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بان كي مون: الحرب الجوية والبرية قتلت آالف اليمنيين 

٨٠٪ من السكان بحاجة ماسة الى المساعدات

دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي  
مـــون، "جميع األطــــراف الــمــتــورطــة في 
الصراع في اليمن سواًء من داخل وخارج البالد"، الى 
وقف األنشطة العسكرية وحل جميع الخالفات من 

خالل الممارسات السلمية.
وفي إحاطة للصحفيين -االربعاء- أعرب السيد 
بان كي مون عن القلق إزاء تصاعد األزمة في اليمن، 
ــا الى  وقــال: "القصف الجوي والــحــرب البرية أدي
قتل اآلالف من المدنيين وتدمير البنى التحتية 

الحيوية".
وأضاف امين عام االمم المتحدة " "هناك أكثر 
من ٢١ مليون شخص- أي ما يزيد عن ٨٠٪ من 

مجموع السكان- في حاجة ماسة إلى المساعدة 
لتلبية احتياجاتهم األساسية، ومع ذلك ال يزال 
الــوصــول اليهم مــحــدودًا للغاية وهــو أمــر غير 

معقول". 
وتــابــع قــائــًال " إنــنــي أشــعــر بالقلق إزاء تزايد 
التصعيد، واالنتهاكات المستمرة للقانون الدولي 
اإلنساني وحقوق اإلنسان واآلثار المترتبة على ذلك، 

والتي يمكن أن تزعزع االستقرار في المنطقة".
وأكد السيد بان كي مون على أن مبعوثه الخاص 
إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في المنطقة 
ــن أجـــل اســتــئــنــاف العملية  ــواصــل جــهــوده م ي

السياسية.

منسق األمم المتحدة للشئون االنسانية:

 أكثر من ٢٣ ألف قتيل وجريح في اليمن منذ أربعة أشهر

مملكة «داعش» العظمى

قال منسق األمم المتحدة  
للشئون اإلنــســانــيــة في 
اليمن، جوهانس فــان ديــر :إن 
أكثر من ٢٣ ألف يمني سقطوا 
ما بين قتيل وجريح، في الصراع 
الذي اليزال دائرًا في بالدهم منذ 

أكثر من ٤ شهور. 
وأضـــاف فــي بيان لــه "األضـــرار 
لحقت بالبنى التحتية الحيوية 
ــالد، بما في  ــب فــي كــافــة أرجـــاء ال
ذلــك المستشفيات والــمــدارس 
والمطارات والموانئ والمساجد 
والمباني السكنية"، واعتبر ذلك 
"أمرًا غير مقبول ويتعارض مع 
كافة المسؤوليات الملقاة على 
عــاتــق أطــــراف الــنــزاع بموجب 

القانون اإلنساني الدولي". 
وناشد فان دير جميع أطراف 
النزاع بـ"وضع حد للهجمات على 
المدنيين وإنــهــاء تدمير البنى 
التحتية الحيوية، لتوريد السلع 
ــخــدمــات األســاســيــة للسكان  وال

المدنيين". 
ــال "إن الــعــواقــب  ــائ وأردف ق
ــلــصــراع فــي اليمن  اإلنــســانــيــة ل
كارثية، حيث يدفع المدنيون 
ثمنًا باهظًا، وسمعت روايـــات 
عديدة عن الموت والجوع واليأس 

المطلق ألمهات وآبــاء يكافحون 
للوصول إلــى بر السالمة واألمــن 

والرعاية ألحبائهم". 
وأكد المنسق األممي على "التزام 
األمم المتحدة وشركائها بتوسعة 
نطاق عملياتها حتى تصل جهود 
االستجابة اإلنسانية في كل أنحاء 
اليمن، وهــو مــا يعني استعادة 
خدمات الرعاية الصحية، وإصالح 
وصيانة شبكات المياه والصرف 
الصحي، وتوفير المأوى في حاالت 
الطوارئ لألسر النازحة، وزيادة 
توزيع الــمــواد الغذائية والسلع 
األساسية مثل البطانيات والفرش 
والمستلزمات المنزلية األخرى". 
ونــاشــد منسق األمــم المتحدة 
لــلــشــؤون اإلنــســانــيــة، المجتمع 
ــي والــمــؤســســات والــبــلــدان  ــدول ال
المانحة اإلســـراع بتلبية الــنــداء 
اإلنــســانــي األخــيــر الـــذي أطلقته 
األمم المتحدة لتمويل عملياتها 

في اليمن خالل العام الحالي. 
وقــال إن "الــنــداء اإلنساني القى 
اســتــجــابــة بنسبة مــا يــقــرب من 
١٥٪ فقط من اجمالي ١٫٦ 
مليار دوالر، المبلغ المطلوب 
للعمليات اإلنسانية فــي اليمن 

خالل ٢٠١٥م".

 «أطباء بال حدود»: العدوان استغل القرار «٢٢١٦» لحصار الشعب وتدمير البنى التحتية لليمن
ــتــقــدت مــنــظــمــة «أطـــبـــاء بال   ان

حدود» إستغالل تحالف العدوان 
العسكري السعودي على اليمن لقرار 
مجلس االمن الدولي رقم ٢٢١٦ والذي 
أكدت أنه إتخذ هدفًا خاطئًا لقصف البنى 
التحتية وفرض قيود على التجارة ليصبح 

البلد معزوًال بكامله عن العالم.
 
ً
وقالت المنظمة- في بيان : انه "نتيجة

لجرائم الحرب والنقص الشديد في المواد 
األساسية، أصبح السكان في اليمن عرضة 
لمعاناة مضاعفة لم تكن فقط وليدة 
أطراف النزاع المختلفة إنما جاءت أيضًا 
كنتيجة لــلــقــرار رقــم «٢٢١٦» لعام 
ــذي تبناه مجلس األمــن في  ٢٠١٥م ال

أبريل" الماضي.
وأوضح البيان ان "هذا القرار الذي تقدمت به األردن ودعمته كل 
من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، والذي جاء وفقًا 
للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، كان الهدف منه وضع حد 

للعنف في اليمن من خالل فرض حظٍر على بيع األسلحة".
وقالت المنظمة: "إال أن هذا أعطى الضوء األخضر للتحالف العسكري 
كي يقصف كافة البنى التحتية كالطرق والــمــطــارات والموانئ 
ومحطات الوقود، وكي يفرض قيودًا على التجارة الجوية والبحرية، 

سرعان ما تسببت بعزل البالد بأكملها عن العالم".
وأضافت: "ويبدو جليًا أن القرار اتخذ هدفًا خاطئًا ألنه، وبعيدًا عن 
وضع نهاية للعنف، عزز من اندفاع مختلف أطراف النزاع نحو القتال 

وشدد الخناق على السكان".

وأشارت منظمة «أطباء بال حدود» 
الى أن األمم المتحدة التي لم تتوقف 
أبدًا عن التعبير عن قلقها العميق 
حيال الوضع اإلنساني، لم تنشئ 
خــط إمـــــدادات لتسهيل إدخـــال 
المواد األساسية كاألدوية والغذاء 
والوقود، باستثناء قوافل محدودة 

للغاية.
ولفتت الــى معاناة السكان على 
ــالد مــن نــقــص شديد  ــب امـــتـــداد ال
في المواد األساسية، حيث تزداد 
ـــة  ــغــذاء واألدوي صعوبة تأمين ال
والوقود، مما يعرض حياة الناس 
 
ً
الـــذيـــن يــعــيــشــون ظـــروفـــًا هــشــة

للخطر.
كما أكدت المنظمة أن بعض المستشفيات نظرًا لنقص الوقود 
الالزم لتشغيل مولدات الكهرباء ومضخات المياه، لم تعد قادرة على 

العمل فيما تتضاعف صعوبة تأمين المياه النظيفة.

الكل يعرف أن السعودية ال تستطيع أن تمارس هذه الجرائم ألنها أضعف وأجبن من أن 
تتحدى أية دولة غربية.. ولن تتجرأ  على ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تعيد الى األذهان 
جرائم الحرب العالمية الثانية وحرب اإلبادة التي طالت بعض الشعوب، وثار العالم ضد 

الفاشية وحرر البشرية من شرهم وحقدهم المدمر.
«دواعش» آل  اليوم الفاشية الدولية الجديدة تقتل الشعب اليمني عبر إيكال المهمة لـ
سعود ودعمهم بالسالح وفي فرض الحصار الشامل على اليمنيين لقتل من نجا منهم من 

الصواريخ والقذائف بالجوع والحرمان من الدواء والعالج.
إن صور قادة أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ومعهم األمين العام لألمم 

المتحدة تشبه صورة هتلر وموسليني وهما يقفان على جثث اآلالف من الضحايا الذين تم 
تصفيتهم بسبب نزعة استعالئية.. فما الجريمة التي اقترفها اليمنيون حتى يتم إبادتهم 

بهذه الوحشية والهمجية؟..
اآلالف من الضحايا من أطفال اليمن ونسائها يفرضون على السيد/ بوتين أو السيد أوباما أو 
غيرهما من قيادة الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن أن يخلعوا أحذيتهم ويقصفون 

مجلس األمن واألمم المتحدة ويحركون أساطيلهم لوقف إبادة الشعب اليمني.
وإذا افترضنا أن اليمنيين شيعة مجوس، فهل يجب قتل شعب بكامله.. ولماذا ال يقدم 
السيد بان كي مون استقالته من األمم المتحدة اذا لم يستطع حماية اليمنيين.. ولماذا 

ال يعمل مثل األمين العام السويدي همرشيلد الذي دفع حياته ثمنًا لموقفه ضد االبادة 
الجماعية التي تعرض لها شعب الكونغو وذهب ضحيتها المناضل بانزيس لومامبا؟

 ورغم ذلك على هؤالء الزعماء والقادة أن يعرفوا أنهم يمارسون أبشع مما يمارسه 
تنظيم داعش.. الذين لم يصل ضحاياهم خالل سنوات ضحايا الشعب اليمني من العدوان 

السعودي المدعوم من مجلس األمن.
 مؤسف جدًا  أن يحمل قادة العالم اليوم قلوب الفاشيست.. فرغم كل هذه الجرائم 
ه كما فعل ذلك بطل العالم الحر الرئيس السوفييتي  لم يتحرك أحدهم ويخلع حذاء
خرشوف في خمسينيات القرن الماضي لوقف عبث قوى االستعمار والهيمنة الدولية.. ان 
االرهاب الدولي الذي يواجهه اليمنيون اليوم يضع العالم أمام تحوالت خطيرة وحتمية، 
وهو  ارهاب يكشف عن نظرة عنصرية وعقيدة فاشية وتعصب ديني وإثني أصبح 
يتحكم في أهواء قادة الدول العظمى وتمارسه عبر زج الضعفاء  أو الفقراء لتصفية 

بعضهم البعض.
 وهنا تقدم بعضًا من بشاعة الجرائم بحق الشعب اليمني وفقًا لتقارير دولية والتي تحاكم 

ليس دولة العدوان وإنما المجتمع الدولي برمته.

زعماء العالم يتعاملون بقلوب الفاشيست مع اليمنيين

قادة مجلس األمن يرتدون اليوم بيادات.. وجزمة خرشوف جسدت العالم الحر
صمت المجتمع الدولي على مذابح السعودية في اليمن أبشع من إرهاب داعش

مضت خمســة أشــهر ودواعش آل ســعود يذبحون الشعب اليمني ليل نهار.. دماء تتدفق في كل مكان.. جثث أطفال ونساء متفحمة هنا وهناك.. ال غذاء..  
ال دواء.. ال وقود..

دواعش آل ســعود أقاموا محارق في كل مكان.. في القرى والمدن.. في المزارع.. في المدارس.. في الجامعات.. في الكليات.. في المنازل وفي المستشــفيات.. الخ، 
يتم فيها إحراق اليمنيين بأحدث أنواع األسلحة المنتجة غربيًا كما يتم تجريب العديد من األسلحة المحرمة دوليًا على جثث اليمنيين بموافقة مجلس األمن، وفي 

ظل صمت دولي يؤكد تورطهم في الجريمة..


