
ويبدو ان إدراج السعودية وبقية دول تحالف العدوان في القائمة السوداء من 
قبل االمم المتحدة يعد بمثابة حماية للسعودية لتمكينها من االفالت من العقاب 

على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني وفي المقدمة  جيل من األطفال.
رحبت شعوب العالم ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية وتحديدًا المنظمات 
المهتمة بالطفولة بإدراج تحالف العدوان بقيادة السعودية على الالئحة السوداء 
للدول والكيانات التي ارتكبت انتهاكات بحق األطفال في اليمن، معتبرة ان أي 
محاولة إلفالت الرياض من القائمة السوداء مجددًا كما حدث العام الماضي سيكون 

عارًا على االمم المتحدة.
وجاء في التقرير الذي صادق عليه األمين العام لألمم المتحدة -الجمعة: "في 
اليمن تسببت أعمال التحالف العربي عام 2016م خالل هجمات استهدفت مدارس 
أو مستشفيات بسقوط 683 ضحية من األطفال في 38 عماًل تم التحقق منها".. 
وأض��اف: أن نصف الضحايا من األطفال اليمنيين سقطوا بسبب غارات التحالف 
ات عام 2016م للحد من  العربي بقيادة السعودية، وإذا كان التحالف قد اتخذ إجراء
تداعيات النزاع في اليمن على األطفال، فإن "الخروق الخطيرة بحقهم بقيت قائمة 
وعلى مستوى مرتفع غير مقبول".. الالفت أن ثمة تالعبًا في أرقام جرائم العدوان 

وتحديدًا 38 عماًل إجراميًا فيها مغالطة وتضليل مفضوح للرأي العام العالمي.
إن رفض سفير السعودية لدى األمم المتحدة ما جاء في التقرير من معلومات 
وتشكيكه بصحتها تأكيد واضح للتالعب بأرقام الجرائم والضحايا.. ويبدو أن الرياض 
ستواصل ضغوطاتها على االمين العام لالمم المتحدة في محاولة مستميتة إلخفاء 
جرائم السعودية وبقية دول تحالف العدوان بحق الطفولة في اليمن، السيما وقد 
نجحت العام الماضي واسقطت االمم المتحدة السعودية من القائمة السوداء، غير 
ان االمين العام لالمم المتحدة انطونيو غوتيريش استبق الضغوط بإبالغ السعودية 
بقراره عقب وصول الملك سلمان العاصمة الروسية موسكو مساء األربعاء، حيث 
تلقى اتصااًل من أنطونيو غوتيريش، اكتفت وكالة األنباء السعودية بالقول إنه "جرى 
خالل االتصال مناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك في المنطقة والعالم".
ممثلة منظمة اليونيسيف في اليمن ميريتشل ريالنيو تقول : لقد تحولت حياة 
ر الموت تدق أبوابهم 

ُ
األطفال في اليمن إلى كفاح يائس من أجل البقاء، فيما نذ

بسبب الكوليرا وسوء التغذية والعنف المستمر دون هوادة".. هذا الوصف الدرامي 
يبين فظاعة ما يواجهه اطفال اليمن من أهوال موت يومي السيما وأن االطفال 
يعدون أشد الفئات تضررًا و األكثر تعرضًا للخطر فاألطفال ما دون الخامسة عشرة 

عامًا يمثلون %46.
القصص ال حصر لها، والمعاناة ال مثيل لها، خاصة واليمن يعاني من أسوأ كارثة 

إنسانية في تاريخه الحديث في ظل استمرار العدوان والحصار.
منظمات دولية ومعنية بالطفولة أكدت أن العدوان والصراع تسبب بإغالق 
العديد من المدارس، وحرم حوالي مليوني طفل من االنتظام في فصول الدراسة 
واصبح الكثير من األطفال يعاني في اليمن اآلن من إصابات خطيرة؛ فمنهم أطفال 
فقدوا أطرافهم وأطفال أبرياء فاجأتهم االنفجارات، والشظايا والقنابل العنقودية.. 
واطفال يعانون من اضطرابات نفسية..وغيرهم فقدوا بسبب الحرب آباءهم او 
امهاتهم او االثنين معًا.. غير ان األسوأ من كل ذلك تفشي الفقر وفقدان اكثر من 
عشرة ماليين يمني أعمالهم كما أن عدم صرف الرواتب للموظفين قد تسبب في 
مشاكل اجتماعية معقدة ادت الى ارتفاع معدالت الطالق وهذا انعكس سلبًا على 
حياة االطفال خاصة وأن الحرب االقتصادية صارت تمزق المجتمع واألسرة في 
آن واحد حيث اصبح الكثير من أولياء األمور عاجزين عن تحمل االرتفاع الجنوني 
السعار السلع االساسية هذا خالفًا عن إجبار آالف األسر من المستأجرين على ترك 

المنازل اضافة الى نزوح قرابة أربعة ماليين يمني بينهم أطفال ونساء.
قصص الطفولة البائسة لم تعد محصورة في أي منطقة يمنية بل أصبحت تعيش 
كل اسرة يمنية مآسي تختلف من بيت الى آخر لكن يظل سببها واحدًا هو استمرار 

العدوان والحصار.
اليوم، تبدو الندوب واضحة على أطفال اليمن، ولكن اإلصرار يبدو واضحًا عليهم 
أيضًا.. ينتظرون بإعياء أن تقوم أحياؤهم من تحت الركام، وينتظرون العودة إلى 

المدرسة مرة أخرى - بمجرد أن يتوقف العدوان كما تقرأ ذلك منظمة دولية.
مة اليونيسيف، والمدير 

ّ
 من المدير الّتنفيذي لمنظ

ّ
وفي تصريح صادر عن كل

مة الّصّحة العالمّية، عقب 
ّ
التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي، والمدير العام لمنظ

زيارتهم لليمن في 27 يوليو 2017م- قالوا: "لقد قمنا بالّسفر سوّية إلى اليمن 
لنرى بأنفسنا حجم هذه األزمة اإلنسانية، ولزيادة جهودنا المشتركة من أجل مد يد 
العون الى الشعب اليمني. " يأتي تفشي الكوليرا وهو األسوأ على االطالق في خضم 

أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم..
"البالد على حافة الوقوع في مجاعة. فيعيش أكثر من 60 في المائة من السكان 
في عدم اليقين عن وجبتهم القادمة. كما يعاني حوالي مليوني طفل من سوء 
التغذية الحاد، ما يجعلهم اكثر عرضة لالصابة بالكوليرا، فيما تؤدي األمراض 

لزيادة سوء التغذية: وهذا المزيج في غاية القساوة.
واضافوا: "قمنا بزيارة احدى المستشفيات حيث يكاد األطفال يعجزون عن 
تجميع قواهم من اجل التنفس.. تحدثنا مع عائالت تغلب عليها الحزن على المرضى 

من احبائهم، تكافح هذه العائالت من اجل توفير الطعام.
واستطردوا قائلين: "أثناء مرورنا في المدينة شاهدنا الضرر والدمار الذي تعرضت 
له البنية التحتية الحيوية، مثل مرافق الصحة والمياه. " وفي خضم هذه الفوضى 
ينتقل نحو 16,000 متطّوع من منزل الى منزل لكي يزودا العائالت بمعلومات 
حول كيفية حماية أنفسهم من اإلسهال ومن الكوليرا. كما" لم يحصل اكثر من 

30 الف عامل في مجال الصّحة على رواتبهم منذ اكثر من 10 اشهر.
الوضع ال يزال خطيرًا، حيث يصاب بالمرض يوميًا اآلالف، ومن الضروري بذل 
الجهود المستدامة لوقف انتشار المرض. كما يحتاج حوالي 80 في المائة من أطفال 

اليمن إلى مساعدة إنسانية فورية.
ودعت المنظمات المجتمع الدولى الى مضاعفة دعمه للشعب اليمني، وتطلق 
تحذيرًا واضحًا بقولها : اذا فشلنا في ذلك، فإن الكارثة التي شهدناها أمام أعيننا لن 
تستمر في إزهاق األرواح فقط، بل انها ستترك آثارًا وخيمة وندوبًا على األجيال 

المقبلة وعلى البلد لسنوات قادمة."
"إن تفشي وباء الكوليرا القاتل هذا هو نتيجة مباشرة لسنتين من النزاع العنيف. 
كما أن انهيار انظمة الصحة والمياه والصرف الصحي أدى إلى حرمان 14.5 
مليون شخص من الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، مما زاد من 
انتشار المرض. كذلك، أدى ارتفاع معدالت سوء التغذية إلى تدهور صحة األطفال 

وجعلهم عرضة للمرض بسبب هشاشة وضعهم الصحي. "
من جانب آخر يواجه اطفال اليمن حربًا ق��ذرة منذ بداية فوضى الربيع عام 
2011م ففي هذا العام بدأت مؤامرة تعطيل الدراسة باليمن من خالل االعتداء 
على المدارس فتضررت 150 مدرسة في كل من صنعاء وتعز وحجة وأبين 
وصعدة، لتؤثر بذلك على أكثر من 190.000 طفل. وبفعل المواجهات المسلحة 
في مديرية لودر بمحافظة أبين، أغلقت أيضًا 66 مدرسة أبوابها من بينها 30 
مدرسة تم احتاللها اما من قبل مليشيات او نازحين او تعرضت للتدمير لتتفاقم 
مأساة التعليم في اليمن مع بداية العدوان عام 2015م حيث كانت المدارس 
في مقدمة االهداف لطيران العدوان السعودي بعد القوات الجوية والدفاعات 
ات  الجوية حيث قصف العدوان اكثر من 791 مدرسة في اليمن.. وتشير احصاء
أولية الى أن هناك 3000 طفل يمني استشهدوا من قبل طائرات العدوان وقرابة 
2800 تعرضوا الصابات مختلفة، اضافة الى استهداف العدوان للمستشفيات 
والمراكز الصحية حيث تعرض للقصف أكثر من 500 مستشفى خالفًا عن خروج 
أكثر من 65% من المرافق الصحية عن الخدمة بسبب عدم توافر األدوي��ة 
والمستلزمات الطبية، كما يأتي اص��رار العدوان ومرتزقته على قطع رواتب 
المدرسين والمدرسات ليضع التعليم على كف عفريت السيما وهناك 6ماليين 

طالب وطالبة مهددون بالحرمان التعليم هذا العام.
 لقد تسبب العدوان والحصار بإنهيار النظام الصحي في البالد وتوقفت كثير من 
البرامج والحمالت المهتمة بالطفولة ومواجهة أمراض الطفولة، كما اجبر العدوان 
قرابة 4 ماليين مواطن على النزوح من ديارهم إلى مناطق ال توجد فيها مرافق 
صحية والمدارس.. وصار يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل يمني من سوء التغذية 
الحاد، بينما يعاني ما ُيقّدر ب� 462,000 طفل - أي ما يقرب من ثالثة أضعاف عدد 
المصابين في عام 2014م - من سوء التغذية الحاد والشديد. إذا لم يتم معالجة 
 
ً
 للوفاة ب� 11 مرة مقارنة

ً
هؤالء األطفال في الوقت المناسب، فسيكونون أكثر عرضة

باألطفال األصحاء. حتى لو نجوا من الموت، فإنهم سيواجهون خطر عدم تحقيق 
إمكاناتهم التنموية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لجيل كامل في اليمن، وُيبقي البالد 

 في حلقة مفرغة من الفقر والتخلف وهذا تحذير أطلقته اليونيسيف.
ً
غارقة

الجميع يعترف ان اطفال اليمن ُيعانون من سوء التغذية الشديد، غير أن حجم 
المشكلة اكبر لكونهم في أمّس الحاجة الى مزيد من األدوية التي تمنع دول تحالف 
العدوان دخولها بسبب الحصار غير القانوني، وبحاجة لالطباء وللمرافق الصحية 
الفّعالة، ولكن االولى من كل ذلك ان يدرك العالم ان اطفال اليمن يحتاجون إلى وقف 

العدوان ورفع الحصار أواًل وقبل كل شيء..

تسعى السعودية ومعها دول التحالف طوال عامين ونصف 
من العدوان الهمجي البربري الى إبادة جيل كامل من اطفال 
اليمن في حرب وحشية وبتواطؤ من العالم وفي المقدمة مجلس 
االمن واالمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق االنسان..

فمنذ بداية العدوان حرصت السعودية على ان تستهدف بغاراتها 
الجوية تدمير القوات والدفاعات الجوية اليمنية ومن ثم المدارس 
والمستشفيات والمراكز الصحية بدرجة اساسية في حرب واضحة 
ضد االطفال اليمنيين، ولم تكتف بذلك القصف الهيستيري الحاقد 
لتلك المرافق المدنية، بل ذهبت الى فرض حصار شامل وغير قانوني 
على البالد في سياق مخطط فاشي لحرب ابادة للشعب اليمني، حيث 
تمنع دول تحالف العدوان وبتواطؤ دولي دخول الوقود واالغذية 
واالدوية لليمن ،فقضت بذلك على مخزون االغذية واالدوية والحليب 
بسبب منع دخول الوقود الى البالد، ثم تفاقم الوضع اكثر بضرب 

مصانع األغذية وااللبان.
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11االثنين: 

السعودية تستهدف أطفال اليمن 
مليونا طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد 80 % من أطفال اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية

3آالف طفال استشهدوا خالل فترة العدوان

791 مدرسة 
تعرضت للقصف 

6 ماليين 

طالب وطالبة 
مهددون بالحرمان  
من التعليم

16 مليون شخص 
محرومون من 
الحصول على مياه 
نظيفة

60% من سكان 
اليمن غير قادرين 
على ضمان الوجبة 
القادمة ألسرهم
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