
منذ بداية العدوان والحصار صبيحة 26 مارس 
2015م ورغم االنقسام تجاه قضايا الداخل الذي 
ألقى بقتامته عىل املغرتبني اليمنيني يف الخارج إال 
أن الجاليات كانت وما تزل تقف إىل جانب الوطن 
وإىل جانب اإلنسان - املترضر األول من رحى هذه 
وجد  أينما  الظالم-  الحصار  هذا  وأغالل  الحرب 
بالشتات  العدوان  طالها  التي  اليمن  خارطة  يف 
والدمار والتمزيق، والحصار والفقر والعوز واملرض 
واألوبئة.. هذا ما لفت إليه األخ محمد عبد الحافظ 
ابو املجيل أحد املغرتبني اليمنيني يف والية ميتشجن 
وما  كانت  اليمنية  الجاليات  أن  مؤكداً  األمريكية.. 
الخريية  واملشاريع  التنمية  قطبا محوريا يف  تزال 
منذ  ورصاعاتها  السياسة  أطر  خارج  واالنسانية 
ما قبل تاريخ هذا العدوان والحصار الظاملني بحق 
الفرتة  هذه  يف  الجاليات  ولكن  اليمني..  الشعب 
العصيبة عززت وزادت وترية عملها باتجاه األعمال 
خصوصا  األم،  الوطن  ألبناء  واإلنسانية  اإلغاثية 

الجاليات يف أمريكا..
ميتشجن  يف  كمغرتبني  يخصنا  ما  وأضــاف: 
األمريكية قدمنا حاوية مساعدات طبية تم ارسالها 
الغذائية  املواد  من  أخرى  ومساعدات  اليمن،  إىل 
وألعداد كبرية يف األوضاع االعتيادية أما يف املناسبات 
خالل سنوات الحرب والحصار فإن املغرتبني نفذوا 
وقبل  العيدين..  وكساوي  وذبائح  أضاحي  برامج 
أسابيع دعمنا مشاريع خريية داخل الوطن منها 
فتح مخبز خريي بدعم من املغرتبني لالرس املعدمة 
ومن ال يوجد لهم دخل شهري.. كما قدم املغرتب 
طارئه  حاالت  دعم  يف  مختلفة  مساعدات  اليمني 
أمراض  من  يعانون  الذين  املــرىض  بنقل  وتكفل 
الرسطان والقلب والفشل الكلوي واالمراض الخبيثه 
بالوطن  متعلق  قلبه  املغرتب  ان  كما  الخارج..  اىل 
وبرز يف هذه الظروف عىل مستوى عال من الرتاحم 
االجتماعي.. فنالحظ أن كل مغرتب يمني له جريان 

وأصدقاء لم ينسهم يف ظل هذه األوضاع الكارثية..
دور بارز

ام أحد أبناء الجالية  من جانبه قال صالح النهَّ
من  الصني  يف  اليمنية  الجالية  الصني:  يف  اليمنية 
ابرز الجاليات يف الخارج يف تقديم العون واملساندة 
للعدوان  يتعرض  الــذي  الكريم،  شعبنا  ألبناء 
الرببري والحصار الظالم الذي منع دخول الدواء 
والغذاء واسباب الحياة.. حيث تبذل الجاليات يف 
الوطن  أبناء  مع  الوقوف  يف  حثيثة  جهودا  الصني 
فرضها  التي  الكارثية  الظروف  هذه  حيال  الواحد 
العدوان والحصار.. واكد النهاّم أن أكرث من خمس 
جمعيات خريية شهريه وأسبوعية تتبع جالياتنا 
يف الصني، هدفها تقديم املساعدة لأليتام تتمثل يف 
رعايتهم ومنها يف الجانب الصحي حيث تعمل هذه 
الجمعيات عىل مساعدة ذوي االحتياج، أيضا منها 
ما يختص يف الجانب االجتماعي حيث توفر امللبس 
واملأكل واملرشب للعديد من املحتاجني.. الفتا اىل أن 
كل مغرتب لديه أكرث من عائلة يف اليمن وأصبح هو 
الشخص الوحيد الذي ُيعيل تلك األرس بعد تفاقم 
جميع  وانقطاع  البلد،  داخل  املعيشية  األوضــاع 
استهداف  جراء  والرواتب،  واملساعدات  ــوارد  امل
العدوان ملوارد البلد االقتصادية ونقل البنك املركزي 

إىل عدن..
واضاف: كان لنا كجالية يف الصني مبادرة عاملية 
بفكك  طالبت  الكرتونية  حملة  تنفيذ  يف  تتمثل 
الحصار عن مطارات اليمن.. كون هذا الحصار هو 
أحد  الصعوبات التي تواجه وصول املساعدات إىل 
اليمن او تطيل مرحلة النقل إىل أشهر عديدة يف ظل 
العربي  والصمت  اإلنسانية  املنظمات  دور  غياب 
من  اليمني  الشعب  له  يتعرض  ما  حيال  والعاملي 
الجاليات  جميع  النهام  وناشد  وتجويع..  حصار 
واملنظمات اإلنسانية واألمم املتحدة أن يكون لهم 
موقف إنساني مرشف تجاه قضية الشعب اليمني 
الحصار..  ورفع  الحرب  وايقاف  عنه،  الظلم  ورفع 
ودوليا  امميا  اليمنية  القضية  تهميش  أن  مؤكدا 
تحمد  ال  ــوارث  وك عاملية  أزمــة  يف  يتسبب  سوف 

عقباها..
مساعدات لم تصل

يف  الريايض  املسؤول  العّماري  فائز  الكابنت 
أن  جانبه  من  أكــد  بأملانيا..  اليمنية  الجالية 
بسخاء  الجاليات  تقدمها  قيمة  مبادرات  هناك 
الحسابات  خارج  يمني  انسان  لكل  وخادم  كبري 
حبيسة  تقف  املــبــادرات  هــذه  لكن  السياسية، 
خصوصا  يصل  ال  وبعضها  املطبق  الحصار 
شحنات األدوية واملساعدات الطبية بسبب تعنت 
تواجهنا  حيث  والحصار..  العدوان  تحالف  دول 
مشكلة عدم وصول املساعدات ايل اليمن وتأخرها 
يف الدول العربيه لشكهم يف مرسليها وتحقيقات من 
وايل..؟ وإىل أين..؟! هذه املأساة بحد ذاتها تؤكد ان 
العراقيل امام املساعدات بحد ذاته عمل اجرامي 
هذه  أن  إذ  اإلنسانية،  واألعــراف  القوانني  تربره  ال 
الحروب  من  مترضر  يمني  إنسان  لكل  مساعدة 
العدوانية الخارجية والرصاعات والنزاعات والفنت 

أن  العماري  وأكد   .. وأخــرى  فرتة  بني  تنشأ  التي 
هناك مبادرات ليس فقط من الجاليات وإنما من 
فقد  جماعات  أو  فرادى  سواء  الصديقة  الشعوب 
اليمن  زار  فرنيس  أعمال  رجل  وهو  صديق  يل  ذكر 
وعىل حب كبري للشعب اليمني وأنه أرسل قبل سنة 
حاويتني من املساعدات كلها مواد غذاءيه لألطفال 
اليمنيني ولم تصل حتى اللحظة.. وكلما سأل عنها 
يف مراكز النقل املعنية بإيصالها يردون عليه: "أنه 
تخف.  ال  إيصالها..  سبل  وعن  عنها  البحث  جار 

ستصل"..
وأضاف لألسف الشديد أن األمم املتحدة تعاملت 
مع شعب الحكمة والحضارة والتاريخ تعامًال ال يليق 
بموقعها األممي واإلنساني الذي من أجله أنشئت، 
والتعقيدات  التحديات  هذه  تفاصيل  تدرك  فهي 
التي تقف يف طريق أي مساعدة ترسل إليى اليمن، 
قانوني  غري  الحصار  هذا  ان  جيدا  تدرك  أنها  كما 
وإنما   2216 االمن  مجلس  قرار  يف  له  اساس  وال 
التحالف  هو ترصف أهوج وعدواني من قبل دول 

السعودي اإلماراتي االمريكي.
الجرحى والمرضى العالقون

يف الظروف الحالكة تجد أبناء الوطن يف الخارج 
يعيشون القلق واألىس عىل ما يجري داخل الوطن، 
اللذين  الجائرين  والحصار  الحرب  سنوات  ويف 

يقودهما األشقاء لألسف الشديد عىل اليمن.. تجد 
وطنية  مسؤولية  أمام  نفسها  اليمنية  الجاليات 
وأخالقية يف الهبة باتجاه مبادرات اإلغاثة واألعمال 
تخفيف  يف  املستطاع  بقدر  تسهم  التي  الخريية 
اليمني..  الشعب  عىل  تقع  التي  الكارثية  األعباء 
الجرحى  معالجة  دعم  يف  مساهمتها  عن  ناهيك 
العالقني  ودعم  الكربى  الصالة  جرحى  خصوصا 
من املرىض والطالب واملسافرين عرب سلطنة عمان 
وحــوار  ســالم  ونقط  خــرضاء  كمنطقة  الشقيقة 
وتعايش رفضت املشاركة يف الحرب عىل اليمن من 

منطلق ايمانها بأن الحروب ال تحل املشكالت..
هذا ما أشار إليه رئيس الجالية اليمنية بسلطنة 
قامت  ما  أن  موضحاً  اليمني..  اكــرم  األخ  عمان 
وستقوم به الجالية اليمنية يف السلطنة من أعمال 
خريية ومساعدات إغاثية واستضافات للمسافرين 
عمان  سلطنة  يف  والتعايش  السالم  ترانزيت  عرب 
يأتي يف إطار واجبها الوطني والديني واألخالقي 
مضيفاً:  والحصار..  الحرب  من  املترضرين  تجاه 
مبادرات  السلطنة  يف  اليمنية  الجالية  قدمت  وقد 
متواضعة ما كان لها أن تنجح وتصل إىل الرشيحة 
جاللة  وإنسانية  وحكمة  دعم  لوال  ترضرا  األكرث 
السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان 
السلطات  مبكرا  وجه  حيث  ــاه،  ورع الله  حفظه 
املعنية يف السلطنة الشقيقة بتسهيل كل الصعاب 
والطالب  واملرىض  الجرحي  ومنهم  عامة  لليمنيني 
وجميع املسافرين إىل اقطار العالم عرب عمان التي 

تعد املتنفس الوحيد لجميع اليمنيني..
وأكد اليمني: أن الجالية يف السلطنة ترسل بني 
رشيحة  اىل  وتربعات  انسانيه  معونات  أخرى  فرته 
خصوصا  الوطن  داخل  يف  املواطنني  من  واسعة 
للتدفئة واملالبس والغذاء دون أن يكون هناك إعالم 
وتغطية حرصا عىل األجر ال الشهرة.. داعياً قيادات 
الجاليات اليمنية يف الخارج إىل أن يكونوا يداً واحدة 
وأن يصبوا جهودهم وعالقاتهم الدولية واالنسانية 
باملهجر باتجاه حمالت خريية واغاثية واسعة توفر 
ما ينقص الشعب اليمني من احتياجات إنسانية 
يحتاج اليها الفقراء واملساكني واألطفال يف اليمن.. 
وباألخص املناطق املفروض عليها الحصار الجائر 
األمم  مناشدا  االنسانية..  األعراف  عن  والخارج 
إيقاف  باتجاه  انسانية  بمسؤولية  العمل  املتحدة 
عىل  الحظر  ورفــع  اليمن،  عىل  العبثية  الحرب 
املطارات واملوانئ اليمنية، وإنهاء الحصار الجائر 
اليمنيني  جميع  وعىل  املضطهد..  الشعب  عىل 
وال  صفوفهم،  وتوحيد  والتصالح  للحوار  اللجوء  
سبيل غري ذلك للخالص من هذه األوضاع الكارثية..

المبادرات.. وحجم الكارثة
باألرقام  املؤطرة  االنسانية  الكارثة  لحجم  تبعاً 
حمالت  فــإن  املقدمة-  يف  لها  املشار  املؤسفة- 
وتربعات املغرتبني يف أنحاء العالم، تظل متواضعة 
املبادرات  تلك  روافــد  وتعدد  حجمها  كان  مهما 
الخرية، التي تقدمها الجاليات او املنظمات املدنية 
رجال  بدعم  معظمها  املرتبط  والخريية  اإلغاثية 
الخري من أبناء الجاليات املنترشة يف بلدان الرشق 
معظم  يف  حقيقية  أرقاماً  أصبحت  والتي  والغرب، 
تلك البلدان، خصوصا بعد تزايد أعداد املهاجرين 
فصول  شهدت  التي  األخرية  السبع  السنوات  يف 
والتي  اليمنية  السلطوية  السياسية  الرصاعات 
أفضت إىل التدخل أو العدوان الخارجي عىل اليمن 
فارضاً حصارا جائراً رضب عوامل االقتصاد وموارد 
البلد املالية ومعايش ومصادر حياة الناس اليومية، 
وقفزت  األسعار،  وارتفعت  املرتبات  فانقطعت 
مؤرشات البطالة، مفضية إىل وضع كارثي يدفع بكل 
مغرتب أن يتقاسم لقمة عيشه يف املهجر مع أهله 
وأقاربه يف الوطن املكلوم واملحارص كواجب انساني 

وديني واخالقي..
عبد  السويد  يف  اليمنية  الجالية  رئيس  يقول 
الرحمن الحبابي يف هذا السياق: لقد بذلنا جهداً 
بجمع  قمنا  حيث  املــايض  العام  خالل  مضاعفاً 
التربعات عرب املراكز اإلسالمية واملنظمات اإلغاثية 
مع  بالتنسيق  واستطعنا  السويد..  يف  املتواجدة 
إرسال  االسكندنافية  اليمنية  الصداقة  جمعية 
حملة إغاثية استهدفنا من خاللها أفقر املناطق يف 
أنحاء اليمن.. كما بدأنا حملة أخرى قبل أشهر لكننا 
توقفنا بسبب تصعيد دول التحالف للحصار ومنع 
دخول القوافل اإلغاثية، فصار هذا التصعيد الجائر 
حجر عرثة أمام استمرارية جمع التربعات.. وبالتايل 
ونحن  جوعا  يتضورون  أهلنا  نرى  أن  جداً  يؤملنا 
عاجزون عن إيصال املساعدات.. داعيا امليسورين 
من أبناء الجاليات اليمنية املقيمني خارج الوطن أن 
ال ينسوا ذويهم وأقاربهم عىل األقل فلم يبق أحد 
داخل الوطن إال وقد أصابته الفاقة والحاجة.. وهذه 
هي الظروف الصعبة التي تستوجب زيادة النفقة 
التي حثنا عليها ديننا الحنيف والتي تعد من مكارم 
األخالق.. موضحاً أن األمم املتحدة -بهذا الصمت 
إزاء تصعيد دول التحالف لهذا الحصار الجائر عىل 
صنعاء  مطار  عن  الحظر  رفع  عن  وعجزها  اليمن 

قيم  فقدت  قد  اليمنية-  واملوانئ  املطارات  وبقية 
اإلنسانية ألنها أظهرت العجز عن إنقاذ اليمنيني 
املدنيني من املوت جوعا.. وهي رشيكة يف الوزر برأيي 

إىل جانب دول التحالف..
وناشد الحبابي- باسم كل يمني- األمم املتحدة 
استمرار  عن  الكف  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
التجاهل والتقاعس املشينني تجاه مظلومية اليمن 
وأوضاعها الكارثية وغري املسبوقة يف تاريخ الحروب 
الوضع  تتداركوا  لم  "إذا  بالقول:  مشددا  البرشية، 
تداركه  تستطيعوا  فلن  اآلن  اليمن  يف  االنساني 

مستقبًال"..
شراكة فاعلة

رغم التحديات والعراقيل التي فرضتها ظروف 
العدوان والحصار إال أن هناك مبادرات للجاليات 
اليمنية تستحق اإلشادة، ليس ألنها استطاعت أن 
تخدم اليمنيني سواء يف الداخل عرب برامج إغاثية 
فقرا  األكــرث  الرشائح  ومساعدة  دعم  عىل  ركــزت 
وترضراً كالنازحني واملرىض يف مختلف أرجاء الوطن، 
متصلة  حلقات  تخلق  أن  استطاعت  وألنها  بل 
خارج الوطن عامدًة إىل مساعدة اليمنيني العالقني 
ولم  والطالب،  واملسافرين  املرىض  من  الخارج  يف 
تغفل جانب مكاشفة الرأي العام العاملي بحقيقة 
كارثية  أوضــاع  من  اليمن  تشهده  وما  يجري  ما 
تلك  ومن  الجائرين..  والحصار  للحرب  كاستتباع 
املبادرات ما قدمه رجال الخري واألعمال االنسانية 
أمريكا..  واليات  يف  املنترشة  اليمنيية  الجاليات  يف 
حيث وضعت الجاليات األعمال اإلنسانية من أوىل 
مهامها مركزة عىل املشاركة الفاعلة يف دعم األرس 
النازحة واملترضرة يف العديد من املحافظات اليمنية 
املضيفة لألرس النازحة ال سيما يف أمانة العاصمة 
وذمار وإب والحديدة وحجة واملحويت.. وغريها.. 
وعرب منظمة "األيادي النقية" وهي منظمه خرييه 
يمنيه تعمل يف اليمن ومعرتف بها يمنياً وأمريكياً 
وتعمل بعيدا عن السياسة قريبا من معاناة الشعب 

اليمني..
عالية  فتح  نيويورك  يف  اليمنية  الجالية  رئيس 
قال يف هذا السياق: منذ مارس 2015م أسند إلينا 
رئاسة اللجنه اليمنية األمريكية لإلغاثة يف الواليات 
املتحدة األمريكية وتم التنسيق بني، أبناء الجالية 
الدعم  حشد  وتم  النقية،  األيادي  منظمة  لدعم.. 
املايل عن طريق ورش عمل موزعة يف والية نيويورك 
والية مشجن والية كنريكد والية كاليفورنيا.. وغريها 
لذلك  تبعا  لتقوم  وكندا،  امريكا  يف  الواليات  من 
منظمة األيادي النقية بتوزيع سالل غذائية يف عدة 
محافظات يمنية..  ومنذ ذلك الوقت ننفذ حمالت 
مختلفة منها: مساعده تهامة بصورة مستعجلة يف 
النصف األول من العام ????م، ويف النصف الثاني من 
نفس العام، نفذنا مرشوع توزيع املالبس الشتوية 
والبطانيات والسالل الغذائية بالتنسيق والتعاون 
عطاؤكم  شعار  وتحت  بيدي"..  خذ  "مؤسسة  مع 
والبطانيات  الشتوية  املالبس  توزيع  تم  يدفئنا 
النازحة يف محافظة  الغذائية عىل األرس  والسالل 
الفتا  نجاحاً  حقق  املرشوع  وهذا  وتعز   وإب  ذمار 
فاعيل  من  معنا  املتعاونني  بفضل  ثم  الله  بفضل 
الخري املهتمني يف الجانب اإلنساني، وعيل رأسهم 
الجالية  أن  موضحاً  اللهبي..  نشوان  األستاذ 
للذين  طبية  مساعدات  قدمت  األمريكية  اليمنية 
ليس لديهم القدرة عىل العالج بحيث تنسق الجالية 
اليمنية األمريكية مع املؤسسات الحكومية من أجل 
أن  مؤكداً  العالج..  نفقات  تغطية  يف  مساعدتهم 
إغالق املطارات واملنافذ الربية والبحرية لليمن من 
قبل دول التحالف يف حصارها الجائر عىل الشعب 
اليمني، يعد أبرز الصعوبات التي تواجه الجاليات 
اليمني  للشعب  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  يف 
عامة، رغم جهود املنظمات الدولية التي تعمل يف 
املجال اإلنساني إليجاد خطط بديلة إليصال تلك 

املساعدات.. 
أعمال خريية وانسانية

أحمد  سعيد  األستاذ  واإلنسانية  الخري  رجل 
حيدرة، املؤسس والداعم األول لـ"مؤسسة حيدرة 
الظروف  أن  أكد  اإلنسانية"  والتنمية  للسالم 
هي  اليوم  اليمني  الشعب  يعيشها  التي  الكارثية 
الداخل  يف  الوطن  ابناء  لجميع  صعب  امتحان 
العمل  جهود  تعزيز  منهم  تطلب  حيث  والخارج، 
الخريي واالنساني والتكافل االجتماعي والرتاحم 
الشعب  يعانيه  ما  تخفيف  يف  لالسهام  البيني، 
ينهي  يكاد  الذي  والحصار  العدوان  جراء  اليمني 
عامه الثالث عىل التوايل.. مؤكداً أن مؤسسة حيدرة، 
مؤسسة خريية غري ربحية مسعاها خدمة اليمن 
من  وانطالقا  والصعبة..  القاسية  الظروف  هذه  يف 
2017م   مايو  يف  أنشطتها   املؤسسة  دشنت  ذلك 
وكذلك  واإلنساني  الخريي  العمل  وبمقومات 
التدريب والتأهيل إذ تم تجهيزها بمعامل خياطة 
من  الفتيات  لتدريب  معجنات  ومعامل  متكاملة 
األرس األشد فقراً إلكسابها مهنا يدوية كفرص عمل 

مجدية..

ترأسها يف  التي   - املؤسسة  إن  وأضاف حيدرة: 
اليمن زوجتي الفاضلة األديبة والناشطة الحقوقية 
والتي  املعييض  الرحمن  عبد  سهري  واالجتماعية 
العملية  والرتتيبات  الفكرة  يف  لها  الفضل  يعود 
من  مجموعة  َذْت  نفَّ االغاثية-  والربامج  لألنشطة 
ما  وزعت  حيث  انطالقها  منذ  الخريية  املشاريع 
ألطفال  العيدين  كسوة   2500 إىل   1000 عىل  يزيد 
معدمني ومرشدين ونازحني، من الفقراء يف صنعاء 
توعوية  حمالت  إىل  إضافة  األخرى..  واملحافظات 
صحية يف مجال الكولريا يف صنعاء شملت توزيع 15 
إىل 20 ألف بروشور.. كما دشنت املؤسسة مؤخراً 
برامجها الخاصة بدعم قضايا التعليم والتي تشمل 
اإلسهام بسد العجز القائم يف الكتاب املدريس وفق 
املدرسية،  الحقيبة  وكذلك  املتاحة،  إمكانياتها 
ومساعدة الطالب النازحني عرب برنامج شتاء دافئ 

للطالب النازحني..
من  كمّيات  نبعث  أن  حاولنا  كما  أيضا:  وقال 
لتقوم  امريكا  من  الطبية،  واملساعدات  ــة  األدوي
يقدرون  ال  الذين  املرىض  عىل  بتوزيعها  املؤسسة 
العدوان  لألسف  لكن  العالجات،  كلفة  دفع  عىل 
منافذ  كل  أغلق  املستمر  تصعيده  عرب  والحصار 
الجمهورية اليمنية، يف ظل وضع إنساني كارثي من 
الدمار واألوبئة.. مضيفاً:  كما أنني أعمل حاليا بكل 

جهد ومثابرة لعمل فرع للمؤسسة يف أمريكا ليكتمل 
اليمنيني.  خدمة  يف  وخارجه،  الوطن  داخل  دورها 
خريية  وبرامج  مشاريع  يف  اإلسهام  عرب  داخلياً: 
األكرث  واملحافظات  األمانة  يف  صنعاء  فرع  ينفذها 
فقراً.. وخارجيا: عرب تبني برامج خاصة يف املهجر 
تعنى بمساعدة الطالب واملرىض والجرحى العالقني 
يف الخارج وبرامج لتخفيف معاناة املغرتب اليمني 
اليمنيني من  القرارات األخرية املتصلة بمنع  جراء 

التأشرية إىل أمريكا..
مبادرات حقوقية

اليمنية  الجاليات  عىل  كان  وإعالمياً  حقوقياً 
التي  الدول  يف  خصوصاً  العالم  دول  مختلف  يف 
واالنسانية  الحقوقية  للمنظمات  مركزا  تشكل 
نيويورك   ففي  وفرنسا،  كامريكا  واألممية،  الدولية 
وكندا  امريكا  يف  املنترشة  اليمنية  الجاليات  نفذت 
وقفات احتجاجية متعددة منذ بداية العدوان يف 26 
مارس 2015م.. لغرض مكاشفة الرأي العام العاملي 
بحقيقة ما يجري يف اليمن بعد أن عجزت عن أداء 
اليمني  الشعب  اىل  مساعداتها  وإيصال  دورهــا 
يف  اليمنية  الجالية  رئيس  اكد  هذا  ويف  املحارص.. 
نيويورك فتح عالية: ان الجالية اليمنية األمريكية 
نفذت العديد من املظاهرات والوقفات االحتجاجية 
أمام مكتب األمم املتحدة يف نيويورك, للمطالبة برفع 
الحصار الشامل الذي فرضته دول تحالف الحرب 
البيانات  من  العديد  مصدرة  اليمن،  عىل  الظاملة 
واملناشدات بفتح مطار صنعاء الدويل أمام املالحة 
الجوية وفتح ميناء الحديدة كي تتمكن املنظمات 
إىل  اإلنسانية  املساعدات  إدخال  من  اإلنسانية 
اليمنيون  يتجرعها  التي  املعاناة  لتخفيف  اليمن 
جراء تراجع الوضع الصحي وتفيش مرض الكولريا 

يف معظم املحافظات اليمنية.. 
                  مؤتمرات وندوات دولية

ويف فرنسا ودول أوروبية اخرى لعب الحقوقيون 
اليمنيون دورا الفتا ال سيما يف الفرتة األخرية عرب 
بعضها  املنضوي  الحقوقية  باملنظمات  تواصلهم 
االتحاد  اطار  تحت  أو  املتحدة  األمم  مظلة  تحت 
األوروبي او التكتالت الدولية األخرى، محاولني كرس 
حاجز الصمت الدويل املشني بعد أن خنق الحصار 
واملواثيق  االنسانية  الربتوتوكوالت  لكل  -املَُناِيف 
الدولية- كل مصادر ومسارات الحياة اليومية مانعاً 
وصول املساعدات اإلنسانية إىل املترضرين جراء 
والنساء  لالطفال  القاتلة  العدوانية  الحرب  هذه 
والكهول واملدمرة لكل مالمح الحياة اليمنية وسبل 

العيش وفرص العمل..
الحقوق  عن  للدفاع  ــدويل  ال التحالف  رئيس 
اسماعيل  محمد  الحقوقي  "عــدل"  والحريات 
الشامي عرب يف هذا السياق عن أسفه الكبري للصمت 
الدويل املشني إزاء جرائم الحرب والحصار الظاملني 
اللذين يقودهما التحالف السعودي االماراتي عىل 
الشعب اليمني، يف حرب مفتوحة ال طائل وال هدف 
املدنيني  املجازر ضد  ارتكاب مزيد من  منها سوى 

األبرياء..
يف  السالم  إحالل  أوان  آن  لقد  الشامي:  وقال 
البلد  مقدرات  من  تبقى  ما  عىل  للحفاظ  اليمن 
وااللتفات لبنيان ما دمرته الحرب ومعالجة الكارثة 
اإلنسانية التي يعيشها 25 مليون يمني..  مؤكدا أن 
التاريخ سيسجل أن كارثة املجاعة باليمن وصمة 
عار يف جبني اإلنسانية جمعاء وأنها لم تكن سوى 
يرتكبها  وصامتة  بشعة  إبادة  حرب  لجريمة  أداة 

التحالف السعودي االماراتي.. 
وقال الشامي: لقد طالب التحالف الدويل للدفاع 
املتحدة  األمــم  ــدل"  "ع والحريات  الحقوق  عن 
إدراج  برضورة  والحقوقية  اإلنسانية  واملنظمات 
حرب  جرائم  مرتكبي  ضمن  والسعودية  اإلمــارات 
اإلبادة بحق أطفال ونساء اليمن، وكذلك الحصار 
واضــاف  األساسية..   ــواد  امل عىل  القانوني  غري 
الشامي: كما عقدنا أكرث من ندوة ومؤتمر محاولني 
العام  الرأي  وإطالع  املريب  الصمت  حاجز  كرس 
واملجتمع لإلسهام بوضع حد لهذا التدهور املريع 
بأنها  توصف  والتي  الحاصلة  واملجاعة  والخطري 
أكرب أزمة إنسانيه بالعالم واكرب مجاعة منذ الحرب 
العاملية الثانية حسب وصف األمني لألمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية نفسه.. كما حاولنا عرب سلسلة 
الندوات واملؤتمرات توحيد جهود املنظمات الدولية 
الوضع  لتخفيف  اليمن  يف  والعاملة  الناشطة 
االنساني الكارثي يف اليمن ولفت الراي العام الدويل 
ورفع  الحرب  إيقاف  باتجاه  الضغط  رضورة  إىل 
الحظر عن مطارات وموانئ الشعب اليمني، الفتا 
اىل ان اليمن يعيش مجاعة حقيقية بسبب الحصار 
الخانق املفروض واملخالف لكافة املواثيق واألعراف 

والقوانني الدولية واإلنسانية..

بعد عام هو األسوأ يف األوضاع اإلنسانية والطفولة اليمنية جراء الدمار الذي خلفه العدوان:

ــة ودولية وأممية  ــار وصفت منظمات مدنية عربي ــع املوجع وامللطخ بالدماء والدم ــهادة الواق بش
ــات الحقوقية الدولية واألممية أن  ــوأ عام مر عىل اليمن. حيث تؤكد املنظم ــام 7102م بأنه أس الع
ــانية، بما يف ذلك 3.11 مليون طفل،  ــاعدات اإلنس ــكان اليمن يحتاجون اىل املس نحو 57% من س
ــخص  ــون من انعدام األمن الغذائي، و61 مليون ش ــا ال يقل عن 06% من اليمنيني يعان ــا أن م كم
ــم للخدمات  ــبة، باإلضافة إىل افتقاره ــة املناس ــة واملرافق الصحي ــىل املياه املأمون ــون ع ال يحصل

الصحية األساسية..
ــة، لم تقرص ارتدادتها عىل الداخل فقط، بل القت بظاللها القاتمة وتبعاتها  ــذه األوضاع الكارثي  ه
ــجناء  ــهم -اىل جانب كونهم س ــية عىل املغرتبني اليمنيني خارج الوطن، حيث وجدوا أنفس القاس
ــؤولية تاريخية تجاه  ــبب العدوان والحصار-  امام واجب وطني واخالقي ومس خارج الوطن بس
ــعب اليمني.. حيث قدمت الجاليات اليمنية -رغم كل  ــهام ، الفاعل يف تخفيف، معاناة الش االس
الصعوبات -مبادرات جيدة وملموسة إغاثية وخريية وحقوقية وإعالمية عىل الصعيد الخارجي 

ملكاشفة الرأي العام العاملي والدويل بحقيقة ما يجري يف اليمن..
ــلطت الضوء عىل بعض هذه املبادرات وجدواها مقارنة بحجم  ــياق س صحيفة الثورة يف هذا الس
ــب مجملها يف تعزيز دور الجاليات  ــات التي تواجهها، وكذلك الرؤى التي تص ــة.. والتحدي الكارث
ــار عن املطارات  ــاف العدوان ورفع الحص ــة للضغط باتجاه إيق ــاالت الحقوقية واإلعالمي يف املج

واملوانيء اليمنية.. إىل التفاصيل:
تحقيق/ محمد محمد إبراهيم 

 مبادرات الجاليات.. بني حجم الكارثة وقيود الحصار الجائر

املجلي:
 ما نقدمه يظل 

متواضعا جدًا مقارنة 
بحجم الكارثة التي 

يعيشها الشعب اليمني 
جراء العدوان والحصار

ام: النهَّ
    الجاليات اليمنية يف 

الصني تبذل جهودا 
إغاثية كبرية لكن 

الحصار  حجر عرثة  تجاه 
وصول املساعدات

اليمني :
نجاحنا يف مساعدة 
الجرحى والعالقني 

يعود لتوجيهات جاللة 
السلطان قابوس 

بتذليل الصعاب 
لليمنيني يف السلطنة 

الشامي :
 اليمن يعيش مجاعة 

حقيقية بسبب الحصار 
الخانق خارج كل 

االعراف واملواثيق 
الدولية والتحالف 

املسؤول األول عن هذه 
الكارثة

العّماري:
   هناك مساعدات 

قدمها ابناء الجاليات 
وأصدقاء الشعب 

اليمني لكنها لم تصل 
إىل اليمن حتى اللحظة 

حيدرة:
الجاليات تقدم مبادرات 
كثرية ومشاريع خريية 
تخفف معاناة اإلنسان 

والحصار يحول دون 
وصولها

عالية :
طالبنا ونطالب األمم 

املتحدة واملنظمات 
الدولية بالضعط على 
التحالف لرفع الحظر 

على مطار صنعاء 
واملوانئ اليمنية

الحبايب:
 الجاليات أصبحت أرقاما 
حقيقية يف مختلف دول 
العالم واملغرتب يتقاسم 
لقمة عيشه مع أهله يف 

الوطن املحاصر
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