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كانت  عاما   45 ـ  السندي  إبراهيم  أم 
وحالتها  والسكري  الضغط  من   تعاني 
الصحية  جد حرجة. . فما تلبث أن تسمع 
صوت صاروخ أو غارة جوية هنا اوهناك 
حتى يغمى عليها. .كانت آخرها الغارات 
التي استهدفت الكلية الحربية يف منطقة 
الروضة بصنعاء حيث أن أم إبراهيم كانت 
تقطن يف موقع قريب من مكان االستهداف.  
إبراهيم  أم  الغارات لم تتحمل  .ومن شدة 
وترتجف  شديد   هلع  حالة  يف  ودخلت 
حاولت ارستها اسعافها للمستشفى ولكن 
أمل  والقدر أرسع من  فات  قد  الوقت  كان 
إبراهيم وهي عىل عتبة  أم  الحياة لتتوىف 

املنزل وفق تاكيدات اقارب لها.
فارقت الحياة :

فاطمة محمد ـ 38 عاما ـ ربة منزل وأم 
ألربعة أبناء تقطن يف منطقة حدة بالقرب 
صباح  ابنتها  تقول    .. عطان  جبل  من 
ـ17 عاما ـ طالبة ثانوية : يف العام املايض 
استهدف العدوان جبل عطان بعدة غارات 
هستريية بشكل مفاجئ ونحن نيام لدرجة 
منزلنا  استهدف  القصف  أن  فيها  ظننا 
بصوتها..   ترصخ  مذعورة  أمي  فصحت 

عيايل عيايل.. وهي تبكي .
وتضيف :صعدنا لتهدئتها ولكنه أغمي 
عليها بعد أن ثقل لسانها وتلعثمت كلماتها 
وما إن أسعفناها للمستشفى حتى قالوا 
اىل  فنقلناها  قلبية  بجلطة  أصيبت  إنها 
إىل  تحويلنا  تم  أن  بعد  الثورة  مستشفى 
ظلت  ولكنها  املركزة  العناية  قسم  هناك 
ثالثة أيام فاقدة الوعي وحالها يسوء أكرث 
وأكرث ..لتكون بعدها الفاجعة بأنها توفيت 

وتركت جرحا عميقا ونازفا يف قلوبنا . !!
الحصار

محمد مطهر طفل يف السنة الثانية من 
بتشوه  مصاب  وهو  محمد  ولد   .. العمر 
خلقي يف القلب عندما تنظر اليه  يخيل 
بالكاد  اللون  زرقاء  جثة  امام   انك  اليك 

يتنفس ..
وما أكرث األطفال املشوهني حديثا حيث 
االطفال   تشوه  حاالت  تزايد  أطباء  اعترب 
يصبها  التي  السامة  االسلحة  نتيجة 
يمثل  ..حيث  بالدنا  عىل  العدوان  طريان 
الحاالت  لتلك  نموذجا  محمد  الطفل 
العالج  لتلقي  للخارج  نقلها  يجب  والتي 

بأرسع وقت ممكن قبل ان تسوء حالتها.
ترتك  لم  بأنها  تقول  محمد  الطفل  أم 
مستشفى وال مركزاً صحياً إال وذهبت إليه 
لتنقذ صغريها من شبح املوت ولكن جميع 
األطباء يؤكدون   أن الطفل يجب أن تجرى 

له العملية يف الخارج بصورة عاجلة ..
االقتصادية  والظروف  الحصار  أن  غري 
الصعبة املرتتبة عىل ذلك الحصار الجائر 

كانت حائال دون تحقيق ذلك.
تقطعت   الــعــدوان  صلف  أمــام  محمد 
أنفاسه رويدا رويدا ليفقد مع مطلع هذا 
وهي  أمه  حضن  يف  حياته  الجديد  العام 
يفارق  عينها  قرة  ترى  وهي  أملا  تتقطع 

الحياة بني يديها وال حول لها وال قوة ..
صدمة نفسية 

فؤاد عابد ـ يعول أرسة مكونة من سبعة 
أفراد ..كانوا يعيشون حياة عزيزة مكرمة يف 
محافظة حجة لديه مال ورزق وفري هناك 
ولكن الهجمة الرشسة عىل هذه املحافظة 
نصيبه  فؤاد  نال  والتي  العدوان  قبل  من 
األرزاق  وقطع  والدمار  القصف  من  منها 
العاصمة  إىل  نازحا  ــاره  دي من  ليخرج 
فقدوا  ان  بعد  الحال  بهم  ليسوء  صنعاء 
كل ما يملكون ليصبح عاجزا عن اإليفاء 
بحاجيات أرسته املعيشية وترتاكم عليهم 

الديون ..
يقول اقاربه :لقد مر فؤاد بظروف غاية يف 
الصعوبة واأللم و زادت الخالفات العائلية 
نفسية  حالة  يف  ــل  ودخ زوجته  فطلق 
يرثى لها عازال نفسه عن كل ماحوله بني 
أربعة جدران مفضال املوت عيل مد يده أو 
يف  ميتا  بعدها  ليجدوه  للناس  الشكوى 

غرفة معزولة.
تقارير 

تركز العديد من التقارير الدولية واملحلية 
عىل ضحايا العدوان املبارش دون تسليط 
الضوء عىل الضحايا غري مبارشين من هذا 
مدنية  إحصائية  كشفت  حيث  العدوان 
مستقلة  أن عدد الضحايا املدنيني جراء 
اليمن  عىل  األمريكي  السعودي  العدوان 
بني  ما   35415 بلغ  قد  يوم   1000 خالل 

شهيد وجريح.
وأكدت إحصائية نرشها املركز القانوني 
عدد  إجــمــايل  أن  والتنمية،   للحقوق 
الشهداء املوثقني لديه 13,603 من بينهم 
عدد  بلغ  فيما  امرأة،   2,027 طفًال،   2,887
الشهداء من الرجال 8,689 رجًال،  جميعهم 

من املدنيني.
وذكر املركز أن عدد الجرحى بلغ 21,812، 
بينهم 2,722 طفال، و2,233 امرأة،و 16857 
رجًال، فيما تجاوز عدد النازحني مليونني 

وستمائة وخمسني ألفا.
وكانت اللجنة الوطنية لرفع الحصار هي 
أول جهة تطرقت إىل البحث وتوثيق حاالت 
القتل غري املبارش للعدوان عىل اليمن والتي 

قدرتها بأكرث من ثالثمائة ألف حالة.
اإلبادة غري المباشرة :

الحصار   لرفع  الوطنية  اللجنة  رئيس 
عبدالله شعبان اوضح قائال : لقد تأسست 
هذه اللجنة من أجل إيصال معاناة الشعب 
إبادة  من  له  يتعرض  وما  للعالم  اليمني 

املطبق  والحصار  الغارات  بفعل  جماعية 
عىل أرضنا والذي ضاعف من حدة املعاناة 
وضحايا القتل غري املبارش  جراء حصار  

املطارات ومنع املرىض  من السفر للعالج .
واكد توثيقهم لـ  (66.000) مريض واآلن 
وصل الرقم  إىل (100.000) مريض  مات 
بسبب  توفوا  مريض    (12.200) منهم  
مطار  وإغـــالق  التحالف  دول  حصار 

صنعاء.
وأكد ان هذه املعاناة كانت  الدافع األكرب 
لعمل اللجنة لكي تعمل لفك الحصار عىل 
اليمن وعندما نزلنا نعاين  الواقع امليداني 
واالقتصادية  الصحية  األرضار  ورصدنا 
املواطن  عىل  سلباً  ينعكس  هذا  وجدنا 
العليا  الرشائح  أن   كما  البسيط  اليمني 
ذلك  جــراء  من  تعاني  نفسها  أصبحت 
يرفع  أن  يريد  ممن  يستدعي   أمر  وهذا 
الحصار عن اليمن أن يهتم بهذه الجوانب 
ويتنبه لها وهنا يجب أن أشري إىل موضوع 
لم يتحدث عنه يف اليمن من قبل إال أخوة 
من الذين قابلتهم يف مركز الرصد القانوني 
تقريباً بدأوا بعمل إحصائيات بشكل آخر 
فمثًال عندما نتكلم أنه مات يف الحرب 35 
الحروب  إحصائيات  هذه  نقول  أو  ألفا 
الرقم  هو  الحقيقة  يف  هذا  اآلن  املوجودة 
الذي يموت  لكن  الناس،  أمام  يأتي  الذي 

الغذاء  ونقص  والجوع  الحصار  نتيجة 
والقهر هؤالء مئات  األلم  والدواء ونتيجة 
من  ــرث  أك ـــدون  راص اآلن  فنحن  اآلالف 
السنتني  خالل  كلها  هذه  حالة  ألف   300
املاضيتني تعرضت لإلبادة وهذه األرقام لم 

تصل إىل األمم املتحدة فنحن امام  كارثة.
وبالفعل  الدقة  :نتوخى  شعبان  وتابع 
وجدنا االرقام تجاوزت الـ(300) ألف حالة 
وهناك  الحرب  يف  مبارشاً  موتاً  هناك  ألن 
موتا غري مبارش وهناك إبادة مبارشة وإبادة 

غري مبارشة نتيجة الحصار.
تداعيات وخيمة 

وعن التداعيات الصحية للحصار يقول 
املستشفيات  إىل  ميدانياً  نزلنا  شعبان:  
أدوية  الحاد يف  والنقص  األدوية  ورصدنا 
األمراض املستعصية مثل الفشل الكلوي 
الطبي  الــكــادر  نقص  ورصــدنــا  وغريها 
العالق يف الخارج وهذه كارثة لم ينتبه لها 
من   ، الجانب  هذا  يف  فيلماً  وعملنا  أحد 
لدى  وصحوة  وعي  هناك  يكون  أن  أجل 
الضمري العاملي نحو اليمن وعدم الخضوع  
للمال املدنس وبيع املواطن اليمني  بهذه 
الال اخالقية وحذر من استمرار  الطريقة 
نستطع  لــم  نحن  وقـــال   التغافل  ــذا  ه
السيطرة إىل اآلن عىل مرض الكولريا الذي 
من  الكثري  عليه  تسيطر  أن  استطاعت 
واألربعينيات،  الثالثينيات  يف  الشعوب 
ألن   عليه  السيطرة  نستطع  لم  ونحن 
البلد  حــول  وحصاره  الــعــدوان  تحالف 
الناس يموتون  أكرث  اىل سجن كبري ولهذا 

بسبب هذا الوباء وغريه من األوبئة.
ومىض يقول  : دول العدوان ال  تعلم أن 
حصار املجتمع اليمني يزيد من صموده 
بالحصار  أنهم  يعتقدون  ألنهم  وقوته، 
اليمني  واملواطن  سياسيا،  سيضغطون 
الجانب  يف  و  تختلف،  النفسية  تركيبته 
يحاول  السيايس  املجلس  السيايس 
منطقية  حلول  إىل  الوصول  اإلمكان  قدر 
وعقالنية يف هذا الجانب، وعندما ناقشنا 

لنا  أشــاروا  املتحدة  األمم  من   مسؤولني 
يف  اليمنيني  إخوانكم  زرنا  عندما  بالقول: 
الخارج لألسف هم ال يعملون أي حساب 
حجم  يــدركــون  وال  اإلنساني  للجانب 

الخسائر من حصار هذا البلد  .
مأساة كبرية 

الصحية  الدائرة  يف  اإلعالمي  الناطق 
الحارضي  يوسف  الدكتور  الله  ألنصار 
اعترب أن   ارقام ضحايا القتل الغري مبارش 
ــام  األرق من  الشديد  لألسف  للعدوان 
املنسية والتي التجد اهتمام  رسمي أو عرب 
املنظمات أو حتى الجهات الحكومية ذات 

العالقة .
وقال  : لقد أصدرت  (وزارتــا  الصحة و 
حقوق اإلنسان)تقارير حكومية  تتحدث 
الضحايا   من  اآلالف  ملئات   ــام  أرق عن 
ماتوا بطريقة غري مبارشة نتيجة العدوان 
ومازال  1000يــوم  من  أكرث  منذ  والحصار 
الرقم يف تزايد ولكن لالسف لم يكن هناك أي 
تفاعل بحجم املأساة التي تحصل فمثال 
يموت يوميا 15 شخصا بسبب إغالق مطار 
لتلقي  السفر  استطاعتهم  لعدم  صنعاء 

العالج حسب تقارير وزارة الصحة.
ــدا  وجــود  نحو 94الــف يمني مريض  وأك
ولم  للعالج..  للخارج  سفرهم  االمــر   يتطلب 

يتمكنوا.

مليوني  حوايل  :هناك  قائال  واستطرد 
منهم  التغذية  بــســوء  مــصــاب  طفل 
التغذية  بسوء  مصاب  طفل  700الــف 
بهذه  يومي  موت  وهناك  الشديد  الوخيم 
األسباب وهناك عرشات اآلالف من حاالت 
من  الخوف  بسبب  حصلت  اإلجهاض 
القصف أو سوء التغذية أو انعدام األدوية 
حصلت  كبرية  تشوه  حاالت  أيضا  هناك 

نتيجة األسلحة املحرمة دوليا.
بسبب  موت  :هناك  الحارضي  وتابع 
حيث  املياه  تلوث  بسبب  انتقلت  أمراض 
تقدر منظمة اليونيسف أن هناك 22مليون 
وهذا  نظيف  ماء  عىل  يحصلون  ال  يمني 
أهمها  عديدة  ــراض  أم ظهور  إىل  أدى 
الكولريا التي سجلت الوزارة خالل الفرتة 
السابقة أكرث من مليون إصابة تويف منها 
أكرث من 3االف مصاب وغري ذلك ألسباب 
ورشاء  العالج  صعوبة  أو  األدوية  انعدام 
األدوية نتيجة نقل البنك املركزي إىل عدن 
والذي حرم املوظفني جميعا يف اليمن من 

رواتبهم منذ18شهرا تقريبا وغري ذلك.
وبني : أن املأساة كبرية والتعاطي معها 
واملسؤولية  املأساة  حجم  إىل  يرتقي  ال 

يتحملها الجميع.
إجرام مضاعف  

الصحة   وزيــر  نائب  يقول  جهته  من 
ارتكب  لقد  املداني:   عبدالسالم  الدكتور 
العدوان مجازر وحشية كبرية بحق أبناء 
شعبنا سواء باالستهداف املبارش املمنهج 

أو غري املبارش.
وأوضح أن الوزارة رصدت أكرث من 200 
ألف حالة لطفل وأمرأة قتلوا بطريقة غري 
مبارشة منذ بدء العدوان عىل اليمن وان كل 
تلك الترصفات الال إنسانية قابلها الشعب 
اليمني  الصامد بدروس من الثبات والعزة 
وفقره  حصاره  رغم  والصمود  والكرامة 
ومرضه وتفيش األوبئة يف أرجائه إال أنه كان 
أقوى وأعظم. وسيبقى كذلك حتى يحقق 

النرص واالستقالل.

١٠٠ألف مريض 
ممنوعون من السفر 
للعالج يف الخارج عرب 

مطار صنعاء تويف منهم 
١٢الف مريض

مئات اآلالف يموتون 
بصورة غري مباشرة 

ضمن سلسلة 
العدوان لرتكيع 
الشعب وإذالله

300300  ألف يمني قضوا على مذبح القتل غري املباشر للعدوانألف يمني قضوا على مذبح القتل غري املباشر للعدوان
ــارش يف اليمن من  ــا القتل املب ــة برصد ضحاي ــة والدولي ــن املنظمات الحقوقي ــد م ــغل العدي تنش
ــل. .وفقا إلحصاءات هذه  ــية..  والتي وصلت ألكرث من 35 ألف قتي ــارات العدوان بصورة أساس غ
ــن الذي يفوق تلك األرقام  ــد يهتم لرصد  ضحايا القتل غري املبارش يف اليم ــات.. لكن ال اح املنظم
ــادر حقوقية إىل أن   ــورة" من مص ــت عليها "الث ــري معلومات حصل ــة حيث تش ــا مضاعف أضعاف
حاالت القتل غري املبارش التي تسبب بها العدوان جراء الحصار والقصف الجوي وشحة الدواء 
ومنع السفر للخارج تتجاوز الـ 300 ألف شخص .. ما يؤكد حلول كارثة وأزمة انسانية هي األكرب 
اليوم عىل املستوى العاملي.. يف وقت يلجأ فيه تحالف العدوان اىل تسطيح الواقع وذر الرماد عىل 
عيون الرأي العالم العاملي من خالل إعالناته الرتويجية لحمالت اغاثة إنسانية وفتح للموانئ..

التتحقق عىل أرض الواقع.. يف هذا التحقيق نتابع الصورة املأساوية عن كثب:

إدارة التحقيقات

¶عشرات اآلالف من حاالت اإلجهاض والتشوهات سببها  الخوف من القصف أو سوء التغذية أو انعدام األدوية ¶عشرات اآلالف من حاالت اإلجهاض والتشوهات سببها  الخوف من القصف أو سوء التغذية أو انعدام األدوية 

حاالت األمراض المزمنة والسرطان.. تحتل المقدمةحاالت األمراض المزمنة والسرطان.. تحتل المقدمة
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