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«فاطیمــامحمــدعلی»ودوپســرشدرحالکاشــت
سبزیدرمزرعهخانوادگیخوددرمنطقهایدورافتاده
درشــمالیمنبودندکهبهیکبارههمخانه،هممزرعه
خانوادگیشــانوهــمتابیکهبرایبازیبچههابســته
بودنــد،بمبــارانشــدودراینبمبــاراندختر10ســاله
فاطیما در خون غلتید و مــادر را داغدار فراق خود کرد.
خانــواده فاطیمــا که خانــه و مزرعهشــان را از دســت
دادهانــد،هرروزفقیــروفقیرترمیشــوند.درماهآوریل
 2017تجــاوزنظامیائتالفعربیبهیمــنیکیدیگراز
فرزنــدانفاطیماراازاوگرفت.اینبارفرزندســهماهه
فاطیماکهدچارســوءتغذیهشــدهبود،درمرکزدرمانی
«الجمهوری» شــهر صعده جــان باخــت .فاطیما به
احمد القبــاری ،گزارشــگر و فعال حقوق بشــری که در
بیمارســتانبــودوگزارشتهیــهمیکرد،دربــارهمرگ
فرزنــدســهماهــهاشودیگربچههــایبســتریدراین
بیمارســتانگفــت:بچههــایماشــبانهروزبــهخاطر
کمبــودغذاوآبســالمگریــهمیکننــد.مواقعیپیش
میآیدکهآرزومیکنمبمیرمواینطورزندگینکنم.
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صعدهکهدرشــمالیمنقرارداردوباعربســتانهممرز
اســت،یکــیازخطرناکتریــنومنزویترینمناطقکشــور
جنگزدهیمنبهشــمارمیرودکهتقریبــاًبرایخبرنگارانو
خارجیهاغیرقابلدسترساست.
نادیامحمد،دیگرزنیمنیاستکه 33سالداردوبرای
اینکه بتوانــد غذا و خوراکــی برای اعضای خانــوادهاش تهیه
کند ،تمام طالهای خود را فروخته اســت .او میگوید ،یادش
نمیآیدکهکیگوشتیابرنجخوردهاند.کودک10ماههنادیا
دچارســوءتغذیهشــدیدوورممعدهشــدیدناشــیازکمبود
پروتئین شــده بود که در مرکز درمانی الجمهوری تا حدودی
بهبودیافتهوترخیصشد.
آلیامادربزرگیاســتکهدرگذشــتههاینهچنداندوربه
همراه فرزندانــش در صعده زندگی میکــرد و فرزندانش با
کشــاورزیخرجزندگیخودشــانواورادرمیآوردند.امایک
بمب خوشــهای به زمین کشــاورزی آنها اصابت کــرد و جان
فرزندانشراگرفت.اوحاالتنهاکســیاستکهبایدازنوهتازه
متولدشــدهاشنگهداریکند .اوونوهاش ابتدا دریککمپ
پناهجویان در المنباء که نزدیک مرزهای عربستان سعودی
اســتزندگــیمیکردندامــاازآنجاکهالمنبــاءمانندصعده
جــزومناطقتحتکنترلحوثیهاســت،مداممــوردهدف
بمبهای ائتــاف عربی قــرار میگرفت و اصــاً ایمن نبود.
عــاوهبــراین،موادغذاییهــمدراینکمپتمامشــدهبود.
مادربزرگونوهاشکهداشــتازگرسنگیمیمیرد،کمپرا

ترککردندوپسازپیمودنمســیر 6ســاعتهبااالغوکامیون
بــه بیمارســتان الجمهوری رســیدند .پــس از ماههــا درمان
جدی،نوهمادربزرگازمرگنجاتپیداکردواالنوضعیت
جسمیقابلقبولوتثبیتشدهایدارد.
دکتــرعلیالکمــادیکــهدربخــشتغذیهمرکــزدرمانی
«الجمهــوری»صعــدهکارمیکنــددرمــاهآوریــلبــهاحمد
القبــاریگفت:تــاقبلازجنگماتعدادبســیارکمــیازموارد
ابتالبهســوءتغذیهداشــتیماماپــسازجنگاینآماربســیار
بســیارزیادشدهاست.کریستینموناگانکهیکافسرتحقیق
دریــکســازمانحمایتازکــودکاندرمناطقجنگیاســت
میگوید:سعودیهاومتحدانشانبهبیمارستانها،تأسیسات
بیمارســتانیازجملهآمبوالنسهاوانبارهاینگهــداریدارو
وتجهیــزاتپزشــکیبهطورسیســتماتیکحملــهمیکنند
زیــرااینحمــاترانوعیتاکتیکجنگیمیداننــد.عالوهبر

میترسیم شغلمان را از دســت بدهیم یا اصالً شغلی پیدا
نکنیــم.ازبیمــاری،اپیدمیهاوپیدانکردندارومیترســیم
وایــنلیســتترسهایمانهمینطــورادامهدارد.شــرایط
انسانیدریمنبداست.زندگیکردنبرایاکثرمردمدشوار
اســتوگرسنگیوفقربســیاریازمردمیمنراوادارمیکند،
بجنگند.حدودیکسالونیماستکههیچکدامازکارمندان
دولتــیوحتیســربازانحقوقنگرفتهاند.بســیاریازمردم
مجبورندبهدنبالمنبعدرآمددیگریباشند.شمارگداهادر
خیابانهاافزایشیافتهاست.هرقدرکهمردمتالشمیکنند
شرایطموجودرابپذیرندوباآنسازگارشوند،درگیریوجنگ
شدتمییابدوآنهارابهنقطهاولبرمیگرداند.
مــرگصالــحشــرایطراپیچیدهتــرکــردهاســتوهیــچ
توافقصلحیدرکارنیســت.اماازوقتیکهرسانههایغربی
نمیتوانندواردیمنشوندووقایعاینکشورراگزارشدهند،

بنابر آمارها ،یک سوم جمعیت  28میلیون نفری یمن دچار قحطی شدهاند ،از مارس  2015تا
ژانویه  2017حدود  10هزار غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند که از این تعداد  5هزار نفر کودک
بودهاند 400 .هزار نفر هم دچار سوء تغذیه هستند
اینحمالت،آنهابامحاصرهمبــادیورودیزمینی،هواییو
دریاییمانعدسترسیمردمیمنبهکمکهایبشردوستانه
میشوند.
ســومین ســالگرد جنــگ یمــن نزدیــک اســت و هیــچ
نشــانهایازاینکــهایندرگیریدرحالتمامشــدناســتبه
چشــم نمیخورد .ســازمانهای بشردوســتانه آمــار و ارقام
هشــداردهندهایدربــارهایــنجنــگمیدهنــد.بنابــرایــن
آمارهــا ،یک ســوم جمعیت 28میلیــون نفری یمــن دچار
قحطیشــدهاند،ازمارس 2015تاژانویه 2017حدود 10هزار
غیرنظامیکشتهوزخمیشدهاندکهازاینتعداد 5هزارنفر
کــودکبودهاند 400.هزارنفرهمدچارســوءتغذیههســتند.
بنا بر گزارش ســازمان بهداشــت جهانی ،شــیوع وبا نیز یک
میلیونیمنیرامبتالکردهاست.
ویژگیدیگرجنگیمنایناســتکهپوششخبریاش
برایرسانههایبینالمللیآساننیست.باوجوداین،برخی
رســانههابــاارتباطگرفتنبامــردمیمنکهازنزدیکشــاهد
جنگهستند،اطالعاتیدربارهجنگیمنکسبمیکنند.
احمدکهیکپژوهشگرمستقلاستودرصنعاباهمسر
وفرزنــدشزندگیمیکند،میگوید:ماســعیمیکنیماین
جنــگرانادیــدهبگیریــم.مــنایــنکاررامیکنمکــهبتوانم
بــهزندگــیوکارمادامــهدهم.امــادرعمل،ممکننیســت.
دورتــادورمــاراتــرسودلهــرهفراگرفتــهاســت.دلهرههای
بسیارزیاد.میترسیمکهبهخاطرهیچوپوچدستگیرشویم.

جنگیمنبهیکجنگفراموششدهتبدیلشدهاست.
هبا 35ساله که رئیس یک ســازمان مدنی در یمن است
ودرصنعــاکارمیکند،میگوید:منیکیازمعدودآدمهای
خوششــانس در یمــن هســتم که هنــوز حقــوق میگیرم و
میتوانــمچیزهایــیراکــهنیــازدارم،بخرماماشــرایطکلی
در یمن وحشــتناک اســت .مردم نمیتوانند مایحتاج اولیه
زندگیخودرابخرند.زندگیکردندراینکشــوربســیارگران
شدهزیرامحاصرهباعثشدهکمبودکاالبهوجودآید.درواقع
محاصرهیکیازچالشبرانگیزترینمســائلیمناســتکه
زندگیروزمرهمردمفقیریمنوحتیپولدارهایاینکشوررا
تحتتأثیرقراردادهاست.محاصره؛وارداتوصادراتمواد
غذایی،لباسوداروراتحتتأثیرقراردادهاست.
مــا یمنیها حــس میکنیم که از ســوی جامعــه جهانی
نادیــدهگرفتــهشــدهایموحــسمیکنیــمکــهانــگاردریک
ســیارهدیگرزندگــیمیکنیم.اینجامردمانزیادیهســتند
کــه خانههایشــان را از دســت دادهانــد .آنها مجبور شــدهاند
خانههــای خــود را کــه در مناطق درگیــری قرار داشــته ترک
کننــدوبهمناطقامنبروندیااینکهخانههایشــانبمبارانو
تخریبشــدهاست.بگذاریدصدایماشنیدهشود.بگذارید
قربانیانجنگیمندیدهشوند.ازبچههایماحمایتکنید
تادرصلحزندگیکنندواززندگیشانلذتببرندماننددیگر
کودکانسراسرجهان.
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