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الحقوقي  ــي  ــم ــادي األك يــفــنــد  
ذوي  ــال  ــج م فـــي  الــمــتــخــصــص 
ظافر  الدكتور  الخاصة،  االحتياجات 
منصب  حالياً  يشغل  الذي  الوادعي- 
األمين العام للمجلس األعلى لألمومة 
اليمن  في  اإلعاقة  أنواع  والطفولة- 
الى شكلين  متعارف عليهما، كل نوع 
علمية  وأبحاث  دراسات  إلى  يحتاج 
اإلعاقة  األشكال  هــذه  أول  دقيقة، 
طبيعية  ألســبــاب  ــي  وه الخلقية، 
ــارب،  األق زواج  وألسباب  ووراثــيــة 
أكثر  األســر  بعض  في  يوجد  حيث 
انه  النوع  هــذا  ومشكلة  معاق،  من 
بثقافة  محاط  المناطق  من  كثير  في  
أعــداد  فثمة  االجتماعي،  الكتمان 
مسجلة  ليست  المعاقين  من  كبيرة 
هذه  بسبب  المعنية  الجهات  لدى 
المكتسب  الثاني  النوع  الثقافة.. فيما 
أو  : إما ناتج عن حادث ما  هو نوعان 
اليمن  شهدتها  التي  الحروب  بسبب 
ستينيات  منذ  الماضية  الفترات  في 

القرن الماضي وحتى اليوم0
ــبب  الس ــي:  الوادع ــاف  وأض
ــن في  ــم يك ــذي ل ــد وال ــث واألج الثال
ــين  والدارس ــن  الباحثي ــبان  حس
ــة الخدمية  ــزة الحكومي وحتى األجه
ــدوان  الع ــو  ه ــا،  مجاالته ــف  بمختل
ــل  يدخ ــذي  ال ــري  والبرب ــي  الهمج
ــذي  ــي، وال ــى التوال ــع عل ــه الراب عام
ــارة اليمن  ــديد ج ــف الش تقوده لألس
الشقيقة السعودية ومن ورائها أمريكا 
ــبب  ــرائيل.. هذا الس ــا وإس وبريطاني
ــة  ــي مضاعف ــاً ف ــداً محوري ــكل بع ش
ــن، إلى أرقام  ــداد المعاقين اليمنيي أع
ــنوات التي أفرزت  مهولة في هذه الس
ــوادث المرورية  ــرزه الح ــا تف ــر مم أكث
ــوادث األلغام والحروب الماضوية  وح

خالل الخمسين عاماً الماضية..
خلفية تاريخية

ــل واقع  ــي تفاصي ــل الخوض ف وقب
ــة  البداي ــي  ف ــا  آثرن ــي  اليمن ــاق  المع
ــي  التاريخ ــار  المس ــى  إل ــات  االلتف
ــريحة،  ــمي بهذه الش ــام الرس لالهتم
ــينيات القرن  ــذ خمس ــدأ من ــذي ب وال
الماضي ولكن من منظور رعائي وليس 
ــخاص  حقوقي، فتركز االهتمام باألش
من ذوي اإلعاقة البصرية حيث قامت 
ــز المكفوفين في  ــاء مراك الدولة بإنش
صنعاء وتعز شماال وفي عدن والمكال 
جنوبا.. وفي ستينيات القرن الماضي 
ــع الج  ــدم ال ــز يق ــاء أول مرك ــم إنش ت
ــي للمعاقين, ذلك إبان حروب  الطبيع
ــول االهتمام  ــن األهلية.. ولم يتح اليم
إلى منظور رعائي وحقوقي في نفس 
ــئت  الوقت إال في عام 1990 حيث أُنش
ــن لالهتمام  للمعاقي ــة  الوطني اللجنة 
ــخاص ذوي اإلعاقة، ثم  ــوق األش بحق
ــل المعاقين  ــدر قانون رعاية وتأهي ص
ــس  عام 1999م.. وفي عام 2001م تأس
ــي لجمعيات المعاقين  االتحاد الوطن
ــام 2002م، وتقديراً  ــن، وفي ع اليمنيي
ــة  اإلعاق ذوي  ــخاص  األش ــع  لوض
ــن ذوي الدخل  ــرهم م ــوا وأس ــن كان م
ــدوق  صن ــاء  إنش ــّرر  تق ــدود  المح
ــذي قام  ــن ال ــل المعاقي ــة وتأهي رعاي
ــدد  ــي ع ــدوق ف ــروع للصن ــاح ف بافتت
ــار  ــات فضال عن االنتش من المحافظ
ــع  م ــة  العامل ــات  للجمعي ــر  الكبي
ــخاص ذوي اإلعاقة والمدعومة  األش
من الصندوق.. وفي 30 مارس 2007م، 
ــن أول ثمان دول عربية  كانت اليمن م
ــوق  حق ــة  اتفاقي ــى  عل ــت  وقع ــي  الت
ــادق  ليص ــة  اإلعاق ذوي  ــخاص  األش
البرلمان على االتفاقية أكتوبر 2008م 
ــن ممثلة  ــدت اليم ــام 2010 أع وفي ع
بوزارة الشئون االجتماعية وبالتعاون 

ــدوق  والصن ــي  الدول ــك  البن ــع  م
ــتراتيجية  ــة اإلس ــي للتنمي االجتماع
ذوي  ــخاص  األش ــوق  لحق ــة  الوطني
ــود اتفاقية  ــس بن ــة وقد تم عك اإلعاق
ــخاص ذوي اإلعاقة فيها  حقوق األش
ــح دور كل جهة لتنفيذ  حيث تم توضي
بنود االتفاقية.. وفي بداية عام 2014م 
انتهت اللجنة المكلفة بإعداد الالئحة 
ــن إعداد  ــتراتيجية م ــة لإلس التنفيذي
الالئحة على ان يبدأ العمل بها بمجرد 
ــئون االجتماعية  ــر الش ــة وزي مصادق

والعمل عليها.

قوام شريحة المعاقين
ــن االتحاد  ــر الصادر ع يؤكد التقري
ــة المعاقين  ــات رعاي ــي لجمعي الوطن
ــا تتراوح  ــن في بالدن ــدد المعاقي أن ع
ــي  ــن إجمال ــى 13 % م ــتبها 10 إل نس
عدد السكان وبما يعاد 3 ماليين معاق 
ومعاقة.. كما أن 90 % من إجمالي عدد 
ــون  يعيش ــة  اإلعاق ذوي  ــخاص  األش
ــرات  ــذه المؤش ــط الفقر.. ه ــت خ تح
ــا تعكس وضع كارثي  المخيفة بقدر م
ــار.. وتعكس  ــدوان والحص ــه الع فاقم
ــبب  ــبة أو بس ــرات مكتس ــاً متغي أيض
ــرور  الم ــوادث  ح ــباب  كأس ــداث،  أح
ــام، ثم أن  ــارات والنزاعات واأللغ والث
ــروب األهلية  ــا تعانيه اليمن من الح م
ــماال  ــتينيات القرن الماضي ش منذ س
وجنوباً،  ومروراً بحرب صيف 1994م 
ــة  ــة الظالم ــروب العبثي ــم الح ــن ث وم
ــن  ــدة، لك ــة صع ــى محافظ ــتة عل الس
ــب ضرورة إعمال  هذه المعضلة تتطل
البحث العلمي والطبي، إذا ما تحدثنا 
كان  ــي  الت ــة  الطبيعي ــاع  األوض ــن  ع
ــة 26 مارس  ــن عليها قبل صبيح اليم
ــهدت أول طلعة غادرة  2015م التي ش
ــدوان تحالف  ــل ع ــى اليمن من قب عل
ــن وراءهم من  ــد وم ــعود وآل زاي آل س
قوى االستكبار واالستبداد واإلرهاب 

الدولية كبريطانيا وأمريكا ..
التدهور السريع

ــهر األولى للعدوان  ــتة األش في الس
ــى  إل ــدوق  الصن ــرادات  إي ــت  تراجع
ــائه..  إنش ــذ  من ــا  الدني ــتوياتها  مس
ــه من  ــم تحصيل ــا ت ــي م ــغ إجمال وبل
ــبتمبر  س ــى  حت ــدوق  للصن ــرادات  إي
ــار  ملي  1,8 ــو  نح  2015 ــام  الع ــن  م
ــالل الفترة  ــة بنحو 3,9 مليار خ مقارن
 .2014 ــي  الماض ــام  الع ــن  م ــها  نفس
ــي إيراداته وفق  ــدوق ف ــد الصن ويعتم
ــا يتحصله من مصانع  القانون على م
ــجائر فضال  ــركات الس ــمنت وش االس
ــركات الطيران،  عن مخصصات من ش
ــل الحصار والعدوان  أما اليوم وفي ظ
ــوارد  الم ــك  ــطة تل ــت أنش ــد توقف فق
ــلبية  االقتصادية، وألقت بظاللها الس
ــاة وعلى واقع  ــي الحي ــى كل مناح عل
ــد أكثر معاناة  ــريحة التي تع هذه الش
ــار.. غير أن  ــن العدوان والحص في زم
ــريحة هو تفاقم  األخطر على هذه الش
ــص للصندوق  المخص المالي  الوضع 
ــزي  المرك ــك  البن ــل  نق ــة  لحظ ــذ  من
ــار  ــل مس ــدن، وتحوي ــى ع ــي إل اليمن
ــن المركز صنعاء، وكذلك  اإليرادات ع
ــات والشركات  تدمير معظم المؤسس
ــن  م ــدوق  للصن ــة  الداعم ــة  الوطني
ــعودي، إن  ــدوان الس ــران الع قبل طي
ــة  ــفيات الحكومي ــن المستش ــدداً م ع
ــي  ــالج الطبيع ــز الع ــة ومراك والخاص
ــن تقديم  ــة توقفت ع ــازن األدوي ومخ
ــاعدة لذوي  ــزة المس ــة واألجه األدوي
ــاء لعدم  ــي العاصمة صنع ــة ف اإلعاق
ــة المعاقين على  ــدوق رعاي ــدرة صن ق
سداد الديون السابقة لتراجع موارده 
ــي البنك  ــابه ف ــى حدود توقف حس إل

ــس على  ــر الذي انعك ــزي، األم المرك
ــكن  ــن ذوي اإلعاقة في الس الطالب م
الداخلي لعدد من المراكز والجمعيات 
ــام  الطع ــر  توفي ــن  ع ــزت  عج ــي  الت

والمتطلبات المعيشية لطالبها.
وضع كارثي

ــاد  باالتح ــي  القانون ــار  المستش
ــة المعاقين-  ــي لجمعيات رعاي الوطن
ــام ذوي االحتياجات الخاصة  مدير ع
ــه البنيان  ــد الل ــتاذ عب ــة األس باألمان
ــى  ــار قض ــدوان والحص ــال إن الع , ق
ــريحة المعاقين  على كل ما تحقق لش
ــاً إلى أن  ــب.. الفت ــوارد ومكاس ــن م م
ــم تمنع الحكومة  الصعوبات الراهنة ل
ــي من أن  ــع المدن ــات المجتم ومنظم
تولي شريحة المعاقين اهتماماً كبيراً 
ــي أو  ــتوى الرعائ ــى المس ــواء عل س
ــخاص ذوي  ــبة لألش الحقوقي بالنس
ــة ومنظمات  ــن قبل الحكوم اإلعاقة م

المجتمع المدني المحلية.
 وأوضح البنيان في تصريح صحفي 
ــام اليوم ال زال  ــورة) أن االهتم لـ (الث
ساريا وقائماً ولكن هناك ظروفاً صعبة 
ــكان وهو  ــذا الم ــد إلى ه ــت البل أوصل
العدوان والحصار.. مؤكداً أن الحصار 
أثر بشكل كبير على الوضع اإلنساني 
في اليمني، وضاعف معاناة المرضى 
ــفر ومنهم  ــون إلى الس ــن يحتاج الذي
ــن، كما منع  ــن المعاقي ــداد كبيرة م أع
ــذه ضاعفت معاناة  الدواء والغذاء وه

المعاقين.
ــات  ــك التحدي لتل ــاً  ــاف: وتبع وأض
ــي بالغ  ــإن الوضع الحال ــروف ف والظ
ــزة الدولة  ــواء على أجه ــة س الصعوب
ــة المعاقين  ــال رعاي ــي مج ــة ف العامل
ــتوى  ــاالت أو على مس ــي كل المج وف
ــات التي تصل إلى 16 جمعية  الجمعي
ــا  ــز.. منه ــة ومرك ــة أو مؤسس ومنظم
ثمان جمعيات هي : "الجمعية اليمنية 
لرعاية وتأهيل الصم والبكم"، "جمعية 
ــن حركيا"، "الجمعية  وتأهيل المعاقي
ــل المكفوفين"،  ــة تأهي ــة لرعاي اليمني
ــات"، و"جمعية  "جمعية األمان للكفي
ــة  و"جمعي ــات"،  للمعاق ــدي  التح
ــة  و"جمعي ــام"،  األلغ ــن  م ــن  الناجي
ــات الخاصة"،  ــة ذوي االحتياج تنمي
ــرب الواجب"..  ــة معاقو الح و"جمعي
ــة وتأهيل  ــز رعاي ــز "مرك ــن المراك وم
ــالم  ــاء"، "مركز الس ــن صنع المكفوفي
ــة الحركية"، "مركز تنمية ذوي  لإلعاق
ــارش،  ــة"- الحت ــات الخاص االحتياج
ــي  الحالل ــهيد  الش ــل  فض ــد  "معه
ــتقبل  المس ــة  "مدرس ــات"،  للكفيف

ــز  و"مرك ــل"  األم ــة  و"مدرس ــم"  للص
ــة  خطورة لإلعاقة الذهنية"، "مؤسس
رمز للتنمية"، و"مؤسسة خذ بيدي"، 
ــات رعاية  ــاد الوطني لجمعي و"االتح
ــام لرياضة  ــن"، و"االتحاد الع المعاقي
ــة"، واالتحاد  ــخاص ذوي اإلعاق األش
ــتقبل  ــي للصم، و"نادي المس الرياض

لإلعاقة الحركية"..
بصمات مبكرة

أو  ــاء  النس ــاط  أوس ــي  ف ــة  اإلعاق
ــا حاجزاً بين  ــم تقف يوماً م الرجال ل
المعاق ودوره االجتماعي واإلنساني 
ــاك  ــاة، فهن ــي الحي ــتى مناح ــي ش ف
ــع أن اإلعاقة  ــن للمجتم ــات أثبت معاق
ــعال جذوة  ــوى مصدر إلش ــت س ليس
ــادة  ــرار إلف ــح اإلص ــة ومصابي العزيم
ــات  البصم ــرز  أب ــن  وم ــع..  المجتم
ــذا المجال  ــرة في ه ــرقة والمبك المش
ــتاذة/  جمعية هو بصمة الراحلة األس
ــا الله- التي  جمالة البيضاني- رحمه
ــراع التي  ــم و الص ــة األل ــا رحل دفعته
ــل انتزاع حقها و حق  خاضتها من اج
ــالك  ــي امت ــة ف ــة معاق ــرأة يمني كل ام
ــا المرأة المعاقة،  جمعية تهتم بقضاي
فأسست جمعية التحدي وهي إحدى 
ــع ذوي  ــة م ــات العامل ــل الجمعي أوائ
ــة بالمرأة  ــن، خاص ــي اليم ــة ف اإلعاق
ــل الجمعية منذ  ــث تعم ــل، حي و الطف
ــام 1998 في تأهيل وتدريب فتيات  الع
ــة حركية أو  ــاء ممن لديهن إعاق و نس

سمعية أو ذهنية..
ــات  بصم ــن  م ــة  الثاني ــة  البصم
ــة اإلعالمية  ــي هي حال ــاق اليمن المع
والناشطة الحقوقية رجاء المصعبي 
ــعلة  ــت ش ــا ظل ــا إال أنه ــم إعاقته رغ
ــي والرعائي  ــوح الحقوق ــد بالطم تتق
والتشريعي الخادم لشريحة المعاقين 
ــت طموحها إلى  ــن، وقد واصل اليمنيي
ــة ناجحة  ــة حقوقي ــت تجرب أن أسس
ــي  اليمن ــاق  المع ــة  خدم ــي  ف ــت  صب
وبحث مشاكله االجتماعية والنفسية 
ــة العربية  ــة.. وهي المؤسس والقانوني
ــة أهلية  ــان وهي منظم لحقوق اإلنس
ــال  مج ــي  ف ــل  وتعم ــة  حكومي ــر  غي
التوعية والتدريب والتأهيل في مجال 
حقوق اإلنسان بشكل عام وفي مجال 
ــال واليافعين  ــاء واألطف ــوق النس حق
ــخاص ذوي اإلعاقة  ــباب واألش والش

بشكل خاص.

ــاء  رج ــة  والحقوقي ــة  اإلعالمي
ــر  بتقري ــا  زودتن ــي  الت ــي–  المصعب
ــى مفوضية  ــامل ومفصل مرفوع إل ش
ــن عن  ــب اليم ــان – مكت ــوق اإلنس حق
ــن جراء  ــريحة المعاقي ــه ش ــا تعاني م
ــار المفروضين على  ــدوان والحص الع
ــى التوالي،  ــع عل ــام الراب ــن وللع اليم
ــة حقوقية وإعالمية مثقفة  امرأة يمني
ــا.. تحدثت  ــة بعملها وتخصصه وملم
لصحيفة الثورة بغصة كبيرة تجاه ما 
ــكالت،  ــه المعاق اليمني من مش يعاني
ــدوان والحصار  ــرزه الع ــا أف ــاه م وتج
ــاة  ــي معان ف ــرة  كبي ــات  ــن مضاعف م
ــة  ــن.. داعي اليمنيي ــن  ــوام المعاقي وق
المتحدة والمنظمات اإلنسانية  األمم 
ــعي الجاد  ــرورة الس ــى ض ــة إل الدولي
لالنتصار للمدنيين اليمنيين من قوى 
ــاة اليمنيين  ــي دمرت حي ــدوان الت الع
ــة  المحرم ــلحة  األس ــواع  أن ــك  بأفت
ــرورة تعاون  ــددت على ض دولياً.. وش
ــي  الوطن ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــف  وتكات
ــي ومنظمات  اليمن ــاص  الخ والقطاع 
ــي للتخفيف من حدة  المجتمع المدن
ــان  ــى اإلنس ــة عل ــات الكارثي التداعي
ــي وبالذات المعاق الذي ال حول  اليمن

له وال قوة..
منظمات العمل المدني

ــاع  واألوض ــؤس  الب ــهد  مش ــع  م
ــن، جراء  ــها اليم ــة التي تعيش الكارثي
ــم  معظ ــت  أغلق ــار،  والحص ــدوان  الع
ــن الجمعيات  ــات العمل المدني م جه
ــة  األهلي ــات  والمؤسس ــز  والمراك
ــة وكذلك المنظمات  والمدنية المحلي
الدولية  المحلية  والمنظمات  الدولية، 
ــي المجال  ــي تعمل ف ــانية الت واإلنس
ــوي  والتنم ــي  والرعائ ــي  الحقوق
ــريحة ذوي االحتياجات الخاصة  لش
ــو  نح ــاوز  تتج ــي  والت ــن)،  (المعاقي
ــات  - جمعي ــادات  ــة (اتح 350 منظم
ــة ) موزعة  ــات أهلي ــز - مؤسس - مراك
ــة  الجمهوري ــات  محافظ ــع  جمي ــي  ف
ــب تقرير  ــن المديريات.. حس وعدد م
ــة  ــات رعاي ــي لجمعي ــاد الوطن االتح
ــى أن كثيراً  ــار إل ــن، الذي أش المعاقي
من هذه المنظمات توقفت أو تراجعت 
ــطتها  وأنش ــا  أعماله ــتويات  مس
ــار  ــتويات.. فيما أش ــى المس ــى أدن إل
ــة  المؤسس ــن  ع ــادر  الص ــر  التقري
أن  ــى  إل ــان  اإلنس ــوق  لحق ــة  العربي
ــي كانت تقدم  ــة الت ــات الدولي المنظم
ــاً، في  ــت تمام ــكل توقف ــا بش خدماته
ــى اليمن،  ــار المفروض عل ظل الحص

 Handy) كالمنظمة الدولية للمعاقين
ــة  ومنظم  (cupped International
ــة ومنظمة رعاية  ــفام البريطاني اوكس

.Save Children))األطفال
استثناءات الصمود

ــات والظروف  ــذه التحدي ومع كل ه
ــات  ــة مؤسس ــتثنائية، إال أن ثم االس
ــة  قائم ــت  زال ال  ــانية  وإنس ــة  خيري
ــكل أقطاب محورية  وصامدة، بل وتش
ــانية،  ــادرات اإلنس ــا المب ــوم عليه تق
ــادرات الرائدة في  ــن المب ــرة، وم الخي
ــع  ــن تق ــة المعاقي ــم ورعاي ــال دع مج
ــدي التي  ــدارة جمعّية التح ــي الص ف
ــانية  ــال اإلنس ــدة األعم ــتها رائ أسس
ــار إليها آنفاً..  جمالة البيضاني المش
مؤسسة "خذ بيدي التنموية الخيرية 
التي أسسها في العام 2001م مجموعة 
من ذوي الخبرة واالختصاص بقيادة 
ــوية  النس ــال  األعم ــدات  رائ ــدى  إح
ــة  ــتاذة الفاضل ــي األس ــة وه والخيري
ــا الله-  ــل -رحمه ــة أحمد العاق فاطم
ــا وحضورها  ــخرت كل حياته التي س
ــبيل خدمة  ــي في س ــي والعلم المعرف

ذوي االحتياجات الخاصة..
ــف  المل ــذا  ه ــداد  إع ــياق  س ــي  وف
ــذ بيدي  ــة خ ــا مؤسس ــي زرن الصحف
ــكل  ــي حي النهضة بش ــي تعمل ف الت
مستمر رغم قربها من أهداف العدوان 
ــر للمنشآت،  وقصفه البربري المباش
ــر المعاقين  ــن أس ــراً م ــا كثي والحظن
والمعاقين أنفسهم يزورون المؤسسة 
ــن  م ــة  عيني ــاعدات  مس ــتلمون  ويس
ــزة تعويضية من  ــالل غذائية وأجه س
ــا الحظنا  ــز... الخ، كم ــراس وعكاكي ك
ــانية  اإلنس ــطة  األنش ــن  م ــة  مصفوف
ــة،  واالنجازات التي حققتها المؤسس
ــرة  ــاج الصغي ــاريع اإلدم ــك مش وكذل
ــحاً بفضل الدعم  والتي حققت نجاش
ــتمر من قبل المؤسسة وطاقمها  المس
ــات  ــن الفتي ــا م ــي معظمه ــون ف المك

المدربات والمؤهالت..
ــة  مؤسس ــي  ف ــذي  التنفي ــر  المدي
ــدت  أك ــي  اآلنس ــان  إيم ــدي  بي ــذ  خ
ــذ  ــل من ــة تعم ــورة أن المؤسس ـــ الث ل
ــأتها على مجموعة من المشاريع  نش
ــة  والداعم ــانية  اإلنس ــة  الخيري
ــريحة المعاقين سواء على صعيد  لش
أو  ــاعدات  للمس ــمي  الموس ــاط  النش
ــرة  الصغي ــاريع  المش ــد  صعي ــى  عل
ــاعية إلدماج المعاق في  واألفكار الس
ــتعرضة مجموعة من  ــع.. مس المجتم
مشاريع المؤسسة الناجحة في إطار 
ــاريع  ــذا الهدف التنموي، ومنها مش ه
بقاالت وبسطات تعود بالنفع المادي 
على أصحابها المعاقين الذين هم في 

كثير من األحوال كانوا معدمين..
الحكومية  الجهات  ــي  ودعت اآلنس
ــاع الخاص ومنظمات المجتمع  والقط
ــى  ــز عل ــرورة التركي ــى ض ــي إل المدن
ــبة  ــاريع الصغيرة المناس ــم المش دع
للمعاقين القادرين على إدارة مشاريع 
ــم  إدماجه ــأنه  ش ــن  م ــا  ولم ــهلة،  س
ــن ضيق  ــع وإخراجهم م ــي المجتم ف
ــى المجتمع  ــعور بكونهم عالة عل الش

فقط..

الحصار يفاقم مأساة المعاقني اليمنيني بمنع الغذاء والدواء والسفر للعالج(١١--٢٢):):

املعاقون.. الشريحة األكرث معاناة وتضررًا من العدوان والحصار

تحقيق / محمد إبراهيم  

ــهد له للعام  ــهد عدوانا لم يش ــعب اليمني يش ــع على التوالي والش الراب
ــري في  ــر العمق البش ــث طال القصف المباش ــخ مثيالً, حي التاري
ــكان.. لقد  ــزارع وعلى اآلبار في كل م ــاالت في الم ــواق في الص ــازل في األس المن
ــريحة األكثر تضرراً هي  ــرائحه وفئاته العمرية.. لكن الش ــعب بكل ش تضرر الش
شريحة المعاقين، ليس بما تجرعته من معاناة جراء حرمانها من الغذاء والدواء 
والسفر إلى الخارج، فحسب بل بما زاده العدوان في قوام هذه الشريحة معاقين 

جدداً, تجاوزوا العشرين ألف مدني أغلبهم من النساء واألطفال والكهول..
ــر على حلقتين،  ــلط الضوء في هذا التحقيق الذي سينش صحيفة الثورة تس
ــريحة المعاقين  ــة األولى إلى واقع ش ــن اليمنيين, تتطرق الحلق ــة المعاقي قضي
ــرة  ــا ومعاناتها في ظل الحصار والعدوان وجرائم العدوان المباش ــاً وقوامه َخلْقي
في حق المعاق ومقومات رعايته ودور إيوائه.. وجهود منظمات المجتمع المدني 
وأهم المنظمات التي ال زالت صامدة رغم صعوبة الظروف، والمبادرات اإلنسانية 
الداعمة لهذه الشريحة.. بينما تركز الحلقة الثانية على اتساع شريحة المعاقين 
ــر وأهم المجازر  ــاء واألطفال، جراء القصف المباش من المدنيين خصوصاً النِّس

التي أفرزت المعاقين الجدد..  إلى تفاصيل الحلقة األولى من  هذا التحقيق..


العدوان السعودي العدوان السعودي 

ضاعف أعداد املعاقني يف ضاعف أعداد املعاقني يف 
اليمناليمن

الوادعي  :الوادعي  :
شريحة املعاقني تعاين شريحة املعاقني تعاين 

شحة اإلمكانات شحة اإلمكانات 
واالهتمام الذي يرقى واالهتمام الذي يرقى 
إىل حجمها.. والعدوان إىل حجمها.. والعدوان 

والحصار ضاعفا والحصار ضاعفا 
معاناتهامعاناتها

املصعبي:املصعبي:
 نحرص يف مشاريعنا على  نحرص يف مشاريعنا على 
إدماج املعاق يف املجتمع إدماج املعاق يف املجتمع 

عرب مشروع مضمون عرب مشروع مضمون 
االستمراريةاالستمرارية

اآلنسي :اآلنسي :
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