
 

 439هـ / 0004رقم اإلصدار:  م40/40/9400 هـ0004 رمضان المبارك 40 الخميس

 اإلعالمي المكتب
  المركزي

 

 

 صحفً بٌان

 !السالم صانعي دور قتلتهم يلعب فيما، تستمر اليمن أطفال بحق الجماعية اإلبادة

 )مترجم(

 عدد ٌتجاوز أن المتوقع من هأن فٌه تذكراً تقرٌر المتحدة األمم نشرت، أبرٌلنٌسان/ 62 فً

 رتذك كما. 6202 عام نهاٌة بحلول شخص ألف 632 المستمر النزاع بسبب الٌمن فً القتلى

 عداد فً ٌمنً ألف 030 أن الٌمن" فً التنمٌة على الحرب تأثٌر "تقٌٌم بعنوان كانت التً، الدراسة

 العٌادات ونقص والمرض الجوعك، 6202و 6202 عامً بٌن للحرب الجانبٌة اآلثار بسبب الموتى

 ألف 026 ةبحٌا أودى قد القتال سٌكون، العام نهاٌة بحلولفإنه ، المتحدة لألمماً وفقو. الصحٌة

 أكثر من "واحدة بأنها الٌمن فً الحرب، الرئٌسً التقرٌر معد، موٌر جوناثان وصف كما. شخص

 ضحاٌا من العظمى الغالبٌة أناً أٌض وذكر. الباردة" الحرب نهاٌة منذ تأثٌراً  الداخلٌة النزاعات

 كل الجانبٌة اارهوآث الحرب من واحد طفل وٌموت. الخامسة سن دون أطفالً  كانوا الٌمنً الصراع

 6202 عام منذاً جوع ٌموتون طفل ألف 52 إلى ٌصل ما أن اإلغاثة مجموعات وتقدر. دقٌقة 06

 .المجاعة من واحدة خطوة بعد على آخرٌن مالٌٌن وأن

على الٌمن حٌث  الستعماريهً حرب فً ظل الصراع  أمرٌكٌة-األنجلو الحرب هذه إن

 والهٌمنة البالد فً األنانٌة مصالحهم لتأمٌن ومحلٌون ٌونإقلٌم مجرمون عمالءبالوكالة ٌخوضها 

والشقاء والمجاعة جلبت الهالك و التحتٌة البنٌةدمرت الكثٌر من  قدهذه الحرب ، مواردها على

 هذه جشع ضحاٌا هم الٌمن أطفال إن. الٌمن سكان من التالً الجٌل ببطء تمحو وهًالٌمن  ألهل

 لأللعاب الكارثً اإلنسانً للتأثٌر اعتبار أي تولً ل التً اإلنسانٌة عدٌمة القذرة الرأسمالٌة الدول

 حافة إلى الجمٌع لدفع حتى استعداد على األجنبٌة واألمم ،األراضً على تمارسها التً السٌاسٌة

 للتحالف األسلحة من الدولرات ملٌارات أمرٌكا قدمتفقد . مصالحهم ٌخدم ذلك كان ما إذا المجاعة

 والستطالع للطائرات الجوي بالوقود التزود إلى باإلضافة، الحرب بداٌة منذ لسعودٌةا تقوده الذي

 إلى األسلحة من دولر ملٌارات 2 من ٌقرب ما أٌضا برٌطانٌا باعتو. الستخبارٌة والمعلومات

إن األمم  .وصوارٌخ طٌار دون وطائرات المقاتلة الطائرات ذلك فً بما، 6202 عام منذ السعودٌة

حدة تعمل فً الٌمن إلطالة الحرب والتكسب والمتاجرة بأقوات الشعب الجائع وهً التً تصٌح المت

لٌل نهار بأنه أصبح على حافة مجاعة كارثٌة، وذلك لتستجلب الدعم والمنح تحت ٌافطة معاناته، 

ها بٌنما هً تسرق المساعدات التً تجمعها فً مؤتمرات المانحٌن وتعطٌها لمنظماتها األممٌة وغٌر

من المنظمات المحلٌة الخبٌثة التً تحقق أجندات أمرٌكا فً الٌمن، حٌث تذهب معظم تلك األموال 
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لتجنٌد موظفٌن لهذه المنظمات ومسخهم فكرٌاً وأخالقٌاً عبر الدولر والرواتب المرتفعة المغرٌة 

 مستغلة الوضع القتصادي المتدهور فً البالد...

ثم كٌف تؤتمن األمم المتحدة التً منذ اندلع الحرب فً الٌمن وصل حجم المبالغ التً حصلت 

ملٌار دولر، وقد منحت األموال لعشرات  5علٌها من مؤتمرات المانحٌن للٌمن ما ٌزٌد عن 

 الوكالت التابعة لها، إل أن أهل الٌمن ل ٌزالون ٌعانون الفقر والمجاعة والمرض ولم تحّل لهم

المنظمات ول األمم المتحدة أٌة مشكلة بل هً تجلب علٌهم األزمات وتقتات من خالل معاناتهم على 

 .ملٌارات الدولرات مقابل إعطائهم الفتات والفتات فقط

 المحرضٌن بأن ٌعتقد أن سلٌم عقل ذي شخص ألي ٌمكن كٌف، نسأل، العتبارات هذه كل بعد

 صادقٌن سالم وسطاء ٌوما سٌكونون المروعة الحرب هذه فً والمتفرجٌن الحرب ووقود والممولٌن

 وسواء مصلحتهم؟ فٌه ما وفق التصرف أو الٌمن فً المسلمٌن األطفال بحق الجماعٌة اإلبادة إلنهاء

 62 فً لندن فً السالم" "محادثاتاها األمم المتحدة أو ما ٌسمى بـترع التً السالم" "عملٌة كانت

 - المتحدة واألمم واإلمارات السعودٌةو أمرٌكا وممثلً البرٌطانً ارجٌةالخ وزٌر بٌن نٌسان/أبرٌل

. فرٌستها جثث على تقاتل التً كالذئاب همف. الٌمن لمسلمً حقٌقً خٌر أي ٌجلب لن كله ذلك فإن

ِسُدوا   لَ  لَُهم   قِيلَ  َوإَِذا﴿ :حٌث قال وتعالى سبحانه هللا صدقو ِض  فِي تُف  نُ  إِنََّما َقالُوا   األَر   َنح 

لُِحونَ  ِسُدونَ  ُهمُ  إِنَّهُم   أَل * ُمص  ُعُرونَ  لَّ  َولَـِكن ال ُمف   [06-00: البقرة] ﴾َيش 

 على الخالفة، حقٌقٌة إسالمٌة قٌادة إلقامة الدعوة سارعوا لنصرة !اليمنفي  ونمسلمال اهيأ

 ستقتلع والتً موعائالتك مأطفالك بحق الجماعٌة اإلبادة هذه إلنهاء الوحٌد السبٌلفهً  ،النبوة منهاج

 أحكامو اإلسالمٌة العقٌدة على الٌمن مسلمً قلوب وحدسٌ ما هًو. بالدكم فً استعماري تدخل أي

 الدرجة من صحٌة ورعاٌة تعلٌمً بنظام والتمتع والتعلٌم الحماٌة توفٌر وتضمن، السماوٌة هللا

 .بالدكم إلى السعٌد" ٌمن"ال ةصف سٌعٌد ما وهً، لحكمها خاضع فرد لكل ،تمٌٌز دون األولى
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