
ــه  كارثي ــن  اليم يف  ــانية  اإلنس ــاع  األوض
ــذا  ــى، هك ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ب
ــتاذ العلوم  ــة – أس ــور عادل غنيم ــدأ الدكت ب
ــران، حديثه وقال:  ــة عم ــية – جامع السياس
ــر مقارنة  ــيئا يذك ــم املتحدة ش ــم تقدم األم ل
ــر بالقضية  ــاني وظلت تتاج بالوضع اإلنس
ــنني بل إن  ــانية اليمنية طوال هذه الس اإلنس
مبعوثها الدويل السابق ولد الشيخ قد ساعد 
ــبوه يف اقناع  ــا من خالل دوره املش يف تفاقمه
ــن باملوافقة عىل نقل البنك  دول مجلس األم
ــزي والذي حرم مليون ومائتي ألف من  املرك
ــن يعولون ما يقدر  ــني مرتباتهم والذي املوظف
ــمه هو ما فاقم من األزمة  ــبعة ماليني نس بس
ــانية بحيث وصل عدد اليمنيني الذين  اإلنس
ــرض حوايل 22مليون  يعانون من الجوع وامل

نسمة.
ــدة إىل اليوم  ــم املتح ــة أن األم ــد غنيم وأك
ــذي تفرضه  ــع الحصار ال ــري قادرة عىل رف غ
ــعودية  الس ــهم  رأس ــىل  وع ــف  التحال دول 
ــاء ومنع املاليني  ــالق مطار صنع حيث تم إغ
ــفر ومات13لف مواطن جراء إغالقه  من الس
ــئ الحديدة  ــديد الحصار عىل موان ويتم تش
والصليف ملنع وصول املساعدات اإلنسانية 
ــابقة  ــة يف س ــفن التجاري ــول الس ــع وص ومن
ــدة تتفرج  ــروب واألمم املتح ــرية يف الح خط
ــي، وأضاف أن  ــعب اليمن عىل مظلومية الش
دول العدوان تتحمل كامل املسؤولية نتيجة 
حصارها لشعب كامل ورضب املوانئ وتدمري 
رافعات املوانئ وتأخري وصول املواد الغذائية 
واملشتقات النفطية والغازية وقطع الكهرباء 
ورضب ابار املياه ومحطات املجاري وانتشار 

االوبئة من كولريا ودفترييا وأنفلونزا.
أكاذيب زائفة 

ــية: األمم  ــوم السياس ــتاذ العل يضيف أس
ــاني  ــم تعاطف مبعوثها اإلنس ــدة ورغ املتح
ــم يقدموا إال القليل تجاه 3ماليني  مع اليمن ل
ــي تدعي  ــعودية الت ــبب هي الس ــازح والس ن
ــاعدات  كمس دوالر  ــني  تقديمها10مالي
ــانية يف تمثيلية سعودية فاضحة إلقناع  انس
ــبب يف هذه  ــع الدويل بأن الجالد املتس املجتم
ــس  ــم يلم ــذ فل ــو املنق ــانية ه ــاة اإلنس املعان
ــاعدات إنسانية من  ــعب اليمني أي مس الش
دول العدوان  وباالخص السعودية  وخاصة 
ــي يصل  ــار الله الت ــيطرة انص ــق س يف مناط
ــمة وما  ــكان إىل 25 مليون نس ــا عدد الس فيه
ــوى تصوير مجموعة من القواطر  يحدث س
ــانية إىل عدن  ــاعدات إنس ــل مس ــي تحم الت
ــليمها لحكومة  ــم تس ــوف ويت ــارب والج وم
ــدة والتي بدورها تقوم ببيعها  الخونة الفاس
ــو غنيمة  ــه يدع ــالل حديث ــواق، وخ يف األس
ــدويل الجديد  ــرب مبعوثها ال ــم املتحدة ع األم
ــر  ــدة إىل النظ ــاني الجدي ــا اإلنس ومبعوثه
ــب  ــح أكاذي ــن وفض ــعب اليم ــاة ش يف معان
ــار صنعاء  ــوة إىل فتح مط ــعودية والدع الس
ــدة والصليف وأهم دعوة هي  وموانئ الحدي
ــف إطالق  ــن برضورة وق ــس األم ــاع مجل اقن
ــعودية وحكومة االحتالل  ــار وإرغام الس الن

ــي تنتهي  ــيايس لك ــول بالحل الس ــىل القب ع
ــو مبعوثي  ــانية كما ندع ــذه املعاناة اإلنس ه
ــزي  ــك املرك ــد البن ــدة إىل تحيي ــم املتح األم
وإقناع أطراف الرصاع بإعادة تصدير النفط 
ــام ملوازنة الدولة والعمالت  والغاز كمردود ه

األجنبية.
الوضع أشد خطورة

ــي –  ــط الحقوق ــي والناش ــول املحام ويق
ــي أظهر  ــعب اليمن ــيس : إن الش ــال العمي كم
ــدوان والحصار  ــن الع ــوام م ــالل ثالثة أع خ
ــم كله وجه  ــر للعال ــطوريا واظه ــودا اس صم
ــارت  ص ــببه  بس ــذي  وال ــح  القبي ــدوان  الع
ــد خطورة،  ــانية يف اليمن أش األوضاع اإلنس
ــتفحل الجوع  ــنوات اس ــىل مدى هذه الس فع
ــري  ــراض بكث ــت األم ــن األرس وفتك ــري م يف كث
ــواد واألجهزة الطبية  ــن فئات املجتمع وامل م
ــن العمل،  ــرض وأغلبها خرج ع ــي بالغ ال تف
ــاهدنا أكاديميني يجمعون  ويضيف قائًال: ش
علب البالستيك لكسب لقمة العيش ألرسهم 
ــاهدنا املرأة تعمل  ــاع املرتبات وش بعد انقط
بنفسها أعماال تثقل الكاهل من أجل اطفالها 
ــاهدنا اطفاال حرموا من التعليم ودخلوا  وش
يف معرتك الحياة وتحملوا مسؤولية أرسهم، 
ــة نفاق العالم  ــاوية نتيج هذه األوضاع املأس
وتجاهله لشعب بأكمله فأملنا وثقتنا يف الله 
ــدوان فرجا  ــا من هذا الع ــده أن يجعل لن وح

ومخرجا ونرصاً مبينا.
فشل ذريع 

ــامي-  ــن جانبه يرى الدكتور محمد الش م
ــبعني التعليمية الثانية أنه  مدير منطقة الس
ــدوان عىل يمن  ــن الع ــنوات م ــالل ثالث س خ
ــا أطناناً من  ــتخدم فيه اإليمان والحكمة اس
ــلحة املحظورة عامليا عىل بلد فقري كي  األس
ــق أي هدف من  ــم يحق ــؤونه، ل ــل يف ش يتدخ
أهدافه بل أنفق مئات املليارات من  يف الحرب 
عىل اليمن كانت كفيلة بنهضة األمة العربية 
ــا  ــا وتعليمي ــا وزراعي ــالمية اقتصادي واإلس

ــا، وأيضا كفيلة بالقضاء  وصناعيا وحضاري
ــكن  عىل األمية والفقر واملجاعة وامتالك مس
ــع أطفال األمة  ــن، وأن تلحق جمي لكل مواط
ــال: إن ما  ــة، وق ــه املختلف ــم بأنواع يف التعلي
ــالل هذه الفرتة هو  حققه تحالف العدوان خ
ــن جميع الفئات  ــف العمالء واملرتزقة م كش
واملكونات ممن يتقاضون رواتب شهرية  ثمن 
ــدوان، كما  ــم لقوى الع ــع كرامتهم وأرضه بي
ــدارس واملعاهد  ــح يف تدمري الطرقات وامل نج
ــزارع  ــة وامل ــات الحكومي ــة واملؤسس املهني
ــازل وقتل  ــف الصاالت واملن ــع وقص واملصان

النساء واألطفال.
ــوى يف   وتابع: لم ينجح تحالف العدوان س
زرع وتمويل الجماعات اإلرهابية يف املناطق 
ــيطرتهم ويف الجبهات وبدعم  ــي تحت س الت
ــب  ــة، إىل جان ــة صهيوني ــاعدة أمريكي ومس
ــن  ــة املواط ــاة وإهان ــادة يف معان ــه زي تحقيق
اليمني يف مطارات العالم أغلبهم من الطالب 
واملرىض، ونجح بحصاره الربي والبحري يف 
ــن بلدانهم  ــلع واملواد املنتجة م ــويق الس تس
ــويقها يف أي دولة  ــن والتي ال يتم تس إىل اليم

اخرى لرداءتها . 
صمود اسطوري

وأشار الشامي إىل ان دول العدوان صنعت 

ــن التجار  ــاً م ــنوات لصوص ــالث س ــالل ث خ
ــني يف الرياض  ــني املوالني لهم والقابع املنافق
ــترياد  ــل يف مجال االس ــن العم ــم م وتمكينه
ــوق داخليا وخارجيا، ورفع  والتحكم يف الس
ــة يف ابتكار  ــة نوعي ــق نقل ــا حق ــعار، كم األس
ــة إدارية وأمنية يف املناطق املحررة كما  أنظم
يزعمون قائمة عىل نظام أشبه ما يكون نظام 
ــروات اليمن  ــب رسقة ث ــات، إىل جان العصاب
ــدواء والغذاء،  ــول ال ــع وص ــجارها ومن وأش
ــات يف محاولة منهم لتجويع  بل وقطع املرتب
وتركيع املواطن اليمني عله يعلن استسالمه 

لها .
ــنوات من العدوان  وقال: إن مقابل ثالث س
ــداد  ــن إع ــطوري لليم ــود األس ــق الصم حق
ــائر  ــز جيش وطني قوي كبدهم  خس وتجهي
ــا، إىل جانب  ــا ومعنوي ــا ومادي ــة برشي فادح
ــرار خالص  ــع واتخاذ الق ــتقالل يف صن االس
ــة،  ــة أمريكي ــعودية اماراتي ــة س دون وصاي
ــدي واإلرصار عىل  ــن الصرب والتح كما زاد م
ــت التضحيات دفاعا عن  االنتصار مهما كان

األرض والعرض والكرامة والعزة.
ــف قوة  ــدوان كش ــأن الع ــه ب ــم حديث وخت
ــهم وقوة  ــر املخلص الش ــأس اليمني الح وب
وبأس املرأة اليمنية الحرة املناضلة الرشيفة 

ــم أوالدها فداء  ــر بتقدي ــة التي تفتخ العفيف
ــق يف مواجهة  ــن الح ــن ودفاعا ع ــذا الوط له
ــرار أن كل  ــني األح ــىل لليمني ــل، وتج الباط
ــه،  ــالل الذي تمارس ــال التدمري واالحت أعم
ــعود غرضه إبقاء  ــه مملكة آل س ــدف إلي وته
ــال وفقريا تابعا لها منفذا  اليمن ضعيفا وهزي
ــش ويقتات عىل بقايا فضالتها  ألوامرها يعي
ــن يكون والنرص  ــة، وهذا ما لم يكن ن ول النتن
ــني الجبناء  ــت أع ــه وال نام ــإذن الل ــب ب قري

واملنافقني.
صمت دويل

ــس الدائرة  ــم – رئي ــال حميد عاص ــا ق فيم
ــارصي: بعد ثالث  ــم الن ــة للتنظي الجماهريي
ــعبنا  ــىل اليمن وش ــدوان ع ــن الع ــنوات م س
ــم  ــدون يف جهاده ــا صام ــنا ولجانن وجيش
ــن  ــم  وع ــم ودينه ــن وطنه ــم ع ويف دفاعه
ــانية  ــم من الظروف االنس ــتقاللهم بالرغ اس
ــة التي يمر بها  ــية والصحية الصعب واملعيش
ــم  ــدوان الغاش ــراء الع ــي  ج ــان اليمن االنس
ــري والجوي  ــربي والبح ــراء الحصار ال وج
ــىل اليمن  ــه دول تحالف الرش ع ــذي تفرض ال
ــعوب العربية  ــق من الش ــل صمت مطب ويف ظ
ــح يمثل  ــدويل الذي أصب ــت املجتمع ال وصم
سياسة الدول املعتدية ، وأضاف إن األوضاع 

ــانية يف اليمن أصبحت سيئة للغاية يف  االنس
ــال اإليواء  ــدواء ويف مج ــاالت الغذاء وال مج
ــن نزحوا  ــوف النازحني الذي ــة يف صف وخاص
ــبب  من محافظاتهم ومديرياتهم وقراهم بس
ــداء ذلك القصف الرببري  قصف  طريان األع
ــازل عىل  ــر املن ــداً ودم ــتنث أح ــم يس ــذي ل ال
ــك الكثري من  ــاكنيها ورشدهم وكذل رؤوس س
املدارس وقتل الطالب، كما أن قصف العدوان 
ــم  ــذاء فاق ــع الغ ــة مصان ــع وخاص للمصان
ــدواء جعل عرشات  ــاع ومنع دخول ال األوض
ــون  ــن يعان ــة م ــرىض وخاص ــن امل االالف م
ــتعصية ومزمنة يف حاالت سيئة،  أمراضاً مس
ــد جعل الكثري من  ــا ان الحرب والحصار ق كم
ــوء التغذية  ــون من س ــال والكبار يعان االطف
ــتقبال   ــا ارضار صحية مس ــتكون له ــي س الت
ــات الدولية  ــا تقدمه املنظم ــع العلم بأن م وم
ــاعدات ال تكفي إال لنسبة بسيطة من  من مس

املواطنني.
صعوبة يف تلبية االحتياجات

ــذي – راصد يف  ــار املاخ ــول بش ــرياً يق وأخ
ــان: إن العدوان  ــي لحقوق اإلنس املركز اليمن
هو الجريمة األكرب وبعدها يأتي الحصار ألنه 
دون مربر وكان عدواناً مبارشاً استهدف وقتل 
ــني والذين وصل  ــا املدني ــن الضحاي ــري م الكث
ــاء  ــال والنس ــن األطف ــم إىل اآلالف م عدده
ــداء من  ــرد اعت ــوى  انه مج ــم س ــس ذنبه لي
ــذه الضحايا  ــة مزعومة فكانت ه أجل رشعي
ــه عىل  ــكل يشء وإطباق ــج ل ــري املمنه والتدم
ــوء  ــكل واضح يف س اليمنيني والذي تجىل بش
ــية  ــة النفس ــال والحال ــدى األطف ــة ل التغذي
ــدم توفري  ــق باملواطن وع ــي تلح ــيئة الت الس
ــة  ــبب أزم ــي تس ــانية والت ــات االنس املتطلب
ــية لدى  ــاكل النفس ــن التوتر واملش ــة م وحال
ــدم وصول األدوية وارتفاع  املجتمع وأيضا ع
ــرية وهي  ــكلة كب ــا هناك مش ــعارها وايض اس
ــادي لدينا مليون وثالثمائة  الحصار االقتص
ــتلمون مرتباتهم وفقدوا الجزء  موظف ال يس
ــوا منه إىل  ــن دخلهم الذي يعتاش الرئييس م
ــا قيمة  ــم تعد له ــة املحلية ل ــب أن العمل جان
ــا إىل أقل من  ــبب العدوان تقريب وانهارت بس
ــاوي  نصف قيمتها مما يعني أن الوضع مأس
ــه يريد  تلبية  ــداً واملواطن اليمني مجرد ان ج
احتياجاته األساسية أصبح صعباً جدا وهذا 

أكرب ما يعانيه املجتمع . 
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استطالع / رجاء عاطف

ــرب الظالمة على قبل  ــي الـ 26 من مارس 2015م  الح ــعودية وبالتحديد ف ــنوات بدأت  الس ثالث س
شعبنا اليمني دون مقدمات ومبررات، معلنة عداونها عليه مباشرة من خالل غاراتها الوحشية 
ــيء  ــاء واألطفال، ولم تكتف بعد بل تطاولت في قصف وتدمير كل ش ــتهدفت المدنيين من النس التي  اس
ــاك كل الحقوق  ــم والحصار وانته ــنوات من العدوان الغاش ــد العظيم ، واليوم ثالث س ــل في هذا البل جمي
والقوانين اإلنسانية كشفت عن سعيها لكسر إرادة الشعب ومحاولة تركيعه ، بخنقه اقتصاديا  إال أنه كان 

مقابل كل ذلك صمود اسطوري رغم معاناة المجتمع اليمني .
تفاصيل أكثر عن األوضاع اإلنسانية في اليمن خالل سنوات  الحصار والعدوان كما يراها بعض المراقبون 

والمتابعون: 

غنيمة:

ماليني اليمنيني يعانون 
الجوع والمرض بسبب  الحرب 

والحصار

الناشط العميسي:

تفاقمت األوضاع المأساوية 
نتيجة نفاق العالم وتجاهله 

لمعاناة اليمنيني 

الشامي:

ثالث سنوات من الحصار 
والعدوان لم يحقق العدو 

فيها سوى المجازر والدمار

حميد عاصم:

مستمرون يف الصمود 
والتحدي رغم األوضاع 

الكارثية للعدوان
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جراء استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر:


