
70 % انعدام الغذاء
عىل  املفروض  والحصار  العدوان  فاقم 
مستويات  إىل  اإلنساني  الوضع  اليمن 
خطرية بعد تدهور النشاط االقتصادي، 
وارتفاع األسعار بما يفوق القدرة الرشائية 
للمواطنني، وانهيار قيمة العملة الوطنية، 
وتعرث الرواتب حد التوقف ، وتجاوز نسبة 
البطالة 60 %، وتجاوز نسبة انعدام األمن 

الغذائي 70 %.
الخانق  الحصار  قبل  ما  اليمن  كان 
حني  يف  الغذاء  من   %  90 نحو  يستورد 
عن  تقارير  العدوان  تأييد  قنوات  تفربك 
رفع الحصار وتقديم مساعدات إنسانية 
فيما ال أحد يقدم شيئاً وإن رفعوا الفتات 

اإلنقاذ الزائفة.
أفقر دول العالم

دول  ست  أفقر  ضمن  اليمن  ويصنف 
من أصل 118 دولة يف العالم وفقاً لتقرير 
الجوع العاملي 2016م الصادر عن املعهد 
الغذائية،  السياسات  لبحوث  ــدويل  ال
وجاء ترتيب اليمن يف املركز 160 من بني 
البرشية  التنمية  لتقرير  وفقاً  دولة،   188

2015م.
يف  ورشكــاؤهــا  املتحدة  ــم  األم وكانت 
املجال اإلنساني قد وعدت أواخر ديسمرب 
املايض بتخصيص مبلغ 2.96 مليار دوالر 
اليمن  يف  الفقراء  حياة  إلنقاذ  2018م  يف 
الحياة،  قيد  عىل  للبقاء  يعانون  الذين 
وتنفيذ برامج إنسانية يف أماكن تجمعات 
النازحني واألحياء الفقرية التي تشكو من 

املبارش  العدوان  طــريان  قصف 
املجاعات،  من  وتعاني   ،

أمراٍض مزمنة،  وتفيش 
ــة ،  ــل ــات ـــة ق ـــئ وأوب

وحرمان مهلك.
أسوأ أزمة 

إنسانية
املــــنــــســــق 
للشؤون  املقيم 
اإلنسانية لألمم 
جيمي  املتحدة 
يك  ر لد كغو ما

ــد أن  ــد أك ــان ق ك
تشهد  الــيــمــن 

إنسانية  أزمــة  أســوأ 
وقال  يفتعلها برش، 

الحياة  رشيــان  لكنها  الحل 
بيان  يف  موضحاً  املتبقي، 
أن جيال كامال ينشأ يف ظل 
حيث  والحرمان  املعاناة 

مليونني  أن 
ــي  ــت ــائ وم

ألــف 

التغذية الحاد والخطري، فيما بلغ معدل 
سوء التغذية املزمن (التقزم) 47 %؛ وهو 
ما يؤثر عىل نمو الطفل وقدراته العقلية 
مناعته  لضعف  املــوت  ًلحافة  ويدفعه 

حسب تحذيرات األطباء.
22 مليونًا بحاجة لمساعدات

وتشري وثيقة صادرة عن مكتب 
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
 22 نحو  أن  إىل  اإلنسانية 
نسمة  ــف  أل و200  مليوناً 
بحاجة  مليوناً   27 أصل  من 
طارئة،  إنسانية  مساعدات 
ثمانية  يعاني  هــؤالء  بني  من 

ماليني و400 ألف مواطن من انعدام األمن 
مخاطر  يواجهون  إذ  الحاد،  الغذائي 
املجاعات  هاوية  إىل  باإلنزالق  متزايدة 
بفعل عدوان يرتكب آالف املجازر، دون أن 
يحرك ما يحدث من توحش، إنسانية 7.6 

مليار إنسان.
تواطؤ دويل

تشدقت  لطاملا  التي  املنظمات  وحتى 
من  كبرياً  دعماً  وتلقت  اإلنسان  بحقوق 
لم تكن  الدوليني تبخرت وكأنها  املانحني 
فيما تحاول األمم املتحدة أحياناً تلميع 
صورة السعودية أمام التاريخ واملستقبل 
- بعد ارتكابها مجازر شنيعة راح ضحيتها 
يف  الشامل  الــدمــار  بصواريخ  اآلالف 

شعبية  وأسواق  عزاء  مجالس  تجمعات 
رغم  طفل  آالف   6 منهم  سكنية  وأحياء 
دعوة مجلس األمن إلجراء تحقيق للتأكد 
مما تسميه "ادعاءات" ارتكاب السعودية 
غافل  األمن  مجلس  وكأن  حرب،  جرائم 
عن كل ما يجري وال يعرف شيئاً عن بيع 
دولياً  محرمة  أسلحة  وبريطانيا  أمريكا 
األمن  مجلس  دول  وترفض  للسعودية، 
باعتبار  التحقيق  إجــراء  ملراقبني  وفقا 
لليهود  الكيان السعودي حليفاً أساسياً 
الذهب  مناجم  عىل  مسيطر  أنه  حيث 
ومشارك  اإلرهاب  وداعم  النفط  وحقول 
الرشق األوسط واحتالل ونهب  يف تدمري 

ثروات الوطن العربي.

إعاقة االغاثة
تظل الحقائق واضحة كضوء الشمس يف 
وضح النهار رغم ترسانة التزييف واإلرهاب 
ومن لم يحرك ساكناً يف املجازر لن يحرك 
محدود  دور  باستثناء  اإلغاثية  منظماته 
ملنظمات دولية لم تبع إنسانيتها وضمريها 
يعرقل  من  هناك  أن  تتفاجأ  لكنها  كلياً 
وينهب مساعداتها اإلنسانية وسط تبادل 
وحصار  الطرفني  بني  التخوين  اتهامات 
عدو ال يلتزم باملواثيق وال يعرتف بحقوق 
اإلنسان، واحتياج هائل يفوق أضعاف ما 
غذائية  مساعدات  من  املنظمات  بحوزة 
ودوائية كما أن منظمات األمم املتحدة تقر 
بأن املستشفيات يف اليمن تكاد تكون خالية 
إال من املرىض والجرحى وجثث املوتى بعد 
مستويات  اإلمكانيات  يف  العجز  بلغ  أن 
خطرية حد إغالق أغلبها بعد خروجها عن 
الخدمة كلياً وبعد تعرضها للقصف املبارش 
وتبعات  الغارات  جراء  أغلبها  ترضر  أو 

حصار دول العدوان وحربها االقتصادية.
اإلغاثية  املــســاعــدات  شحة  ورغــم 
أنها  إال  واإليوائية  والدوائية  الغذائية 
فيه  غابت  زمن  يف  يحترضون  ملن  املنقذ 
اإلنسانية  ضمري  ومات  الدولية،  العدالة 
األممية  واملواثيق  الدويل  القانون  وبات   ،
املنظمات  تتداولها  زائفة  شعارات  مجرد 
ومعهم  سعود  آل  ليواصل   ، الدولية 
املجرمون واللصوص ارتكاب جرائم حرب 
اليمنيني  بحق  جماعية  إبــادة  وجرائم 
داخل الوطن وخارجه .. لكنها لن تسقط 
جبني  يف  عار  وصمة  وستبقى  بالتقادم، 
اليمن  أطــفــال  وسيبقى  اإلنسانية، 
االنموذج األسطوري والفريد للصمود يف 

هذا العالم "امليت".

0505 تحقيقات

ــهدوا هول الدمار وأنني الفراق، وفاجعة أطفال  ــتقبل لعله يأتي زاهراً بعد أن تجرعوا املعاناة والحرمان، ش ــون عىل هامش الحياة يف وطن يرزح تحت العدوان والحصار ، يف انتظار قدوم املس يف عمر الزهور يعيش
املوت.

صغار يتضورون جوعاً، يتكورون عىل أجسادهم النحيلة من قسوة الربد والفقر والعدوان والحصار، يبحثون عن بقايا ممتلكات لم تحرتق، يفتشون يف الشوارع عن مخلفات كوقود لتحضري األرز ورغيف خبز ، وينتظرون 
يف طوابري الغاز واملياه تحت شمس الظهرية ويف ذروة ليايل الشتاء الباردة كسباً للمال .. وهناك من يقتات من النفايات وفقاً لواقع فقر مدقع، وتوثيق حي بالصوت والصورة بثته وكالة رويرتز يف يناير ليشاهده برش يفتقرون 

لإلنسانية.
وحتى املنظمات الحقوقية واإلغاثية الدولية تبيع ضمريها وتنسف أهداف وجودها بحفنة مال سعودي مدنس يف ما ترشع الدول قوانني ومواثيق لصون " الحقوق والحريات" ظاهرياً لكنها تقتل اإلنسان وتنتهك حقه يف 

الحياة إن تعارضت مع سياساتها الخبيثة.
ولكن ماذا بعد أن يموت األطفال جوعاً يف وطن غني بالرثوات انهكه الحصار ودمار العدوان املتواصل منذ 3 سنوات!

الثورة/ سارة الصعفاين

■ األمم المتحدة : آالف القتلى والجرحى من األطفال يف اليمن بقصف الطريان وماليني الجوعى والمرضى جراء الحصار
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