ــا أن ال تتص نفسه
ــر الذي  ــي الح ــان اليمن ــرف، فاإلنس أي ط
ــم أنه محايد وأنك  ــر إليه بحيادية ويفه ينظ
ــاة والكارثة  ــار واملعان ــع الحص ترغب يف رف
ــل أن يسري بهذا  ــن اليمني ال يقب عىل املواط
ــاه ، فاإلنسان الذي باع الوطن لم نجد  االتج
ــاك شخصيات يف الخارج  له أي تعاون، فهن
ــا وعندما نعد  ــرص تفاعلت معن ــاألردن وم ب
ــة إىل املجموعة كلها يريدون  املادة اإلعالمي
أن يقولوا لنا ال تقطعوا أرزاقنا ولكن سنعمل 
ــت، وهذا الحظناه يف  ــم من تحت إىل تح معك
ــا يف الداخل  ــارج، أم ــوان يف الخ ــض االخ بع
ــع النظري  ــًال منقط ــا تفاع ــة الحظن الحقيق
وهذا كان يسبب لنا دعماً معنوياً غري عادي 
وذلك من قبل املؤتمر الشعبي العام وأنصار 
الله ولم يسألنا حتى شخص واحد هل انتم 
ــرون املواد  ــع من، فكانوا ينظ ــون أو م حيادي
ــح اليمن،  ــي نطرحها يف صال ــة الت اإلعالمي
ــات منهم سواًء باإلضافة  ولم نر أي مالحظ

أو الشطب ولذلك شعرنا باإلكبار.
ــل اإلعالم •  ــم كيف تعام برأيك

ــع   م ــي  والخارج ــيل  املح
املظلومية اليمنية..؟

ــة رفع الحصار أكرث ما ارهقنا أننا  - يف لجن
ــة تتفاعل  ــة خارجي ــد أدوات إعالمي ــم نج ل
ــة  ــدول العربي ــوات ال ــض قن ــدا بع ــا ع معن
ــم وبعض  ــن واملنار والعال ــاة امليادي ــل قن مث
ــة الحيادية وعىل استحياء،  القنوات املرصي
ــة الكبرية  ــة العاملي ــوات اإلعالمي ــن القن ولك
ــة شخصية  ــرب معرف ــل معنا إال ع ــم تتفاع ل
ــة ألحد أعضاء اللجنة مع قناة  ولعالقة طيب
ــة واألمريكية،  الـ(CCN) والصحف الغربي
ــرى ولكن لألمانة  ــا آفاق وأبواب أخ وفتح لن
ــي األوروبي واإلعالم الرشقي  اإلعالم الغرب
ــي ال  ــا واألمريك ــالم يف أفريقي ــاً واإلع أيض
ــداً إال بكلمات وهو بطبيعة اإلعالم  يلتفت أب
هكذا يعمل وفقا ملؤسسة تجارية وال يعملون 
ــور، واإلعالم الداخيل لدينا  وفق تقارير وص
لم يكن بالشكل املخرضم والذي يستطيع أن 
ــدول الخارجية فوزارة  يصل باإلعالم إىل ال
اإلعالم يف الفرتة األخرية استطاعت أن تبني 
ــة املهمة  ــوات الخارجي ــض األبواب للقن بع
ــد، فنحن يف اللجنة اخترصنا  وهذا يشء جي
املسافة عندما أوصلنا املوضوع عرب النشاط 
ــل االجتماعي  ــرب التواص ــي العادي ع املدن
ــا أن العمل املدني الحيادي املستقل  الحظن
ــع جوانبها هذا  ــة بجمي ــل املشكل ــذي يح ال
يحظى باحرتام كثري من الناشطني ويتحول 
ــري من القنوات واملنتديات اإلعالمية  إىل الكث
ــار والزلنا مقرصين  وهذا يؤخذ بعني االعتب
ــع  ــة رف ــع يف املنظم ــب ونطم ــذا الجان يف ه
ــا نسد الرمق ونحصل  الحصار إذا استطعن

عىل دعم ولو بسيط..  

ولد الشيخ شريك 
يف العدوان وستحل 

عليه لعنة التاريخ 
ألنه لم يكن  محايدا 

األخبار املتداولة عن 
فتح مطار صنعاء 
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