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العالم

تحقيق إل ــى جــانــب آالف الـضـحــايــا الــذيــن سـقـطــوا خــال
العدوان السعودي على اليمن منذ آذار الماضي ،يعيش
أكثر من مليون يمني معاناة الـنــزوح داخــل الـبــاد ،بعد
تـعـ ّـرض عــدد كبير مــن ال ـمــدن ،وال سيما تلك المحاذية
للحدود السعودية لتدمير شبه تام ،في ظروف مأسوية
تتسم بالجوع والعطش والمرض

ّ
تشرد وجوع
ومالريا

أكثر من مليون نازح يمني:

صنعاء ـ عبد الرحمن شكري
ف ــاق ع ــدد ال ـنــازحــن داخـ ــل الـيـمــن من
جراء العدوان السعودي املليون نازح.
يحلم هؤالء برغيف من الخبز فيما هم
قابعون في العراء ال يتوافر لهم الحد
األدن ــى مــن حـقــوق الـحـيــاة اإلنسانية.
الـ ـقـ ـت ــل والـ ـ ــدمـ ـ ــار والـ ـتـ ـش ــري ــد وسـ ــوء
التغذية والكثير من األوبئة واألمراض
الحـقـتـهــم إل ــى تـحــت «ال ـكــرتــون» الــذي
ً
يلتحفون بــه لـيــا للوقاية مــن الـبــرد.
«نعيش موتًا بطيئًا» ،تقول النازحة
عائشة محمد عبدالله راجـحــي ،التي
تسكن مع عائلتها في العراء ّ
املعرض
لـلـقـصــف ال ـع ـشــوائــي الـ ــذي ل ــم ينقطع
ي ــوم ــا م ـن ــذ ب ـ ــدء الـ ـ ـع ـ ــدوان ق ـب ــل نـحــو
خمسة أشهر .تقول املواطنة اليمنية
إن الـحــرب «انـتــزعــت األمــل فــي الحياة
من قلوبنا وأرعبت أطفالنا وها نحن
الـيــوم نعاني ضنك العيش والتشرد
والخوف من املصير املجهول».
ال يحصل ال ـنــازحــون فــي مخيم ريــف
عبس في محافظة حجة الشمالية على
املاء والغذاء إال بصعوبة بالغة .تروي
عائشة رحلتها مع أطفالها من قريتها
في حجة ،بعدما قضى القصف الجوي
ً
واملدفعي على منزلهم ،محوال مناطق
امل ـح ــاف ـظ ــة إل ـ ــى م ـ ــدن أش ـ ـبـ ــاح ب ـعــدمــا

هجرها السكان إلــى ال ـبــراري والقفار
البعيدة ،في ظل أوضاع مأسوية.
«ف ــررن ــا خ ــوف ــا م ــن املـ ــوت بــال ـطــائــرات
وال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ف ــوج ــدن ــا أن ـف ـس ـن ــا فــي
أم ــاك ــن يـسـكـنـهــا مـ ــوت ب ـط ــيء نبحث
فيها عــن أبـســط مـقــومــات الـحـيــاة في
ظــل غـيــاب أي دور الـجـهــات الرسمية
املتخصصة بنا باإلضافة إلى إهمال
املنظمات املحلية والدولية وتالعبها
باملساعدات» ،تضيف عائشة.
عـ ـل ــي الـ ـعـ ـبـ ـس ــي ،الـ ـ ـن ـ ــازح مـ ــن مــدي ـنــة
حرض املحاذية للسعودية إلى مدينة
ش ـفــر ف ــي مــديــريــة ع ـبــس ف ــي الـشـمــال
الغربي ،يــروي أنــه بعدما رأى الدمار
عـ ّـم منطقته إلــى جانب انتشار أشالء
األط ـف ــال وج ـثــث الـكـبــار فــي ال ـش ــوارع،
«رح ـل ــت م ــع أط ـفــالــي ال ــذي ــن أصـبـحــت
أج ـســام ـهــم هــزي ـلــة م ــن س ــوء الـتـغــذيــة
والسهر والرعب والخوف» .يقطن علي
لدى أحد أقاربه «الذي زدناه فقرًا على
ف ـق ــره» ،مـضـيـفــا أن ال ـب ـيــوت ازدح ـمــت
ـت ن ــدر فيه
بـكـثــرة ســاكـنـيـهــا .وف ــي وق ـ ٍ
املاء والطعام ،تساءل عن كيفية عالج
أطفاله من األمراض التي تفتك بهم.
يؤكد الصحافي والناشط الحقوقي،
ع ـي ـســى ال ــراجـ ـح ــي ،أن ه ـن ــاك كــارثــة
إنسانية كبيرة تتهدد اليمن .وإن لم
تتدارك الجهات املختصة واملنظمات

أجبر القصف المكثف  3600مدرسة على إغالق أبوابها وتهجير الطالب (أ ف ب)

امل ــان ـح ــة األم ـ ـ ــر ،ف ـس ـت ـكــون عــواق ـب ـهــا
وخ ـي ـم ــة ع ـل ــى ال ــذي ــن ي ـع ـي ـش ــون فــي
ّ
العراء ،خصوصًا األطفال في ظل شح
ال ـط ـعــام وم ـي ــاه ال ـش ــرب وق ـلــة ال ــدواء
وغ ـ ــرق ال ـك ـث ـيــر م ــن األس ـ ــر ف ــي وحــل
الصرف الصحي ،وما ينتج منه من
ً
أمـ ــراض .واس ـتـطــرد الــراج ـحــي نــاقــا
أح ــوال بعض الـنــازحــن ،منهم قصة
طفلة رضيعة في أحــد املخيمات في
م ــدي ــري ــة أس ـل ــم ف ــي ح ـج ــة« :أخــذت ـهــا
ً
الـ ـك ــاب ل ـي ــا م ــن جـ ـ ــوار أم ـه ــا وه ــي
نــائـمــة وأكـلـتـهــا ول ــم ي ـجــدوا صباحًا
إال ب ـقــايــا ه ــذه ال ـط ـف ـلــة» .وي ــؤك ــد أن
الجهات املختصة والسلطات املحلية
«ل ــم ت ـحــركــا ســاك ـنــا رغ ــم امل ـنــاشــدات

صعدة وعدن
وتعز هي أكثر
المناطق تضررًا

الـعــديــدة الـتــي نشرناها فــي وسائل
إعالم مختلفة».
وبحسب أرقام األمم املتحدة ،فإن أكثر

ً
من  365طفال قتلوا منذ بدء العدوان،
إضــافــة إلــى إصــابــة  484آخــريــن ،فيما
أج ـبــر الـقـصــف املـكـثــف  3600مــدرســة
على إغــاق أبوابها وتهجير الطالب
وأس ــره ــم إل ــى م ـنــاطــق أك ـثــر أم ـنــا في
البالد .وذكر تقرير ملنطقة اليونيسف
أن  248مـ ــدرسـ ــة ت ـ ـضـ ــررت بـ ـص ــورة
م ـبــاشــرة ،فـيـمــا تـحــولــت  270مــدرســة
أخرى إلى أماكن إيواء للنازحني ،إلى
جانب  68مدرسة «تحتلها الجماعات
املسلحة».
من جهته ،يقول رئيس منظمة تهامة
للتنمية ال ـب ـشــريــة ،نـبـيــل ال ـج ــرب ،إن
امل ـن ـظ ـمــة ق ــدم ــت  1200س ـل ــة غــذائ ـيــة
لعدد من النازحني القادمني من مدن

تقرير

ولد الشيخ يستكمل جولة
المحادثات ...و«أنصار الله»
إلى حرب العصابات جنوبًا
تــابــع امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي إل ــى الـيـمــن،
إس ـمــاع ـيــل ول ــد ال ـش ـيــخ ،ي ــوم أم ــس،
ل ـق ــاء ات ــه ف ــي ال ــري ــاض ع ـلــى هــامــش
انطالق املحادثات الخاصة باألزمة
الـيـمـنـيــة م ــن ج ــدي ــد ،قـبـيــل الـتــوجــه
إل ـ ـ ــى نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ل ـت ـس ـل ـي ــم م ـج ـلــس
األمـ ــن ت ـق ــري ــره ع ــن نـتـيـجــة ل ـقــاء اتــه
األخيرة مع وفد «أنصار الله» ومع
شخصيات سعودية ويمنية.
ـت مــن املتوقع فيه أن ينتج
وفــي وقـ ٍ
األخيرة مبادرة
املحادثات
من جولة
ً
دولية جديدة أكثر «مرونة» من قرار
مجلس األمــن الــداعــي إلــى انسحاب
ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» مــن
امل ـح ــاف ـظ ــات ،ي ـن ـت ـظــر وفـ ــد «أن ـص ــار
الله» وممثلو القوى اليمنية األخرى
اآلتـ ـي ــة م ــن ص ـن ـع ــاء ف ــي ال ـعــاص ـمــة

العمانية ًمسقط ،عــودة ولــد الشيخ
أو إج ــاب ــة م ـن ــه ب ـش ــأن األج ـ ـ ــواء فــي
الرياض.
وبـعــدمــا تـمـكــن الـجـيــش و«الـلـجــان»
من تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات
ال ـغ ــزو اإلم ــاراتـ ـي ــة وال ـس ـع ــودي ــة في
ع ــدن وأبـ ــن ،الـتـقــى ول ــد الـشـيــخ في
الــريــاض أمــس ،مــع الرئيس اليمني
ال ـ ـ ـفـ ـ ــار ع ـ ـبـ ــد رب ـ ـ ــه م ـ ـن ـ ـصـ ــور هـ ـ ــادي
وم ــع األم ــن ال ـعــام ملـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي عبد اللطيف الزياني.
وك ـ ــرر ه ـ ــادي أم ـ ــس ،ال ـت ـشــديــد عـلــى
ض ـ ـ ــرورة «دحـ ـ ــر الـ ـق ــوى االن ـقــاب ـيــة
وعــودة الشرعية» ،مشددًا في لقائه
ولد الشيخ على عدد من النقاط منها
تنفيذ قــرار مجلس األمــن رقــم 2216
وتنفيذ مخرجات الـحــوار الوطني.

وأشـ ــار إل ــى أن أي ح ـلــول سـيــاسـيــة
«ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى ال ـت ـط ـب ـي ــق
الكامل لـقــرارات الشرعية الدولية»،
م ــؤك ـدًا أن «امل ــاض ــي وال ــرج ـع ـي ــة لن
يعودا كما يتخيله بعض الواهمني،
وأن ال ـت ـغ ـي ـيــر ل ــن ي ـت ــوق ــف بـحـســب
أهواء أي طرف أو يتحكم به هذا أو
ذاك» ،بحسب تعبيره .وثمن هادي،
«ال ـج ـهــود وامل ـســانــدة ال ـتــي تقدمها
قـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف الـ ـع ــرب ــي لـلـجـيــش
ال ــوطـ ـن ــي واملـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة فــي
اليمن».
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،بـحــث ول ــد الـشـيــخ
مع عبد اللطيف الزياني ،سبل دفع
العلمية السياسية السلمية «على
أس ــاس امل ـبــادرة الخليجية وآليتها
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ومـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات م ــؤت ـم ــر
الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس
األمن .»2216
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،شـ ـه ــدت ص ـن ـعــاء
م ـس ـيــرة ج ـمــاه ـيــريــة ح ــاش ــدة تحت
ش ـعــار «رفـ ــض م ـش ــروع االسـتـعـمــار
وجـ ـ ــرائ ـ ـ ـمـ ـ ــه وحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاره» .وفـ ـ ــوض
املشاركون مجددًا إلى زعيم «أنصار
الـ ـل ــه» ،ع ـبــد امل ـل ــك ال ـح ــوث ــي ،تـنـفـيــذ
«الـ ـخـ ـي ــارات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» الـتــي
أعلنها أخيرًا.
م ـي ــدان ـي ــا ،ي ـب ــدو أن «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
قــرروا اللجوء إلــى حــرب العصابات
ع ـل ــى ال ـج ـب ـه ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة وب ـعــض

شهدت صنعاء مسيرة
جماهيرية تحت
شعار «رفض مشروع
االستعمار وجرائمه»

مناطق الــوســط ،فــي مــواجـهــة قــوات
الغزو واملقاتلني اآلخرين .وبحسب
مـ ـ ـص ـ ــادر يـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،ي ـ ـبـ ــدو أن خ ـطــة
ال ـع ـمــل ه ـ ــذه ،ت ـع ـفــي «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
م ــن إعـ ـ ــادة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـنــاطــق
ومدن وتمنع أي صدام بينهم وبني
أبناء الجنوب وتحصر مواجهتهم
بــال ـقــوات األج ـن ـب ـيــة« ،بـحـيــث يـكــون
هناك إمكانية كبيرة للقيام بأعمال
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة خـ ـ ــاصـ ـ ــة ت ـ ـن ـ ـهـ ــك ق ـ ـ ــوات
االح ـ ـتـ ــال وت ــدف ـع ـه ــا ال ـ ــى الـ ـخ ــروج
بأسرع ما يمكن».
وت ـ ـحـ ــاول ال ـ ـقـ ــوات املـ ــؤيـ ــدة ل ـه ــادي
الـ ـضـ ـغ ــط بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ،ع ـبــر
محافظات الوسط ،وال سيما في إب
وتعز .وأشارت مصادر عسكرية إلى
أن تـعــز تـشـهــد اشـتـبــاكــات أدت إلــى

س ـقــوط ضـحــايــا مــن ال ـطــرفــن .وفــي
سياق مـحــاوالت الـعــدوان السيطرة
على مــدن الشمال والـشــرق ،حصار
«أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» فـ ـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات
الشمالية ،دمــرت طــائــرات التحالف
ي ـ ــوم أمـ ـ ــس ،الـ ـط ــري ــق الـ ــواصـ ــل بــن
أحبطت أجهزة األمن مخططًا تخريبيًا لحزب
االصالح في صنعاء (أ ف ب)

