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10االثنين: 

صناعة المجـــــــاعة في اليمن
فرض حصــار علــى دخــول الوقــود والمستلزمــات الـــــــــــــزراعية وارتفاع األسعار قضى على الزراعة في اليمن

ألف موقع زراعي ومزرعة ٢٠ 
للحبوب والفواكه 

قصفتها السعودية

احتجاز السعودية السفن التجارية ومنع دخول األدوية والمشتقات أصاب األنشطة الصناعية والزراعية والتجارية بمقتل

 بيد أن المثير للدهشة واالستغراب هو أن قرار مجلس 
األمــن الــدولــي (٢٢١٦) ال ينص ال من قريب وال من 
بعيد بمنع دخول االغذية واالدوية الى اليمن، ومع ذلك 
تفرض دول تحالف العدوان حصارًا شامًال- برًا وبحرًا 
وجوًا- بدون حق.. وتشارك األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية والدول الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي 
في صناعة وانتاج هذه الكارثة الفظيعة التي يتعرض 
لها الشعب اليمني، حيث أنها تــدرك أن نسبة كبيرة 
من تداعيات األوضــاع االنسانية في اليمن هي صناعة 

سعودية، وبتواطؤ دولي فاضح.
اهتمام وسائل االعالم العالمية مؤخرًا بتسليط الضوء 
على المجاعة في اليمن بالتأكيد يحرج األمم المتحدة 
والمنظمات التابعة لها، ويجعل اصابع االتهام  تتوجه 
الى السعودية بشكل واضــح ، لكنها بــدًال من ان ترفع 
صوتها  الجبار السعودية وقوات تحالف العدوان على 
رفع الحصار المفروض على اليمن ، نجدها تتهرب من 
الحديث عن المتسببين والمتورطين بالوقوف وراء 
هذه المجاعة والمتمثلين  بالدول التي تفرض الحصار 

الشامل على اليمن  ، نجدها تركز حديثها بمناشدة العالم 
بتقديم الدعم لتمويل برامجها فقط، وفي ذات الوقت 
سرد أرقام خيالية ومشبوهة عن جهودها والتي تخفي 
ابشع صور فساد المنظمات الدولية ، وعلى حساب شعب 

تحصد  الحرب المجاعة واالمراض  االالف يوميا .
وزارة الزراعة اليمنية كشفت عن تعرض أربعة آالف 
و٩٤٨ موقعًا زراعيًا لقصف مباشر من طيران العدوان 
وبوارجه الحربية اضافة الى  ألف و١٦ مزرعة للحبوب 
والخضروات والفواكه، علما ان ٨٠٪ من سكان اليمن 

يعتمدون على القطاع الزراعي الذي ألحقت به اضرارًا 
كارثية على األرض والنباتات واالنسان ستبقى آثارها 
لعشرات السنين، نتيجة االنبعاثات الغازية السامة 
من األسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا والتي استخدمها 

العدوان.
ليس هذا فحسب بل نجد ان السعودية قد استهدفت 
وبشكل ممنهج تدمير ١٠٩ مبان ومنشآت زراعية 
ومجمعات ارشــاديــة ومحطات زراعــيــة ومجمعات 
ارشادية ومحطات بحوث وجمعيات زراعية ومنافذ 

تطــرق المجاعــة أبواب كل بيت يمني, ولم يعد امامهم مفر للنجاة فالكل محاصرون, بعــد ان أغلقت البحار والمنافذ البرية والجوية بإحكام،  
منذ مارس ٢٠١٥م ومن يومها يعيش  الشعب  اليمني حصارًا شامًال من قبل  دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد  اليمن.

وتــزداد المخــاوف مــن اجتياح المجاعة عموم اليمن اليوم اكثر من أي وقت مضى ، خصوصا في ظل اســتمرار الحصار للبالد التي تســتورد ٩٠٪ من 
احتياجاتها الغذائية، والخطر من ذلك أن الماليين من موظفين القطاعات العامة والمختلط والخاص لم يعودوا يتسلمون رواتبهم عقب مؤمرة  نقل 

الفار هادي البنك المركزي  من العاصمة صنعاء الى عدن، زد على ذلك أن اليمن تعد من افقر بلدان الشرق األوسط.. 
األســوأ من ذلك أن الســعودية تعمدت منذ بداية العدوان اســتهداف مصانع االغذية ، والمزارع  وحضائر الدجاج االبقار وبقية المواشــي.. وكذلك 

قصف صوامع الغالل والمخازن الغذائية  في اصرار واضح على صناعة هذه المجاعة إلبادة الشعب اليمني..

ل مسئوليته ورفع الحصار على اليمن على المجتمع الدولي تحمُّ
تفرض السعودية على اليمن حصارًا ال تجيزه كل القوانين

المجلس السياسي: الحصار الذي تفرضه السعودية وراء 
تدهور األوضاع اإلنسانية وانتشار األمراض

سخر مــصــدر مسئول فــي المجلس 
السياسي االعلى مما صــرح به المدعو 
احمد عسيري ناطق تحالف العدوان 
الذي تقوده السعودية لعدد من وسائل 
االعالم والذي نفى فيه وجود أي حصار 

على اليمن.
وقــال المصدر: إن الــعــدوان وناطقه 
درجا على قلب الحقائق وقول االباطيل 
ولهذا ليس بمستغرب ان ينفي عسيري 
حصارهم لليمن الذي يشهد كل العالم 

على وجوده".
وأضــاف المصدر: "إنه قد يأتي اليوم 
الذي تنفي فيه السعودية شن عدوان 
عــلــى الــيــمــن فــقــد تــعــودت عــلــى شــراء 
ــيــة بــمــا فيها  ــمــواقــف الــدول ــذمــم وال ال
هيئات ومؤسسات حقوقية وانسانية 
عالمية لتمرير اكاذيبها والصمت تجاه 
مــجــازرهــا". وأكـــد الــمــصــدر بالمجلس 
السياسي أن الحصار الــمــفــروض على 
اليمن برًا وبحرًا وجــوًا منذ ٢٦ مارس 
ــى تــدهــور الحالة  ٢٠١٥م قــد أدى ال
االنسانية الكثر من ٢٥ مليون مواطن 
ـــرة الفقر والــعــوز  يمني وتــوســيــع دائ

وانتشار االمراض واالوبئة ووفاة المئات 
ان لم يكن اآلالف من المرضى بسبب منع 
وصول الدواء والغذاء وانقطاع الخدمات 
وهو مايتحمل مسئوليته الكاملة العدوان 

بقيادة السعودية.
واشار المصدر الى ان الحصار -الذي 
اعترف به عسيري في تصريحه مدعيًا 
ــه لــلــرقــابــة- يخالف بــصــورة صارخة  ان
القانون الدولي والقانون البحري والقانون 
الجوي وكل القوانين الدولية التي تجرم 
مايمارسه العدوان بقيادة السعودية من 
قرصنة على اليمن عبر البر والبحر والجو 
والتي تطورت مؤخرًا للقرصنة المالية 
المتمثلة بالخطوات المتخذه بحق البنك 
المركزي الهادفة لتجويع واركاع الشعب 
اليمني. وعبر المصدر عن استهجانه 
للحديث غير المسئول للمدعو عسيري 
والــذي وصف مايحدث من منع لوصول 
الطيران للمطارات اليمنية بأنه بهدف 
منع نقل ادوات حربية.. وقال: "اليمكن 
ات  أن تنطلي هذه االكاذيب واالفــتــراء
وهذه الغطرسة المتناهية للعدوان على 
أحد خصوصا وان كل الطائرات التي كانت 

ــى اليمن  تنطلق مــن وال
كانت تتعرض للتوقيف 
القسري المخالف لكل 
القوانين في مطار بيشة 

السعودي".
ودعـــــــــا الـــمـــصـــدر 
بــالــمــجــلــس الــســيــاســي 
ــي إلــى  ــدول المجتمع ال
ــحــمــل مــســئــولــيــاتــه  ت
والعمل لرفع الحصار 
الجائر على اليمن وفي 
مقدمته الحصار الجوي 
الذي منع سفر الجرحى 
للعالج بالخارج وعودة 
عــشــرات اآلالف من 
العالقين اليمنيين في 

مطارات العالم، وكذا تحمل المسئولية 
تجاه الوضع االنساني الذي لحق بالشعب 
اليمني جــراء القرصنة المفروضة على 
اليمن والتي ستعكس نفسها على كل 
المنطقة في حال استمر تمادي العدوان 
المستهتر بحياة الماليين مقابل الصمت 

العالمي المشين والمخزي.
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أستاذة بجامعة لندن:

السعودية تدمر 
األراضي الزراعية

قالت مارثا موندي، أستاذة بجامعة لندن 
للدراسات االقتصادية والتي تعمل حاليًا في 
لبنان: إن "المملكة العربية السعودية تنوي 
تــدمــيــر مــواقــع ألراٍض زراعــيــة فــي اليمن 
بهدف ضرب المجتمع 
ـــي. وبــالــتــالــي،  ـــمـــدن ال
تــنــتــشــر الــمــجــاعــة في 
ـــمـــن، وســتــعــتــمــد  ـــي ال
البالد اعتمادًا كليًا على 
الــغــذاء الــمــســتــورد من 
دول الخليج العربي، التي 
شنت الحرب ضد اليمن."
 واوضحت لسبوتنيك  
ــيــمــن اآلن تحت  ان ال
الــحــصــار،  فــي حين أن 
األمم المتحدة لم تتخذ 
ات في هذا الشأن،  إجراء
وال تـــوجـــد أي أســـس 
ــيــة لــفــرض مثل  ــون قــان
هكذا حصار، الذي يمنع 
وصول اإلمدادات الغذائية والوقود لليمن .

 الــجــديــر بــالــذكــر أن الـــمـــواقـــع الــتــي 
تستهدفها الضربات الجوية السعودية 
، تشير إلى حقيقة مفادها أن هناك حربًا 

اقتصادية أيضًا.

"أوتشا": خسائر مدمرة على المدنـــــــــــيين في اليمن منذ مارس ٢٠١٥م
٣ ماليين يمني يبحثون عـــــــــــــن األمـــان ولقمــة العيش

 القتلى والجرحى تكتض بهم المرافق الصحية
 اليمن تتصدر الدول العربية بالمجاعة

نتائج مفزعة وأوضــاع كارثية 
لمدنيين  ــقــت بثقلها عــلــى ا ل أ
والسكان في اليمن بسبب الحرب 
والقصف الجوي والحصار ونقص 
ــــواردات والــمــعــروض وارتــفــاع  ال
األسعار ونقص التمويالت للبرامج 
اإلنــســانــيــة واإلغــاثــيــة- بحسب 

تقرير أممي حديث.
ونــشــر مكتب األمـــم المتحدة 
ــيــة  لــتــنــســيــق الـــشـــؤون اإلنــســان
"أوتشا" تقريرًا، يوم ٢٥ أكتوبر 
٢٠١٦م، أوضح فيه تأثير النزاع 
في اليمن منذ مــارس ٢٠١٥م 

وحتى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦م.
ــن خــالل  وأكــــد الــتــقــريــر انـــه م
المؤشرات ان النزاع المستمر في 
اليمن بال هوداة، ادى الى خسائر 

مدمرة على المدنيين:
* منذ مارس ٢٠١٥م، ازداد 
عــدد األشــخــاص الذين ينتقلون 
داخل البالد بحثًا عن األمان والرزق 

باطراد إلى ٣٫٢ مليون.
ـــعـــدام األمـــن  ـــت ان ـــي وق * وف
الغذائي على نطاق واسع ونقص 
ــــغــــذاء ونـــقـــص في  واردات ال
المعروض، ارتفعت اسعار المواد 
الغذائية والسلع الضرورية بشكل 

ملحوظ.
* اعــداد القتلى والجرحى في 
المرافق الصحية اآلن أعلى من أي 
وقت آخر في عام ٢٠١٦م، كما 
بات العديد من الجرحى ال يلجأون 
الى المرافق الصحية او يموتون 

قبل بلوغها.
ــر مـــن نــصــف الــمــرافــق  ــث * أك
الصحية - في ١٦ من أصل ٢٢ 
محافظة - جزئيًا أو كليًا لم تعد 

تعمل بالمستوى األمثل.
ــكــشــف الــــمــــؤشــــرات أن  * ت
المنخرطين فــي الــنــزاع لــم يفوا 
بمسؤولياتهم األساسية، بموجب 
القانون الدولي، واحترام وحماية 

التايمز:

 ماليين يعانون من المجاعة والقنابل السعودية تمزق اليمن
حرصت صحيفة التايمز البريطانية على التذكير بالمعاناة 
اإلنسانية الكبيرة التي يعيشها اليمنيون جــراء الحرب 

السعودية على بالدهم.
وقد نشرت الصحيفة في صدر صفحتها األولى- الخميس- 
صورة مؤثرة لجسد امرأة يمنية على فراش المرض وتبدو 

مجرد هيكل عظمي مغطى بالجلد..
وجعلت عنوان مقالها االفتتاحي "جلد على هياكل عظمية" 
في إشارة الى آثار المجاعة على اليمنيين وسط الحرب الدائرة 

التي حرمتهم من حق الحصول على حاجاتهم األساسية.
ونشرت الصحيفة صورًا في صفحاتها الداخلية من بينها 
صورة المرأة يمنية نحلت حتى بدت مجرد هيكل عظمي 
مغطى بالجلد، إلى جانب تقرير كتبه مراسل الصحيفة في 
القاهرة تحت عنوان "ماليين يعانون من المجاعة والقنابل 

السعودية تمزق اليمن".
وترى الصحيفة أن الحرب الدائرة في اليمن يمكن اختزالها 
رمزيًا في صورة الجسد الهزيل للمواطنة اليمنية سعيدة 

أحمد، البالغة من العمر ١٨ عامًا لكنها تبدو بعمر امرأة 
عجوز وال يعادل وزنها وزن طفل صغير، وفد ادخلت إلى 
مستشفى في مدينة الحديدة األسبوع الماضي وهي تعاني 
من آثار المجاعة في هذه المدينة التي يخضع ميناؤها لحصار 

سعودي.
وتقول الصحيفة: إن ثالثة أرباع السكان في اليمن يعتمدون 
اآلن على المساعدات الغذائية للبقاء، وإن أكثر من سبعة 

ماليين يمني يعانون بشدة من سوء التغذية.

وتضيف: إن ماليين البشر يعانون من 
المجاعة في اليمن بسبب الحرب التي ترى 
الصحيفة أن الواليات المتحدة وبريطانيا 
متواطئتان فيها بوصفهما من مصدري 

السالح إلى السعودية.
وتشدد الصحيفة على أن على بريطانيا 
ــات المتحدة واجــبــًا اخالقيًا في  ــوالي وال
ان تستخدما نفوذهما على حلفائهما 
ــفــتــح مــنــافــذ دخـــول  الــســعــوديــيــن ل
المساعدات االنسانية ووقف استهداف 
ــتــي تشنها  ـــغـــارات ال ــي ال الــمــدنــيــيــن ف

السعودية.
وتشير الصحيفة إلى أن اليمن بات أرضًا خصبة للتطرف 
االسالمي، فمنذ بدء الحرب العام الماضي، كان تنظيم القاعدة 
في شبه جزيرة الــعــرب- ومــن المحتمل تنظيم داعــش- 

المستفيدين من الفوضى التي جلبتها الحرب للبالد.

ـــص  ـــخـــل وت
الصحيفة إلى أن ما تسميها الحرب المنسية في اليمن 

تستعيد عقودًا من النزاع بين شمال اليمن وجنوبه كما 
أنها حرب بالنيابة في أفقر بلدان الشرق االوسط بين ايران 

والسعودية.

على أمريكا وبريطانيا الضغط 
على السعودية لفتح المنافذ 

لدخول األغذية


