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ــــار يـــخـــنـــق وجــــودهــــم ــــص ـــد الـــحـــيـــاة وح ـــي ـــى ق ـــل ■ مــــرضــــى يــــكــــابــــدون لـــلـــبـــقـــاء ع

ــدة أنموذجًا ــة وصع ــة األرض المحروق ــع سياس ــعودي يتب ــف الس ــا: التحال ــاء أنثروبولوجي ■ علم
عندما شعرت الرياض بكارثتها اإلنسانية في اليمن استعانت بشركات عالقات عامة أمريكية وبريطانية لتحسين صورتها

ــب الــــغــــارات ــب ــس ـــم لـــلـــخـــوف ب ـــه ض ـــّرُ ـــع ــة ت ــج ــي ــت ـــرض ن ـــم ـــال ■ أطــــفــــال ُأِصــــْيـــــــــبــــوا ب

ــل يف إخفاء جريمته  ــام يف العالم ، لكنه فش الرأي الع
ــرث األمري الهمام  ــطنبول الرتكية ، وتع ــي ارتكبها يف اس الت
ــقط القناع عنه  ــقجي ليس ــة الضحية جمال خاش بجث
ــه الحقيقية كمجرم  ــداؤه صورت ــف أصدقاؤه واع ليكتش

متوحش يخلو من أي قيم إنسانية أو دينية . 
ــن اكتوبر 2018 م، يوم ارتكاب الجريمة  ومنذ الثاني م
ــعودي جمال خاشقجي يف قنصلية  بحق الصحفي الس
ــاء ضحيته ومعه  ــطنبول ، واألمري يغرق يف دم بالده باس
ــيطرة عىل عرش اململكة  تغرق أحالمه وطموحاته يف الس

والهيمنة عىل املنطقة العربية .
وبالتوازي مع ذلك هناك نداءات استغاثة ومناشدات 
ــاذ مرىض يرتبص  ــن املنظمات الدولية رسعة إنق ترجو م
ــر كناتج لذلك  ــالزم والكايف وما يتوف ــم املوت بالدعم ال به

يبقى يف أدنى مستوية تلبية الحاجة.
ــت منظمتا الصليب األحمر،  بداية العام 2018م نظم
ــيد  ــة بهدف تحش ــاء فعالي ــدود يف صنع ــال ح ــاء ب وأطب
ــل الكلوي  الدعم املحيل والدويل ملراكز عالج مرىض الفش

يف اليمن.
وجاء يف بيان صادر عن الفعالية إن هذا النداء يأتي يف 
ــة آالف يمني  الوقت الذي يعاني فيه نحو أكرث من خمس

من مرض الفشل الكلوي.
ــة ورجال األعمال إىل  ــت الفعالية الجهات املانح ودع
ــوي التي تعاني من  ــل الكل دعم مراكز عالج مرىض الفش

ــزة باإلضافة  ــدم كفاءة األجه ــواد الطبية وع ــص يف امل نق
ــني الصحيني  ــلم املوظف ــبب عدم تس ــكادر بس ــة ال إىل قل

ملرتباتهم منذ نحو عام ونصف.
ــل  ــار البيان إىل أن بعض مراكز عالج مرىض الفش وأش
ــا نتيجة الوضع الحايل املضطرب  الكلوي، أغلقت أبوابه
ــاك 18 مركزا تعمل يف مختلف  ــالد يف حني مازال هن يف الب

أرجاء البالد وتعاني من قصور كبري.
ــاك صدى للنداء بما  ــال البيان نتطلع أن يكون هن وق
ينعكس يف تخفيف معاناة مرىض الفشل الكلوي يف اليمن 
خصوصا يف ظل الوضع الصحي املتفاقم يف البالد والذي 

بات عىل شفا االنهيار.
ــن إىل توقف الخدمات  ــتمرة يف اليم وأدت الحرب املس
ــة، فيما لجأت عدة  ــآت الطبي الصحية يف %54 من املنش
ــامها  ــفيات عامة إىل خفض أو إغالق بعض أقس مستش
ــبب نقص اإلمدادات الطبية وعجز سلطات األطراف  بس

املتحاربة عن دفع املرتبات منذ أكرث من عام .
ــل الكلوي  ــبة الوفيات من بني مرىض الفش وصلت نس

إىل %25 نتيجة نقص أو غياب الخدمات الصحية
ــادة إىل عالج منتظم  ــل الكلوي ع يحتاج مرىض الفش
ــتني  ــد الحياة، والذي يتضمن عادة جلس للبقاء عىل قي
ــبوعياً. فضًال عن األدوية األساسية األخرى للحفاظ  أس

عىل نظامهم املناعي.
ــيئ، وإغالق مراكز  باإلضافة إىل الوضع الصحي الس

لغسيل الكىل يف اليمن ومعاناة املراكز األخرى باالستمرار 
ــل الكلوي تحديات أخرى  ــل، يواجه مرىض الفش يف العم
عىل رأسها الوضع األمني الذي يجعل رحلة عالجهم من 
منازلهم إىل مراكز غسيل الكىل رحلة محفوفة باملخاطر. 
فضًال عن تكلفة التنقل التي يصعب عىل كثريين تأمينها 
ــات الكيلومرتات للوصول  ــافر مئ وخاصة أن بعضهم يس
إىل املراكز الصحية للخضوع لجلسات غسيل الكىل مما 
يعرضهم أيًضا إىل تعب جسدي وإرهاق. حسيب اللجنة 

الدولية لصليب األحمر..
ــة الدولية للصليب األحمر يف  وقال رئيس بعثة اللجن
ــندر فيت خالل مؤتمر صحايف عقد قبل أيام  اليمن الكس
يف صنعاء، إنه «منذ بدء الحرب يف عام 2015م يتوىف 25% 
ــنوياً. هناك حاجة  ــكىل يف اليمن س ــيل ال من مرىض غس
ــن أن معدل  ــة للتيقن م ــري الرعاية الصحي ــة لتوف عاجل
ــل الكلوي،  ــبة ملرىض الفش الوفيات لن يرتفع أكرث بالنس
ــاً إىل أن «نجاة األالف من  ــن. الفت ــم 4426 يف اليم وعدده
ــيل  ــىل الوصول إىل عالج يتمثل يف غس ــرىض تعتمد ع امل

الُكىل من دون انقطاع وُيعتمد عليه وآمن".
ــاء بال حدود» يف اليمن جون  ويؤكد رئيس بعثة «أطب
بيسيلينك، أن «معظم املرىض املصابني بالفشل الكلوّي 

ــة للتنّقل من أجل  ــدية أو املالي ــون القدرة الجس ال يملك
ــىل العالج، وحتى إذا تمّكنوا من الوصول إىل  الحصول ع
ــل أن ال يقدروا عىل  ــة، فإّنه من املحتم ــٍز يوّفر الخدم مرك
ــرياً من  ــف أّن «عدداً كب ــالج»، ويضي ــات الع ــل نفق تحمُّ
املرىض املصابني بالفشل الكلوّي هم موّظفون حكوميون 
ــاءل فرص  ــهراً، فتتض ــذ 18 ش ــوا أجورهم من ــم يتقاض ل

تلّقيهم هذه الرعاية الطبية املنقذة للحياة».
ــة  ــفيات ملتابع ــارع املستش ــيلينك «ُتص ــع يس ويتاب
عملها، بينما تتعرّض بعضها للغارات الجوية أو القصف 
املدفعّي، ما يضطرّها إىل إغالق أبوابها، ومن بينها مرافق 
منّظمة أطباء بال حدود. إّن االحتياجات الطبية ضخمة 

والوضع مزٍر."
وتتهالك 

ــوم، وأعداٌد كبريٌة  ــيل الكلوي يوماً بعد ي ــزُة الغس أجه
ــتطع الفنيون  ــتخدام ولم يس ــا لم تعد صالحًة لالس منه
ــا التي يصعب  ــدم توّفر قطع غياره ــبب ع إصالحها؛ بس
ــترياَد التالف منها وتركيبها لألجهزة بسبب الحصار  اس

الذي فرضه الُعـْدَواُن عىل اليمن.
ــبب اغالق عدد من املراكز القليلة املتوفر يضطر  وبس
الكثري من املرىض السفر اىل املراكز العاملة ويزداد الضغط 

ــيل الكلوي بمستشفى الثورة  منها اكرث عىل وحدة الغس
ــديد لم يعد يحُصل  ــام بصنعاء، ونتيجة  الزحام الش الع
ــيل، قبل الُعـْدَوان  ــات الكافية للغس املريض عىل الجلس
ا بعَد الُعـْدَوان لم  كان يحصُل عىل 12 ساعة أسبوعياً، أمَّ

يعد متاح له إّال عىل 6 ساعات فقط وبعد شّق األنفس.
ــم أمراض  يقول الدكتور مجاهد البطاحي رئيس قس
ــاء: نقوم  ــورة العام بصنع ــَفى الث ــة الكىل بمستش وزراع
ــاعة، اي  ــيل املفروضة 12س ــاعات الغس بنصف عدد س
ــتطيع تغطية الحاالت وإنقاذ أَْرَواح  6 ساعات فقط لنس
ــب اتخاذ ُكّل  ــانية يج آالف املرىض، فالحصار كارثة إْنَس

الطرق لفكها وزيادة الدعم.
ــن  ــُد م ــُد العدي ــوي يتواَج ــيل الكل ــدة الغس ويف وح
األطفال الذين أُِصْيـبوا بمرض الفشل، وحسب ما تحدث 
ــل  به األطباُء فإن عدداً كبرياً من األطفال أُِصْيـبوا بالفش
الكلوي نتيجة لتعرُّضهم للخوف الشديد أثناء سماعهم 
ــاراُت الُعـْدَوان  ــببها غ ــديدة التي تس ــارات الش لالنفج
ــة، وهنا يصابون بمرض  عىل مختلف املحافظات اليمني

الفشل الكلوي.
ــَفى  ــم أمراض وزراعة الكىل بمستش يقول رئيس قس
ــرار دول التحالف  ــد ق ــه وبع ــاء، إن ــام بصنع ــورة الع الث

ــة والبحرية  ــع املمرات الجوي ــْدَوان) بإغالق جمي (الُعـ
ــكل كبري، وذلك  ــدت املعضالت الصحية بش ــة تزاي والربي

لعدة أسباب :
ــيل الكلوي،  ـة بالغس ــدم دخول املواد الَخاصَّ أوًال : ع
ــزون كاٍف؛  ــا مخ ــد لديه ــز ال يوج ــم املراك ــث ومعظ حي
ــة  ــرتاوح قيمُة جلس ــة، حيث ت ــًة القيم ــا باهظ باعتباره
ــة، ولهذه األسباب  ــيل بني 80 إىل 100 دوالر للجلس الغس
تتوافد الحاالت علينا؛ كوننا املستشفى واملرَكز املرجعي، 
ــا يكفي 50 يوماً؛ ألننا  ــن ال يوجد لدينا مخزون إّال مل ونح

نعمل 210 جلسات باليوم.
ــرَى وكذا  ــز األُْخـ ــن املراك ــرىض الوافدون م ــاً : امل ثاني
ــالج أَْو الزراعة ال  ــفر للع ــري القادرين عىل الس ــرىض غ امل
ــبُء علينا، ويعترب إغالق  ــفر فيزيد الع يتمّكنون من الس

املمرات كارثًة إْنَسانية.
ــوي أكرث من 32  ــيل الكل ــدَد مراكز الغس ــح أن ع وأوض
ــيل  ــرىض 7800 مريض إذا توقف الغس ــدد امل ــزاً، وع مرك
ــة ايل الحاالت املصابة  ٌد باملوت، باإلَضاَف ــع مهدَّ يف الجمي
ــدر 30 – 50 حالة حادة  ــاد التي تق ــل الكلوي الح بالفش
ــتني أَْو أكرث  ــيل جلس ــع املراكز والتي يتم عمل غس بجمي

وتعود إىل حالتها الطبيعية.
ــار الدكتور البطاحي، إىل أن مرَض الكولريا ساهم  وأش
ة يف  ــل الكلوي وَخاصَّ ــكل كبري يف زيادة حاالت الفش بش
ــن  ــكر والضغط وكبار الس ــرىض الذين يعانون من الس امل
ــكىل، وكذلك مرىض  ــرىض املناعية املرتبطة بال وبعض امل
ــن  ــة والذي ــني األوىل والثاني ــوي يف املرحلت ــور الكل القص
ــارََع من تحويل  تحت العالجات التحفظية، فالكولريا س
ــو  ــا ه ــني عالجهم ــة واللت ــة والخامس ــني الرابع املرحلت
ــرية 4000 إىل 5000 مريض، مما  ــبة كب ــيل، وهم نس الغس
ــادة عرشين باملائة من املرىض من دون حاالت  أّدى إىل زي

الوفيات.
وكشف الدكتور مجاهد أن عدَد املرىض تحت الغسيل 
ــحون 40 ألَف  ــرىض املرش ــض وامل ــف مري ــوي 25 أل الدم
ــكري واملرىض املناعية  ــض وهم مرىض الضغط والس مري
ــراز  ــكىل وإف ــات ال ــرىض كبيب ــراء وم ــة الحم ــل الذيب مث
ــة وأُْخـرَى، والذين  ــات الكلوي الربوتني يف البول والتكيس
ــتطيعوا الحصول  ــة ولم يس ــات التحفظي تحت العالج
ــل  عىل العالجات األصلية، ما يؤدي إىل دخولهم يف الفش
الكلوي برسعة؛ وذلك بسبب الحصار الذي يمنُع دخوَل 

العالجات، وهذا سيسبب كارثًة كربى.

35 الف عامل وجدوا أنفسهم يف الشارع بعد فقدانهم 
ــروج 85 مصنعاً عن الخدمة منها ما  ألعمالهم نتيجة خ
تم استهدافها ومنها ما توقفت بسبب صعوبة الحصول 
ــلس عىل  ــام للمنتجات او الحصول الس ــواد الخ عىل امل
ــهم  ــود، وموظفون يف القطاع الحكومي وجدوا أنفس الوق
ــة  ــاف كاف ــزي وإيق ــك املرك ــل البن ــد نق ــات بع ــال مرتب ب
ــا يف الخارج والتي كانت تقدر بمليار  األموال التي يملكه
ــمائة مليون دوالر كافية لتغطية االحتياجات من  وخمس

السلع األساسية لعام كامل.
ــة اإلجراءات  ــار وجمل ــبب الحص ــا تس ــك أيض اىل ذل
الكارثية يف االرتفاع الباهظ يف سعر املواد االستهالكية ما 
زاد من معاناة املواطن، وحسب عضو اللجنة االقتصادية 
ــببات  ــو لحوم كان من تلك املس ــيد أب العليا الدكتور رش
ــاع تكلفة  ــر ارتف ــاره الجائ ــدوان بحص ــا الع ــي خلقه الت
ــفن التجارية،  ــبة للس التأمني عىل أرصفة املوانئ بالنس
ــبب خط  ــش من 20 – 25 يوما بس ــذا طول فرتة التفتي وك
سري السفن الذي ُحدد بالذهاب اىل جيبوتي ثم اىل جدة 
ــي مضاعفة الغرامة  ــودة اىل الحديدة ما يعن وبعدها الع
ــة تأخري لليوم  ــن 15 – 20 الف دوالر غرام ــفن م عىل الس
ــع لقيادات  ــي تدف ــاوات الت ــا اإلت ــاك أيض ــد، وهن الواح
ــفن السلع مليناء  املرتزقة وقوى العدوان ملنح دخول الس
ــرب االقتصادية عىل  ــب الح ــد جوان ــد أح ــدة تع الحدي

ــفن من  ــعب اليمني إىل جانب ما يفرضه مالكي الس الش
ــب مخاطر دخول السفن مليناء  نسب معينة تسمى نس
ــي تؤدي كلها  ــكرية والت ــدة جراء العمليات العس الحدي
ــتنزاف العملة  ــعار، إضافة اىل "إن اس ــاع يف األس إىل ارتف
ــن حصار عىل  ــف العدوان م ــه تحال ــالل ما يفرض من خ
ــدوره إىل ارتفاع قيمتها"،  ــض مدخالت اإلنتاج، أدى ب بع
وكذا منع تصدير املشتقات النفطية الذي كان يوفر جزء 
ــن العمالت الصعبة، كما ال  من حاجة الداخل الوطني م
ــاعدات والقروض قد انقطعت منذ  يمكن تجاهل ان املس

بداية العدوان.
ــعب  ــوأ التوجهات العقابية للش كما ان واحداً من أس
ــة عىل حياة املواطن  ــي والتي ألقت بظاللها القاتم اليمن
ــهيل من  ــة واليته وحكومته بتس ــادي املنتهي ــو قيام ه ه
ــال األمر الذي  ــعودية بطباعة تريليوني ري أمريكا والس

زاد بدوره من تدهور العملة الوطنية.

مسار العدوان
ــكريا  من هنا يتضح أن العدوان عىل اليمن لم يكن عس
ــكري، والثاني  ــارين األول عس ــط لكنه الذي اخذ مس فق
ــك املراقبون  ــاره كذل ــىل اعتب ــو ما اتفق ع ــادي وه اقتص
ــكري  ــار العس ــني اتضح ان املس ــون ح ــة الدولي والساس
ــم تتوقف  ــة إذ ل ــرب االقتصادي ــا يف الح ــا داعم كان ايض

ــم اىل جانب  ــد الدع ــراءات التقييد ليتجس ــد حد إج عن
ــآت االقتصادية عىل  ــتهداف املنش قصف املصانع يف اس
ــة يف املجال  ــات الدولية العامل ــازن املنظم ــا ومخ تنوعه
اإلنساني ومستودعاتها، منها برنامج الغذاء العاملي اىل 
ــر وصوامع الغالل يف مدينة  جانب مطاحن البحر األحم
ــرتاتيجي لعدد  ــي ُتعّد مخزن الغذاء االس الحديدة، والت

من املحافظات اليمنية.
ــىل اليمن  ــا الحرب ع ــي خلقته ــل الت ــذه العوام كل ه
ــببت يف وصول املواطن اىل حافة املجاعة التي حذرت  تس

منها النظمات األممية عىل اختالفها.
امعن العدوان بوضوح يف تضييق الوضع املعييش عىل 
الشعب اليمني وما الحرب املمنهجة عىل العملة اليمنية 
ــار وتجويع  ــذ ألجندته يف إفق ــدوان إال تنفي ــل الع من قب

الشعب اليمني.

ــاني  ــىل الوضع اإلنس ــار ع ــات الحص ــول تداعي وح
ــؤون اإلنسانية يف اكتوبر  ــقة الش قالت ليز غراندي منس
املايض: ان اليمن يشهد أسوأ مجاعة برشية عىل مستوى 
ــاعدات جراء  ــن إيصال املس ــدم تمك ــبب ع اإلطالق ,بس
ــدد 13 مليون  ــوع يف اليمن يه ــة ان الج ــدوان , مضيف الع
ــخص وسيتحول األمر اىل مجاعة لم تحصل منذ 100  ش

عام.
ــعور  ــارت غراندي إىل ان عىل املجتمع الدويل الش وأش
ــة دول العدوان اىل  ــدث يف اليمن , داعي ــل مما يح بالخج

وقف هجماتها الجوية التي تفاقم من معاناة املدنيني.
ــال“ الدولية، أن تحالف  وأكدت منظمة ”انقذوا األطف
العدوان األمريكي السعودي يستخدم التجويع كسالح 
ــة يف تقرير صادر  ــىل اليمن، وطالبت املنظم ــرب ع يف الح
ــبة املسؤولني عن الرضبات  عنها األمم املتحدة، بمحاس
ــددت  ــي أودت بحياة عرشات املدنيني.   وش والقصف الت
ــؤولني عن منع الغذاء  ــبة املس املنظمة عىل أهمية محاس
والدواء عن األطفال، محذرة من أن أكرث من نصف مليون 
ــيموتون جوعا هذا العام يف  ــن الخامسة س طفل دون س

هذه البلدان التي تعاني من نزاعات.
ــس  ــي "كري ــي األمريك ــيناتور الديمقراط ــن الس وش
ــب الكونغرس  ــىل الرياض وطال ــوريف" هجوما الذعا ع م
ــىل األرايض  ــذي تفرضه ع ــار ال ــف الحص ــرك لوق بالتح

اليمنية.

ــوريف" وهو العضو  ــه بالكونجرس ّرصح "م ويف كلمة ل
البارز يف لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إن 
ــتخدم التجويع واألوبئة أسلحة حرب يف  السعودية تس
ــتهدف البنية  اليمن. وأضاف إن حملة القصف التي تس
ــم تكن لتحدث بدون الدعم  ــة للكهرباء يف اليمن ل التحتي

األمريكي.
موريف قدم يف جلسة بالكونجرس أكتوبر املايض صورا 
ــة، ويف رد عىل قول  ــن الكولريا واملجاع ــني يعانون م ليمني
ــعودي، وإنه يعلم ما  ترامب "لدي ثقة كاملة يف امللك الس
الذي يقوم به" قال موريف "حسنا دعني أخربك بما يقوم 
ــالح حرب، وهو  ــتعمل التجويع واألمراض س ــه، إنه يس ب
ــان"، ورفض  ما يعد انتهاكا للقانون الدويل لحقوق اإلنس
ــبب يف األمراض ألجل  ــتعمال التجويع والتس ــوريف اس م

كسب نزاع مسلح.

أزمة مزدوجة
أّن  ــة  األمريكي ــر  نيويورك ــة  مجل رأت  ــا  جهته ــن  م
”السعودية“ واإلمارات تفتعالن أزمة مزدوجة يف العدوان 
ــعودي  ــف الس ــارات التحال ــد غ ــن، إذ تتعّم ــىل اليم ع
ــبب  ــا يتس ــة فيم ــق املدني ــتهداف املناط ــي اس األمريك
ــانية حقيقية تهدد حياة املاليني من  العدوان بكارثة إنس

اليمنيني.
الصحافية جني فريغسون استهلت مقالتها يف املجلة، 
ــها اليمنيون يف  ــن حجم املعاناة التي يعيش بالحديث ع
ــفيات باملرىض  ــث تزدحم املستش ــة صنعاء حي العاصم
ــوء  ــار املجاعة وس ــكالم نتيجة انتش ــن ال ــن ع العاجزي
ــة، الفتًة إىل أن الحرب  ــة وترّدي الخدمات الصحي التغذي
وّلدت أزمة معيشية خانقة يف البالد حتى استفحل الفقر 

باملوطنني.
وتابعت الصحافية األمريكية: باإلشارة إىل أن الحرب 

ــات املتحدة  ــعودية“ وتدعمها الوالي ــي تقودها ”الس الت
أدت لزيادة أسعار الطعام وغاز الطبخ والوقود، مصنفة، 
ــني يمني  ــة مالي ــل ثماني ــل جع ــرص العم ــاء ف إن اختف
ــن إىل أكرب كارثة  ــوع وحول اليم ــون عىل حافة الج يعيش

إنسانية يف العالم .
ــارات الجوية  ــرت الغ ــد دم ــون: ”لق ــت فريغس وأضاف
ــة والتجارة يف معظم املحافظات  للتحالف البنى التحتي
اليمنية كما مارست الرياض عملية تعتيم إعالمي كاملة 
ــان من الوصول  ومنع الصحافيني ومراقبي حقوق اإلنس
ــرات اإلغاثة  ــتهدفها من خالل طائ ــق التي تس إىل املناط

التابعة لألمم املتحدة“.
ــة ”غلوبال رايتس  ورصح وين جورداش مدير مؤسس
كومليانس“ قائًال: إن واشنطن يف عهد الرئيس األمريكي 
ــف  ــالزم للتحال ــي ال ــم األمن ــت الدع ــا قدم ــاراك أوبام ب
ــب ليعقد  ــد ترام ــه دونال ــاء خليفت ــا ج ــعودي فيم الس
صفقات السالح مع ”السعودية“ واإلمارات، مشرياً إىل أن 
الطريان السعودي استهدف املدنيني وحال دون وصولهم 
إىل الغذاء، كما استهدف قوارب الصيادين عىل الشواطئ 
ــالح إىل  ــتخدامها لتهريب الس ــه بذريعة اس ــة الل اليمني
ــري أكرث من مائتي قارب صيد  ــار الله، عالوًة عىل تدم أنص
ــه مجتمع الصيادين من الجوع  يف الوقت الذي يعاني في

وفقر التغذية.
ــتاذة األنرثوبولوجيا مارثا ماندي،  بدورها اعتربت أس
أن تحليل مواقع الغارات التي يشنها التحالف السعودي 
ــرض وراء هذه األهداف، مضيفًة  يف اليمن يفهم جيداً الغ
ــون إن الحوثيني  ــد إىل املناطق التي يقول ــو نظر الواح ”ل
ــن القول إنهم  ــدة، عندها يمك ــا، خاصة صع ــاء فيه أقوي
ــبه سياسة األرض  يريدون وقف الحياة الريفية وهذا يش

املحروقة“.
ــدن  ــة لن ــن مدرس ــدة م ــتاذة املتقاع ــت األس وأضاف
ــعبية يف صعدة  ــواق الش ــم قصف األس ــاد إنه يت لالقتص
ــريًة إىل أنه عندما شعرت الرياض بأثر  بشكل دوري، مش
ــانية يف اليمن استعانت عىل الفور برشكات  الكارثة اإلنس
ــم بأنهم  ــة والربيطانية للزع ــة األمريكي ــات العام العالق

يوفرون املواد الغذائية للمناطق التي يدعون تحريرها.
ــف كتاب (املجاعة واملوت  ويقول اليكس دي وال مؤل
ــي) الذي يحلل املجاعة الحديثة التي من صنع  الجماع
ــرد نقص يف  ــدون أن املجاعة مج ــان "الناس يعتق اإلنس

الغذاء، ولكنها يف اليمن مرتبطة بالحرب االقتصادية."

ــال اليمنيني يف العام ظلت  ــانية يف العالم" الصورة املعربة عن ح ــوأ أزمة إنس عبارة "أس

ــدوان للبنية التنموية  ــلكته قوى الع ــتمرار التدمري املنهج الذي س ــع اس 2018م م

التحتية وسحق املواطن بجملة األنشطة االقتصادية التي صار مفضوحا إنها متعمدة ومدروسة 

ــعبه  ــامل عىل الوطن وش ــني يف إطار العدوان الش ــة عىل اليمني ــن الحرب االقتصادي ــدرج ضم تن

ومقدراته.

ــري الخرباء  ــتوى الصفر.. يش ــن اىل مس ــة للمواط ــدرة الرشائي ــزر انحدر بالق ــادي م ــع اقتص وض

ــون إىل انخفاض نصيب الفرد من الناتج املحيل يف ظل الحرب والحصار اىل  واملراقبون االقتصادي

ــنوات العدوان  ــني باتت تحت خط الفقر يف ظل س ــبة كبرية من اليمني ــا يعني ان نس 290دوالراً م

ويذهب الخرباء اىل ان نسبة الفقر زادت اثر ذلك اىل 80 %.

الشؤون االنسانية:
 على املجتمع الدويل 

الشعور بالخجل مما يحدث 
يف اليمن

الحزب الديمقراطي 
االمريكي:

 السعودية تستخدم التجويع 
واألوبئة أسلحة حرب يف اليمن

ــاوية بعد تزايد رقم بلغ  ــل الكلوي يف العام 2018م ذروته املأس ــال بمرىض الفش الح

ــيل ومواد دوائية  الوفيات بينهم نتيجة ضعف تقديم العالجات الالزمة من غس

ــم عىل البقاء والناجم بدورة عن االنهيار الحاصل يف الخدمات الصحية، وقلة حدة  تعينه

االنعدام العالجات.

ــن اليمني، وصار  ــانية يعاني منها املواط ــفرت عن مآٍس إنس ــات ولّدها الحصار فأس حلق

ــاكل توفر الخدمة آلالف  ــبح املوت مع استمرار مش ــل الكلوي محارصين بش مرىض الفش

ــيط من الوقود ال يفي أبدا بالحاجة لكل  املرىض من نفاذ للمحاليل املطلوبة اىل متوفر بس

الحاالت مرورا بارتفاع أسعار األدوية وأحيانا انعدامها.

الثورة/وديع العبسي


