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ستظل القوات المسلحة واألمن وفّية ألهداف الثورة اليمنية 
وأمينة على  كل ذرة من تراب الوطن

الزعيم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر 

لماذا تجاهلت قمة األمم المتحدة مأساة النازحين اليمنيين؟

حيث يعيش النازحون اليمنيون الذين وصل عددهم الى اكثر 
من ثالثة ماليين نازح جراء العدوان أوضاعًا إنسانية غاية في 
الصعوبة اضافة الى قسوة النزوح ومرارة العيش في ظل انعدام 
مقومات الحياة الضرورية نظرًا لعدم توافر األمن واالستقرار 
وفرص عمل، وزاد أوضاعهم تعقيدًا الحصار الجائر وغياب أي 

دور للمنظمات الدولية.
النازحون اليمنيون وجــدوا انفسهم يعيشون بين نيران 
العدوان الظالم والعجز عن الخروج من واقعهم المثقل وسط 
تجاهل مخز ومقيت من األمم المتحدة والمنظمات المعنية 
بحقوق الالجئين وكان آخر هذا التجاهل ماحدث في قمة األمم 
المتحدة والتي خصصت ألزمة الالجئين االسبوع الماضي والتي 
توجت بتعهدات من عشرات الدول إلعادة توطين أو السماح 
بقبول قانوني لنحو ٣٦٠ ألف الجئ وهو ضعف عدد األماكن 
التي كانت متاحة العام الماضي، غير أن األسوأ من ذلك أن يغض 
العالم الطرف عن المتسببين في هذه المأساة التي تعاني 
منها البشرية وتحديدًا في الوطن العربي، حيث ظهرت أمريكا 
وبريطانيا والسعودية وإسرائيل وتركيا وغيرها تتباكى على 
الالجئين في الوقت الذي كان يجب أن تحاكم هذه الدول في 

منبر عالمي كهذا..
وقالت سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة سمانثا 
باور: "يظل جزءًا صغيرًا فقط من المطلوب ألن مفوضية األمم 
المتحدة العليا لالجئين قدرت أن نحو ١٫٢ مليون الجئ في 
حاجة إلى إعادة توطين".. مضيفة: أن المقياس الحقيقي للقمة 

سيكون فقط من خالل ما تفعله البلدان ومن الذين تساعدهم.
ورغم ان المفوضية العليا لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية 
للهجرة اشارت في اغسطس الماضي إلى أن عدد النازحين في 
اليمن بلغ ٣ ماليين و١٥٤ ألفًا و٥٧٢ نازحًا إال أن ذلك يبدو انه 
لم يكن كافيًا ألن تلتفت قمة األمم المتحدة لما يعانيه النازحون 
اليمنيون وهذا دليل جديد على فظاعة التواطؤ الدولي والتستر 

على جرائم السعودية وأمريكا في اليمن.
وسبق ان قالت إيتا سخويتي نائب ممثل مفوضية الالجئين 
في اليمن في بيان لها في اغسطس الماضي: "الحرب في اليمن 
تجبر المزيد من الناس على ترك منازلهم بحثًا عن األمان حيث 
إن أكثر من ثالثة ماليين شخص يعيشون حاليًا حياة عابرة 
وغير مستقرة تحفها المخاطر ويكافح هؤالء من أجل تلبية 

االحتياجات األساسية".
األرقام التي صدرت عن مفوضية الالجئين والمنظمة الدولية 
للهجرة تبين أن النزوح في أنحاء اليمن في ازدياد جراء استمرار 
العدوان السعودي. وتظهر األرقام في التقرير األخير والصادر 
عن الفريق المعني بحركة السكان كونه فريقًا تقنيًا مختصًا في 
مفوضية الالجئين ومنظمة الهجرة الدولية حيث يعد الفريق 

هذا التقرير جزءًا من االستجابة اإلنسانية لألزمة في اليمن.
وذكر البيان: "وسط تفاقم األوضاع اإلنسانية شهد النزوح 
الداخلي في جميع أنحاء اليمن ارتفاعًا قدر بسبعة في المائة 
منذ أبريل الماضي ويؤكد التقرير أن عددًا كبيرًا من النازحين 
يحاولون العودة إلــى ديارهم أي أن نسبة الــزيــادة تصل إلى 

٢٤٪، كما يفيد التقرير بأن محاوالت العودة ال تزال مترددة 
يشوبها الحذر الشديد حيث يترقب السكان تحسنًا ملموسًا في 

الصراع القائم".
وبغياب معاناة النازحين اليمنيين عن قمة االمم المتحدة 
يبدو ان ذلــك يأتي في سياق ما وصفته صحيفة "التايمز" 
البريطانية التي وصفت العدوان على اليمن بـ"الحرب المنسية" 
وأن االهتمام العالمي باألزمة السورية عّتم على العالم رؤية 
القتال الدائر في أفقر دولة في الشرق األوســط والــذي خلف 

كارثة إنسانية.
وإزاء مثل هذا التجاهل الدولي واألممي خاصة يتحول الحديث 
عن أوضاع اليمنيين النازحين إلى سرد للمآسي التي يتعرض لها 
هؤالء وجواب السؤال عن إمكانية وضع نهاية لما هو حاصل يمر 
عبر الموقف األممي المرتبط بدوره بالمال والموقف السعودي 
الذي بات يتخبط إزاء الخسائر الماثلة وغرقه في الوحل اليمني 
أكثر فأكثر لذا فهو يمعن في قتل وتشريد وتجويع الشعب 

اليمني.
إن قضية النازحين اليمنيين ستظل وصمة عار في جبين 
المنظمات الدولية المعنية بالالجئين إن لم تقم بدورها 
تجاههم والمؤلم أكثر أن قمة الالجئين تجاهلت أيضًا عشرات 
اآلالف من اليمنيين العالقين في مطارات العالم منذ أكثر من 
شهر بينهم نساء وأطفال وكبار السن ومرضى وطالب لم تسمح 
السعودية بعودتهم أو خروجهم من البالد بعد أن منعت 

تسيير الرحالت الجوية الى مطار صنعاء الدولي.

معاناة النازحين 
اليمنيين وصمة 

عار في جبين 
المنظمات الدولية

منذ أن شنت السعودية وحلفاؤها عدوانها البربري الغاشم على اليمن تفاقمت الكوارث االنسانية التي طالت ابناء  
الشــعب اليمني من قتل ادى الى استشــهاد وجرح عشــرات اآلالف من المواطنين االبرياء وتدميــر للبنية التحتية 
وحصــار جائــر في جرائم لم يعرف لها التاريخ مثيــًال، إال أن كارثة الكوارث تتمثل في قضية النازحين وتفاقم معاناتهم في 

ظل استمرار صمت دولي مريب.
 كتب/ أحمد الرمعي

السعودية استخدمت قنابل الفوسفور 
األبيض الحارقة على ضواحي صنعاء

كشفت صحيفة (واشنطن بوست) عن  
استخدام السعودية قنابل الفوسفور 
األبيض التي زودتها بها الواليات المتحدة في 
حربها على اليمن.. مشيرة إلــى أن العديد من 

الصور ومقاطع الفيديو تؤكد ذلك.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته األسبوع 
الماضي: "إن الصور ومقاطع الفيديو التي تم 
نشرها على مــواقــع التواصل االجتماعي تبين 
استخدام السعودية الذخائر الفوسفورية، بالقرب 
من الحدود السعودية - اليمنية في منطقة نجران، 

وحول العاصمة صنعاء".
وأوضحت أن الفوسفور األبيض يحرق جسم 
اإلنسان وال يبقي منه إال العظام وباإلضافة إلى كونه 
سالحًا محرقًا، تنبعث منه أثناء اشتعاله سحابة 
كثيفة من الدخان تستغلها الجيوش للتغطية 

على تحركات الجنود.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن اتــفــاقــيــة جنيف عــام 
١٩٨٠م تحرم استخدام الفوسفور األبيض ضد 
السكان المدنيين أو حتى ضد األعداء في المناطق 
التي يقطن بها مدنيون وتعتبر استخدامه جريمة 

حرب.
وقال: "إن مسئولين أمريكيين أكدوا للصحيفة أن 
الحكومة األمريكية زودت السعوديين بالفوسفور 
األبيض في الماضي، لكنهم امتنعوا عن القول 

كيف تم نقلها إلى هناك أو متى".
وأوضحت الصحيفة أن الصور والفيديو تظهر أن 

القوات السعودية تستخدم عدة أنظمة إلطالق 
ذخائر الفوسفور األبيض، بما في ذلــك قذائف 
الدبابات ومدافع الهاون ومدافع الهاوتزر وقذائف 

البندقية.
وأشارت إلى أنه بعد استعراض الصور والفيديو 
التي الُتقطت من أرض المعركة التي أظهرت 
الفوسفور األبيض من قذائف الهاون وقذائف 
الدبابات، قال مسئول في الواليات المتحدة إن 
تلك الذخائر هي أمريكية األصل ولكن ال يمكن 
أن نعرف ألي مكان تتبع ألن بعض العالمات تم 

حجبها.
لكن الصحيفة أكدت أن الشركة الوحيدة التي 
لديها الحق في بيعها الفوسفور األبيض هي شركة 
(جنرال ديناميك اوردينانز) لألنظمة التكتيكية 
وفقًا لوثائق نشرتها قوات مشاة البحرية العام 

الفائت ٢٠١٥م.
وأشــارت إلى أن إدارة الرئيس األمريكي باراك 
أوباما أعلنت في شهر مايو الماضي عن بيع ما 
يقرب من ٤٠٠ قنبلة عنقودية للسعوديين بعد 
ما وثقت منظمات حقوق اإلنسان استخدام تلك 

األسلحة في المناطق المدنية باليمن.
من جانبه قال المسئول في منظمة العفو الدولية 
بيري ديزاينز تعليقًا على ذلك: انه "يجب على 
الواليات المتحدة أن ال تبيع ذخائر الفوسفور 
األبيض إلى السعودية أو أي جيش آخر من شأنه 

أن يتم استخدامه في الصراع في اليمن".

العفو الدولية تطالب بتحقيق دولي في قصف السعودية للمرافق الطبية والمدنية في اليمن
استهداف العدوان السعودي للمنشآت الطبية شكل انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب

أكــدت منظمة العفو الدولية أن الطيران العسكري  
السعودي قصف بقنابل أمريكية إحدى مستشفيات 
منظمة "أطباء بال حدود" في ١٥ أغسطس الماضي وذلك يمثل 
امتهانًا لإلنسانية .. واصفة استمرار بعض الدول في تزويد تحالف 

العدوان السعودي باألسلحة باألمر الشائن.
وقالت المنظمة في بيان نشرته مؤخرًا: "إنه يجب على دول من 
بينها الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، التوقف فورًا عن بيع 

ستخدم في النزاع باليمن".
ُ
األسلحة التي يمكن أن ت

وأكــدت " أن قنبلة ُصِنعت في الواليات المتحدة استخدمت 
في توجيه ضربة جوية ضد مستشفى تديرها منظمة (أطباء بال 
حدود) يوم ١٥ أغسطس، األمر الذي أدى إلى مقتل ١١ شخصًا 

وجرح ١٩ آخرين ".
وأوضحت المنظمة أن خبراء مستقلين تم استشارتهم ذكروا 
موا الصور التي التقطها صحفي لذيل قنبلة في موقع  أنهم قيَّ
ف من الجو تنتمي 

َ
ذ

ْ
ق

ُ
الهجوم، وخلصوا إلى أن األمر يتعلق بقنبلة ت

إلى سلسلة (بايفواي) المصنعة في الواليات المتحدة ".
ونقلت المنظمة عن مدير األبــحــاث وأنشطة كسب التأييد 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر 
" إن أي هجوم على المنشآت الطبية هو امتهان لإلنسانية، فهذا 
القصف هو لألسف أحدث حلقة في سلسلة قاتمة من الهجمات على 

المستشفيات والعيادات من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ".
وقالت المنظمة: "إنه ألمر شائن أن بعض الدول ال تزال تزود 
التحالف الذي تقوده السعودية باألسلحة ، بما فيها القنابل الجوية 
الموجهة واألسلحة التي لها استخدامات عامة والطائرات القتالية، 
ستخدم في 

ُ
بالرغم من األدلة الصارخة التي تؤكد أن هذه األسلحة ت

مهاجمة المستشفيات وأهداف مدنية أخرى، وذلك في انتهاكات 
جسيمة للقانون اإلنساني الدولي".

ن المسئول في المنظمة أن هذا الهجوم يبرز، مرة أخرى،  وبيَّ
الحاجة الماسة لفرض حظر شامل على جميع األسلحة التي يمكن 
استخدامها من قبل أي طرف في اليمن، ولفتح تحقيق دولي 
بهدف جلب المسئولين عن هذه الهجمات غير المشروعة إلى 

العدالة.

ولفت بيان منظمة العفو الى أن قصف مستشفى عبس يعد 
الهجوم الرابع في غضون ١٠ أشهر على منشأة طبية تديرها 
منظمة أطباء بال حدود في اليمن .. مشيرًا الى أن الهجوم جعل 

المنظمة توقف نشاطها الطبي في شمال اليمن.
وقــال مدير األبحاث في المنظمة: "إن الهجمات المتعمدة 
على المستشفيات والمرافق الطبية تشكل انتهاكات جسيمة 
لقوانين الحرب وال يمكن تبريرها على اإلطالق، فينبغي أن تكون 
المستشفيات التي تحظى بحماية خاصة في القانون اإلنساني 

الدولي، أماكن آمنة لتلقي العالج واستعادة العافية ".
وأردف فيليب لوثر قائًال: "إن الدول التي تزود التحالف باألسلحة، 
ومن بينها الواليات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن تستخدم 
نفوذها للضغط على أعضاء التحالف من أجل الوفاء بالتزاماته 
الدولية، والتحقيق في االنتهاكات المشتبه بها للقانون اإلنساني 
الدولي ويجب عليها أن تدعم إنشاء هيئة تحقيق مستقلة دولية".
وأشــار بيان منظمة العفو إلى أن وزارة الخارجية األمريكية 
كانت قد وافقت في نوفمبر ٢٠١٥م على توريد أسلحة إلى 
السعودية بقيمة ١٫٢٩ مليار دوالر وشملت هذه الصفقة قنابل 
ت 

َ
ق
َّ
ذات استخدامات عامة بالرغم من أن منظمة العفو الدولية وث

استخدام هذه القنابل في تنفيذ ضربات جوية غير مشروعة 
تسببت في مقتل عشرات من المدن .

من المشين استمرار أمريكا 
وبريطانيا في تسليح تحالف 

العدوان السعودي

مسوؤل أممي يعّبر عن انزعاجه من 
تزايد استهداف المدنيين في اليمن

ــســق   ــن ـــــر م عـــــبَّ
الــــــــــــشــــــــــــؤون 
اإلنسانية في اليمن جيمي 
ــدريــك عـــن قلقه  مــاكــغــول
العميق تجاه تــزايــد عدد 
الضحايا المدنيين في اليمن.
وقـــــــــــــــــــــال جـــــيـــــمـــــي 
ماكغولدريك: "في العاشر 
مــن سبتمبر عشية عيد 
األضــحــى قتل ٣٠ شخصًا 
وجرح ١٧ آخرين، بينهم 

طفالن، نتيجة لقصف جوي على بئر مياه 
في قرية بيت سعدان الواقعة في مديرية 
أرحــب شمال محافظة صنعاء- بحسب 

مصادر من بينها وسائل إعالم".
وعبر عن انزعاجه الشديد من استمرار 
الهجمات على المدنيين والبنية التحتية 

المدنية وهو ما يتسبب في 
مــزيــد مــن تــدمــيــر النسيج 
االجتماعي لليمن ويعّمق 
االحتياجات اإلنسانية ال سيما 
الطبية منها بينما القطاع 
الصحي فــي حــالــة انــهــيــار.. 
وأكــد المسئول الدولي على 
ضــــرورة االلـــتـــزام بالقانون 
ــي والــقــانــون  ــدول اإلنــســانــي ال

الدولي لحقوق اإلنسان .
ـــشـــؤون  ــســق ال ــن ودعــــــا م
اإلنسانية في اليمن إلــى تجديد االلتزام 
بوقف األعمال العدائية المقّرر في العاشر 
من أبريل الماضي وبدعم مبادرات مبعوث 
األمم المتحدة الخاص لليمن حتى تساهم 
في تجنب المزيد من الخسائر في األرواح 

وفي وضع اليمن على طريق السالم.

٤٠٠ قنبلة عنقودية باعتها أمريكا للسعودية في مايو إلبادة اليمنيين


