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امـــام حــركــة الــتــجــارة ودخــول 
االغذية التي تستورد اليمن ما 
نسبته ٩٠٪ من احتياجاتها 
ــمــواد الغذائية  مــن الحبوب وال
االساسية وأدوية يعني أن اليمن 
تواجه حرب إبــادة وهــذه تعتبر 
من الجرائم ضد االنسانية، وفي 
هــذا السياق نقول لــدول التحالف 
وعلى رأسها السعودية إن فشلكم 
العسكري فــي اليمن اليبيح لكم 
حصار شعب بكامله وخاصة سكان 
المحافظات الشمالية الذين يمثلون 
نسبة٨٠٪ من مجموع سكان اليمن، 
وهذا اإلجرام لن يصمت أمامه الشعب 
اليمني الذي من حقه الدفاع عن نفسه 
طبقًا للمادة (٥١) من ميثاق االمم 
المتحدة التي تجيز استخدام القوة 
لــلــدفــاع عــن الــنــفــس.. ودول التحالف 
وبــالــذات السعودية تعلم ان المخزون 
الغذائي من الحبوب سينتهي خالل فترة 

قصيرة وقــد حـــذرت االمــم 
المتحدة من نفاد مخزونها 
خالل شهر وعشرة ايام من 
ـــة وان هذا  االغــذيــة واالدوي
البلد سيتعرض السوأ كارثة 
انسانية من صنع (آل سعود) 
ــعــدام المشتقات  كما أن ان
النفطية وخــاصــة الــديــزل 
ســيــؤدي الــى وقــف مضخات 
مياه الشرب والى تنامي وباء 
الكوليرا الذي كان للسعودية 
دور كبير في نشره من خالل الحصار وتدمير 

آبار المياه وشبكات الصرف الصحي.
أمــا الحل، فهو باعتقادي من خــالل قيام 
العديد من جهات االختصاص بواجباتها 
على أكمل وجه،وكذا مواصلة الجيش واللجان 
الشعبية دّك مواقع العدو وأذنابه،وليس امام 
اليمن بجيشها ولجانها الشعبية وقواتها سوى 
الرد بقوة من خالل ضرب موانئ السعودية 
ودول التحالف حتى تنصاع الرياض وأبوظبي 
لوقف مغامرات حكامها الطفوليين قليلي 
الخبرة السياسية والعسكرية بالعواقب 
الوخيمة على اقــتــصــاديــات بلدانهم حال 
تم اللجوء للخيارات االستراتيجية بتدمير 
موانئهم ومطاراتهم ومنشآتهم االقتصادية 
والبادئ اظلم طالما استمر الحقد الوهابي 
ــادة  واستمر الحصار الــذي يمثل حــرب إب
ضد الشعب اليمني حسب الوصف األممي 
ات المتكررة والعاجزة للسعودية  والــنــداء
ودول التحالف بفتح المنافذ ورفع الحصار 

كليًا وليس جزئيًا.
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7االثنين: 
أمام   محرقــــــــــــــــــــــــــــــــة  الحصار

اليمنيون يواجــــــــهـون الكــارثة

«الميثاق»:  ّجار لـ
ُ
باحثون وت

استمرار الحصار سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة 

قال األخ محمد الرداعي- تاجر جملة مواد غذائية ووكيل 
لعدد من المنتجات المستوردة: الوضع صعب وإغالق 
ميناء الحديدة معناه إغالق لتدفق كل المواد الغذائية التي 
ستنفد من المخازن خالل أسابيع قليلة، أو قل أيام قليلة، 
كما سيؤدي إلى إغالق عدد من المصانع وتصحر المزارع 
نتيجة لعدم وجود ديزل للبمبات والمولدات الكبيرة التي 
تقوم برفع المياه للمزارع، وهذا سيضاعف من الكارثة 
وسيرفع الطلب على المواد الغذائية والخضروات التي 
كانت بالدنا تحقق اكتفاء ذاتيًا فيها، كما سيضاعف من 
الطلب على الحبوب، ناهيك عن ارتفاع األسعار وتسريح 
عدد كبير من العمال الذين كانوا يعملون لدى الشركات 

والمؤسسات والمصانع والمزارع وغيرها.

وقال: هناك مخازن ستكون فارغة بعد أسبوع من اليوم 
وهي مخازن لمواد غذائية، خاصة وأن الطلب عليها زاد 
بسبب مخاوف المواطنين وتجار التجزئة من اختفائها 
أو ارتفاع أسعارها اكثر من األسعار الحالية، وهذا في 
الحقيقة ناقوس خطر ومصدر خــوف للجميع، نحن 
كتجار متضررون منه كثيرًا وسيؤدي إلى إفالس كثير 

من التجار والمؤسسات، كما سيؤدي إلى مجاعة.
وليس ذلك فحسب بل إن إنعدام الديزل عقد نقل 
وتوزيع المواد الغذائية لدى الجميع، وفي حال وجد 
فأسعاره مضاعفة، وهذه تعكس نفسها على رفع 
أسعار جميع المواد الغذائية ألن النقل عنصر 

مهم.

ا الحديدة والصليف ومطار صنعاء الدولي أمام تدفق   جار أن استمرار السعودية وحلفائها في إغالق المنافذ اليمنية وعلى رأسها ميناء
ُ

أكد باحثون وخبراء وت
المواد الغذائية واألدوية والسلع الضرورية والوقود أمر ال يجب إغفال خطورته والتكهن بنتائجه الكارثية على البالد وخاصة االحتياجات األساسية من غذاء 

ودواء ووقود وغيره.
«الميثاق» الى أن المخزون الغذائي قد ال يزيد عن شــهر، ناهيك عّما احدثه هذا القرار العدواني اإلجرامي من ِقبل الســعودية من انعدام  مشــيرين في تصريحات لـ
سلع ضرورية وارتفاع األسعار بسبب الوقود، وخاصة الديزل الذي أثر بشكل كبير جدًا على نقل المواد الغذائية والمصانع التي تعمل بالديزل والمزارع واالرتوازات.. 

فإلى الحصيلة: 
 استطالع / عبدالكريم المدي

جريمة حرب وفقًا لميثاق األمم إغالق المنافذ ناقوس خطر وخالل أسبوع ستنفد كثير من المخازن
 جيشنا ولجاننا الرد

ّ
المتحدة ومن حق

قــال المستشار في العالقات والمنازعات الدولية ثابت 
حسين الحاشدي: الجمهورية اليمنية.. دولة عربية وعضو في 
األمم المتحدة وذات سيادة مثلها مثل أي دولة، وبدون سابق 
إنذار تم االعتداء عليها من قبل دولة عربية وجارة، حشدت 
الحشود واستعانت باليهود لتدميرها ومحاصرتها وقتل 
شعبها طيلة عامين ونصف العام.. وهذا العدوان والحصار 
الجائر الــذي كان آخــره إغــالق كافة المنافذ وفي مقدمتها 
وأهمها ميناء الحديدة، كارثي وجريمة مكتملة األركان بحق 
اإلنسانية، ألنه يعني تجويعًا وقتًال للشعب اليمني،حيث 
سينعكس على الزراعة والتجارة واإلنتاج والنقل واالقتصاد 
عامة،سيما وأن البالد تعتمد على احتياجاتها األساسية من 

الخارج وكذا على الزراعة، وهناك معلومات تقول إن مخازن الغذاء لعدد كبير 
من التجار ستكون فارغة خالل النصف األول من شهر ديسمبر القادم،اضف 
إلى ذلك أن المزارع ستتحول إلى صحارى بسبب انعدام الديزل الذي تعتمد 
عليه بشكل أساسي لري المحاصيل، وقد قمت مع أحد األصدقاء بجولة على 
عدد من المزارع في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء، وما سمعناه على 
لسان المزارعين مفزع، حيث اكــدوا أن مزارعهم ستكون أراضــي قاحلة 
جــرداء بعد أيــام، إذا لم يستطيعوا الحصول على مــادة الديزل لتشغيل 

البومبات وريها.
وهــذا القرار السعودي األخير المتمثل بإغالق ميناء 
الحديدة يؤكد أن السعودية وطوال فترة العدوان ال تحمل 
قيمًا إنسانية وال تحترم القوانين الدولية وميثاق األمم، 
وإجرامها قد تعدى كل القيم والمبادئ واالخالق اإلنسانية، 
وإغالقها األخير للمنافذ ال يعدو عن كونه قتًال مع سبق 
اإلصرار والترصد لألطفال والنساء والمدنيين، من خالل 
منع دخول الدواء والغذاء لهم، إلى جانب حرمان الماليين 
من مصادر رزقهم ومرتباتهم التي يعتمدون عليها في 

معيشتهم.. 
كما أن إغالق المنافذ ضاعف من أوجاع اليمنيين وانهيار 
اقتصادهم ورفع نسبة الوفيات بسبب انعدام الغذاء والدواء، األمر الذي فاقم 

من انتشار األوبئة مثل "الكوليرا، والدفتيريا".
ولألسف الشديد أن هذا يحدث أمام مرأى ومسمع من العالم بل وبمباركة 
برى المنظمات الدولية وعلى رأسها"منظمة األمم المتحدة 

ُ
منه ومن ك

ومجلس حقوق اإلنسان والجامعة العربية، ومنظمة الدول اإلسالمية.
وفي حال استمر هذا الوضع واإلغالق لميناء الحديدة، سنكون - ال سمح 

الله - أمام كارثة إنسانية لم ولن تعرف البشرية مثيًال لها.

ك واسع  تـلٌ عمد والبد من تحرُّ
َ

إغالق ميناء الحديدة ق

ر من وفاة بريطانيا تطالب بإنهاء معاناة الشعب اليمني
ّ
دراسة أمريكية تحذ

اآلالف يوميًا جوعًا قال وزير شؤون الشرق األوسط، أليستر بيرت، إن الحكومة  
البريطانية قلقة حيال الوضع اإلنساني في اليمن، وأثر القيود 
التي فرضت مؤخرًا على ما يعتبر أصًال أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأكبر 

انتشار لمرض الكوليرا.
ولفت بيرت في بيان نشرته الخارجية البريطانية، الى ان بريطانيا تدرك 
خطر التدهور الشديد بالوضع اإلنساني في حال عدم رفع هذه القيود 
سريعًا، وندعو كافة األطراف الى ضمان السماح فورًا بوصول اإلمدادات 

التجارية واإلنسانية عبر كافة معابر اليمن البرية والجوية والبحرية.
وشــدد على انــه مــن الــضــروري إتــاحــة وصــول اإلمــــدادات التجارية 
واإلنسانية مــن مــواد غذائية ووقـــود وأدويـــة إلــى المحتاجين إليها 
من الشعب اليمني، وخصوصًا حيث يعيش ٧٠٪ من المحتاجين 

للمساعدة.
واشار بيرت الى انه حتى قبل فرض القيود الحالية، كان في اليمن 
٢١ مليون إنسان بحاجة لمساعدات إنسانية، و٧ ماليين على وشك 
المجاعة.. حيث إن ٩٠٪ من المواد الغذائية في اليمن مستوردة من 
الخارج، وثالثة أرباعها تصل عبر ميناء الحديدة وميناء الصليف، وليس 
في اليمن أي موانئ أخرى يمكنها استقبال هذه الكميات الكبيرة من 

الواردات.
وتقول المنظمات غير الحكومية في اليمن: بالفعل إن شبكات المياه 
والمجاري في المدن الكبيرة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود.. 

هذا يعني أن ماليين اليمنيين لم يعد يتوافر لهم ماء 
نظيف وشبكات صرف صحي في بلد يعاني أصًال من 

أسوأ انتشار لمرض الكوليرا في عصرنا.
وقال بيرت في البيان: إن القيود المفروضة حاليًا على 
دخول الشحنات التجارية واإلنسانية تهدد بجعل األوضاع 
اإلنسانية الصعبة أصًال أكثر سوءًا للشعب اليمني.. وقد 
سمعنا تحذيرات واضحة من األمم المتحدة بشأن خطر 

حدوث مجاعة في اليمن.
واضاف: إننا ندعو كافة األطراف الى ضمان توفير معابر 
فورية لدخول اإلمدادات التجارية واإلنسانية لمنع تعرض 

ماليين المدنيين لمجاعة وانتشار األمراض.
وتابع: كما ندعو إلعادة فتح ميناء الحديدة فورًا واستئناف 
طيران األمم المتحدة إلى مطارّي صنعاء وعدن، وفق ما دعا 
إليه بوضوح تصريح صدر عن وزارة الخارجية البريطانية يوم 
١٥ نوفمبر.. إن حظر الرحالت الجوية المدنية يتسبب بمشاكل 
لموظفي اإلغاثة اإلنسانية، بمن فيهم البريطانيون، الراغبون 

بدخول اليمن والخروج منه.
واكد أليستر بيرت ان التوصل لحل سياسي هو السبيل الوحيد 
إلحالل االستقرار في اليمن على المدى الطويل.. لهذا السبب تظل 

األولوية لمحادثات السالم.

ــت دراســــة عــن المجاعة   قــال
مولتها الواليات المتحدة، إن 
آالف اليمنيين يمكن أن يموتوا يوميًا إذا 
لم يرفع التحالف الذي تقوده السعودية 

حصاره عن موانئ البالد.
وجاء التحذير بعد يوم من قول اللجنة 
الدولية للصليب األحمر إن ٢٫٥ مليون 
شخص في مدن اليمن المزدحمة ال 
يمكنهم الوصول إلى مياه نقية مما 
يزيد مخاطر انتشار مرض الكوليرا.

وقالت شبكة نظم اإلنذار المبكر 
مــن الــمــجــاعــات، الــتــي استخدمت 
مقياس (اي.بــي.ســي) المكون من 
خمس نقاط والمعترف به دوليًا 
لتصنيف درجات األمن الغذائي: 
إنه حتى قبل الحصار كان هناك 
ــة"  ١٥ مليون شخص فــي "أزم

(الدرجة ٣ على المقياس) أو أسوأ..

"لذلك فإن إطالة أمد إغالق الموانئ الرئيسية 
يهدد بتدهور لم يسبق له مثيل في األمن 
الغذائي ليصل إلى درجة المجاعة (الدرجة ٥ 
على المقياس) في مناطق شاسعة من البالد".
وتابعت قائلة: إن الوصول إلى حالة المجاعة 
مرجح في العديد من المناطق خالل ما بين 
ثالثة وأربعة أشهر إذا ظلت الموانئ مغلقة 
وبعض المناطق التي يصعب الوصول إليها 

مهددة بخطر أكبر.
وفي مثل هذه الحالة سيدفع نقص الغذاء 
والوقود األسعار الرتفاع وسيؤدي نقص الدواء 

إلى زيادة انتشار أمراض تهدد الحياة.
هذا وانتقد إيجالند رئيس المجلس النرويجي 
لالجئين أمريكا وبريطانيا، وكتب على تويتر 
ــواليــات المتحدة وبريطانيا  قــائــًال: "أمـــام ال
وغيرهما من حلفاء السعودية أسابيع فقط 
لتجنب التسبب في مجاعة ضخمة.. ارفعوا 

الحصار اآلن".


