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 انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل االجتماعي 
 بصور مؤلمة 

ً
كارثة المجاعة معززة

ومــأســاويــة عــن الــوضــع الـــذي وصلت 
اليه هذه المناطق ومدى المعاناة التي 
يعانيها الناس، مما دفع بمؤسسة الصالح 
االجتماعية الخيرية- وبناًء على مقترحات 
ومناشدات من قبل بعض الشباب- الى 
تبّني حملة اغاثية ألبناء الحديدة وتحديدًا 
منطقة التحيتا األشد احتياجًا، واستجابة 
لدعوة الزعيم صالح إلغاثة اهالي الحديدة 
اعلنت مؤسسة الصالح تدشين  حملة االغاثة 
بقافلة غذائية اغاثة للمنطقة وتكليف فريق 
عمل برئاسة األستاذ عادل ربيد نائب رئيس 
المركز اإلعالمي للمؤتمر واألخوة عادل الهرش 
وطاهر حزام ولبيب المفلحي وفريق اعالمي تابع 

لقناة «اليمن اليوم» بقيادة األخ فارس الصالحي للقيام بعملية 
التوزيع والرصد الكامل لما يعانيه أبناء المنطقة واالحتياجات 
الضرورية للعمل على توفيرها بقدر المستطاع وبالتعاون مع 

رجال األعمال والمنظمات المجتمعية واإلنسانية..
معاناة أكبر مما يتداوله اإلعالم

صباح يوم األربعاء تم تدشين حملة االغاثة بقافلة غذائية 
قوامها ألف سلة غذائية استهدفت أبناء مديرية التحيتا كمرحلة 
اولى وقد تم التدشين بحضور اللجنة المكلفة وقيادات السلطة 
 برئيس لجنة الخدمات االستاذ علي 

ً
المحلية بالمديرية ممثلة

احمد حليس ونائب رئيس جامعة الحديدة الدكتور أحمد 
حمادي واالخ قاسم مهدي رئيس ميناء المخا سابقًا وعدد من 
األكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم التوزيع لمواد 
اإلغاثة بناًء على اآللية المعدة، وبحسب المسح الميداني للجنة 
المكلفة عن المناطق االشد احتياجًا وتضررًا وبناًء على قاعدة 
البيانات المعدة من قبل المؤسسة، وعلى ذلك فقد تم التوزيع 
للمستحقين بصورة مباشرة وبحسب البطاقة والكرت لكي تصل 
المساعدات الى المستهدفين وتجنبًا ألي عملية تالعب قد 

تحدث في مثل هكذا أعمال.
انعدام كلي للخدمات الصحية

في حديث خاص لألستاذ عادل ربيد سجل ما شاهده على 
الواقع الفريق وأهم احتياجات أبناء المنطقة وخطط الحملة 
اإلغاثية للفترة القادمة، حيث قال: قمنا، بعد تدشين عملية 

التوزيع، بالنزول الميداني الى القرى والعزل 
في جميع مناطق مديرية التحيتا يرافقنا 
قـــيـــادات الــســلــطــة الــمــحــلــيــة وعــــدد من 
األكاديميين ومنظمات المجتمع المدني 
مــن اجــل االطـــالع على واقـــع المنطقة 
ومعاناة ابنائها ليتسنى لنا رفع تقرير 
متكامل عن اهم االحتياجات المطلوب 
توفيرها بصورة عاجلة خالل الفترة 
القادمة، والحظنا ان اكثر الجوانب 
الــمــطــلــوب اســتــهــدافــهــا جــانــبــان: 
الجانب الغذائي والجانب الصحي، 
حيث وجــدنــا انــعــدامــًا شبه كلي 
للخدمات الطبية بالمنطقة، ولهذا 
نطالب الجهات المختصة بالتركيز 
على هذا الجانب نظرًا ألهميته، والننكر قيام وزارة 
الصحة برعاية مخيم طبي وبمساعدة الجمعية الخيرية 
الطبية وبعض رجال اعمال ولمدة اسبوع اال ان هذا المخيم 
لم يكن كافيًا نظرًا النعدام الكثير من االحتياجات الدوائية 
والطبية وقد تم إعداد كشف بها للمساعدة على توفيرها 
خالل الفترة القادمة.. ولم يعد يعمل بمديرية التحيتا من 
المستشفيات إال مستشفى الثورة لكن لألسف ال تتوافر فيها 
المستلزمات الطبية واالدوية، ما يجعلها عاجزة عن تقديم 
خدماتها الطبية للناس، مع العلم ان طاقتها االستيعابية 
٥٠٠ حالة لكنها اآلن ارتفعت الى اكثر من ١٥٠٠ حالة 
ولهذا نوجه نداء عاجًال لدعم المستشفى خصوصًا وقد 
اكد لنا المختصون والمسئولون ان العالجات المتوافرة لن 

تكفي أليام  ..
كما حرصنا على أن نلتقي مع قيادات السلطة المحلية 
ومشائخ ووجهاء المنطقة، حيث تم االستماع للكثير من 
المالحظات التي قدموها، ومنها العشوائية التي كانت تتم 
اثناء عملية توزيع المساعدات والتي قامت بها بعض 
المنظمات الخيرية بل اتضح ان البعض منها اتخذ منحى 

آخر يستهدف استغالل معاناة الناس اكثر من مساعدتهم 
بتسليط الضوء اعالميًا بشكل مكثف، بينما المساعدات المقدمة 

للناس ال تستحق الذكر..
انتشار األوبئة وانعدام مياه الشرب النقية

لم تقتصر معاناة أبناء مديرية التحيتا على الجانب الغذائي 

ــصــحــي  وال
ــة الــحــصــول  بـــل امـــتـــدت إلــــى صــعــوب

على المياه النقية بسبب انعدام الديزل مما أدى الى توقف 
مــضــخــات الــمــيــاه وتــعــطــل بعضها، وحــتــى تــلــك المشاريع 
الصغيرة التي قام بها بعض فاعلي الخير وتعمل بالطاقة 

الشمسية التستطيع ان تغطي 
اال مساحات صغيرة اليتجاوز بعضها ٣٠٠ اسرة، وبعض 
المنظمات قامت بتقديم خزانات مياه لبعض القرى البعيدة 
اال انه اليوجد بها مياه ووجدنا أنه يتم توزيع دبة ماء سعة 

٢٠ لترًا لبعض األسر في اليوم الواحد..
الصيادون األكثر تضررًا

لم يكتِف العدوان بقصف قوارب الصيد التابعة للصيادين 
التقليديين والذين يعيلون أسرهم من هذه المهنة بل تعدى 
ذلك قصف منازلهم ليصبحوا مشردين مع اسرهم ونازحين 
بمناطق العراء واليجدون ادنى مقومات الحياة االساسية حيث 

يفترشون االرض ويلتحفون السماء..
الجدير بالذكر أن في محافظة الحديدة اكثر من ٢٤ جمعية 
سمكية ممتدة من مديرية ميدي الــى الخوخة وجميعها 
توقفت عن العمل تمامًا بسبب العدوان والحصار.. وقد شرح 
لنا الشيخ عمر الجنيد رئيس االتحاد السمكي بالحديدة الكثير 
من المشاكل التي يعانيها الصيادون ابتداًء من منعهم من 
الصيد من قبل تحالف العدوان مما تسبب بتوقف عمل اكثر 
من ٦٠ ألــف صياد عن اعمالهم وهــذا يعني أن آالف األسر 
فقدت مصادر عيشها الوحيد.. حيث تعرض الصيادون ألبشع 
صنوف االستهداف والمعاناة، البعض منهم تم احتجازهم 
واختطافهم، وهناك اكثر من ٤٥ صيادًا مفقودون ال يعلم 
احــد عنهم شيئًا في ظل غياب شبه كلي للمجلس المحلي 

والمنظمات.
 لدعوة الزعيم قوافل اإلغاثة تتوافد إلى الحديدة

ً
استجابة

تنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- ودعوته إلغاثة اخواننا أبناء محافظة 
الحديدة، استجابت الكثير من المناطق والبيوت التجارية 
وفاعلي الخير والمغتربين لهذه الدعوة ولكن هذه القوافل 
التفي بالغرض فالكارثة أكبر، ولذا نتطلع من أبناء اليمن 
للتحرك والعمل على توفير االحتياجات المهمة وخصوصًا 
مــن قبل رجــال االعــمــال والبيوت التجارية لدعم جهود 
مؤسسة الصالح حيث تم فتح ابواب التبرعات لحساب خاص 
بالمؤسسة، وقد تجاوبت قناة «يمن اف ام» وعبر طاقمها 
المتميز -االخوة ماجد يزبك ويحيى صلح واالخ محمد الداهية 
-وقامت بتقديم قافلتين تفاعًال مع هذه الدعوة وعبر برنامج 

«قبيلة وال ملك»..
دعــوة اخيرة نوجهها هنا للجميع ابتداًء من السلطة ورجال 
االعمال وانتهاًء بالمواطنين، الى االلتفات بشكل سريع وجاد نحو 
مايعانيه اخواننا أبناء محافظة الحديدة الذين هم بأمّس الحاجة إلى 
توفير المواد الغذائية، بل االلتفات للجانب الصحي وتوفير االدوية 
وكذلك توفير الوسائل الضرورية لتغطية احتياجات الناس من 
مياه الشرب.. وال ننسى توجيه الشكر لكل من كان له الفضل االول 

بتغطية معاناة ابناء الحديدة واظهارها للعالم..

عشــرون شــهرًا مرت منذ بداية شن تحالف الشر بقيادة الســعودية العدوان على اليمن، لم يكتِف  
فيها بقتل وجرح عشــرات اآلالف من المدنيين وإنما قام بتدمير البنى التحتية والمصانع والمزارع 
عه دخول المواد االساســية 

ْ
 على فرضه حصارًا جائــرًا وصل حد َمن

ً
والمنشــآت وكل مقومــات الحياة، عــالوة

والمســتلزمات الطبية والمشــتقات النفطية واألغذية واألدوية، كما استهدف كل مجاالت العمل مما خلف 
قرابة أربعة ماليين من العاطلين عن العمل ممن كانوا يعولون آالف األســر تفاقمت حالتهم المعيشــية في 
ظــل هذا الوضع ووصل األمــر إلى حد المجاعة في بعض المناطق ومنها محافظة الحديدة والتي ظلت لفترة 
طويلة شبه منسية ومعزولة تمامًا عن وسائل اإلعالم وأعين منظمات المجتمع المدني والناشطين وانعدام 
التواصــل واالتصال من قبل األجهزة المعنية، إال ان المعاناة التي وصلت اليها بعض المناطق ومنها مديرية 

التحيتا وحالة العوز الشديد لدى الناس كانت هي المأساة الحقيقية..

الحديدة.. 
معـانــاة  التنتهــي

 مؤسسة الصالح تواصل حملتها اإلغاثية ألبناء تهامة


