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اختطاف سيارة إسعاف في لحج

»أطباء بال حدود« تغلق مستشفى تابعة لها بصعدة جراء غارات العدوان

تتواصل مؤامرة تأجير محافظة سقطرى من قبل الخائن هادي وحكومته عبر تمكين هادي لإلماراتيين من السيطرة 
عل��ى جزر األرخبيل تحت مس��ميات مختلفة. فبعد فضيحة تناول تلك الصفقة الق��ذرة وردود األفعال الغاضبة، نجد 
أن الخائن هادي وحكومته يقومون بتنفيذ تلك الصفقة القذرة من خالل قرار إبعاد محافظ س��قطرى االس��تاذ سعيد 
باحقيبة وتعيين أحد المرتزقة محافظًا ليقوم بتنفيذ هذه المؤامرة، حيث يقوم بتغيير المدراء في المديرية وتعيين 
مقربي��ن من��ه لضمان ع��دم تفجر ثورة ضد التواج��د اإلماراتي وال��ذي أكدت العديد من المص��ادر أن الخائن ه��ادي أجر أرخبيل 

سقطرى لدولة اإلمارات لمدة 99 سنة.
وبهذا الخصوص زار الخائن بحاح الجزيرة األسبوع الماضي ووقع مع ممثلي هيئة الهالل األحمر اإلماراتي على اتفاقية إلعادة إعمار 

الجزيرة، وذلك في سياق محاوالت تهدئة األوضاع وامتصاص غضب أبناء جزر سقطرى..
»الميثاق« بجعل الجزيرة مقبرة للغزاة اإلماراتيين إن حاولوا تنفيذ مثل هذه المغامرة التي  هذا وتعهد أبناء محافظة سقطرى ل�

يسعى هادي وبحاح إلى توريطهم فيها..
وعلى ذات الصعيد أكد مس��ؤولون أن الجزر اليمنية ومنها أرخبيل س��قطرى جزء ال يتجزأ من األرض اليمنية وال يجوز التفريط 
فيها أليٍّ   كان .. وقالوا: إن االطماع االقليمية بالجزر اليمنية تزداد بش��كل غير مس��بوق مع اس��تمرار العدوان، فدخول القوات 
االريتيرية إلى جزر حنيش تأتي في سياق نفس المؤامرة التي ينفذها هادي وحكومته، والتي تطال العديد من الجزر اليمنية من 

قبل القوات السعودية.. وبهذا الخصوص استطلعت »الميثاق« آراء عدد من المسؤولين في محافظة الحديدة.. وإلى الحصيلة:

 إستطالع/ حمدين األهدل

 أغلقت منظمة أطباء بال حدود 
الخميس المستشفى الصحي التابعة 
لها بمديرية رازح محافظة صعدة 
نتيجة استهدافها م��ن طيران 

العدوان السعودي األمريكي.
وأوضح مصدر صحي في منظمة 
أطباء بال حدود أن طيران تحالف 
ال��ع��دوان ش��ن غ���ارة ب��ال��ق��رب من 
المستشفى .. مشيرًا إلى أن الغارة 
أحدثت دمارًا كبيرًا في المستشفى 
م���ا اض��ط��ر ال��ف��ري��ق ال��ص��ح��ي إل��ى 

مغادرتها خشية االستهداف .
ولفت المصدر إلى أن مقذوفات 
ص����اروخ����ي����ة س���ع���ودي���ة ك��ان��ت 
استهدفت المستشفى ودم��رت 

اجزاء كبيرة منها وسقط خالل ذلك عدد من الشهداء 
والجرحى من ضمنهم عاملون في المنظمة .

فيما ذك���ر م��ص��در محلي ب��ال��م��دي��ري��ة أن إغ��الق 
المستشفى ج��ري��م��ة ب��ح��ق أب��ن��اء ال��م��دي��ري��ة كونها 

المستشفى الوحيدة التي تعمل في ظل العدوان.
وأشار إلى أن صعوبة الطريق إلى المركز الرئيسي 
بصعدة وُبعدها واستمرار العدوان في استهداف 

سيارات المارة على الطريق العام ومنازل ومزارع 
وممتلكات المواطنين ستزيد م��ن م��ع��ان��اة أبناء 
المديرية.. داعيًا منظمة أطباء بال حدود إلى العودة 

للعمل في المستشفى .
وناشد المصدر األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
االضطالع بدورها االخالقي واإلنساني إزاء استهداف 
العدوان للمستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة.

مة أطباء 
ّ
إلى ذلك تعّرضت سّيارة إسعاف تابعة لمنظ

بال حدود لالختطاف من قبل أربعة 
حين في منطقة الحسيني في 

ّ
مسل

محافظة لحج.
مة ف��ي ب��ي��ان: إنه 

ّ
وق��ال��ت المنظ

في ال� 29 من فبراير نقلت سّيارة 
اإلس��ع��اف م��ري��ض��ًا م��ن مستشفى 
مة في 

ّ
النصر الذي تدعمه المنظ

الضالع إلى مستشفى أطباء بال حدود 
للحاالت الطارئة في ع��دن. وعند 
طريق العودة إل��ى الضالع، أوقف 
حون األربعة سّيارة اإلسعاف 

ّ
المسل

حيث أج��ب��روا سائق السيارة على 
تسليم ال��س��ي��ارة. وبجانب سائق 
س��ّي��ارة اإلس��ع��اف ك��ان هناك أحد 

أفراد الطاقم الطبي.
مة أط��ب��اء ب��ال ح��دود ف��ي اليمن 

ّ
ل منظ

ّ
وق��ال ممث

جيروم ألين: "تجعلنا هذه الحادثة قلقين على سالمة 
طاقمنا وعلى المرضى الذين لن يستطيعوا الوصول 
للمستشفيات عندما يحتاجون لذلك. نحن نطالب كل 
شخص باحترام العمل الطبي وعدم إيقاف أو عرقلة 

الطاقم الطبي والمرضى وسّيارات اإلسعاف".
مة أطباء بال ح��دود ب��إرس��ال بالغ 

ّ
وق��د قامت منظ

 أي معلومات حتى اآلن.
ً

للسلطات المحلية لكن لم تتلق

> البدايه كانت مع الشيخ عبدالرحمن جماعي- وكيل محافظة 
الحديدة- والذي قال: الشعب اليمني ليس في غنى عن جزره واليمكن 
أن يفرط بشبر من ترابه الطاهر، وما يقوم به هادي وبحاح من تأجير 
للجزر أمر يرفضه كل أبناء الوطن، باعتبار أن الشعب اليمني هو المالك 
الحقيقي لكل الجزر اليمنية، والوطن يكفيه ما فيه، وإذا كان هادي 

وبحاح يهمهما مصلحة البالد والعباد.. فلماذا يتصرفان هكذا؟
فقد حشدا العالم لقتل الشعب واآلن يسعيان لبيع الجزر للغزاة.. يجب 
على هادي أن يرفع أذاه عن اليمن واليمنيين وأن يدرك أن كل يمني 

حر ال يمكن أن يفرط بسيادة وطنه أو جزء من أرضه.

> أما الجماعي سالم كليب- مدير عام كهرباء الحديدة- فقال:  لقد 
وصل الحال بالخائن »هادي« إلى حد الخرف فقيامه بتأجير ما ال يملك 
عمل باطل، والجزر اليمنية هي ملك الشعب اليمني وليست ملكًا ألحد، 
والخائن هادي الذي لم يعد رئيسًا لليمن وقد انتهت واليته وهو يعرف 
ذلك تمامًا والعالم أيضًا يدرك هذه الحقيقة، وها هو اليوم يدير حربًا 

شعواء على وطنه، فأي قانون وعرف يجيز له ذلك..
> أما األخ سعيد موسى حكمي- مدير عام مديرية المنصورية- فقد 
اشار الى أن من يظن أن تأجير أرخبيل سقطرى لدولة اإلمارات وحنيش 
ألرتيريا من قبل الفار هادي سيعود لصالح اليمن فهو خاطئ، ومتى 

كان هادي يعمل لصالح اليمن بعد كل هذه الويالت وما يالقيه اليمن 
اليوم من قصف متواصل من قبل قوات العدوان بقيادة السعودية، 
فهو السبب والمسبب واألول واألخير فيما يحدث للوطن والمواطنين 

من قتل وتدمير للبنى التحتية..
> من جهته قال األستاذ عبدالرحمن غنام: ليس بغريب أن يصدر 
العيب من أهل العيب وأحقر الناس وَم��ْن يعين الغزاة على احتالل 
وقصف بالده، وتصرف الخائن هادي تجاه وطنه ينم عن حقارة راسخة 
وعمالة متينة يتميز بها هذا المعتوه، وتصرفاته جميعها تؤكد أنه 

مسلوب اإلرادة وهذا هو حاله وحال أمثاله من الخونة والعمالء.

> وفي األخير أكد الشيخ سالم هبه فتيني أن المرتزق هادي سوف 
يحاَسب على كل ما يقترفه بحق الشعب عاجاًل أم آجاًل.. وقيامه بتأجير 
جزيرتي سقطرى وحنيش غير قانوني وال منطقي وال يصب في مصلحة 
الوطن، فمن يعطيه الحق وهو وراء العدوان السعودي الذي يقصف كل 

شيء في البالد وقتل وشرد اآلالف من أبناء الشعب.. 
لذا فإن كل ما يقوم به هادي وبحاح منذ بدء العدوان على اليمن غير 
شرعي باعتبار أنهما خانا الوطن وتسببا بقتل الشعب، وعلى من يفكر 
أنه سيشترى من المرتزق هادي شبرًا من اليمن سيكون قبرًا له ولمن 

باعه..

الجزر اليمنية غير قابلة لإليجار أو البيع

              استمرار العدوان يرفع أعـداد
 القتـلى في اليمــن

قالت المفّوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان إن عدد 
الضحايا المدنيين في اليمن ال يزال يتزايد، حيث قتل خالل شهر 

فبراير أكثر من 150 شخصًا وأصيب ما يقرب من 200 آخرين.
تل ما مجموعه 3081 

ُ
ووفقًا لمكتب مفّوضية حقوق اإلنسان، ق

مدنيًا وأصيب 5733 منذ مارس عام 2015م، وال تشمل هذه 
األرقام الخسائر في صفوف المقاتلين من الطرفين.

وفي هذا الشأن، قال المتحّدث باسم المفّوضية في جنيف روبرت 
كولفيل: إن ثلثي عدد اإلصابات تقريبًا يأتي من الضربات الجوية 

للتحالف.
تل 117 مدنيًا وأصيب 129 آخرون 

ُ
وأضاف: "في البلد ككل، ق

نتيجة الغارات الجوية، وكان أكبر عدد من الضحايا في العاصمة 
اليمنية صنعاء نتيجة الغارات الجوية.. في نوفمبر من العام الماضي، 
كان هناك انخفاض ملحوظ في اإلصابات بالغارات الجوية، ولكن منذ 
ذلك الحين ارتفعت مرة أخرى بشكل حاد، مع تضاعف عدد القتلى 
تقريبًا بين شهري يناير وفبراير. حيث سّجل عدد اإلصابات بين 

المدنيين الشهر الماضي، أعلى مستوى منذ سبتمبر".
ق من 

ّ
ووفقًا لكولفيل، ال يزال مكتب حقوق اإلنسان يعمل على التحق

تقارير مزعومة بأن  قوات التحالف قد أسقطت قنابل عنقودية على 
منطقة جبلية إلى الجنوب من مصنع لإلسمنت في عمران، تستهدف 

وحدة عسكرية تابعة للحوثيين.

مة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "فاو" أن 14.4 
ّ
أكد تقرير لمنظ

مليون شخص في اليمن أي ما نسبته 55.6% من السكان يعانون من 
انعدام األمن الغذائي من بينهم 7.6 مليون شخص يعانون من انعدام 

األمن الغذائي الشديد.
وذكر تقرير "آخر تطورات الوضع األمني الغذائي باليمن والنتائج 
الواقعة جّراء األزمة اإلنسانية" الصادر عن برنامج تطوير نظم معلومات 
مة "فاو" أن هناك 

ّ
األمن الغذائي الممّول من االتحاد األوروبي والتابع لمنظ

عشر محافظات تقع ضمن مرحلة الطوارئ في انعدام األمن الغذائي 
الحاد وفقًا لنتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي. 
وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنتاج الحبوب عام 2015 بلغ 275 ألفًا 
 مع إنتاج عام 

ً
و773 طنًا متريًا بنسبة فارق وصلت إلى 30% مقارنة

ر اإلنتاج الزراعي المطري والمروي بسبب الظروف 
ّ
2014، نتيجة تأث

الصعبة وعدم كفاية األمطار الموسمية وصعوبة الوصول إلى األراضي 
الزراعية وارتفاع أسعار المدخالت الزراعية. ووفقًا لتقديرات وزارة 
الصناعة والتجارة فإن اليمن بحاجة إلى نحو 3 ماليين و24 ألفًا و827 

طنًا متريًا من القمح في عام 2016م.
وأوض��ح التقرير أن عدد المتضّررين بسبب إغالق برامج شبكات 
األمان االجتماعي وتجميد أو تعليق برامج التنمية المختلفة المدعومة 
ق 

ّ
من الجهات المانحة بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص. وفيما يتعل

بإمدادات الوقود وغاز الطهي نّوه التقرير إلى حدوث تحّسن طفيف في 
معظم المحافظات المستهدفة، وبالمقارنة مع ما قبل األزمة الراهنة 
فقد ارتفع متوّسط السعر الشهري من وقود الديزل بنسبة %159 
و 197% للبنزين. وذكر التقرير أن الصراع والنزوح أّدى إلى تعطيل 
سبل العيش وتدمير البنية التحتية العامة والخاصة وتسّبب بخسائر 

كبيرة في القطاع التجاري الخاص، ناهيك عن تدهور الخدمات الزراعية 
العامة بما فيها الترّصد الوبائي البيطري والتحصين ضد األوبئة الحيوانية 
ووقاية النبات مما يعّرض اإلنتاج الزراعي وإنتاج الثروة الحيوانية 
مة األغذية والزراعة 

ّ
ل المقيم لمنظ

ّ
لمخاطر جسيمة.وأكد الممث

مة 
ّ
لألمم المتحدة "فاو" في اليمن الدكتور صالح الحاج حسن أن المنظ

تسعى دائمًا لتحسين وضع األمن الغذائي باليمن على كافة المستويات 
بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المعنية 

وأنها ستواصل تقديم الدعم للمزارعين والصّيادين.
داعيًا جميع الجهات المانحة والشركاء للنظر في أهمية دعم سبل 
كسب العيش والقطاعات اإلنتاجية التي من شأنها تحسين مستوى 

األمن الغذائي وخلق فرص عمل للشباب والفئات العاطلة عن العمل.

"الفاو": الوضع اإلنساني في عشر محافظات دخل مرحلة الطوارئ
مليون يمني يعانون من انعدام 

األمن الغذائي
مليون تضرروا من تعليق برامج 

التنمية واألمان االجتماعي 14.4 2.5

جماعي: الشعب لن يسمح للخونة بإهدار سيادة الجزر اليمنية
كليب: الجزر اليمنية محمية بالشعب والجيش.. وتصرفات ه��ادي خيانة
غنام: تأجير الجزر ليس بغريب على خونة من طراز الدنبوع وبحاح

فتيني: بإمكان هادي تأجير الجزر مقابر للغزاة
حكمي: تأجير الجزر كشف أهداف الخائن هادي

مفوضية حقوق 
اإلنسان


