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الملخص التنفيذي

الحــرب  وطــأة  تحــت  القابعــة  تعــز  مدينــة  علــى  مضــت  عجــاف  ســنوات  ســبع 
المــوت  العيــش، ويواجهــون  الســكان  يتجرعــون مــرارة  يــزال  والحصــار، إذ ال 
ــتي الحــرب  ــي كماش ــن فك ــن بي ــالهم م ــم وانتش ــم إلنقاذه ــتنجدون بالعال ــم يس ــوم ث كل ي
والحصــار، ولكــن دون أن يســتجيب أحــد الســتغاثتهم بمــن فيهــم مبعــوث األمــم المتحــدة 
هانــس غروندبــرغ، الــذي زار المدينــة فــي 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 ثــم 
ــز.  ــن يحاصــرون تع ــع الحصــار عم ــأن رف ــط بش ــي الضغ ــوده ف ــا ليباشــر جه غادره

وال يــزال ســكان تعــز مســتمرين فــي البحــث عــن منفــذ للحيــاة، وســط صمــت 
عالمــي مريــب وتجاهــل أممــي غيــر مبــرر لمعاناتهــم التــي فاقــت كل التوقعــات 
ــط ،  ــا خرائ ــة ب ــة المزروع ــة الكثيف ــام األرضي ــول األلغ ــود حق ــل وج ــي ظ ــيما ف الس
ــد  ــة التعقي ــة البالغ ــب الظــروف االقتصادي ــى جان ــات، إل ــن كل الجه ــم م ــة به والمحيط
فــي كل وقــت وحيــن. بهــم دون رحمــة  يفتــك  الــذي  الجــوع  والصعوبــة وشــبح 

الحكوميــة  القــوات  بيــن  المســلحة  النزاعــات  أن  خــاف  وال  فيــه  شــك  ال  وممــا 
ومســلحي جماعــة الحوثــي فــي محافظــة تعــز خصوصــاً واليمــن عمومــاً تركــت 
ــدان  ــل البل ــف كأق ــا صن ــد طالم ــي بل ــداً، وف ــن تحدي ــى الســكان المدنيي ــرة عل ــاراً مدم آث
نمــواً علــى مســتوى الشــرق األوســط، وواحــد مــن أشــد البلــدان فقــراً فــي العالــم.

فمنــذ منتصــف العــام  2015 وجماعــة الحوثــي المســلحة مســتمرة فــي حصارهــا 
ــي  ــة، والت ــية للمدين ــذ الرئيس ــا المناف ــر إغاقه ــك عب ــز، وذل ــي تع ــن ف ــكان المدنيي للس
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ــانية  ــداد لدخــول المســاعدات اإلنس تشــكل خطــوط إم
ال  التــي  والطبيــة  األساســية  والمــواد  والبضائــع 
غنــى للســكان المدنييــن عنهــا، كــي يبقــون علــى 
مــن  كنــوع  تصــرف  هكــذا  ويأتــي  الحيــاة،  قيــد 
العقــاب الجماعــي لســكان المناطــق التــي تخضــع 
ــا. ــا دولي ــرف به ــرعية المعت ــة الش ــلطات الحكوم لس

ــام  ــق للع ــذا الحصــار المطب ــد أن ه ــن المؤك ــات م وب
الســابع علــى تعــز )المدينــة والريــف( الــذي تفرضــه 
جماعــة الحوثــي للعــام الســابع علــى التوالــي هــو فــي 
ــة  ــكرية ممنهج ــة عس ــن خط ــزء م ــر  ج ــة األم حقيق
الســكان  علــى  الخنــاق  لتضييــق  الجماعــة  تتبعهــا 
كوســيلة لتحقيــق تقــدم وانتصــار عســكرياعلى حســاب 
بقــوة  المحمييــن  المدنييــن  وســامة  وأمــن  حيــاة 
القانــون، وهــو مــا يشــكل “جريمــة حــرب مكتملــة 
جماعيــا  عقابــا  يعــد  لكونــه  والشــروط”  األركان 
وتجويعــا لســكان مدينــة تعــز، ووســيلة اســتخدمتها 
معركتهــا  إطــار  فــي  المســلحة  الحوثــي  جماعــة 
المســلحة فــي مواجهــة القــوات الحكوميــة المناوئــة لها.

يبحــث هــذا التقريــر فــي نشــاط األطــراف المتنازعــة 
فــي اســتخدام التجويــع كأســلوب حــرب، وتحليــل 
الســلوك فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني، 
ــع االنتهــاكات  ــى وقائ ــر تســليط الضــوء عل ــك عب وذل
المختلفــة التــي يتعــرض لهــا ســكان المناطــق العالقــة 
ــى  ــي توزعــت عل ــف، والت ــة والري ــز” المدين ــي “تع ف
عــدد )7( مديريــات هــي )صالــة، القاهــرة، المظفــر، 
المــوادم(. التعزيــة، صبــر  مقبنــة،  حبشــي،  جبــل 

كمــا شــكلت زراعــة األلغــام ظاهــرة مصاحبــة لتواجــد 
مســلحي جماعــة الحوثــي، وعلــى امتــداد المناطــق 
المحيطــة بمدينــة تعــز القريبــة مــن خطــوط التمــاس، 
تعَمــد مســلحو جماعــة الحوثــي وبشــكل عشــوائي 
والعبــوات  لألفــراد  المضــادة  باأللغــام  زراعتهــا 
الناســفة محليــة الصنــع بهــدف االحتمــاء خلفهــا كخــط 

ــم،  ــة له ــة المناوئ ــوات الحكومي ــدم الق ــق تق ــاع تعي دف
وبعــد انســحاب مســلحي جماعــة الحوثــي مــن بعــض 
ــاة  ــدد حي ــة ته ــام المزروع ــذه األلغ ــت ه المناطــق بات
المدنييــن وتعيقهــم مــن الحركــة والتنقــل، وتحــول دون 
ــام. ــة باأللغ ــة الملوث ــق الزراعي ــن المناط ــم م انتفاعه

وتســبب الحصــار الــذي تفرضــه جماعــة الحوثــي 
2015 بحرمــان  “المدينــة” منــذ ســنة  تعــز  علــى 
ــت  ــة تح ــز الواقع ــي تع ــة ف ــات الريفي ــكان المديري س
الطبيــة  الخدمــات  تلقــي  مــن  الجماعــة،  ســيطرة 
المتخصصــة،  النوعيــة  الصحيــة  المراكــز  فــي 
الموجــودة وســط مدينــة تعــز، ومنهــا )مركــز الغســيل 
الســرطان(،  لعــاج  األمــل  و)مركــز  الكلــوي( 
المركزيــن الوحيديــن لعــاج مرضــى الفشــل الكلــوي 
المحافظــة. مســتوى  علــى  الســرطان  ومرضــى 

ــر  ــذا التقري ــداد ه ــى إع ــف 2015 وحت ــذ منتص ومن
ال يــزال ســكان مدينــة تعــز محروميــن مــن االســتفادة 
مــن الميــاه المســتخرجة مــن الحقــول المائيــة الواقعــة 
فــي منطقتــي الحيمــة وحــذران التــي كانــت تغــذي 
ــلت كل  ــا، وفش ــن عليه ــيطرة الحوثيي ــل س ــة قب المدين
الجهــود المبذولــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــي المســلحة بالســماح   ــادة جماعــة الحوث ــاع قي ــي إقن ف
لهــم فــي إيصــال الميــاه إلــى وســط مدينــة تعــز.

مســلحي  أن  إلــى  الواقعيــة  المعطيــات  كل  وتشــير 
جماعــة الحوثــي المســلحة منــذ الوهلــة األولــى إلحــكام 
باشــروا بإعــاق  العســكرية علــى تعــز،  قبضتهــم 
المنافــذ الرئيســية للمدينــة التــي تحتضــن قرابــة مليوني 
ــة مــن الدخــول أو  نســمة، ومنعــوا ســكان هــذه المدين
الخــروج عبــر تلــك المنافــذ التــي تعــد خطــوط االمــداد 
المحاصــرة. للمدينــة  والقريبــة  واآلمنــة  الرئيســية 

ســكان  أضطــر  المبكــر  الحصــار  ذلــك  وأمــام 
معبــدة  غيــر  بديلــه  طــرق  عــن  للبحــث  المدينــة 
ــاهقة،  ــة ش ــل جبلي ــر ساس ــر عب ــورة، تم ــر وع وأكث

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2022 6

اليمن: تعز..الحصار المميت



ال تســمح بعبــور شــاحنات النقــل الكبيــرة، ماعــدا 
ســيارات الدفــع الرباعــي التــي يمكنهــا أن تســلكها، 
فضــاً عمــا يشــكله الســفر فيهــا مــن مشــقة وعــذاب، 
حيــث يســتغرق المســافرون خالهــا مــدة زمنيــة ال 
ــة  ــى الضف ــوا إل ــى يصل ــاعات، حت ــن )7( س ــل ع تق
األخــرى المقابلــة مــن مدينــة تعــز والواقعــة تحــت 
ســيطرة جماعــة الحوثــي، والتــي بمقدورهــم الوصــول 
إليهــا عبــر المنافــذ الرئيســية المعبــدة خــال أقــل مــن 
)15( دقيقــة إذا فتحــت الطريــق للمــارة بســيارتهم.

لــم يتوقــف األمــر عنــد ذلــك الحــد بــل يتعــرض 
نقــاط  فــي  االنتهــاكات  مــن  ألشــكال  المســافرون 
ــا  ــي أبرزه ــة الحوث ــلحي جماع ــة لمس ــش التابع التفتي
ــرة  ــال الفت ــاوات، وخ ــذ االت ــفي وأخ ــال التعس االعتق
التحقيقــات  نتائــج  تجــزم  التقريــر،  يغطيهــا  التــي 
الحصــار  )تعــز..  التقريــر  إليهــا  خلــص  التــي 
ــاكات  ــت انته ــي ارتكب ــة الحوث ــأن جماع ــت(، ب الممي
لحقــوق  الدولــي  للقانــون  وممنهجــة،  واســعة 
ــي  ــق ف ــة “الح ــة بحماي ــده ذات الصل ــان وقواع االنس
والقيــود  الممارســات  خــال  مــن  التنقــل”  حريــة 
ــز. ــة تع ــى ســكان مدين ــررة عل ــر مب المفروضــة الغي

اتبعتهــا  التــي  الممنهجــة  الحصــار  لسياســة  وكان 
ــة تعــز،  ــى ســكان مدين ــي المســلحة عل جماعــة الحوث
ــى إدارة  ــلبية عل ــاتها الس ــرة وانعكاس ــا المباش تأثيراته
وباقــي  المحافظــة  مركــز  فــي  الصلبــة  المخلفــات 
“المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة”، 
األمــر الــذي نتــج عنــه حــدوث كــوارث بيئيــة تضــرر 
منهــا معظــم الســكان المحاصريــن، وذلــك بســبب 
ــن  ــة م ــكان المدين ــان س ــي حرم ــة الحوث ــد جماع تعم
اســتخدام مقلــب القمامــة الرئيــس “المــكان المخصــص 
لتجميــع واحــراق القمامــة” الواقــع فــي نطــاق ســيطرة 
علــى  واالســتياء  تعــز،  مدينــة  غــرب  الجماعــة 
الشــاحنات والمعــدات الخاصــة بنقــل المخلفــات الصلبة 
المملوكــة لمكتــب اإلدارة العامــة للنظافــة شــرقها.

الجغرافيــة  الخارطــة  أوجــدت  كلــه  ذلــك  وفــوق 
المعقــدة لســيطرة األطــراف المتنازعــة فــي مدينــة 
تعــز، مناطــق ســكنية عالقــة بالقــرب ووســط خطــوط 
التمــاس التــي تمتــد مــن شــرق وشــمال المدينــة حتــى 
غربهــا، ووجــد ســكان هــذه المناطــق أنفســهم عالقيــن 
ــن  ــرب م ــاء بالق ــول أو البق ــى المجه ــروب إل ــن اله بي
آلــة المــوت، ُســدت امامهــم الطــرق ومنعــوا مــن 
ســبل العيــش، مزارعهــم أضحــت حقــوالً لأللغــام 
المزروعــة، يترصــد لهــم المــوت مــن كل جانــب.

إلــى نشــر  كمــا عمــدت جماعــة الحوثــي   •
عــدد كبيــر مــن قناصتهــا المحترفيــن علــى طــول 
التــال والمرتفعــات المحيطــة باألحيــاء والمناطــق 
الســكنية المتاخمــة لخطــوط التمــاس شــرقاً وغربــاً 
ــت  ــع تثب ــر وقائ ــد رصــد التقري ــاً، وق ــماالً وجنوب وش
ــي  ــة ف ــة المتفرق ــك المناطــق العالق ــكان تل ــرض س تع
ــل،  ــة  مثل)القت ــاكات المتنوع ــن االنته ــد م ــز للعدي تع
واإلصابــة باأللغــام، والقنــص والقصــف، االختطــاف، 
ــل،  ــة والتنق ــة الحرك ــد حري ــب، تقيي ــاء، التعذي االختف
اإلغاثيــة  والمعونــات  المســاعدات  وصــول  منــع 
القســري(. والتهجيــر  النــزوح  واإلنســانية، 

ــوات  ــت ق ــرة تصرف ــاث األخي ــنوات الث ــال الس وخ
تابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، مــا يمكــن 
اعتبــاره أحــد أشــكال إعاقــة وصــول المســاعدات 
اإلنســانية، عبــر نشــر نقــاط تفتيــش عديــده علــى 
الجنوبــي  والمنفــذ  االســفلتي  الخــط  امتــداد  طــول 
ــث  ــع تحــت ســيطرتها، حي ــز الواق ــة تع ــد لمدين الوحي
النقــاط  تلــك  علــى  القائميــن  مــن  الكثيــر  يفــرض 
شــاحنات  علــى  قانونيــة  غيــر  اتــاوات  والحواجــز 
بالبضائــع  المحملــة  والمتوســطة  الصغيــرة  النقــل 
ــن  ــة م ــة اإلنســانية، القادم ــواد األساســية واإلغاث والم
وخــال  تعــز،  مدينــة  إلــى  الجنوبيــة  المحافظــات 
الســنوات األخيــرة لوحــظ قيــام الســلطات األمنيــة 
والعســكرية بإزالــة وتقليــص العديــد مــن تلــك النقــاط.
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16 مارس 2016

23 نوفمبر 2011

22 فبراير 2012

21 سبتمبر 2014

15 مارس 2015

19 مارس 2015

26 مارس 2015

أحرز مقاتلي المقاومة الشعبية 
 
ً
وقوات الرئيس هادي تقدما

 بسيطرتهم على أجزاء 
ً
ملحوظا

واسعة غرب مدينة تعز، وتأمين 
المنفذ الجنوبي الذي يربط 

المدينة بأجزاء من محافظة 
لحج جنوب اليمن

وقع الرئيس علي صالح 
اتفاقية المبادرة الخليجية مع 
خصومة السياسيين بموجبها 
تم تنحيته عن السلطة ونقل 

سلطاته إلى نائبة.

تم اختيار الرئيس عبده ربه 
منصور هادي رئيسا لليمن في 

انتخابات غير تنافسية.

أحكمت جماعة الحوثي 
السيطرة على العاصمة 

اليمنية صنعاء بعد اجتياحها 
بقوة السالح وبمساندة من 

قوات موالية لحليفها السابق 
علي صالح.

وصول أول دفعة من مسلحي 
جماعة الحوثي وحليفها 

السابق إلى مطار تعز قادمة من 
صنعاء ضمن مخطط الجتياح 
العاصمة المؤقتة عدن وباقي 

المحافظات الجنوبية.

اندالع الشرارة األولى للحرب 
في تعز وذلك باشتباكات بين 

جماعة الحوثي وطالئع ما تسمى 
بالمقاومة الشعبية بعد محاولة 

األولى السيطرة على نقطة 
تفتيش تابعة للثانية في وادي 

القاضي أسفل جبل جرة.

سيطر مسلحي جماعة الحوثي 
وقوات موالية لصالح على 

مطار تعز وأجزاء واسعة من 
مدينة تعز.

بدأ التحالف العربي بقيادة 
 
ً
 عسكريا

ً
السعودية تدخال

بسالح الجو في اليمن

6 فبراير 2021

انقالب جماعة الحوثي على 
شرعية الرئيس المنتخب 

عبدربه منصور هادي وحكومة 
الوفاق الوطني عبر اإلعالن 

الدستوري الصادر عن جماعة 
الحوثي عبر ما تسمى باللجنة 

الثورية العليا.

السيـاق العـام

21 سبتمبر 2014

توقيع اتفاق السالم 
والشراكة برعاية أممية بين 
جماعة الحوثي والحكومة 

الشرعية وباقي القوى 
السياسية والوطنية الفاعلة.

22 مارس 2015
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بيئة التقرير :

تــعــز

الموقع:
تقع محافظة تعز في الجزء الجنوبي الغربي 
للجمهورية اليمنيه  بين خطي العرض )-14

12( شمال خط االستواء وبين خطي الطول 
)43-45 ( شرقي غرينتش  وتبعد عن العاصمة 

. وتتصل تعز  
ً
صنعاء حوالي )256( كيلو مترا

بأجزاء من محافظتي إب والحديدة شماال، 
وأجزاء من محافظتي الضالع وإب شرقا، 

ومحافظة لحج جنوبا وتطل على البحر األحمر 
من جهة الغرب.

المساحة:
تبلغ مساحة المحافظة حوالي )10008( 

كيلومتر مربع تتوزع على )23( مديرية 
و)329( عزلة و)1877( قرية أو محلة وذلك 

بحسب التقسيم اإلداري لعام 2004 .
تــعــز

 10,008 KM

12.16%
2.703.980

السكان:

تأتي المحافظة في المرتبة األولى من حيث عدد السكان وفقا لنتائج 
التعداد السكاني لسنة 2004 إذ يشكل سكانها ما نسبته )%12.16( من 

إجمالي سكان الجمهورية اليمنة، وطبقا لتقديرات العام 2009 فإن 
إجمالي عدد سكان المحافظة )2.703.980( نسمة وينمو السكان بمعدل 

%2.47 سنويا، بينما تصل الكثافة السكانية إلى 26 نسمة /كم2، وتقدر 
نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان بـ %48، ونسبة االناث بـ %52 وتقدر 

المصادر اليمنية والدولية عدد سكان مدينة تعز حاليا في 2022 بنحو 
مليونين و 885  و 464 نسمة. 

نسمة
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135,600

469,925

469,925

1,628,530

605,525

2,098,455

الحضر

الريف

 شكل يبين التوزيع النوعي للسكان

الحالة االقتصادية للمحافظة
معظم ابناء المحافظة يعملون في الزراعة والرعي والعمل باألجر اليومي، 

في حين يعمل القليل منهم بالقطاع الخاص، ويعتبر معدل دخل الفرد 
منخفض جدا وبما يعادل تقريبا $500 سنويا. وفي المقابل يعد معدل الفقر 

عالي جدا حيث سجلت المحافظة أعلى معدل للفقر في الجمهورية حسب 
نتائج المسوحات الميدانية للعام 2003م وبما يساوي %62. وتتجاوز نسبة 

الفقراء في المحافظة تتجاوز %60 من إجمالي عدد السكان.

$500 معدل دخل الفرد

%62معدل الفقر
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المنهجيـة: 

ــات البحــث والتحــري  ــى عملي ــر مبنــي عل هــذا التقري
الفحــص  عمليــات  يليهــا   ، الميدانــي  واالســتقصاء 
والتحليــل للبيانــات والمعلومــات ، أجرتهــا )منظمــة 
رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان( مــن خــال فريــق مــن 
الباحثيــن والمختصيــن ، والــذي تــم تأهيلهــم وتدريبهــم 
الفريــق  نفــذ  وقــد   ، العمليــات  تلــك  بتنفيــذ  للقيــام 
ــاً. ــرأة و 24 رج ــاً، 29 ام ــع 53  مدني ــات م مقاب

يســتند التقريــر فــي الجانــب اإلحصائــي والتحليــل 
ــة  ــات دقيق ــات ومعلوم ــدة بيان ــى قاع ــه إل ــي من البيان
وشــاملة تضــم اســماء ضحايــا وقائــع االنتهــاكات 
المفــروض  الحصــار  جــراء  الفريــق  وثقهــا  التــي 
وانتهــاكات  جرائــم  مــن  رافقــه  ومــا  تعــز  علــى 
ــة  ــل كامل ــع تفاصي ــن م ــق المدنيي ــانية بح ــد اإلنس ض
ــكان. ــان والم ــن الزم ــدة تتضم ــى ح ــة عل ــكل واقع ل

إلــى ذلــك نفــذ الفريــق 9 جلســات نقاش مــع مجموعات 
ــرأة  ــم 37 ام ــاً ،  بينه ــا 85 مدني ــة، شــارك فيه بؤري
ــاء. ــا للنس ــات منه ــت 4 جلس ــاً ، خصص و 21 رج

منافــذ  كآفــة  إلــى  الميدانــي  البحــث  فريــق  انتقــل 
مــن  مجموعــة  خالهــا  وقابــل  تعــز،  مدينــة 
المصلحــة. وأصحــاب  والمســافرين  الضحايــا 

كمــا قابــل الفريــق 12 مــن مســئولي المكاتــب التنفيذيــة 
الخدمية للسلطة المحلية، باإلضافة إلى إجراء مقابات 
مــع مهتميــن، وقيــادات مجتمعيــة وناشــطين وممثليــن 
ــز. ــة تع ــي مدين ــة ف ــانية العامل ــات اإلنس ــن المنظم ع

نفــذ فريــق البحــث الميدانــي مطلــع الســنة الجارية  عدد 
مــن الزيــارات الميدانيــة إلــى بعــض األســواق الشــعبية 
ومحــات الجملــة وســط مدينــة تعــز لاســتقصاء حــول 
اســعار عينــات مــن الســلع الغذائيــة االساســية ومقارنــة 
ــة. ــى المدين ذلــك بأســعارها قبــل فــرض الحصــار عل

تقديــم  إلــى  يهــدف  مســحاً  التقريــر  هــذا  يعــد  وال 
اإلحصائيــة،  الناحيــة  مــن  اســتنتاجات  أو  نتائــج 
التــي  األضــرار  أنمــاط  علــى  يركــز  وإنمــا 
األطــراف  تصرفــات  بفعــل  بالمدنييــن  لحقــت 
المتنازعــة المتصلــة بحصــار المدنييــن وتجويعهــم.

لمعانــاة الســكان المدنييــن  التقريــر صــوراً  وينقــل 
جــراء الحصــار المفــروض عليهــم كمــا يروونهــا 
بأنفســهم، مــن خــال تقديــم آراء وإفــادات مفصلــة 
الناتجــة  واالضــرار  االنتهــاكات  عــن  للمدنييــن 
األضــرار  معالجــة  أجــل  مــن  الحصــار،  عــن 
دورات  تكــرار  وتجنــب  بالمدنييــن  لحقــت  التــي 
واألهلــي.  االجتماعــي  الســلم  وتعزيــز  العنــف 
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اإلطار القانوني :

ــة الشــرعية  ــة للحكوم ــلحة التابع ــوات المس ــن الق ــزاع بي ــف الن يصن
ــلحة ،  ــي المس ــة الحوث ــلحي جماع ــن مس ــاً، وبي ــا دولي ــرف به المعت
ــة طــرف  ــن دول ــزاع بي ــه ن ــي(، كون ــر دول ــلّح غي ــزاع مس ــه )ن بأن
وجماعــة مســلّحة غيــر تابعــة للدولــة ..  وقــد توافــرت شــروط 
ومعاييــر توصيــف الصــراع الدائــر بيــن الحكومــة ومســلحي جماعــة 
ودرجــة  اســتمرارية  وباألخــص  المســلّح”،  النــزاع  بـــ”  الحوثــي 
الشــدة فــي االعمــال العســكرية، التــي تواصلــت للســنة الســابعة 
التقريــر. يغطيهــا  التــي  الزمنيــة  الفتــرة  طــوال  التوالــي،  علــى 
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اتفاقيات جنيف األربع :

 )3( المــادة  وبالتحديــد  المعاهــدات  قانــون  ينّظمهــا  الدوليــة  غيــر  المســلحة  النزاعــات 
اإلضافــي  والبروتوكــول    ،1949 لســنة   األربــع  جنيــف  اتفاقيــات  فــي  المشــتركة 
العرفــي،  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  وكذلــك  فيهــا  طــرف  واليمــن  الملحــق،  الثانــي 
 1949 لســنة   اتفاقيــة جنيــف األربــع  المشــتركة مــن   3 المــادة  نفــاذ احــكام  ويســري 
والبروتوكــول اإلضافــي الثانــي، فــي مواجهــة الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، 
ــى األراضــي. ــة بمســتوى تنظيمهــا ومــدى ســيطرتها عل ــر الشــروط المتعلق ــاً لمــدى توف وفق

وعلــى الرغــم مــن كــون جماعــة الحوثــي فــي وضــع ال 
يمكنهــا مــن التصديــق علــى معاهــدات القانــون الدولــي 
اإلنســاني، إال أن القانــون الدولــي اإلنســاني وباألخــص 
ــي  ــي الثان ــول اإلضاف ــتركة والبروتوك ــادة 3 المش الم
النزاعــات  فــي  المتورطــة  الكيانــات  يعتبــر جميــع 
المســلحة “ أطرافــا فــي النــزاع” دون تمييــز بيــن الــدول 
أو الكيانــات والجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للدولة.

تحظــر المــادة )14( مــن البروتوكــول الثانــي تجويــع 
المدنييــن واســتخدامه أســلوباَ مــن أســاليب  الحــرب 
فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، وقــد جــاء فيهــا 
ــة او  ــر أو إزال ــة او تدمي ــذا الســبب مهاجم )يحظــر له
تعطيــل االعيــان أو المــواد التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء 

المــواد  الحيــاة، مثــل  قيــد  المدنييــن علــى  الســكان 
إلنتــاج  المســتخدمة  الزراعيــة  والمناطــق  الغذائيــة 
الحيوانيــة  والثــروة  والمحاصيــل  الغذائيــة  المــواد 
ــري(. ــال ال ــرب وأعم ــاه الش ــدادات مي ــآت وام ومنش

ــف الرابعــة  ــة جني كمــا تنــص المــادة )17( مــن اتفاقي
علــى ضــرورة التزام أطــراف النزاع بـ”إيجــاد ترتيبات 
محليــة تضمــن نقــل جرحــى الحــرب مدنييــن كانــوا أو 
ــاء  ــن والنس ــار الس ــى وكب ــك المرض ــكريين وكذل عس
النفــاس واألطفال، من المناطق المحاصرة أو المطوقة، 
وبمــا يضمــن أيضــاً وصــول أفــراد الخدمــات وطواقــم 
االســعاف الطبيــة وفــرق اإلنقــاذ إلــى تلــك المناطــق”.
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القانون الدولي لحقوق اإلنسان :

ويظــل القانــون الدولــي لحقــوق االنســان ذو صلــه 
تطبيقــه  ويســري  المســلح،  النــزاع  حالــة  فــي 
بالتزامــن مــع ســريان تطبيــق القانــون الدولــي 
تطبيقهمــا  ســريان  قبــول  تــم  وقــد  اإلنســاني، 
رأيهــا  وفــي  واســع،  نطــاق  علــى  المتزامــن 
اكــدت  القضايــا  مــن  العديــد  فــي  االستشــاري 
ــن  ــق المتزام ــى التطبي ــة عل ــدل الدولي ــة الع محكم
للقانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون حقوق االنســان.

وتحــدد المعاهــدات ذات الصلــة التــي صــادق عليها 
اليمــن، وكذلــك القانــون العرفــي التزامــات اطراف 
ــان  ــوق اإلنس ــرام حق ــة باحت ــم المتعلق ــزاع القائ الن
ويجــدر  تمييــز،  أي  دون  وإعمالهــا  وحمايتهــا 
اإلشــارة هنــا إلــى أن اليمــن طــرف فــي االتفاقيــات 
باســتثناء  اإلنســان  لحقــوق  األساســية  العالميــة 

اتفاقيــة ســنة  1990 لحمايــة حقــوق جميــع العمــال 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم واتفاقيــة ســنة  2006  
لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري.

اإلعــان  مــن   )13( للمــادة  وطبقــا   «
ــة  ــرد حري ــكل ف ــإن “ل ــوق اإلنســان ف العالمــي لحق
التنقــل واختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود كل 
ــاد  ــة ب ــادر أي ــرد أن يغ ــكل ف ــا يحــق ل ــة، كم دول
ــاء”.  ــى يش ــه مت ــودة إلي ــده والع ــك بل ــي ذل ــا ف بم
وتؤكــد الفقرتــان )1،2( مــن المــادة )12( فــي 
ــى  ــية عل ــة والسياس ــوق المدني ــي للحق ــد الدول العه
أن “لــكل فــرد حريــة التنقــل واختيــار مــكان ســكنه 
ــي يتواجــد  ــة الت فــي أي مــكان داخــل نطــاق الدول
فيهــا بشــكل شــرعي، كمــا يحــق لــه أيضــاً أن 
ــه”. ــك دولت ــي ذل ــا ف ــة بم ــة بحري ــة دول ــادر أي يغ

القانون الدولي اإلنساني :

كما أن القانون الدولي اإلنساني العرفي، يُعد ذي صلة وبشكل خاص فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير 
الدوليــة، وجميــع األطــراف المنخرطــة فــي النــزاع ملزمــة بتطبيقه، ســواء التابعة أ م غيــر التابعة للدولة. 

وتعــد كافــة أطــراف النــزاع فــي اليمــن ملزمــة وفقــاً لـ)القانــون الدولــي اإلنســاني( بالســماح لكآفــة 
المســاعدات والمعونــات اإلنســانية بالوصــول الســريع إلــى جميــع المدنييــن المتضرريــن جــراء الحــرب 
ــتحدثة  ــش المس ــز التفتي ــاط وحواج ــر نق ــا عب ــا ومصادرته ــا أو احتجازه ــل فيه ــا أو التدخ ــدم عرقلته وع
ــن  ــي ال يمك ــاني، والت ــي واإلنس ــال اإلغاث ــي المج ــن ف ــة العاملي ــة حرك ــان حري ــفي، وضم ــكل تعس بش
تقييدهــا إال بشــكل مؤقــت ألســباب تتعلــق بضــرورة عســكرية ملحــة، يترتــب عليهــا مخاطــر حقيقيــة بحــق 
ــع والحصــار االقتصــادي  ــه اســتخداَم التجوي ــون ذات ــا يحظــر القان ــا. كم ــن عليه ــات والعاملي ــك المعون تل
ــال. ــاليب القت ــن أس ــلوبا م ــد أس ــذي يع ــاء ال ــة والم ــلع الغذائي ــة أو الس ــل اإلغاث ــع وصــول قواف ــر من عب
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القانون الجنائي الدولي :

اليمــن ليــس طرفــاً فــي نظــام رومــا األساســي للمحكمــة 
ــي  ــون الدول ــرف القان ــك يعت ــع ذل ــة، وم ــة الدولي الجنائي
عــن  الفرديــة  الجنائيــة  المســؤولية  بمبــدأ  العرفــي 
جرائــم الحــرب، والتــي تشــمل االنتهــاكات الجســيمة 
التفاقيــات جنيــف األربــع ، عــاوة علــى االنتهــاكات 
الدولــي.  اإلنســاني  للقانــون  األخــرى  الخطيــرة 

وتطبيقــاً لقواعــد القانــون الجنائــي الدولــي، فــإن األفــراد 
ــم  ــن جرائ ــؤولون ع ــلحة مس ــوات المس ــن أعضــاء الق م
الحــرب التــي ارتكبوهــا أو ســاهموا فــي ارتكابهــا،  كمــا 
يكــون القــادة العســكريين والرؤســاء اآلخــرون مســؤولون 
جنائيــاً عــن جرائــم الحــرب المرتكبــة عمــاً بأوامرهــم. 

فــإن  أيضــاً،  الدولــي  الجنائــي  القانــون  وبموجــب 
الجماعــات  فــي  ءهــم   ورؤســا  األعضــاء  األفــراد 
وبدرجــة  مســؤولون  الــدول،  غيــر  مــن  المســلحة 
أو  ارتكبوهــا  التــي  الحــرب  جرائــم  عــن  متســاوية 
اوامرهــم. بموجــب  ارتكبــت  أو  بارتكابهــا  ســاهموا 

الجماعــات  أعضــاء  يخضــع  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
محاكــم  أمــام  للمحاكمــة  الــدول  غيــر  مــن  المســلحة 
جرائــم  ارتكبــوا  أو  إليهــا  ينتمــون  التــي  الدولــة 
الحــرب فــي أراضيهــا، وكذلــك أمــام محاكــم الــدول 
العالمــي. االختصــاص  تطبــق  التــي  األخــرى 

 

ويعتبــر اســتخدام التجويــع والحصــار ســاحا جريمــةَ 
فــي ظــل  الدولــي  الجنائــي  القانــون  حــرب بموجــب 
ــدرج  ــة .. وي ــر الدولي ــة وغي ــلحة الدولي ــات المس النزاع
اســتخدام هكــذا أســلوب ضمــن اختصــاص المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بموجــب تعديــل نظــام رومــا األساســي 
.2019 لســنة    )ICC( الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
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01
تجويع المدنيين :المبحث األول:

تشــير كافــة معطيــات الواقــع والمعلومــات الموثقــة التــي توصل 
لهــا فريــق البحــث والتقصــي الميدانــي التابــع لمنظمــة )رايتــس 
رادار( إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية فــي محافظــة تعــز خــال 
ــة  ــود اإلضافي ــل القيـ ــك بفعـ ــر وذل ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت الفت
التـــي فرضتهـــا أطــراف النزاع علـــى المنافذ والممــرات اآلمنة 
ــة مــن معونــات  ــاً أمــام التدفقــات اإلغاثي وإغــاق معظمهــا كلي
ــا  ــة دون وصوله ــة، والحيلول ــج توعوي ــة وبرام ــة وطبي غذائي
القائــم. الصــراع  المتضــررة جــراء  المناطــــق  كآفــة  إلــى 
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وبــات مــن المؤكــد والمثبــت بالدليــل والبرهــان أن جماعــة الحوثــي المســلحة 
ــل  ــا ذات الســلوك المتمث ــر انتهاجه ــع ساحاعســكريا عب اســتخدمت التجوي
فــي فــرض القيــود غيــر المبــررة علــى حركــة تنقــل المســافرين مــن وإلــى 
مدينــة تعــز، وإغاقهــا للمنافــذ والطــرق المؤديــة إلــى المدينــة، فضــاً عــن 
عرقلتهــا لقوافــل اإلغاثــة اإلنســانية ومصــادرة معظمهــا ومنــع إدخــال المؤن 
واالمدادات الغذائية األساســية والطبية لســكان المدينة التي ال غنى لهم عنها.

كمــا أن هــذا الســلوك الممنهــج والتصرفــات التــي اتبعتهــا جماعــة الحوثــي 
ــة تعــز، يشــكل بحــد  ــى ســكان مدين ــروض عل ــي الحصــار المف ــة ف المتمثل
ذاتــه )جريمــة حــرب( مكتملــة األركان والشــروط لكونــه يعــد عقابــاً جماعيــاً 
وتجويعــاً لســكان المدينــة المحاصــرة، ووســيلة اســتخدمتها جماعــة الحوثــي 
المســلحة فــي إطــار معركتهــا المســلحة لمواجهــة القــوات الحكوميــة.      

ــاء  ــن م ــاة م ــات الحي ــز المحاصــرة ألبســط مقوم ــة تع ــر ســكان مدين ويفتق
ــادة )األكســجين( بالنســبة للمرضــى،  ــي م ــا ف ــواء ممث ــى اله وغــذاء وحت
بــل ويعيــش غالبيتهــم أوضاعــاً معيشــية غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد 
علــى مــدار الســنوات الســبع الماضيــة بســبب نفــاد مخــزون الغــذاء )دقيــق، 
قمــح، ارز( وغيــره مــن الســلع واالحتياجــات األساســية وكــذا اختفــاء الغــاز 
المنزلــي وباقــي المشــتقات النفطيــة أغلــب األوقــات، فضــاً عــن العراقيــل 
ــا  ــا يصــل منه ــه والخضــروات وم ــي تحــول دون دخــول معظــم الفواك الت
يبــاع بأســعار خياليــة ال يقــوى الكثيــر مــن المواطنيــن علــى دفعهــا.

وثبــت لفريــق منظمــة )رايتــس رادار( قيــام جماعــة الحوثــي طيلــة الســنوات 
ــرض  ــل وتف ــلفاً، ب ــر س ــا ذك ــيء مم ــول أي ش ــع دخ ــة بمن ــبع الماضي الس
ــة والمناطــق  ــد مداخــل المدين ــي اســتحدثتها عن ــاط والحواجــز الت ــر النق عب
العالقــة عمليــات تفتيــش دقيقــة علــى جميــع الســيارات والشــاحنات القادمــة 
مــن المحافظــات األخــرى وبعــض مناطــق تعــز الواقعــة تحــت ســيطرتها 
وتصــادر كل مــا بحــوزة المســافرين مــن مــواد غذائيــة واحتياجــات أساســية 
وتعتقــل كل شــخص يخالــف تعليماتهــا بهــذا الشــأن ركابــاً كانــوا أو ســائقين.

ــاط  ــن قابلتهــم المنظمــة :”تواصــل نق يقــول )ع. ع . س( أحــد الشــهود الذي
وحواجــز التفتيــش التابعــة لجماعــة الحوثــي والمنتشــرة عنــد مداخــل 
المدينــة وعلــى امتــداد خــط األقــروض المنفــذ الوحيــد المــؤدي إلــى منطقــة 
ــج  ــق وارز وثل ــن دقي ــة م ــة والدوائي ــواد الغذائي ــول الم ــع دخ ــان من الحوب

تواصل نقاط وحواجز التفتيش التابعة 
لجماعة الحوثي والمنتشرة عند مداخل 

المدينة وعلى امتداد خط األقروض 
المنفذ الوحيد المؤدي إلى منطقة 
الحوبان منع دخول المواد الغذائية 

والدوائية من دقيق وارز وثلج وخضروات 
وغاز منزلي  حتى ولو كانت بكميات 

قليلة، وفي حال العثور على أي شيء من 
ذلك لدى أحد الركاب القادمين إلى مدينة 
تعز يتم مصادرتها أو تفريغها ونثرها في 

الهواء”.
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وخضــروات وغــاز منزلــي  حتــى ولــو كانــت بكميــات قليلــة، وفــي 
حــال العثــور علــى أي شــيء مــن ذلــك لــدى أحــد الــركاب القادميــن 
إلــى مدينــة تعــز يتــم مصادرتهــا أو تفريغهــا ونثرهــا فــي الهــواء”.

وذكــر الشــاهد أنــه كان حاضــراً لحظــة قيام أحد افراد نقطــة التفتيش الحوثية 
فــي منفــذ الدحــي منتصــف ينايــر 2016 بتفريــغ اســطوانة غــاز تعــود ألحد 
المســافرين مــن أبنــاء صبــر المــوادم ونثــر نصــف كيــس دقيــق لمواطنــة 
تســكن حــي صينــة وذلــك أثنــاء قدومهمــا من ســوق بير باشــا غربــي المدينة 
ــي – حســب الشــاهد. ــا لســيطرة جماعــة الحوث ــذي كان يخضــع حينه وال

ــبت 20  ــوم الس ــي ي ــة الحوث ــلحو جماع ــه مس ــنة اختطف )م. ع. ط( 18 س
ــاء مــروره مــن منفــذ الدحــي وأودعــوه داخــل زنزانــة  فبرايــر 2016 أثن
انفراديــة  قريبــة مــن المنفــذ بتهمــة تهريــب اســطوانة غــاز منزلــي 
إلــى داخــل مدينــة تعــز ، وفــي مقابلــة مســجلة أجراهــا معــه فريــق 
ــاعة  ــة 38 س ــزت قراب ــاً: “احتج ــدث قائ ــا ح ــل م ــة روى تفاصي المنظم
ــت  ــا وحاول ــر باش ــة بي ــا بمنطق ــن منزلن ــا م ــاز أخذته ــطوانة غ ــبب أس بس
الدخــول بهــا إلــى وادي المعســل حيــث مقــر ســكننا الجديــد الــذي نزحــت 
إليــه األســرة كاملــة بســبب األحــداث لكــن مســلحي الحوثــي وصالــح 
احتجزونــي عنــد منفــذ الدحــي ونهبــوا االســطوانة ومنعونــي مــن الدخــول”. 

ــب  ــا تهري ــت تهمتهم ــن كان ــه: “احتجــزت مــع مســنين اثني ويواصــل حديث
خضــروات ومــواد غذائيــة إلى وســط مدينة تعز اضافة لثاثة شــباب أخرين 
كان معهــم أســطوانات غــاز يريدون ادخالها ألســرهم داخــل المدينة، وخال 
ــة  ــات والمعامل ــر مــن اإلهان ــوم ونصــف مــن احتجــازي تعرضــت للكثي ي
الســيئة وتــم التحقيــق معــي بــدون أي تهمــة وحرمــت مــن األكل طــوال اليوم 
حتــى أطلقــوا ســراحي فــي اليــوم التالــي”. ويضيــف: “بعــد إطــاق ســراحي 
عــدت إلــى أمــي بــدون أســطوانة الغــاز ألن أفــراد النقطــة أنكــروا وجودهــا 
ــي  ــوم األول وأخبرون ــي الي ــي ف ــا من ــذي أخذه ــم ال ــوا زميله ــم وأخف لديه
أنــه ذهــب إلــى إحــدى جبهــات القتــال ولــن يعــود إلــى المنفــذ مــرة ثانيــة”.

احتجزت قرابة 38 ساعة بسبب 
أسطوانة غاز أخذتها من منزلنا 

بمنطقة بير باشا وحاولت الدخول بها 
إلى وادي المعسل حيث مقر سكننا 

الجديد الذي نزحت إليه األسرة كاملة 
بسبب األحداث لكن مسلحي الحوثي 

وصالح احتجزوني عند منفذ الدحي 
ونهبوا االسطوانة ومنعوني من 

الدخول”.

احتجزت مع مسنين اثنين كانت 
تهمتهما تهريب خضروات ومواد 

غذائية إلى وسط مدينة تعز
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ترتب عن حصار تعز طيلة السنوات السبع الماضية أزمات اقتصادية ومعيشية عدة انعكست 
سلباً على الحياة اإلنسانية للسكان وأثقلت كاهل غالبيتهم، لعل أبرزها تلك التحديات االقتصادية 

التي فرضت نفسها بقوة وفاقمت من معاناة المواطن البسيط الذي وصل به الحال حد العجز 
عن توفير أبسط االحتياجات اإلنسانية التي تعد من أهم مقومات الحياة له ولعائلته، وذلك نتيجة 

ارتفاع السلع الضرورية بشكل جنوني.

اآلثار االقتصادية للحصار :
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ــي لمعظــم الطــرق  ــا أن إغــاق جماعــة الحوث كم
واللجــوء  تعــز  مدينــة  إلــى  المؤديــة  والمنافــذ 
االضطــراري إلــى البحــث عــن طــرق أخــرى 
آخرمغايــراً  واقعــاً  فــرض   ، ووعــرة  بعيــدة 
أضــاف أعبــاء جديــدة علــى كاهــل المواطنيــن 
نتيجــة  وذلــك  المحاصــرة  تعــز  مناطــق  فــي 
ارتفــاع أجــور النقــل بشــكل جنونــي يفــوق كل 
التوقعــات والــذي ألقــى بضالــه علــى أســعار 
المدينــة  إلــى  القادمــة  الســلع والمنتجــات  كافــة 
ــاً  ــتغرق وقت ــي تس ــة الت ــرق البديل ــك الط ــر تل عب
أطــول مــن الزمــن الطبيعــي ومحفوفــة بالمخاطــر.

وبعــد أن كانــت أجــور النقــل علــى الراكــب الواحــد 
مــن وســط مدينــة تعــز إلــى منطقــة جولــة القصــر 
مثــاً عبــر المنفذيــن الشــرقي والشــمالي للمدينــة ال 
تتجــاوز 100 لاير فــي غضــون 10 دقائق تقريباً، 
ــغ 6000  ــع مبل ــى دف ــراً عل ــب مجب ــار الراك ص
لاير مقابــل الوصــول إلــى نفــس المــكان عبــر خــط 
األقــروض خــال مــدة زمنيــة تتجــاوز 6 ســاعات 
بعــد أغــاق جماعــة الحوثــي المنفذيــن الرئيســيين 
والوحيــد. البديــل  الطريــق  وفــرض  للمدينــة 

جماعــة  أصــدرت   2019 ديســمبر   14 وفــي 
ــازة واســتخدام الطبعــة  الحوثــي قــراراً يحظــر حي
عــن  الصــادرة  النقديــة  األوراق  مــن  الجديــدة 
الحكومــة الشــرعية، وحــددت مهلــة 30 يوماً ابتداء 
مــن 19 كانــون األول/ديســمبر، لتســليم المواطنيــن 
ــات  ــم مــن فئ ــا بحوزته داخــل نطــاق ســيطرتها م
أصدرهــا  التــي  الجديــدة  النقديــة  الطبعــة  تلــك 
البنــك المركــزي فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، 
ــة. ــة اإللكتروني ــظ النقدي ــرب وكاء المحاف ــى أق إل

ــه  ــذي صنعت ــي ال ــدي والمصرف ــذا االنقســام النق ه
جماعــة الحوثــي كنــوع مــن العقــاب الجماعــي 
ــف  لســكان المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها خل

هــو األخــر أوضاعــاً اقتصاديــة ومعيشــية صعبــة 
ألقــت بظالهــا علــى حيــاة المواطنيــن، وفاقــم 
كثيــراً مــن معانــاة ســكان المناطــق المحاصــرة 
والمعتمــدة بشــكل رئيــس علــى الســلع والمنتجــات 
الجماعــة حيــث  مناطــق ســيطرة  مــن  القادمــة 
ــة  ــات الصناعي ــركات والمجمع ــم الش ــل معظ تتكت
مثــل )مصانــع األلبــان( و)صوامــع الغــال( التــي 
فرضــت زيــادة علــى أســعار منتجاتهــا بنســبة 
وصلــت إلــى %30 جــراء قــرار الحظــر الحوثــي.

وفــي الســياق أعلنــت عــدة مجموعــات وشــركات 
جديــدة  أســعار  قائمــة  تعــز  بمحافظــة  تجاريــة 
ــادة تتــراوح بيــن )%20%-30( مــن القيمــة  بزي
األصليــة لمنتجاتهــا، مبــررة تلــك الزيــادة بمــا 
ــة الصعبــة بيــن الطبعــة  اســمته فــارق ســعر العمل
النقديــة القديمــة والجديــدة للعملــة المحلية، وســبقتها 
إلــى ذلــك البنــوك والمصــارف التــي فرضــت 
زيــادة تصــل إلــى %26 علــى رســوم الحــواالت 
الماليــة مــن مناطــق الحكومــة إلــى مناطــق ســيطرة 
الحوثــي، بمــا فيهــا المناطــق المحاصــرة فــي تعــز 
تحــت ذريعــة بــدل توفيــر ســيولة للعملــة القديمــة.

وتشــير نتائــج المســوح الميدانية التــي أجراها فريق 
منظمــة رايتــس رادار فــي األســواق المركزيــة 
لبعــض المناطــق المحاصــرة والعالقــة وســط مدينــة 
تعــز مطلــع الســنة  الجاريــة إلــى تضاعــف ســعر 
معظــم الســلع الغذائيــة الضروريــة بمقــدار عشــرة 
أضعــاف مــا كانــت عليــه قبــل الحصــار الحوثــي، 
طبقــاً لمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه المتضمــن 
ــاً  ــى ألســعار )20( صنف ــن الحــد األعل ــة بي مقارن
المحليــة  بالعملــة  األساســية  االحتياجــات  مــن 
خــال الفتــرة الممتــدة بيــن )2015 -2022(.
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جدول مقارنة أسعار السلع واالحتياجات االساسية خالل فترة ما قبل وبعد الحصار

نسبة الزيادةالفارقاالسعار بالريال اليمنيالصنفم

مارس 2022ممارس 2015م

%195007000050500258ارز بسمتي 50 كجم1

%75004600038500513دقيق السنابل 50 كجم2

%140004580031800227سكر السعيد 50 كجم3

%123504180029450238زيت طبخ 20 لتر4

%59503800032050538قمح البركة 50 كجم5

%48002213317333361فاصوليا الهناء 24 حبة6

%150017000155001033غاز منزلي 20 لتر7

%6200145008300133حليب نيدو 2500جم 8

%150070005500366خزان ماء 1500 لتر9

%90027001800200طبق بيض 30 حبة10

%50003000025000500سلة طماط11

%35001450011000314سلة بطاط12

%150090007500500جزر 10 كيلو13

%240084006000250حقين الهناء كبير 12 كوب14

%160080006400400خيار 10 كيلو15

%183072005370293زبادي الهناء كبير 12 كوب16

%80030002200275كيلو كيوي17

%50025002000400كيلو تفاح خارجي18

%50020001500300كيلو برتقال خارجي19

%50020001500300كيلو مانجو محلي20

ــي  ــة ف ــات الصعب ــام العم ــة أم ــة المحلي ــع العمل ــة وتراج ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس ــه أن ارتف ــك في ــا ال ش ومم
)تعــز( المحاصــرة وعرقلــة وصــول المســاعدات والمعونــات اإلنســانية إلــى الســكان المتضرريــن جــراء 
الحــرب والحصــار معــاً، أدى فــي النهايــة إلــى زيــادة عــدد حــاالت اإلصابــة بســوء التغذيــة بيــن أوســاط 
األســر الفقيــرة ومحــدودة الدخــل التــي ال تحصــل علــى الغــذاء الكافــي، وكان األطفــال دون ســن الخامســة 
والمرضعــات.  الحوامــل  النســاء  تليهــم  المــرض  مــن  النــوع  لهــذا  عرضــة  العمريــة  الفئــات  أكثــر  هــم 

األســباب ذاتهــا ســاهمت بشــكل مباشــر فــي تقليــص الوجبــات الغذائيــة مــن ثــاث وجبــات أساســية فــي 
اليــوم إلــى وجبتيــن واحيانــا االكتفــاء بوجبــة واحــدة بالنســبة لكثيــر مــن األســر المتأثــرة بالحصــار، بــل 
وجعلــت الغــذاء الجيــد والمتنــوع بعيــداً عــن متنــاول غالبيــة تلــك األســر بمــا فــي ذلــك األمهــات الحوامــل 
بديــل  لشــراء علبــة حليــب صناعــي كغــذاء  الظــروف  تســعفهن  نفَــَذ حليبهــن ولــم  الاتــي  والمرضعــات 
يســد رمــق صغارهــن فظــل معظمهــم يتضــورون جوعــاً حتــى انتهــى بهــم الحــال داخــل مراكــز واقســام 
حياتهــم. إلنقــاذ  العــاج  تكاليــف  عــن  البحــث  رحلــة  أســرهم  معهــا  لتبــدأ  الحــاد،  التغذيــة  ســوء  عــاج 
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أرقام وإحصائيات

بلــغ إجمالــي حــاالت اإلصابــة بســوء التغذيــة الحــاد بيــن أوســاط 
المناطــق  وباقــي  تعــز  مدينــة  فــي  الخامســة  ســن  دون  األطفــال 
ــة 2021م  ــنة المنصرم ــال الس ــي خ ــار الحوث ــراء الحص ــة ج العالق
عــدد )274.482( حالــة حيــث توزعــت علــى مرفقيــن صحييــن 
ــوع مــن  ــة لهــذا الن ــة الطبي ــم الرعاي ــن يعمــان فــي مجــال تقدي وحيدي
المــرض همــا )مركــز األمومــة والطفولــة، مستشــفى المظفــر( .

الدكتــور/ فهــد محمــود حســن، مديــر مستشــفى المظفــر الحكومــي 
تحــدث لفريــق منظمــة )رايتــس رادار( عــن ارتفــاع مخيــف لحــاالت 
ــال القادميــن مــن مناطــق تعــز المحاصــرة،  ــة لــدى األطف ســوء التغذي
مؤكــداً أن قســم ســوء التغذيــة فــي المستشــفى اســتقبل خــال ســنة 
2021م عــدد )4482( حالــة، وذلــك بنســبة زيــادة بلغــت 91% 
ــة اســتقبلها المستشــفى  ــب )2013( حال ــى جان عــن ســنة 2020م، إل
2022م. الجاريــة  الســنة   مــن  وفبرايــر  ينايــر  شــهري  فــي 

وكان الدكتــور/ نشــوان الســامعي، مديــر قســم ســوء التغذيــة بمستشــفى 
المظفر قد تحدث في وقت ســابق عن اســتقبال المستشــفى عدد )285( 
ــر  ــر - نوفمب ــن )يناي ــدة بي ــرة الممت ــة حــاد خــال الفت ــة ســوء تغذي حال
2020م(، دون تســجيل أي وفيــات، الفتــاً إلــى أن أغلــب تلــك الحــاالت 
قادمــة مــن داخــل مدينــة تعــز، بعــد أن كان معظمهــا تأتي مــن األرياف.

الدكتور/عبــد المغنــي القيّاضــي، نائــب مديــر المستشــفى الســويدي 
لألمومــة والطفولــة، تحــدث هــو األخــر عــن اســتقبال المستشــفى 
خــال ســنة 2021م، مــا يزيــد علــى )270( ألــف حالــة ســوء 
تعــز   مدينــة  لمديريــات  ينتمــون  جميعهــم  فقــط،  لألطفــال  تغذيــة 
للســنة  المفــروض  الحوثــي  الحصــار  جــراء  تضــرراً  واألكثــر 
ألــف  يقــارب )100(  إلــى أن مــا  التوالــي، الفتــاً  الســابعة علــى 
حالــة منهــا حــادة وتقــرر لهــا رقــود، بينمــا ظلــت باقــي الحــاالت 
فــي تــردد مســتمر علــى األطبــاء األخصائييــن داخــل المستشــفى.

وطبقــا للدكتــور القيّاضــي فــإن حــاالت ســوء تغذيــة األطفــال الوخيــم 

 إجمالي حاالت اإلصابة بسوء التغذية 
الحاد بين أوساط األطفال دون 

سن الخامسة خالل العام المنصرم 
2021م

274,482

270.000

4,482
حاالت سوء التغذية لدى األطفال 

القادمين من مناطق تعز 
المحاصرة

خالل عام 2021

حاالت سوء التغذية لدى 
األطفال القادمين من 
مناطق تعز المحاصرة

خالل عام 2021م

مستشفى المظفر الحكومي 

 المستشفى السويدي
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التــي يســتقبلها المستشــفى الســويدي لألمومــة والطفولــة شــهرياً، تصل 
إلــى )40( حالــة كحــد أعلــى، معظمهــم يصلــون إلــى المستشــفى 
المميــت. المــرض  مضاعفــات  مــن  متقدمــة  حــاالت  فــي  وهــم 

ــر تضــرراً  ــة األكث ــات اليمني ــي مصــاف المحافظ ــز( ف ــاءت )تع وج
مــن ارتفــاع معــدالت انعــدام األمــن الغذائــي والزيــادة المتوقعــة 
ــال الصغــار  ــة الحــاد بيــن األطف ــة بســوء التغذي فــي معــدالت اإلصاب
)عــدن،  جانــب  إلــى  2021م  الســنة   انقضــاء  مــع  واألمهــات 
ــن  ــر م ــل أكث ــي تمث ــاء( الت ــج، صنع ــدة، لح ــة، الحدي ــع، حج الضال
ــا  ــة خــال الســنة  ذاته ــاد المتوقع ــة الح نصــف حــاالت ســوء التغذي
العالميــة)1(. الصحــة  منظمــة  تقريــر  ضمــن  ورد  لمــا  -طبقــا 

ســوء  معــدالت  أعلــى  و”الحديــدة”  “تعــز”  محافظتــي  وســجلت 
التغذيــة الحــاد فــي اليمــن حتــى نهايــة 2020، حيــث تراوحــت بيــن 
ــة  ــبة حال ــت نس ــا بلغ ــة، بينم ــي الثاني ــى و%25 ف ــي األول %17 ف
الطــوارئ التــي حددتهــا منظمــة الصحــة العالميــة نســبة 15% .

ويعمــان مركــزان فقــط علــى مســتوى مدينــة تعــز فــي عــاج حــاالت 
ــة(  ــي )المستشــفى الســويدي لألمومــة والطفول ــة األول ف ســوء التغذي
ــه  ــف خدمات ــام المرضــى وتوقي ــة أم ــي أي لحظ ــدد باإلغــاق ف المه
ــاء بــا حــدود” وقــف دعمهــا  ــاً الســيما بعــد إعــان منظمــة “أطب كلي
المحــدود الــذي كانــت تقدمــه للمستشــفى ابتــداء مــن أواخــر 2019، 
أمــا المركــز الثانــي فيتمثــل فــي )قســم ســوء التغذيــة( التابــع لمستشــفى 
المظفــر، الــذي يعمــل هــو األخــر بإمكانــات محــدودة ويفتقــر للدعــم.

http://www.emro.who.int/press-releases/2021-arabic/acute-  1
malnutrition-threatens-half-of-children-under-five-in-yemen-

 in-2021.html

وسجلت محافظتي “تعز” 
و”الحديدة”

أعلى معدالت سوء التغذية الحاد 
في اليمن حتى نهاية 2020، حيث 
تراوحت بين %17 في األولى و25% 

في الثانية.
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نماذج للوقائع :

وفــاة جــراء اإلصابــة  أول حالــة  2017 ســجلت  آذار/مــارس   9 الموافــق  الخميــس  يــوم 
بمديريــة  عشــر  الخامســة  ســن  تحــت  لطفــل  وذلــك  تعــز  محافظــة  فــي  التغذيــة  بســوء 
ــن  ــة بي ــق العالق ــن المناط ــدرج ضم ــي تن ــز، والت ــة تع ــي مدين ــوب غرب ــان جن ــرعة وحدن مش
الحوثــي  جماعــة  تفرضــه  الــذي  الحصــار  مــن  تضــرراً  واألكثــر  المتنازعــة  االطــراف 
للســنة  الســابع علــى التوالــي وســط صمــت دولــي مريــب وتجاهــل أممــي غيــر مبــرر.

التابعــة  مــن قريــة “نجــد”  الطاهــش” )14( عامــاً  الطفــل “محمــد محمــد عبــدهللا غالــب 
لمديريــة مشــرعة وحدنــان بجبــل صبــر، وكان يعانــي مــن ســوء التغذيــة الحــاد )الوخيــم( 
والمناطــق  تعــز  مدينــة  علــى  المفــروض  الحوثــي  الحصــار  عــن  الناجــم  الجــوع  نتيجــة 
المحيطــة بهــا ومنعهــا دخــول أي مســاعدات إنســانية وإغاثيــة للســكان المحاصريــن فيهــا.

وينتمــي الطفــل الضحيــة ألســرة ريفيــة تعيــش تحــت خــط الفقــر ووالــده عاطــل عــن العمــل ال 
ــداً مــن  ــك يدخــر جه ــة، ومــع ذل ــوم والليل ــي الي ــه ف ــة واحــدة لعائلت ــن وجب يســتطيع ســوى تأمي
أجــل إنقــاذ حيــاة طفلــه “محمــد” الــذي ظــل الجــوع ينهــش جســده الغــض حتــى حولــه إلــى هيــكل 
عظمــي قبــل أن يلفــظ أنفاســه األخيــرة بيــن أحضــان والدتــه الثكلــى وأمــام عينــاي والــده المكلــوم. 

التغذيــة  ســواء  بســبب  وفــاة  حالــة  ثانــي  ســجلت   2018 شــباط/فبراير   13 وفــي 
تعــز.  مدينــة  غربــي  جنــوب  المســراخ  بمديريــة  األول  ربيعهــا  تكمــل  لــم  لطفلــة 

الدكتــور/ عبدالــودود العامــري نائــب مديــر مستشــفى المســراخ كان أول مــن أعلــن عــن وفــاة 
الطفلــة “رهــام عبدالفتــاح عبــدهللا” البالغــة مــن العمــر ســبعة أشــهر بســبب ســوء التغذيــة الحــاد.

األقــروض  بمنطقــة  “الحيــدة”  قريــة  إلــى  تنتمــي  الطفلــة  فــإن  العامــري  للدكتــور  وطبقــاً 
ــي،  ــة الحوث ــذي تفرضــه جماع ــر ال ــت الحصــار الجائ ــة تح ــراخ الواقع ــة المس ــة لمديري التابع
ــا. ــال دون عاجه ــة ح ــة الضحي ــرة الطفل ــاً بأس ــراً مدقع ــديداً وفق ــوزاً ش ــذي الحــق ع ــر ال األم

ــاب دور  ــة وغي ــل الحكوم ــن قب ــة م ــة الصحي ــاريع الرعاي ــي مش ــى أن تدن ــري إل ــت العام ولف
المنظمــات المانحــة فــي دعــم المستشــفيات والمراكــز الصحيــة التخصصيــة وتزويدهــا بالمكمات 
الغذائيــة والتغذيــة الخاصــة باألطفــال تعــد مــن أهــم االســباب التــي أدت إلــى وفــاة الطفلــة “رهــام” 
وباقــي أطفــال تعــز الذيــن يتســاقطون بيــن الحيــن واآلخــر نتيجــة اإلصابة بهــذا المــرض الخطير.
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الجهود المبذولة:

العالقــة  المناطــق  داخــل  كليــاً  تنعــدم  أن  تــكاد  اإلغاثيــة  الجهــود   «
ــات  ــات المنظم ــي آخراهتمام ــزال ف ــي ال ت ــز الت ــي محافظــة تع والمحاصــرة ف
ــة  ــاً ممثل ــرز عالمي ــات األب ــا المنظم ــا فيه ــة( بم ــة( و)اإلقليمي ــانية )الدولي اإلنس
بمكاتــب )األوتشــا( التابعــة لألمــم المتحــدة و)مركــز الملــك ســلمان( الــذي 
تتركــز جهــوده فــي تقديــم الرعايــة الطبيــة لجرحــى الحــرب وتحديــداً مبتــوري 
الــذي انحصــرت  إلــى )الهــال األحمــر اإلماراتــي(  األطــراف باإلضافــة 
تدخاتــه فــي ترميــم وطــاء مدرســتين حكوميتيــن فــي مدينــة تعــز المحاصــرة. 

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2022 25

اليمن: تعز..الحصار المميت



الحصــص الغذائيــة المعتمــدة شــهرياً مــن قبــل 
برنامــج الغــذاء العالمــي عبر شــريكه منظمــة كير، 
ال تغطــي هــي األخــرى ســوى نســبة بســيطة مــن 
ــة  ــة بمحافظ ــكان المناطــق العالق ــدد س ــي ع إجمال
ــي  ــوزع ف ــد ت ــم تع ــا ل ــك أنه ــى ذل ــز ، وزد عل تع
الزمنــي  البرنامــج  حســب  المحــددة  المواعيــد 
ــى نصــف ســلة  للمشــروع، وصــارت تقتصــر عل
ــت  ــا توقف ــات بينم ــي معظــم المربع كل شــهرين ف
إلفــادة  طبقــا  أخــرى-  مربعــات  داخــل  نهائيــاً 
أحــد المشــرفين علــى توزيعهــا نحتفــظ باســمه.

ويعــود الســبب إلــى عــدم وجــود أكثــر مــن ممــر 
واقتصارهــا  المســاعدات  تلــك  لوصــول  آمــن 
علــى ممــر واحــد هــو طريــق )تعــز – عــدن( 
عبــر الطريــق البديــل نقيــل هيجــة العبــد الــذي 
صــار يعانــي مــن ازدحــام شــديد نتيجــة الحــوادث 
الحاصــل  الخــراب  عــن  الناجمــة  المروريــة 
فيــه وكذلــك عمليــات االبتــزاز التــي تمارســها 
ــا  ــتحدثة واحتجازه ــش المس ــز التفتي ــاط وحواج نق
ــواد  ــة بالم ــات والشــاحنات المحمل لعشــرات الناق
اإلغاثيــة يوميــاً لعــدم دفعهــا اتــاوات غيــر قانونيــة.

أضــف إلــى ذلــك أن غالبيــة المســتفيدين مــن هــذا 
المشــروع باتــوا يشــكون مــن رداءة جــودة المنتــج 
وســوء التخزين وانتهاء الصاحية ونقص الكميات 
ــي  ــة الت ــال الغذائي ــات الس ــم مكون ــبة لمعظ بالنس
ــر  ــاب المعايي ــة وغي تصلهــم، فضــاً عــن االنتقائي
الدقيقــة والعادلــة لتحديــد مســتحقي تلــك الحصــص.

داخــل  جوعــاً  األســر  آالف  تتضــور  وبينمــا 
منازلهــا فــي معظــم أحيــاء مدينــة تعــز المحاصــرة 
حصصهــا  بيــع  علــى  أخــرى  أســر  تتســابق 
الغذائيــة المعتمــدة شــهرياً مــن برنامــج الغــذاء 
العالمــي وذلــك دليــل كافيــاً علــى اختــال المعاييــر 
المعتمــدة لتحديــد مســتحقي تلــك المعونــات أو ربمــا 
التاعــب بهــا واخضاعهــا لانتقائيــة والمحســوبية 
واالبتــزاز المــادي علــى حســاب أســر أخــرى 
ــا. ــوت يومه ــا ق ــد معظمه ــتحقاقا وال تج ــر اس أكث

برنامــج  2022 اضطــر  الســنة   ومنــذ مطلــع 
ــص  ــك الحص ــض تل ــى تخفي ــي إل ــة العالم األغذي
ــك بنقــص الدعــم  ــررت ذل ــي محافظــة تعــز، وب ف
ــن  ــر المانحي ــة عب ــاه المنظم ــذي تتلق ــل ال والتموي
فــي  إنســانية  أعمــال  مــن  بــه  تقــوم  مــا  إزاء 
اليمــن، وفــي ظــل تقليــص المســاعدات، صــارت 
ــات  ــروع المعون ــن مش ــتفيدة م ــر المس ــي األس باق
المحاصــرة  تعــز  بمناطــق  العينيــة  الغذائيــة 
الغذائيــة  الحصــص  مــن  األدنــى  الحــد  تتلقــى 
شــهرين. كل  ســلة  نصــف  وبمعــدل  الشــهرية 
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02
المبحث الثاني:

إعاقة وصول المعونات :

جســيما  انتهــاكاً  اإلنســانية  اإلغاثــة  امــدادات  وصــول  إعاقــة  يشــكل 
كمــا  العرفــي،  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  مــن   )56  ،  55( للمادتيــن 
اإلضافــي  البروتوكــول  مــن   ”14“ للمــادة  صريحــا  انتهــاكاً  أيضــاً  يعــد 
الثانــي، والقاعــدة 53 مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، الســيما اذا 
جــاءت هكــذا عرقلــة وإعاقــة  للمســاعدات واإلمــدادات الغذائيــة بغــرض 
ــكريا. ــا عس ــارا أو تقدم ــق انتص ــاح لتحقي ــتخدامه كس ــن واس ــع المدنيي تجوي
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العــام  منتصــف  منــذ  الحوثــي  جماعــة  عملــت   ذلــك  ومــع 
ــا  ــم م ــز، رغ ــة تع ــية لمدين ــذ الرئيس ــاق المناف ــى إغ 2015، عل
باعتبارهــا  المدنييــن  للســكان  أهميــة  المنافــذ مــن  تلــك  تشــكله 
والبضائــع  اإلنســانية  المســاعدات  إليصــال  إمــداد  خطــوط 
ال  التــي  المدينــة  داخــل  إلــى  والطبيــة  األساســية  والمــواد 
غنــى عنهــا لبقــاء مــا يفــوق مليــون نســمة علــى قيــد الحيــاة.

ــة  ــد حرك ــي تقيي ــة الحوث ــل جماع ــل تواص ــب ب ــك فحس ــس ذل  لي
الطــرق  وحتــى  المغلقــة  المنافــذ  تلــك  عبــر  المســافرين  تنقــل 
األخــرى البديلــة، وخــال الـــ7 الســنوات الماضيــة تحولــت معظــم 
ومســاحات  اشــباح  مناطــق  إلــى  للمدينــة  الرئيســية  المداخــل 
ملوثــة باأللغــام، ويأتــي تصــرف الجماعــة علــى ذلــك النحــو، 
كنــوع مــن العقــاب الجماعــي لســكان المدينــة بهــدف تجويعهــم 
األركان. مكتملــة  حــرب  جريمــة  تصنيفــه  يمكــن  مــا  وهــو 

وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر تصرفــت قــوات تابعــة 
ــكال  ــد اش ــاره أح ــن اعتب ــا يمك ــاً م ــا دولي ــرف به ــة المعت للحكوم
انتشــرت  فقــد  االساســية،  والســلع  البضائــع  وصــول  إعاقــة 
نقــاط تفتيــش عديــده علــى طــول امتــداد الخــط االســفلتي وهــو 
المنفــذ الجنوبــي الوحيــد لمدينــة تعــز الواقــع تحــت ســيطرتها.

ويرجــع ســبب تعــدد تلــك النقــاط غيــر المبــررة إلــى تعــدد الجهــات 
األمنيــة والعســكرية التــي تتبعهــا، ثبــت للفريــق أن الكثيــر مــن 
ــاوات  ــون ات ــوا يفرض ــز كان ــاط والحواج ــك النق ــى تل ــن عل القائمي
والمتوســطة  الصغيــرة  النقــل  شــاحنات  علــى  قانونيــة  غيــر 
للبضائــع والمــواد األساســية والمــواد اإلغاثيــة اإلنســانية، أثنــاء 
دخولهــا إلــى مدينــة تعــز ، وخــال الســنوات األخيــرة لوحــظ 
ــا. ــدد منه ــص ع ــة وتقلي ــة والعســكرية بإزال ــلطات األمني ــام الس قي
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أرقام وإحصائيات :

ــة  ــي )52( واقع ــى إجمال ــس رادار( عل ــة )رايت ــق منظم ــف فري وق
ــع وصــول المســاعدات  ــة ومن ــي بعرقل ــورط جماعــة الحوث ــت ت تثب
المحاصــرة  المناطــق  إلــى  اإلنســانية  والمعونــات  اإلغاثيــة 
والمتضــررة جــراء الحــرب فــي محافظــة تعــز ومصــادرة بعضهــا 
ــه،  ــال ذات ــي المج ــل ف ــم تعم ــود وطواق ــات ووف ــول بعث ــة دخ وإعاق
ــن )18(  ــي بي ــاق الجغراف ــث النط ــن حي ــع م ــك الوقائ ــت تل وتوزع
ــي  ــة ف ــة و)17( واقع ــة للمدين ــل الغربي ــد المداخ ــت عن ــة حدث واقع
المداخــل الشــرقية وعــدد )4( وقائــع فــي المداخــل الشــمالية وواقعــة 
واحــدة عنــد المنفــذ الجنوبــي للمدينــة إلــى جانــب )12( واقعــة 
موزعــة علــى المحافظــات المجــاورة وهــي )إب، لحــج، والحديــدة(.
واســتهدفت تلــك الوقائــع عــدد )1079( شــاحنة وقاطــرة منهــا 
)803( شــاحنة محملــة بالمــواد الغذائيــة و)8( شــاحنات فقــط تحــوي 
مــواد إيوائيــة مقدمــة كمســاعدات إنســانية وإغاثيــة لســكان مدينــة تعز 
المحاصــرة إلــى جانــب )268( شــاحنة أخرى تحمل أدويــة وإمدادات 
طبيــة، خاصــة بعــاج األمراض المزمنة )الســرطان، الفشــل الكلوي، 
الســكري( وكذلــك األوبئــة المتفشــية مثــل )الكوليــرا، حمــى الضنــك، 
فيــروس كوفيــد 19، حــاالت ســواء التغذيــة بالنســبة لألطفــال(.
أن  إلــى  الفريــق  لــدى  الموثقــة  واالحصائيــات  األرقــام  وتشــير 
جماعــة الحوثــي صــادرت عــدد )996( شــاحنة بــكل مــا فيهــا 
ــخرتها  ــرة وس ــز المحاص ــكان تع ــة لس ــة مخصص ــواد إغاثي ــن م م
ــة  ــح مجهودهــا الحربــي وتوزعــت بيــن )727( شــاحنة محمل لصال
بالمــواد الغذائيــة وعــدد )261( شــاحنة أخــرى محملــة بالمســاعدات 
ــن  ــات النازحي ــة لمخيم ــواد إيوائي ــل م ــاحنات تحم ــة و)8( ش الطبي
ــم احتجــاز عــدد )78(  المنتشــرة علــى أطــراف المدينــة، بينمــا ت
شــاحنة أخــرى شــاحنتان منهــا محملــة بإمــدادات طبيــة لفتــرة زمنيــة 
تتــراوح بيــن )شــهر- 4 أشــهر( ليتــم بعــد ذلــك إخــاء ســبيلها. 
ــز  ــاط وحواج ــر نق ــي عب ــة الحوث ــإن جماع ــات ف ــاً لإلحصائي وطبق
مدينــة  مداخــل  علــى  المســتحدثة  الجمركيــة  والمنافــذ  التفتيــش 
يســاوي  مــا  صــادرت  لهــا  المجــاورة  والمحافظــات  تعــز 
المنظمــات  بعــض  حاولــت  غذائيــة  ســلة،    )770.000(
إيصالهــا إلــى المدينــة عبــر وســائل نقــل متوســطة، فضــاً عــن 
الفتــرة  خــال  أكســجين  اســطوانة   )29300( عــدد  مصــادرة 

واقعة تثبت تورط جماعة الحوثي 
بعرقلة ومنع وصول المساعدات 
اإلغاثية والمعونات اإلنسانية إلى 

المناطق المحاصرة  في تعز
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996
شاحنة صادرتها جماعة الحوثي 

بكل ما فيها من مواد إغاثية 
مخصصة لسكان تعز المحاصرة 

وسخرتها لصالح مجهودها الحربي 

770,000
سلة غذائية صادرتها  جماعة 

الحوثي عبر نقاط وحواجز 
التفتيش والمنافذ الجمركية 

المستحدثة على مداخل مدينة تعز 
والمحافظات المجاورة لها
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 .)2021 نيســان/إبريل   9  –  2015 أيلول/ســبتمبر   15( بيــن  الممتــدة 
الحوثــي  جماعــة  وتصــرف  ســيطرة  تحــت  الواقعــان  و”الصليــف”  “الحديــدة”  مينائــي  وفــي 
بحريــة  ســفن شــحن   )5( عــدد   2018 الســنة   مــن  وأكتوبــر  ســبتمبر  احتجــزت خــال شــهري 
ومنعــت مــن تفريــغ حمولتهــا التــي كانــت عبــارة عــن مــواد غذائيــة مقدمــة كمســاعدات إنســانية 
للمتضرريــن جــراء الحــرب الدائــرة فــي عــدد مــن المحافظــات اليمنيــة بمــا فيهــا تعــز المحاصــرة 
ومشــتقات نفطيــة خاصــة بتشــغيل بعــض المستشــفيات والمرافــق الصحيــة فــي تلــك المحافظــات، 
ســفينتين. حمولــة  مصــادرة  تــم  بينمــا  حموالتهــا  تفريــغ  مــن  ســفن   )3( عــدد  منعــت  حيــث 
وتحقــق فريــق منظمــة )رايتــس رادار( مــن قيــام جماعــة الحوثــي بمهاجمــة ســفينتي إغاثــة تابعتــان لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة كانتــا محملتــان بمســاعدات طبيــة لضحايــا الحــرب مــن المدنييــن فــي محافظــة 
تعــز وبعــض مديريــات محافظــة الحديــدة، حيــث تعرضــت األولــى والتــي تحمــل اســم )ســويفت( لهجــوم 
صاروخــي مــن قبــل مســلحي الحوثــي بتاريخ 3 تشــرين الثاني/أكتوبــر 2016 أثناء مرورها قبالة ســواحل 
المخــا شــمال غربــي محافظــة تعــز، ممــا أســفر عــن تضررهــا بشــكل جزئــي وإتــاف حمولتهــا بالكامــل.
فيمــا تعرضــت ســفينة ثانيــة إماراتيــة محملــة باإلمــدادات الطبيــة لهجــوم صاروخــي مماثــل نفذتــه جماعــة 
الحوثــي بتأريــخ 5 يونيــو 2017 أثنــاء خــروج الســفينة مــن مينــاء المخــا فــور االنتهــاء من تفريــغ حمولتها 
ــاء الكوليــرا فــي محافظتــي تعــز  ــة للمســاعدة فــي مكافحــة وب والتــي كانــت تحــوي أدويــة ومعــدات طبي
والحديــدة، وقــد أســفر عــن الهجــوم الصاروخي إلحــاق أضرارا جزئية بالســفينة وإصابة أحد أفــراد طاقمها.

جدول يبين التوزيع الجغرافي والنوعي إلجمالي وقائع عرقلة وصول المعونات والمساعدات

وفود مشتقاتمساعدات طبيةمساعدات غذائيةالمنفذ
اممية

مواد 
ايواء

اجمالي 
كلي

مصادرةمنعإجماليمنعمصادرةإجماليإتالفمنعمصادرةإجماليمنعمصادرة

549132602118الغربي

22851302017الشرقي

223142350112خارج

33110004الشمالي

1100001الجنوبي

134171392242354252اإلجمالي

مصادرةمصادرةمصادرة

منعمنع

اتالف

منع

اخرىمشتقاتمساعدات طبيةمساعدات غذائية 17

52
240506

131302
0409

02
03

إجمالي وقائع عرقلة وصول 
المعونات والمساعدات

منع وفود امميه 

ومصادرة مواد ايواء
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نماذج للوقائع :
ً
“ماهر العبسي” )34( عاما

ــي  ــق ف ــة للتحقي ــة الوطني ــع للجن ــق الرصــد التاب ــنة عضــو فري ــر العبســي” )34( س ماه
ادعــاءات انتهــاكات حقــوق اإلنســان خــرج عنــد تمــام الســاعة الثامنــة مــن صبــاح 
منطقــة  إلــى  أجــرة  بــاص  متــن  علــى   2015 أيلول/ســبتمبر   15 الموافــق  االثنيــن 
قناصــة  برصــاص  بــدر” - والتــي قضــت الحقــاً  الناشــطة “رهــام  الحوبــان برفقــة 
جماعــة الحوثــي- كــي يتســلما مجموعــة أدويــة ومحاليــل خاصــة بقســم الكلــى الصناعيــة 
ــتامهما  ــد اس ــف لاير، وبع ــمائة ال ــون وخمس ــغ ملي ــدر بمبل ــر، تق ــل خي ــا فاع ــرع به تب
المحاصــرة،  المدينــة  وســط  إلــى  عائديــن  الســتين  شــارع  باتجــاه  تحــركا  لألدويــة 
وفــي الطريــق اعترضتهمــا إحــدى نقــاط جماعــة الحوثــي ومنعتهمــا مــن الدخــول.

يقــول )ماهــر( صادفنــا علــى امتــداد شــارع الســتين الشــمالي عــدة نقــاط وحواجــز   «
تفتيــش تابعــة للحوثييــن وقــوات صالــح آنــذاك وفــي كل نقطــة نمــر بهــا يباشــرنا أفرادهــا 
ــا  ــا بعده ــمح لن ــى فيس ــم الكل ــة بقس ــا خاص ــا أنه ــة وكان ردن ــذه األدوي ــن ه ــؤال لم بالس
بالعبــور حتــى وصلنــا إلــى نقطــة تابعــة لــذات الجهــة فــي المطــار القديــم نهايــة الطريــق 
المــؤدي إلــى مدينــة تعــز حيــث اســتوقفنا أحــد األفــراد أول النقطــة ومنعونــا مــن المــرور”.

داخــل  إلــى  أدويــة  أي  مــرور  بمنــع  تعليمــات  لديهــم  أن  اخبرونــا  “لقــد  ويواصــل: 
األدويــة  هــذه  بــأن  لهــم  واإليضــاح  معهــم  التفــاوض  وحاولــت  فنزلــت  المدينــة 
لهــا  تأخيــر  أي  وأن  وخطيــرة  مزمنــة  أمــراض  مــن  يعانــون  لمدنييــن  جــداً  مهمــة 
المقاومــة  مــع  مشــكله  لديكــم  كان  إذا  لهــم  وقلــت  منهــم  البعــض  بحيــاة  يــودي  قــد 
الكلــوي”. الفشــل  لمرضــى  بــل  الحــرب  لجرحــى  تســتخدم  لــن  العاجــات  فهــذه 

ــن  ــم بالقواني ــانيتهم وذكره ــم وإنس ــم ضمائره ــم وخاطــب فيه ــي اقناعه ــر” ف اســتمر “ماه
واألعــراف الدوليــة التــي تجــرم مثــل هــذه األعمــال التــي يمارســونها مؤكــداً لهم عــدم وجود 
أي مراكــز كلــى صناعيــة فــي تعــز ســوى فــي “مستشــفى الثــورة” و”مستشــفى الجمهــوري” 
وليــس لهــا عالقــة بالمتقاتليــن، غيــر أن محاوالتــه بــاءت بالفشــل حتــى جــاء أحــد المشــرفين 
علــى النقطــة الحوثيــة وســمح لهمــا بالمــرور شــريطة أن يعــودا فــي اليــوم التالي إلــى النقطة 
ومعهمــا ورقــة رســمية تثبــت أن األدويــة تخــص قســم الكلــى الصناعيــة بمستشــفى الثــورة.
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ــرى  ــش أخ ــة تفتي ــا نقط ــى صادفن ــار حت ــرات االمت ــوى عش ــع س ــم نقط ــر( ل ــول )ماه يق
ــا  ــم ايقافن ــاك ت ــرار وهن ــو الك ــى أب ــي يكن ــرف حوث ــا مش ــي يقوده ــة الحوث ــة لجماع تابع
ومنعنــا نهائيــاً مــن العبــور وعندمــا نزلــت مــن البــاص كــي اتفاهــم معهــم قــام قائــد 
ــه أن  ــت ل ــا ووضح ــبب ايقافن ــن س ــألته ع ــي فس ــي بالداعش ــي ونعتن ــظ عل ــة بالتلف النقط
ــا  ــد فيه ــم يع ــز ل ــكان رده أن تع ــة ف ــى الصناعي ــم الكل ــع قس ــا تتب ــي بحوزتن ــة الت األدوي
نــاس فلمــن تعملــوا غســيل للدواعــش فــي إشــارة منــه لمقاتلــي المقاومــة الشــعبية”.

ويسترســل العبســي: “أخبرتــه أن هــذا المركــز يأتــي لــه النــاس مــن جميــع األريــاف 
وكل أنحــاء تعــز لكنــه أصــر علــى رفضــه وقــام بفتــح بــاب البــاص وتوجــه إلــى 
ــث  ــا مســتلزماتي حي ــي فيه ــي الت ــش حقيبت ــه وباشــر بتفتي ــس علي ــت أجل ــذي كن ــد ال المقع
وجــد فيهــا مفكــرة أدون بعــض االنتهــاكات كجــزء مــن مهمتــي اليوميــة كراصــد ميدانــي 
ــرى،  ــه أخ ــات دولي ــع منظم ــوع م ــان وايضــاً متط ــوق اإلنس ــة لحق ــة مواطن ــع لمنظم تاب
ثــم التفــت فجــأة وقــال أنــت ترصــد القذائــف شــكلك خبيــر عســكري قلــت لــه أنــا 
ــهود. ــة أو الش ــه الضحي ــا يقول ــل م ــة وأنق ــاكات بحيادي ــق كل االنته ــي أوث ــد ميدان راص

اســتكمل المشــرف الحوثــي تفتيــش كل محتــوى حقيبــة “ماهــر” بمــا فــي ذلــك األشــياء التــي 
تخــص زوجتــه وبعدهــا أخــذ هاتفــه وبــدأ بتفتيشــه وفتــح تطبيق واتــس أب تنقل بين الرســائل 
وظــل يقرئهــا بتمعــن قرابــة ســاعه ثــم طلــب مــن “رهــام بــدر” بمغــادرة النقطــة ومواصلــة 
مشــوارها منفــردة صــوب المدينــة لكنهــا رفضــت الذهــاب دون زميلهــا فباشــر قائــد النقطــة 
بالتلفــظ عليهــا واســتفزازها وصعــد إلى الباص واقتادهما إلى مدرســة المنــار بمنطقة الزنقل 
التــي تبعــد بنحــو 500 متــر لمقابلــة مــن أســماه القائــد أبــو مهند الذي لــم يكن موجــود هناك.
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ــجن  ــا لس ــي حولوه ــة الت ــل المدرس ــازي داخ ــرار احتج ــو ك ــاول أب ــر :”ح ــف ماه ويضي
ــي وأصــر  ــيحقق مع ــذي س ــد ال ــي القائ ــى يأت ــول حت ــن فرفضــت الدخ ــاص بالمختطفي خ
ــال  ــض وق ــه رف ــي لكن ــول مع ــى الدخ ــام عل ــة ره ــوة فأصــرت الزميل ــي بالق ــى ادخال عل
ــن النقطــة  ــة م ــاه القريب ــة الحي ــى مدرس ــاص إل ــا بالب ــا أخذن ــاء بعده ــوع دخــول النس ممن
ــلحي  ــد مس ــا أح ــاك التقين ــوش، وهن ــى الح ــاص إل ــوا الب ــم ادخل ــا ث ــا فيه ــي احتجزون الت
ــن اســماهم  ــح مم ــل أن نذهــب إلحضــار تصري ــاوض طوي ــد تف ــق بع ــذي واف الجماعــة ال
قيــادة المجاهديــن مقابــل أن يحتجــزوا البــاص واألدويــة مــع الســائق إلــى حيــن عودتنــا”.

•  غــادر الناشــطان “ماهــر” و”ريهــام” النقطــة عنــد الثالثــة عصــراً بعــد أن ســحب 
مســئول النفطــة الحوثــي “ابــو كــرار” بطاقتــي العمــل والشــخصية التــي تخــص األول بــل 
ــور  ــه، وف ــه صــور عائلي ــأن في ــاره ب ــه رغــم اخب ــل هاتف ــز قف ــه رم ــى إعطائ ــره عل وأجب
ــادات  ــاء مــع قي ــورة تواصــل بعــض األطب ــى مستشــفى الث وصــول “ماهــر” و”ريهــام” إل
ــائقه فرفضــت  ــاص وس ــة والب ــن األدوي ــراج ع ــم االف ــوا منه ــي وطلب ــة الحوث ــي جماع ف
تلــك القيــادات االســتجابة لطلبهــم حتــى يتــم تســليم “ماهــر” لهــم وهــو مــا رفضــه األخيــر.

وفــي يــوم الخميــس الموافق 10 كانون األول/ديســمبر 2015 تحدث وزيــر اإلدارة المحلية 
فــي الحكومــة الشــرعية “عبدالرقيــب فتــح” وهــو رئيــس اللجنــة العليــا لإلغاثــة عــن قيــام 
جماعــة الحوثــي باحتجــاز )31( شــاحنة محملــة بالمــواد الغذائيــة المقدمــة كإغاثــة إنســانية 
مــن برنامــج الغــذاء العالمــي لســكان تعــز، أثنــاء مرورها من نقطــة تفتيش مســتحدثة بمنطقة 
الدمنــة التابعــة لمديريــة خديــر شــمال المحافظــة وتســخيرها لصالــح مجهودهــا الحربــي.

ــده فــي العاصمــة  ــة كشــف أيضــاً خــال مؤتمــر صحفــي عق ــا لإلغاث ــة العلي رئيــس اللجن
ــة  ــواد الغذائي ــة بالم ــرة محمل ــدد )100( قاط ــود ع ــن وج ــأن ع ــذا الش ــدن به ــة ع المؤقت
التــي أرســلها برنامــج الغــذاء العالمــي ومنظمــة الهجــرة الدوليــة للمتضرريــن جــراء 
ــة  ــش التابع ــز التفتي ــد حواج ــد أح ــزة عن ــزال محتج ــا ت ــز وم ــي تع ــرب والحصــار ف الح
لجماعــة الحوثــي بمنطقتــي “الحوبــان” و”منفــذ الدحــي” شــرق وغــرب مدينــة تعــز.

يرفضــون  المســتحدثة  الحوثيــة  النقــاط  تلــك  علــى  القائميــن  أن  إلــى  )فتــح(  ولفــت 
اإلفــراج عــن الشــاحنات المحملــة باإلغاثــة أو حتــى إعادتهــا وتســليمها إلــى الجهــات 
مســتحقيها. علــى  توزيعهــا  لهــا  يتســنى  حتــى  بتقديمهــا  تكفلــت  التــي  الداعمــة 

وفــي يــوم الثاثــاء الموافق 22 كانون األول/ديســمبر 2015 قالت )منظمة أطباء با حدود 
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الدولية( على لســان منســقة الطوارئ الطبية بالمنظمة )ســيلين النغلوا( : “إن جماعة الحوثي 
تمنعها من إيصال إمدادات طبية إلى المناطق التي تحاصرها في مدينة تعز جنوبي اليمن”.

أطبــاء  لمنظمــة  اإللكترونــي  الموقــع  نشــرها  شــهادة  عبــر  النغلــوا(،  )ســيلين  وأفــادت 
طبيــة،  بإمــدادات  المحملــة  المنظمــة  شــاحنات  أوقفــوا  الحوثييــن  أن  الدوليــة،  حــدود  بــا 
بمدينــة  المحاصــرة  المناطــق  إلــى  وصولهــا  يمنعــوا  أن  قبــل  عــدة،  تفتيــش  نقــاط  عنــد 
الحــرب.  جرحــى  مــن  كبيــرة  أعــداداً  فيهــا  الواقعــة  المستشــفيات  تســتقبل  والتــي  تعــز 

واضافــت )ســيلين( : “ورغــم المفاوضــات المســتمرة مــع المســؤولين، إال أن منظمــة أطبــاء 
ــفيين  ــى مستش ــة إل ــدادات الطبي ــال اإلم ــن إيص ــة م ــة ممنوع ــى اللحظ ــزال حت ــدود ال ت ــا ح ب
فــي المنطقــة المحاصــرة فــي تعــز جنــوب اليمــن. فقــد أوقفــت شــاحنات المنظمــة مــرات 
ــن أن  ــي حي ــة، ف ــى المنطق ــول إل ــن الدخ ــت م ــي وُمنع ــة الحوث ــش جماع ــاط تفتي ــى نق ــدة عل ع
المستشــفيات الواقعــة فــي المنطقــة المحاصــرة تشــهد أعــداداً كبيــرةً مــن جرحــى الحــرب”)1(.

فريــق رايتــس رادار  وقــف كذلــك علــى واقعتيــن قامــت خالهمــا جماعــة الحوثــي عبــر 
بعــض نقــاط وحواجــز التفتيــش التابعــة لهــا بمنــع وصــول وفــود إنســانية وطواقــم إغاثــة 
ــات  ــن واالتفاقي ــي خــرق واضــح للقواني ــك ف ــز، وذل ــة تع ــى المناطــق المحاصــرة وســط مدين إل
والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي تلــزم جميــع أطــراف النــزاع فــي الحــروب الداخليــة 
والخارجيــة بضــرورة الســماح لوفــود المنظمــات وطواقــم اإلغاثــة واالســعاف بالوصــول 
إلــى المتضرريــن بــل وتجــرم أي ممارســات تعيــق طريقهــم أو تعرقــل أعمالهــم اإلنســانية. 

  الواقعــة األولــى حدثــت يوم الســبت الموافق 22 تشــرين األول/اكتوبــر 2016 عندما قامت نقطة 
تفتيــش تابعــة لجماعــة الحوثــي عنــد المنفــذ الشــرقي لمدينــة تعــز بمنــع وفــٍد أممــيٍ تابــع لمنظمــة 
)اليونيســيف( المهتمــة بالطفولــة مــن الوصــول إلى وســط المدينــة المحاصرة لتقديم المــواد اإلغاثية 
ومعاينــة الوضــع الصحــي مــع تفشــي وبــاء الكوليــرا.  وبــرر أفــراد نقطــة التفتيــش التابعــة لجماعة 
الحوثي فعلتهم بعدم وجود أي توجيهات لديهم بالســماح للوفد األممي بدخول مدينة تعز، متجاهلين 
ســريان الهدنــة اإلنســانية المعلنــة آنــذاك برعايــة أمميــة والتــي كانــت قــد دخلــت يومهــا الثالث ومن 
أهــم بنــود اتفاقهــا فتــح ممــرات إنســانية والســماح بدخــول المســاعدات إلــى المناطــق المحاصــرة.

https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85  1
%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84
%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86-

%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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أمــا الواقعــة الثانيــة فقــد كانــت صباح يوم األحــد الموافق 23 كانــون االول/ديســمبر 2018 عندما 
رفضــت جماعــة الحوثــي الســماح لوفــٍد أمميٍ مــن دخول مدينة تعــز عبر المنفذ الشــرقي، لاطاع 
علــى األوضــاع اإلنســانية ومقابلــة مســؤولي الســلطة المحليــة التابعــة للحكومــة الشــرعية مــن أجل 
مناقشــة التدهور الغذائي والصحي الذي يعيشــه ســكان المدينة في ظل الحصار المفروض عليهم. 

ــي  ــذاء العالم ــج الغ ــن برنام ــاً م ــداً أممي ــأن وف ــق ب ــا الفري ــة حصــل عليه ــات موثق ــد معلوم وتفي
برئاســة نائــب المديــر القطــري للبرنامــج الســيد )علــي رضــا( وصــل الســاعة العاشــرة 
ــة  ــي مهم ــك ف ــز المحاصــرة وذل ــة تع ــارة مدين ــان قاصــداً زي ــة الحوب ــى منطق ــاح األحــد إل صب
ــاك. ــون هن ــكان المدني ــه الس ــذي يعيش ــي ال ــي والمعيش ــى الوضــع الصح ــاع عل ــانية لاط إنس

وطبقــا للمعلومــات فــإن نائــب المديــر القطــري للبرنامــج )علــي رضــا( رفــض الدخــول 
الحوثــي،  قيــادات جماعــة  البديــل حســب رغبــة  الفرعــي  الخــط  عبــر  تعــز  مدينــة  إلــى 
ــة،  ــة القصــر شــرق المدين ــذي يمــر مــن جول ــح المدخــل الرســمي ال ــادات بفت ــك القي ــب تل وطال
والســماح لــه مــع الوفــد المرافــق لــه بالدخــول إلــى مدينــة تعــز مــن خــال ذلــك المنفــذ، 
بكاملــه. الوفــد  زيــارة  وعرقلــة  لطلبــه  االســتجابة  رفضــت  الحوثيــة  القيــادات  أن  غيــر 
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زراعة األلغام والمواد المتفجرة : 

ــة  ــداد المناطــق المحيط ــى امت ــيطرتهم عل ــي س ــة الحوث ــلحو جماع ــرض مس يف
بمدينــة تعــز، ويغلقــون منافــذ المدينــة عــدا المنفــذ الجنوبــي الــذي يربــط المدينــة 
بأجــزاء مــن محافظــة لحــج جنــوب اليمــن، وقــد شــكلت زراعــة األلغــام ظاهــرة 
مصاحبــة لتواجــد مســلحي جماعــة الحوثــي، وعلــى امتــداد المناطــق المحيطــة 
بمدينــة تعــز تعمــد مســلحو الحوثــي وبشــكل عشــوائي زراعتهــا باأللغــام 
ــا  ــاء خلفه ــدف االحتم ــع به ــة الصن ــفة محلي ــوات الناس ــراد والعب المضــادة لألف
كخــط دفــاع تعيــق تقــدم القــوات المقاتلــة المناوئــة لهــم.. غيــر أن هــذه األلغــام 
المزروعــة باتــت تهــدد حيــاة المدنييــن وتعيقهــم مــن الحركــة والتنقــل، وتمنعهــم 
ــة الملوثــة باأللغــام، ممــا أســهم فــي  مــن االنتفــاع واســتغال المناطــق الزراعي
زيــادة معــدالت الفقــر وارتفــاع مؤشــر انعــدام األمــن الغذائــي فــي مدينــة تعــز.

03
المبحث الثالث:
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أرقام وإحصائيات :

وطبقــا لإلحصائيــات واألرقــام الموثقــة لدى منظمــة رايتس رادار فــإن عدد )262( 
مدنيــاً قتلــوا وأصيــب )473( آخريــن جــراء األلغــام والعبــوات الناســفة والذخائــر 
ــية  ــذ الرئيس ــد المناف ــي عن ــة الحوث ــا جماع ــا وخلفته ــي زرعته ــر المتفجــرة الت غي
لمدينــة تعــز وفــي مناطــق األطــراف العالقــة وخطــوط التمــاس وعلــى طــول 
امتــداد شــبكة الطــرق الرئيســية والفرعيــة للمديريــات الســبع التــي شــملها التقريــر 
وهــي )القاهــرة، صالــة، المظفــر، التعزيــة، صبــر المــوادم، جبــل حبشــي، مقبنــة(.

ضحايــا  إجمالــي  مــن   35% واألضعــف  الضعيفــة  الفئــات  نســبة  وبلغــت 
ــرة  ــال الفت ــة خ ــرة والعالق ــز المحاص ــق تع ــل مناط ــي داخ ــة الحوث ــام جماع ألغ
ــن  ــاً م ــاً و)92( جريح ــع )59( قتي ــك بواق ــر وذل ــا التقري ــي يغطيه ــة الت الزمني
و)21(  النســاء  مــن  إصابــة  و)34(  قتــل  حالــة   )31( وعــدد  األطفــال  فئــة 
قتيــاً و)23( جريحــاً مــن كبــار الســن إضافــة إلــى )151( قتيــاً و)324( 
ــنة(. ــن )-18 59 س ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــن الذي ــال البالغي ــن الرج ــاً م جريح

جدول رقم )1( يبين التوزيع الجغرافي والنوعي والفئوي لضحايا األلغام في المناطق المحاصرة
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قائمــة  “صالــة”  مديريــة  وتصــدرت   •
ــن  ــر تضــرراً م ــز المحاصــرة األكث ــات تع مديري
ــا  ــي زرعته ــفة الت ــوات الناس ــام والعب ــبكة األلغ ش
جماعــة الحوثــي وذلــك بإجمالــي )47( قتيــا بينهم 
)5( أطفــال وامرأتيــن و)40( رجــا ، باإلضافــة 
إلــى )110( جريحــاً  بينهــم )16( طفــاً و)3( 
نســاء ورجليــن طاعنيــن فــي الســن و)89( رجــاً.

ــة  ــر المــوادم المرتب ــة صب واحتلــت مديري  •
بينهــم )12( طفــا  الثانيــة بواقــع )55( قتيــاً 
و)3( نســاء و)6( مســنين و)34( رجــا بالغــا، 
اضافــة إلــى )100( جريــح بينهــم )15( طفــا 
و)9( نســاء و)5( مســنين و)71( رجــا بالغــا ثــم 
تلتهــا مديريــة جبــل حبشــي ب )54( قتيــاً بينهــم 
)14( طفــا و)7( نســاء و)6( مســنين و)27( 
رجابالغــا وعــدد )92( جريحــا بينهــم )25( طفا 
و)9( نســاء و)8( مســنين و)50( رجــا بالغــا.

التعزيــة فــي المرتبــة الرابعــة  وتأتــي مديريــة 
و)7(  طفــا   )24( بينهــم  قتيــاً   )64( بمعــدل 
ــذا  ــا، وك ــا بالغ ــنين و)29( رج ــاء و)4( مس نس
عــدد )63( جريحــاً بينهــم )12( طفــا و)4( نســاء 
ورجليــن طاعنيــن فــي الســن و)45( رجــا بالغــا، 
تتبعهــا مديريــة المظفــر بواقــع )12( قتيــاً بينهــم 
ــب )52(  ــى جان ــن إل ــال بالغي ــن و)10( رج طفلي
جريحــاً بينهــم )7( أطفــال و)4( نســاء ورجــل 
ــا. ــاً و)40( رجــا بالغ واحــد يناهــز الســتين عام

وجــاءت مديريــة مقبنــة فــي المرتبــة السادســة 
بعــدد )28( قتيــا بينهــم طفليــن و)12( امــرأة 
بالغيــن، باإلضافــة  و)5( مســنين و)9( رجــال 
و)5(  أطفــال   )10( بينهــم  جريــح   )32( إلــى 
نســاء و)3( مســنين و)14( رجــا بالغــا، تليهــا 
ــدد  ــن وع ــا بالغي ــن كاهم ــرة بقتيلي ــة القاه مديري
ورجليــن  أطفــال   )7( بينهــم  جريحــا   )24(
بالغــا. رجــا  و)15(  الســن  فــي  طاعنيــن 
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صالة

صبر الموادم

جبل حبشي

التعزية

المظفر

مقبنة

القاهرة

 التوزيع الجغرافي لضحايا األلغام في المناطق المحاصرة

وتصــدرت مديريــة “صالــة” قائمــة مديريــات تعــز المحاصــرة األكثــر 

 مــن شــبكة األلغــام والعبــوات الناســفة التــي زرعتهــا 
ً
تضــررا

جماعــة الحوثــي وذلــك بإجمالــي )47( قتيــال بينهــم )5( أطفــال 

  بينهــم )16( 
ً
وامرأتيــن و)40( رجــال ، باإلضافــة إلــى )110( جريحــا

.
ً
 و)3( نســاء ورجليــن طاعنيــن فــي الســن و)89( رجــال

ً
طفــال
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المناطق الملوثة

التقــت منظمــة رايتــس راداربمديــر المركــز التنفيــذي 
لأللغــام فــرع تعــز ، العقيــد عــارف القحطانــي ، 
 ، األلغــام  زراعــة  حــول  مقابلــة   معــه  وأجــرت 
والمناطــق الملوثــة باأللغــام فــي مدينــة تعــز .. يقــول 
مديــر المركــز تتصــدر محافظــة تعــز قائمــة أكثــر 
المحافظــات تلوثــاً باأللغــام الفرديــة والمضــادة لآلليــات 
علــى اعتبــار أن أكثــر األلغــام الفرديــة المزروعــة 
هــو اللغــم )PPM-2( ويعتبــر مــن األلغــام الخطيــرة 
الباســتيكية التي يصعب اكتشــافها بآلية كشــف األلغام.  

وطبقــاً لمدير المركز فــإن المناطق والمديريات الملوثة 
باأللغــام فــي محافظــة تعــز، بلغــت )17( مديريــة مــن 
إجمالــي 23 مديريــة تتصدرهــا علــى التوالــي “المخــا” 
ثــم “صالــة” ثــم “ذوبــاب” ثــم “الوازعيــة” ثــم “صبــر 
المــوادم” ثــم “المســراخ” ثــم “مقبنــة” ثــم “مــوزع” 
ــل  ــم “جب ــو” ث ــم “الصل ــان” ث ــم “حيف ــر” ث ــم “المظف ث
حبشــي” ثــم “المعافــر” و “الشــمايتين” ثــم مديريــة 
“القاهــرة” ثــم “شــرعب الرونــة” و”شــرعب الســام”.

وعــن طبيعــة األماكــن التــي زرعت فيها األلغــام، يقول 
مديــر المركــز: “تــم زراعــة هــذه األلغــام فــي المناطــق 
المأهولــة بالســكان حيــث زرعــت فــي الطرقــات وفــي 
المــدارس و مثــال علــى ذلك مدرســة إبراهيــم عقيل في 
منطقــة حبيــل ســلمان بمديريــة صبــر المــوادم التــي تــم 
ــوات الناســفة”. ــا باأللغــام والمتفجــرات والعب زراعته

ويضيــف: “زرعــت األلغــام أيضــاً في جامعــة تعز أمام 
ــق متخصــص  ــزل فري ــة اآلداب ون ــة الطــب وكلي كلي
لنــزع األلغــام وقامــوا بتطهيرهــا وطهرنــا ممــرات 
الجامعــة وإلــى اآلن توجد ألغام بجانب مدرســة إبراهيم 

عقيــل لــم تســمح لنــا اإلمكانيــات بتطهيرهــا، وزرعــت 
األلغــام للســكان واألطفــال والنســاء فــي كل مــكان 
ــط”. ــي الجبهــات فق ــزرع ف ــم ت ــي محافظــة تعــز ول ف

ــز:  ــر المرك ــول مدي ــام يق ــة األلغ ــن طــرق زراع وع
“تمــت زراعــة األلغــام بعدة طــرق عن طريــق الضغط 
أي أنهــا تــزرع وتدفــن علــى مســافة معينــة دفنــت ألغام 
فرديــة وألغــام مضــادة لآلليــات وزرعــت شــبكات 
ــات  ــة وألغــام مضــادة للدباب ــام فردي ــى ألغ ــوي عل تحت
والتــي يمكــن أن تســتهدف الكل أفراداً ومشــاة وآليات”.

وزرعــت ألغــام يتــم تفجيرهــا عبــر صاعــق كهربائــي 
وأخــرى باســتخدام مفجــر إلكترونــي عــن بعــد أو عــن 
طريــق عبــوات ناســفة أيضــاً، كما زرعت ألغــام تتفجر 
بعــد تعرضهــا للشــد وهــي تتفجــر فــوق ســطح األرض 
ــا أشــجار  ــي فيه ــة الت ــي المناطــق الزراعي ــزرع ف وت
كثيفــة، ويتــم زرع لغميــن مرتبطيــن ببعضهمــا بخيــوط 
وأوتــار مشــجرة وملونــة بألــوان األشــجار حتــى إذا مــا 
مــر شــخص وحــرك أحــد االوتــار المتصلــة باللغميــن 
ــدرج تحــت مســمى  ــا ين ــور وهــذا م ــى الف انفجــرا عل
“الشــرك الخداعــي” ويســمى هــذا النــوع مــن األلغــام  
)POMZ-POMZ2( وهــي ألغــام حديدية متشــظية.

وعــن الجهــة التــي قامــت بزراعــة األلغــام، يقــول 
ــات   ــواهد والمعلوم ــة والش ــز :”كل األدل ــر المرك مدي
وكذلــك  وذويهــم  الضحايــا  وإفــادات  والقرائــن 
الملوثــة  المناطــق  مــن  الوقائــع  علــى  الشــهود 
جماعــة  مســلحي  بــأن  يؤكــد  ذلــك  كل  باأللغــام 
ــي هــم مــن قامــوا بزراعــة األلغــام، ومعظمهــا  الحوث
الصنــع”. محليــة  ناســفة،  وعبــوات  فرديــة  ألغــام 
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نماذج للوقائع :

جماعــة  مســلحي  زرعهــا  ناســفة  عبــوة  انفجــرت   2019 أيار/مايــو   6 تاريــخ  فــي 
الحوثــي، علــى جانــب الطريــق بمنطقــة المضابــي عزلــة حميــر مديريــة مقبنــة، بســيارة 
نقــل ركاب صالــون نــوع )النــد كــروزر( كانــت تقــل مســافرين، ونتــج عــن االنفجــار 
بجــروح  اآلخريــن  الــركاب  واصابــة  جانبــه،  إلــى  ركاب   )3( و  الســيارة  ســائق  مقتــل 
حرجــة. حالــة  فــي  وهــم  المدينــة  مستشــفيات  بعــض  إلــى  إثرهــا  علــى  نقلــوا  بالغــة 

ســنة    18 ن(  ع  )ع  قريبــي  :”كان  رادار  رايتــس  لمنظمــة  ســنة    39 س(  م  )ع  يقــول 
ــن  ــى مت ــة ركاب عل ــع مجموع ــة م ــة مقبن ــه بمديري ــى قريت ــاً إل ــز متجه ــة تع ــن مدين ــداً م عائ
نفــس  فــي  حميــر  لعزلــة  التابعــة  المضابــي  منطقــة  وصولهــم  وعنــد  صالــون  ســيارة 
المســيطرين  الحوثــي  قبــل مســلحي  مــن  ناســفة زرعــت  بهــم عبــوة  انفجــرت  المديريــة 
الحوثييــن”. لمناطــق ســيطرة جماعــة  منفــذاً  يعتبــر  والــذي  العبــوة  أنفجــار  مــكان  علــى 

ويضيــف: كانــت العبــوة مزروعــة علــى الجانــب األيمــن مــن الطريــق باتجــاه الراكــب أدت إلــى 
مقتــل 4 ممــن كانــوا علــى متــن الســيارة، أحــد أقربائــي وراكــب آخــر توفيــا مباشــرة، ثــم لحقهمــا 
الراكــب الثالــث بعــد خمســة أيــام مــن اســعافه إلــى تعــز، امــا الســائق فقــد ظــل بحالــة غيبوبــة تامة 
ومــوت ســريري لفتــرة وتــم نقلــه للعــاج إلــى مصــر، لكــن حالتــه لــم تتحســن بســبب اإلصابــات 
البالغــة فــي جســمه، وظــل هناك فتــرة حتى توفي في العاصمــة المصرية القاهــرة متأثرا بإصابته. 

وعنــد تمــام الســاعة 10:00 صبــاح يــوم الخميــس 13 كانــون األول/ديســمبر 2017 فــي 
قريــة القلعــة حــراز جبــل حبشــي غــرب مدينــة تعــز، قتلــت امرأتــان عائشــة بجــاش 60 
ــي 35 ســنة،  فــي انفجــار شــبكة الغــام مفخخــة زرعهــا مســلحو  ســنة  ، وجارتهــا فاطمــة عل
جماعــة انصــار هللا الحوثييــن فــي منــزل احــدى الضحيتيــن بعــد تهجيرهــا واســرتها مــن 
ــٍض  ــذ بع ــزل ألخ ــاب المن ــح ب ــا فت ــاء محاولتهم ــام أثن ــبكة األلغ ــا ش ــرت بهم ــا ، وانفج منزله
مــن امتعتهــا ، وتحولــت أجســاد الضحيتيــن إلــى أشــاء بينمــا تحــول المنــزل إلــى ركام.

جماعــة  ســيطرت  أن  بعــد  رادار  رايتــس  منظمــة  لفريــق  ســنة    69 ق(  )م. س.  يقــول 
الحوثــي المســلحة علــى قريــة القلعــة حــراز قامــت بتهجيــري مــن منزلــي كمــا قامــت 
إلــى  أنــا وزوجتــي  فخرجــت  )قســراً(  بالقــوة  القريــة  ســكان  مــن   كبيــر  عــدد  بتهجيــر 
منــزل  للجيــران ، كانــوا ال يزالــوا فيــه ولــم يتــم تهجيرهــم منــه، ومكثنــا أيــام عديــدة.
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كانــون   13 الموافــق  الخميــس  يــوم  صبــاح  العاشــرة  الســاعة  “عنــد  حدثيــه:  ويتابــع   
منزلنــا  إلــى  فاطمــة  جارتنــا  مــع   ، عائشــة  وزوجتــي  ذهبــت   ،2017 األول/ديســمبر 
نحتاجهــا  التــي  تفقــده وأخــذ بعضاألغــراض واألدوات  لغــرض  منــه  تهجيرنــا  تــم  الــذي 
وعنــد وصولهمــا إلــى بــاب المنــزل وأثنــاء فتــح بــاب المنــزل  أنفجــر المنــزل وتهــدم 
بالكامــل وتوفيــت زوجتــي عائشــة وجارتهــا فاطمــة علــى الفــور وكان االنفجــار نتيجــة 
القريــة”. فــي  ودفناهمــا  الضحيتيــن  اشــاء  جمعنــا  وقــد  بالمنــزل  مفخخــة  الغــام  شــبكة 

ــا مشــتتين  ــا وأوالدي وزوجاتهــم واطفالهــم قســراً وتفرقن واضــاف قائــاً: “اصبحــت مهجــراً أن
ــي  ــز، عيال ــة تع ــل مدين ــى داخ ــب إل ــن ذه ــم م ــا، منه ــن اقربائن ــزل م ــى من ــأ إل ــد لج كل واح
كلهــم متفرقيــن و أنــا  كبيــر بالســن وعاجــز  واآلن بــدون بيــت وال زوجــة ومهًجــر فــي مدينــة 
تعــز وال أملــك شــيء غيــر الفقــر والعــوز والحاجــة وكل يــوم أجــري فــي شــوارع مدينــة تعــز 
ــة وال أســتطيع أن أســتأجر ســكن”. ــوت أصحــاب القري ــن بي ــت آلخــر م ــل للســكن مــن بي أتنق

.
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انتهاك حق الحصول على الخدمات الطبية:

ــي  ــز الت ــة تع ــط مدين ــة وس ــرة والمهم ــة الكبي ــز الطبي ــافي والمراك ــزت المش ترك
ــف” وبحســب المؤشــرات  ــة والري ــد لســكان المحافظــة “المدين ــت الملجــأ الوحي كان
الســكانية فالغالبيــة العظمــى مــن ســكان تعــز يقيمــون فــي المناطــق الريفيــة، غيــر 
أن جماعــة الحوثــي فرضــت منــذ الســنة 2015 حصــاراً خانقــاً علــى مدينــة 
ــذ  ــر المناف ــا عب ــا وإليه ــروج منه ــول والخ ــت الدخ ــة( ومنع ــز المحافظ ــز )مرك تع
ــات  ــي الخدم ــن تلق ــة م ــات الريفي ــكان المديري ــان س ــبب بحرم ــا تس ــية، م الرئيس
ــة المحاصــرة. ــط المدين ــة وس ــة المتخصصــة الواقع ــق الصحي ــي المراف ــة ف الطبي

04
المبحث الرابع:
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ــذي  ــوي ال ــم تعطيلهــا مركــز الغســيل الكل ــي ت ــق الت ــك المراف ــن تل مــن بي
يقــع فــي مستشــفى الثــورة وســط مدينــة تعــز، ويعــد المركــز الوحيــد 
ــة لمرضــى  ــم الخدمــات العاجي ــي تقدي ــي محافظــة تعــز المتخصــص ف ف
الســرطان  مرضــى  لعــاج  األمــل  مركــز  وايضــاً   ، الكلــوي  الفشــل 
ويقــع هــو اآلخــر وســط مدينــة تعــز، ويعــد أيضــاً المركــز الوحيــد 
 ، الســرطان  لمرضــى  العاجيــة   الخدمــات  تقديــم  فــي  المتخصــص 
ومثلــه أيضــاً مركــز القلــب فــي مستشــفى الجمهــوري وســط مدينــة تعــز.

 لقــد كان الوصــول إلــى هــذه المراكــز الطبيــة المتخصصــة ســهاً بالنســبة 
للقادميــن مــن مديريــات وأريــاف تعــز، قبــل أن تفــرض جماعــة الحوثــي 
حصارهــا المطبــق علــى المدينــة وتحــول دون وصول أولئــك المرضى إلى 
المركزيــن الوحيديــن المتخصصيــن بعــاج الســرطان والفشــل الكلوي على 
مســتوى المحافظــة واالنتفــاع بخدماتهمــا الطبيــة، خصوصــاً بعــد إغــاق 
الطــرق والمنافــذ الرئيســية المؤديــة إلى وســط المدينة وفرض طــرق ترابية 
أخــرى بديلــة شــاقة ومرهقــة للمســافرين األصحــاء فكيــف بحــال المرضى.

أرقام وإحصائيات :

وبحســب أخــر إحصائيــة رســمية فــإن الحصــار الحوثــي المفــروض 
ــاء  ــم نس ــاً بينه ــان )2970( مريض ــي حرم ــبب ف ــز تس ــة تع ــى مدين عل
ــذي  ــرطان ال ــاج الس ــل لع ــز األم ــات مرك ــن خدم ــنين م ــال ومس وأطف
كانــوا يتــرددون عليــه بشــكل دائــم ويخضعــون لجلســات عــاج ناجحــة، 
بينهــم )1735( مريضــاً مــن مديريــات )التعزيــة، شــرعب )الرونــة 
ينتمــون  آخريــن  و)510(  المدينــة  شــمال شــرق  ماويــة(  والســام(، 
 )725( إلــى  إضافــة  جنوبــاً،  ســامع(  حيفــان،  )خديــر،  لمديريــات 
ــاب  ــوزع، ب ــة، م ــاء، الوازعي ــاحلية ) المخ ــات الس ــن المديري مريضــاً م
ــة شــمال غــرب المحافظــة. ــة مقبن ــى مديري ــة إل ــاً باإلضاف ــدب( غرب المن

إلــى أن الحصــار الحوثــي لمدينــة  اإلحصائيــات ذاتهــا تشــير أيضــاً 
تعــز تســبب خــال الســنوات الســبع الماضيــة فــي حرمــان )150( 
حالــة إصابــة بالفشــل الكلــوي مــن االنتفــاع بخدمــات مركــز الغســيل 
التابــع لمستشــفى الثــورة شــمال مدينــة تعــز وتتــوزع تلــك الحــاالت 
المحرومــة علــى )الحوبــان، شــرعب( إضافــة لحــاالت مــن مناطــق 
لحــج(. الحديــدة،  )إب،  هــي  مجــاورة  محافظــات  ثــاث  تتبــع 

2,970
 بينهم نساء وأطفال ومسنين  

ً
مريضا

حرموا من خدمات مركز األمل لعالج 
السرطان الذي كانوا يترددون عليه 

بشكل دائم ويخضعون لجلسات عالج 
ناجحة  تسبب فيه الحصار الحوثي 

المفروض على مدينة تعز
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المديــر العــام  لمركــز األمــل لعــاج مرضــى الســرطان فــي تعــز الدكتــور 
مختار أحمد ســعيد ذكر أن الحصار المفروض على مدينة تعز وكذا الدمار 
الــذي لحــق بالمركــز جــراء القصف الحوثي تســبب بارتفاع حــاالت الوفيات 
بيــن مرضــى الســرطان إلــى )664( حالــة وفاة خــال الســنة  2015 فقط.

وســجل فريــق منظمــة )رايتــس رادار( عــدد )50( حالــة وفــاة بســبب 
نقــص مــادة األكســجين أثنــاء تلقيهــم العــاج أو خضوعهــم لعمليــات 
مديريــات  فــي  صحيــة  مرافــق  ثمانيــة  داخــل  والدتهــم  أو  جراحيــة 
ــق  ــك المراف ــن تل ــن بي ــة( م ــر، صال ــاث )القاهــرة، المظف ــز الث ــة تع مدين
العســكري(  الجمهــوري،  )الثــورة،  هــي  حكوميــة  مستشــفيات  ثاثــة 
ــة  ــة( إضاف ــاون، الحكم ــي )الروضــة، التع ــفيات خاصــة ه ــاث مستش وث
كورونــا. بجائحــة  اإلصابــة  بحــاالت  الخــاص  العــزل  مركــز  إلــى 

ــاة  ــوا الحي ــاً فارق ــإن )12( طف ــق ف ــدى الفري ــة ل ــام الموثق ــا لألرق وطبق
ــدام االكســجين أو  ــة انع ــم نتيج ــى والدته ــط عل ــق أو ســاعات فق ــد دقائ بع
مضاعفــات صحيــة بســبب نقصــه وحاجتهــم لكميــات أكبــر مــن بينهــم )9( 
أطفــال فــي قســم الخــدج التابــع لمستشــفى الجمهــوري بينمــا تــوزع باقــي 
ــد  ــى قســمي التولي ــن نتيجــة انعــدام االكســجين عل ــال الخــدج المتوفي األطف
ــة. ــفى الحكم ــة بمستش ــم الحضان ــة” وقس ــاون” و”الروض ــفى “التع بمستش

 فيمــا توفــي )6( أطفــال آخريــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )4 أشــهر 
مــادة  ونقــص  انعــدام  فــي  والمتمثــل  ذاتــه  للســبب  عامــاً(   17  –
االكســجين منهــم )4( أطفــال لفظــوا أنفاســهم األخيــرة فــي طــوارئ 
المركــزة وطفليــن توفيــا  العنايــة  مستشــفى الروضــة األهلــي، وقســم 
فــي قســمي العمليــات والعنايــة المشــددة بمستشــفى الثــورة الحكومــي 
األكســجين. ونقــص  انعــدام  إلــى  جميعــاً  وفاتهــم  ســبب  وتعــود 

وتســبب انعــدام األوكســجين بوفــاة )7( نســاء بينهــن طاعنتيــن فــي الســن 
ــاص  ــزل الخ ــز الع ــا مرك ــة تصدره ــق صحي ــة مراف ــى ثاث ــن عل توزع
ــاه مستشــفى  ــم ت ــاة ث ــع )3( حــاالت وف ــد 19 بواق بجائحــة فيــروس كوفي
“الجمهــوري” ومستشــفى “الثــورة” الحكومييــن بعــدد حالتــي وفــاة فــي 
ــدام  ــة انع ــنين نتيج ــم )6( مس ــا بينه ــي )32( رج ــا توف ــا. بينم كل منهم
الــذي  األوكســجين فــي عــدد مــن مستشــفيات تعــز بســبب الحصــار 
تفرضــه جماعــة الحوثــي علــى المدينــة ومنعهــا دخــول أي مســاعدات 
المحاصــرة.    المدينــة  مستشــفيات  إلــى  طبيــة  إمــدادات  أو  إغاثيــة 
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حالة وفاة بسبب نقص مادة 
األكسجين أثناء تلقيهم العالج 

أو خضوعهم لعمليات جراحية 
أو والدتهم داخل ثمانية مرافق 

صحية في مديريات مدينة تعز الثالث 
)القاهرة، المظفر، صالة(

 فارقوا الحياة بعد دقائق أو 
ً
 طفال

ساعات فقط على والدتهم نتيجة 
انعدام االكسجين
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الوفــاة علــى خمــس مستشــفيات حكوميــة وأهليــة  وتوزعــت حــاالت 
ــك  ــد 19 وكذل ــروس كوفي ــة في ــاص بجائح ــزل الخ ــز الع ــا مرك تصدره
ثــم  لــكٍل منهمــا  مستشــفى الروضــة األهلــي بإجمالــي )10( حــاالت 
المستشــفى  الجمهــوري الحكومــي بعــدد )5( حــاالت وفــاة وبعدها مستشــفى 
الثــورة بـــ)4( حــاالت وفــاة ثــم المستشــفى العســكري بواقــع )3( حــاالت.

ــا  ــابق له ــر س ــي تقري ــذرت ف ــد ح ــت ق ــدود( كان ــا ح ــاء ب ــة أطب )منظم
ــر  ــدة أن أكث ــز، مؤك ــة تع ــة بمحافظ ــة الصحي ــام الرعاي ــور نظ ــن تده م
ــة عــن العمــل بشــكل  ــي المحافظــة متوقف ــق الصحــة ف مــن نصــف المراف
كلــي أو جزئــي. وأن نظــام الرعايــة الصحيــة الخــاص ليــس فــي متنــاول 
ــو  ــام ، وه ــراء الطع ــاً لش ــون أص ــن يكافح ــخاص الذي ــن األش ــر م الكثي
ــن  ــة للمواطني ــة الصحي ــر الرعاي ــى توفي ــة عل ــاء الثقيل ــا يضاعــف األعب م
وأطفالهــم فــي ظــل المعانــاة اليوميــة للحصــول علــى لقمــة العيــش.

ولفــت تقريــر )أطبــاء بــا حــدود( إلــى أن نظــام الرعايــة الصحيــة فــي تعــز 
لــم يســتثن مــن عواقــب الحــرب.. فقــد توقفــت أكثــر مــن نصــف المرافــق 
ــض  ــاً وكادت بع ــاً أو كلي ــل جزئي ــن العم ــن ع ــي اليم ــة ف ــة العام الصحي
المرافــق الصحيــة أن توقــف خدماتهــا كليــاً بســبب شــح األدويــة والموظفيــن 
النظــام  للســكان تحمــل تكاليــف  المقابــل، ال يمكــن  والتمويــل.. وفــي 
ــام.1  ــراء الطع ــل ش ــن أج ــون م ــم يكافح ــيما وأنه ــاص،ال س ــي الخ الصح

تجــدر اإلشــارة إلــى أن العديــد مــن مشــاريع دعــم القطــاع الصحــي 
بمحافظــة تعــز شــهدت توقفــاً فــي عــدد مــن المستشــفيات والمرافــق 
ــف  ــت بعــض مستشــفيات تعــز عــن توق ــث أعلن ــة بالمحافظــة، حي الصحي
الدعــم الــذي تقدمــه عــدد مــن المنظمــات المانحــة، خصوصــاً فــي مجــال 
ــم  ــوي وتقدي ــيل الكل ــم مرضــى الغس ــي دع ــك ف ــة، وكذل ــة والطفول األموم
ــي بعــض المراكــز والمستشــفيات األخــرى. ــة اإلســعافي ف ــة الطبي الرعاي

https://media.msf.org/   1
AssetLink/2g04a5558g1s36633b3wbuaw252wk2o0.mp4

)منظمة أطباء بال حدود( كانت قد 
حذرت في تقرير سابق لها من تدهور 

نظام الرعاية الصحية بمحافظة تعز

نظام الرعاية الصحية في تعز لم 
يستثنى من عواقب الحرب.. فقد 

توقفت أكثر من نصف المرافق 
الصحية العامة في اليمن
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نماذج للوقائع :

تعانــي مــن فشــل كلــوي  أهالــي مديريــة شــرعب ،  امــرأة مــن  45 ســنة ،  )ن. م. ع( 
ــز  ــي مرك ــوي ف ــيل الكل ــى الغس ــوي ، تتلق ــيل كل ــاء غس ــا األطب ــرر له ــنوات ، وق ــذ 7 س من
منتظمــة،  غســيل  جلســات  إلــى  تحتــاج  تعــز،  مدينــة  الثــورة  مستشــفى  بهيئــة  الغســيل 
تنتقــل مــن محــل اقامتهــا فــي شــرعب شــرق المدينــة إلــى مركــز الغســيل وســط مدينــة 
مــرة. كل  تواجههــا  شــاقة  رحلــه  الغســيل،  لجلســة  موعدهــا  يحيــن  مــره  كل  فــي  تعــز 

 تقــول )ن. م. ع( لمنظمــة رايتــس رادار :”لــدي ثمانيــة أوالد أعانــي مــن فشــل كلــوي 
وســط  الثــورة  مستشــفى  بهيئــة  الكلــوي  الغســيل  مركــز  فــي  وأتعالــج  ســنوات   7 منــذ 
مدينــة تعــز ، نعانــي مــن قيــام جماعــة الحوثــي  بقطــع الخطــوط والمنافــذ التــي تصلنــا 
بمدينــة تعــز مــن منطقــة غــراب ومــن جولــة القصــر ، فقــد كنــا قبــل إغــاق الحوثييــن 
للمنافــذ نســافر مــن قريتــي شــرعب إلــى وســط مدينــة تعــز خــال ســاعة واحــدة فقــط”.

وتتابــع: “أمــا حاليــاً بعــد إغــاق المنافذ  نســافر عبر طريق جبل حبشــي أو عبر طريق األقروض 
أو طريــق ســامع ، وجميعهــا طــرق بعيــدة ووعــرة وجبــال ضيقــة ، ونســافر مــدة  ثمــان ســاعات 
واحتــاج إلــى جلســات الغســيل الكلــوي مرتيــن فــي الشــهر الواحــد،  وخال ســفري لتلقــي العاج 
مــن القريــة إلــى مركــز الغســيل الكلــوي وســط مدينــة تعــز  أعانــي كثيــراً وأتعــب فــي الطريــق”.

ــاء  ــنة  2019، أثن ــي س ــرات  ف ــن الم ــدة م ــي واح ــه ف ــت ل ــا تعرض ــر  لم ــف: “اتذك وتضي
ســفري إلــى مدينــة تعــز لتلقــي العــاج ، تعطلــت الســيارة التــي كانــت تقلنــا فــي طريــق جبــل 
حبشــي، وتأخرنــا مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً حتــى الســاعة الثانيــة بعــد الظهيــرة، ومــن شــدة 
اإلرهــاق والتعــب أصبــت بغيبوبــة تامــة ، وبعدمــا أصلحــوا عطــل الســيارة وصلــت إلــى مركــز 
الغســيل الكلــوي بمستشــفى الثــورة وأنــا بغيبوبــة ومكثــت إلــى اليــوم الثانــي، لقــد أصبــح الســفر 
ــة”. ــذ المدين ــق مناف ــل أن تغل ــا كان قب ــم يعــد ســهاً كم ــاً ول ــى تعــز شــاقاً ومتعب ــة إل مــن القري

)ا. ح. م( 43 سنة تحدث هو اآلخر لفريق منظمة رايتس رادار قائاً: “زوجتي حياة البالغة من 
العمر 35 سنة اً تعاني من فشل كلوي منذ سنة  2013 وتتلقى العاج في مركز الغسيل الكلوي 
بمستشــفى الثــورة وســط مدينــة تعــز ، أقيــم أنــا وزوجتــي فــي مديرية العديــن بمحافظــة إب، كنت 
أســافر أنــا وزوجتــي مــن العديــن إلــى مركز الغســيل الكلوي وســط مدينــة تعز بظرف ســاعتين”.
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ويتابــع القــول: “امــا اليــوم بعــد أن أغلــق الحوثيــون المنفــذ الشــرقي لمدينــة تعــز خــط 
جولــة القصــر الــذي كنــا نمــر عــن طريقــه ، صرنــا نمــر عبــر طــرق وعــرة وبعيــده 
جــداً عــن طريــق األقــروض ، وعندمــا تغلــق نمــرُّ عبــر طريــق ســامع وكلهــا طــرق 
ونحتــاج  الســيول  وكــوارث  المروريــة  للحــوادث  وتتعــرض  وضيقــة  وعــرة  جبليــة 
إلــى تســع ســاعات كــي نصــل إلــى وســط مدينــة تعــز بعــد أن كانــت ســاعتين فقــط”.

ــل  ــا نص ــم ف ــى جحي ــا إل ــز حياتن ــذ تع ــاق مناف ــار وإغ ــول الحص ــد ح ــاً: “لق ــف قائ ويضي
األنفــس”. بشــق  إال  تعــز  مدينــة  الثــورة وســط  بمستشــفى  الكلــوي  الغســيل  إلــى مركــز 

لفريــق  قالــت  مقبنــة،  بمديريــة  شــمير  منطقــة  مــن  مواطنــة   ، ســنة   65 ع. س(  )س.   
ــي  ــافر لتلق ــت أس ــنة  2009 وكن ــذ س ــوي من ــل كل ــن فش ــي م ــس رادار( :”أعان ــة رايت )منظم
الغســيل الكلــوي فــي مستشــفى الثــورة وســط مدينــة تعــز خــال ســاعة ونصــف، وأمــر 
عبــر طريــق هجــدة والربيعــي ثــم أعــود إلــى قريتــي فــي شــمير مقبنــة بنفــس اليــوم”.

وتواصــل :”بعــد قيــام الحوثييــن بقطــع الخــط من قبل مفرق شــرعب غرب مدينــة تعز في 2016 
تغير الوضع تماماً، وصرت أســافر عبر طريق جبل حبشــي، وهي طريق وعره تمر عبر جبال 
مرتفعة وخطيره،  وال أصل إلى مركز الغسيل الكلوي إال وحالتي متعبة جداً وجسمي قد تورم”.

ــدة 8 ســاعات، اضطــررت  ــا خــال م ــي نقطعه ــدة جــداً والت ــف: “بســبب المســافة البعي وتضي
للبقــاء هنــا فــي المدينــة واتحمــل تكاليــف اإلقامــة لتلقــي العــاج، وأنــا اآلن بعيــدة عــن قريتــي 
وأهلــي منــذ أن تــم قطــع الخــط االســفلتي الــذي يمــر عبــر منطقــة الربيعــي، غــرب مدينــة تعــز”.
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05
المبحث الخامس:

انتهاك الحق في الحصول على المياه :

ــة الســكان  ــى األطــراف المتنازعــة ضــرورة حماي ــي اإلنســاني عل ــون الدول يشــدد القان
المدنييــن وعــدم حرمانهــم مــن الحصــول علــى الميــاه، باعتبــار أن المــاء مــورد حيــوي 
لضحايــا النزاعــات المســلحة والســكان المدنيين، وأنه ال يمكن االســتغناء عنــه لبقائهم على 
قيــد الحيــاة، ويجــب علــى األطــراف المتنازعــة أن تتخــذ كل االحتياطــات الممكنــة لكــي 
تتفــادى فــي عملياتهــا الحربيــة أي عمــل مــن شــأنه تخريــب أو اإلضــرار بمصــادر الميــاه

ويجــب علــى األطــراف المتنازعــة 
المدنييــن  وصــول  دون  تحــول  أال 
إلــى الميــاه، بــل يتوجــب عليهــا أن 
ــل  ــم تأهي ــي يت ــبيل لك ــم الس ــد له تمه
المتضــررة  بالميــاه  التمويــن  نظــم 
العدائيــة. األعمــال  جــراء  مــن 
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ــى  ــاه، عل ــة احتياجاتهــم مــن المي ــاً فــي تلبي ــة تعــز كلي ويعتمــد ســكان مدين
مصــادر محــدودة منهــا “ميــاه اآلبــار االرتوازيــة” المســتخرجة مــن الحقــول 
المائيــة الواقعــة بمنطقــة الحيمــة التابعــة لمديريــة التعزيــة شــرقي المدينــة، 
والتــي تغــذي المدينــة منــذ عقــود. وخــال الســنة  2009 عمــدت الحكومــة 
ــن  ــدة مســتخرجة م ــة” جدي ــار ارتوازي ــر واستكشــاف “آب ــى حف ــة إل اليمني
الحقــول المائيــة بمنطقــة حــذران غربــي المدينــة، لتغذيــة المدينــة إلــى جانب 
آبــار حقــول منطقــة الحيمــة وذلــك كمحاولــة لمعالجــة أزمــة الميــاه المتفاقمــة 
التــي باتــت تهــدد حيــاة 2 مليــون نســمة هــم إجمالي ســكان مدينة تعــز آنذاك.

ــن  ــون م ــاء، ومحروم ــدون م ــهم ب ــز أنفس ــة تع ــكان مدين ــد س ــأة وج وفج
ــة” المســتخرجة مــن الحقــول  ــار االرتوازي ــاه األساســية “اآلب مصــادر المي
ــي  ــة الحوث ــا جماع ــتولت عليه ــد أن اس ــة، بع ــذي المدين ــي تغ ــة الت المائي
ــى  ــار إل ــك اآلب ــن تل ــاه م ــول المي ــا وص ــام 2015، ومنعه ــف الع منتص
وســط مدينــة تعــز، ممــا أضطــر معظــم ســكان المدينــة إلــى اســتخدام 
ميــاه اآلبــار الجوفيــة التــي تتســم بملوحتهــا الزائــدة، وميــاه البــرك اآلســنة.

منــذ انــدالع الحــرب فــي مدينة تعز مطلــع 2015 وحتى كتابة هــذا التقرير، 
ــاه   ــة تعــز وصــول إمــدادات المي وجماعــة الحوثــي تمنــع عــن ســكان مدين
المســتخرجة مــن اآلبــار االرتوازيــة في منطقتي الحيمة وحــذران التي كانت 
تغذي المدينة قبل أن يســيطر الحوثيون عليها، وفشــلت كل الجهود المبذولة 
إلقنــاع جماعــة الحوثــي بالســماح فــي إيصــال الميــاه إلــى وســط مدينــة تعز.

تغطــي المؤسســة العامــة للميــاه والصــرف الصحــي فــي مدينة تعــز إمدادات 
الميــاه مــن 86 بئــراً مــن مختلــف الحقــول المائيــة، منهــا 39 بئــراً واقعــة 
ضمــن حــدود المدينــة، و 23 بئــراً مــن الحقــول المائيــة فــي مناطــق الحيمــة 
وحبيــر وشــعب الريحــان التابعــة لمديريــة التعزيــة والواقعــة تحــت ســيطرة 
جماعــة الحوثــي، وكذلــك 9 آبــار مــن الحقــل المائــي فــي منطقــة حــذران 
مديريــة التعزيــة الواقعة تحت ســيطرة مســلحي جماعة الحوثــي ، وعدد 15 
بئــراً مــن الحقــل المائــي فــي منطقتــي “الحوجلــة” التابعــة لمديريــة التعزيــة 
ــي. ــة الحوث ــيطرة جماع ــت س ــا تح ــة وكاهم ــة ماوي ــرة” بمديري و”العام

تشكل قدرة انتاج آبار الماء 

)متر مكعب(

حقل آبار الحوجلة والعامرة :

1,726,272
تحت سيطرة الحوثيين 

حقل آبار حذران اسفل وادي الضباب  :   

1,539,648
تحت سيطرة الحوثيين 

حقل آبار الحيمة وحبير وشعب 
الريحان:

2,892,672
تحت سيطرة الحوثيين 

حقل آبار وسط المدينة :

1,784,592
تحت سيطرة القوات الحكومية 
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ــب عــدم ذكــر اســمه لمنظمــة  ــة تعــز طل ــاه والصــرف الصحــي بمدين ــي المؤسســة العامــة للمي ــول مســؤول ف يق
رايتــس رادار : يعانــي ســكان مدينــة تعــز فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة مــن انقطــاع 
الميــاه بعــد أن ســيطرت جماعــة الحوثــي علــى آبــار الميــاه التابعــة لمؤسســة الميــاه والتــي كانــت تغــذي المدينــة.

ــة  ــرق مدين ــة” ش ــار ارتوازي ــاه “آب ــول مي ــي حق ــرف الصح ــاه والص ــة للمي ــة العام ــك المؤسس ــل: تمتل ويواص
ــاه  ــة المي ــل مؤسس ــم تحص ــي، ول ــة الحوث ــيطرة جماع ــت س ــع تح ــا تق ــة، وجميعه ــرب المدين ــرى غ ــز وأخ تع
علــى إنتــاج تلــك الحقــول منــذ الســنة  2015، بســبب منــع جماعــة الحوثــي توصيــل إمــدادات الميــاه مــن تلــك 
الحقــول إلــى مدينــة تعــز والتــي أصبحــت حاليــاً تعتمــد علــى عــدد 5 خمســة آبــار إســعافية فقــط الموجــودة وســط 
ــة. ــة داخــل المدين ــاه الجوفي ــد أصبحــت تمثــل اســتنزافاً للمي ــة منهــا ، وق ــة ســكان المدين ــم تغذي ــة والتــي يت المدين

كبيــر  عــدد  إلــى  باإلضافــة  اآلن  المســتفيدين  كل  أصبــح  فقــد  الميــاه  مؤسســة  فــي  للمســؤول  وطبقــا 
تكفــي  ال  أنهــا  مــع  اإلســعافية،  اآلبــار  علــى  معتمديــن  الشــرعية  الحكومــة  مناطــق  فــي  النازحيــن  مــن 
لســد االحتيــاج المطلــوب ، فيضطــر غالبيــة ســكان المدينــة شــراء الميــاه التــي يتــم جلبهــا مــن خــارج 
واألزمــات. الحــروب  هــذه  فــي ظــل  المواطــن  كاهــل  تثقــل  والتــي  المــاء   بواســطة صهاريــج  المدينــة 

ولفــت إلــى أن ســعر صهريــج المــاء الواحــد ارتفع خال اآلونة األخيرة إلى عشــرين ألف لاير  ويتفاوت الســعر من 
منطقــة إلــى أخــرى، مؤكــداً أن نقــص الميــاه يــؤدي إلــى عــدم االهتمــام بالنظافــة األمــر الذي ســبب انتشــار أمراض 
االســهاالت والكوليــرا والحميــات المختلفــة طيلة ســنوات الحصار التي رافقها كذلك انخفاض كبير في منســوب مياه 
اآلبــار بســبب قلــة األمطــار ممــا أدى إلــى تفاقــم أزمــة المياه واســتمرار طوابيــر صهاريج المــاء وارتفاع أســعارها.

ــل  ــس رادار: أعم ــة رايت ــول لمنظم ــز، يق ــة تع ــي مدين ــاه ف ــل المي ف ح ث 45 ســنة ، أحــد ســائقي شــاحنات نق
ســائقاً لصهريــج نقــل مــاء منــذ عشــرات الســنين ، كنــا ســابقاً قبــل قيــام الحــرب فــي مدينــة تعــز نعانــي مــن شــحة 
ــد  ــة الحــرب فــي ســنة  2015 فق ــذ بداي ــاً ومن ــاه االمطــار ، أمــا حالي ــاه فــي أوقــات محــددة حينمــا تشــح مي المي
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أصبحنــا نعانــي مــن شــحة الميــاه علــى مــدار الســنة ، بســبب الحصــار الــذي 
تفرضــه جماعــة الحوثــي علــى مدينــة تعــز ، ومنعهــا دخــول المــاء مــن اآلبــار 
ــرب . ــة الح ــذ بداي ــاه من ــة المي ــة لمؤسس ــة والتابع ــذي المدين ــت تغ ــي كان الت

 وأضــاف )وأنــا كســائق صهريــج لنقــل المــاء كنــا ســابقاً قبــل الحــرب نجلــب 
ــز ،  ــة تع ــادة غــرب مدين ــي والرم ــة الربيع ــن  منطق ــار م ــن عــدة آب ــاء م الم
ــق  ــة )طري ــفلتي غــرب المدين ــم قطــع الخــط  االس ــنة  2016 ت ــذ س ــن من لك
ــا  ــه جميعن ــار نتج ــم األمط ــي موس ــا ينته ــا عندم ــدة( ، وأصبحن ــز / الحدي تع
ــكل  ــز ، ونش ــة تع ــوب مدين ــاب جن ــى وادي الضب ــاه إل ــج المي ــائقي صهاري س
ــا  ــاً يظــل الســائق الواحــد من ــوادي ، وأحيان ــي ال ــاه ف ــار المي ــام آب ــر أم طوابي
ــاء ،  ــور الم ــة باب ــي تعبئ ــى يصــل دوره ف ــاء حت ــر الم ــام بي ــاً  أم ــاً كام يوم
ــاء باســتمرار. ــم الم ــا نعطيه ــن كن ــاء الذي ــع العم ــا إحراجــات م وتحصــل لن

يقول م ع م 41 سنة  ، من سكان حي بير باشا غرب تعز لمنظمة رايتس • 
رادار: أنــا مــن ســكان مدينــة حــي بيــر باشــا بمدينــة تعــز نعاني منذ 7 ســبع 
ســنوات مــن شــحة الميــاه ، نتيجــة توقــف المؤسســة العامــة للميــاه عن ضخ 
الميــاه وإيصالهــا إلــى المســاكن ، وأصبــح مشــروع الميــاه التابــع للمؤسســة 
ــروض  ــك بســبب الحصــار المف ــذ ســنة  2015 وذل ــف ومعطــل من متوق
علــى مدينــة تعــز مــن قبــل جماعــة الحوثــي ، حيــث قامــت بإغــاق منافــذ 
ــة  ــار الموجــودة غــرب وشــرق المدين ــاه اآلب ــة ومنعــت وصــول مي المدين
لتغذيــة مشــروع الميــاه ، وأصبحنــا نعتمــد فقــط علــى الصهاريــج التــي تنقل 
لنــا المــاء مــن وادي الضبــاب الــذي ال يغطــي حاجــة المدينــة مــن المــاء 
، وبخاصــة عنــد انتهــاء موســم األمطــار يرتفــع أســعار الصهاريــج المــاء 
بشــكل جنونــي ويصــل ســعر صهريــج المــاء ألكثــر مــن عشــرين الف لاير 
، ونظــل ننتظــر اكثــر مــن أســبوع  كــي نحصــل علــى صهريــج المــاء ... 
وهــذه االزمــة واالنقطــاع للميــاه  ســببها الحصــار المفــروض علــى مدينــة 
ــة تعــز مــن  تعــز وإغــاق منافــذ المدينــة ومنــع وصــول المــاء إلــى مدين
حقــول الميــاه واآلبــار التابعــة لمؤسســة الميــاه الواقعــة خــارج المدينــة فــي 
منطقــة الحيمــة  ومنطقــة الضبــاب ، تعبنــا ونحــن ناحــق تلبيــة حاجاتنــا 
ــش. ــتطيع أن نعي ــاه ال نس ــن دون المي ــاه ، م ــن المي ــا م ــرنا وأطفالن وأس
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إنتهاك الحق في حرية التنقل : 

تمثــل حريــة الحركــة والتنقــل داخــل محافظــة تعــز  وباقــي المحافظــات اليمنيــة عمومــا أحــد 
ــة بقــوة القوانيــن واالتفاقيــات  ــكل مواطــن والمحمي ــا ل ــة دســتورا وقانون أهــم الحقــوق المكفول
والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة، وال 
يجوز تقييدها إال لمقتضيات أمن وســامة المواطنين، بل وتمثل شــرطا اساســيا لتنمية اإلنســان 
وكذلــك البلــد الــذي يعيــش فيــه، وترتبــط بجملــة مــن الحقــوق األخــرى منهــا )الحيــاة، ســامة 
الجســد، الحريــات الشــخصية والعامــة، الحقــوق الثقافية والسياســية واالقتصاديــة، التملك...إلخ.

06
المبحث السادس:
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ــا  ــرا تمام ــع مغاي ــى ارض الواق ــل عل ــدوا الحاص ويب
لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الحــال إذ تفــرض جماعــة 
ــز ،  ــة تع ــكان مدين ــى س ــاً عل ــاراً خانق ــي حص الحوث
منــذ منتصــف 2015  حيــث أغلقــت كافــة المنافــذ 
وحواجــز  نقــاط  مــن  المئــات  ونشــرت  الرئيســية 

البديلــة  والخطــوط  الطــرق  طــول  علــى  التفتيــش 
ــة  ــز المترامي ــات محافظــة تع ــن مديري ــط بي ــي ترب الت
مــن  وعمــدت  المجــاورة  والمحافظــات  األطــراف 
خــال ذلــك كلــه إلــى مصــادرة حــق ســكان المناطــق  
المحاصــرة فــي حريــة الحركــة والتنقــل وتقييدهــا، 
وتحميلهــم أعبــاء ومعانــاة إضافيــة تفــوق طاقاتهــم 
ــك  ــل ذل ــم وقب ــم وأدميته ــانيتهم وكرامته ــك إنس وتنته
الجســدية. والســامة  الحيــاة  فــي  الطبيعــي  حقهــم 

وبســبب الحصــار الــذي تفرضه جماعــة الحوثي ألكثر 
مــن ســبع ســنوات متتاليــة بــات مركــز محافظــة تعــز 
وبعــض المديريــات المجــاورة له والواقعــة داخل نطاق 
حكــم وســيطرة الحكومــة الشــرعية المعترف بهــا دوليا 
ــة تمامــاً عــن أجــزاء أخــرى تخضــع لســيطرة  معزول
ــمال وشــرق وغــرب المحافظــة. ــي ش ــة الحوث جماع

وبعــد أن كانــت الرحلــة مــن وســط المدينــة المحاصــرة 
إلــى منطقــة الحوبــان شــرقاً تســتغرق حوالــي 10 
يزيــد  مــا  تســتغرق  باتــت  الحصــار،  قبــل  دقائــق 
البديلــة  الترابيــة  الطــرق  عبــر  ســاعات   6 عــن 

وعورتهــا  رغــم  لعبورهــا  الســكان  يضطــر  التــي 
وخطورتهــا علــى حياتهــم وســامتهم والتــي تمــر 
ــى  ــا عل ــع معظمه ــاورة تق ــات مج ــع مديري ــر أرب عب
خطــوط التمــاس والمواجهــة وهــي )جبــل حبشــي، 
ســامع، صبــر المــوادم، التعزيــة، ودمنــة خديــر(.  

ــن  ــز أنفســهم مجبري ــة تع ــي مدين ــد وجــد الســكان ف لق
ــول  ــاهقة للوص ــال الش ــر الجب ــال عب ــع أمي ــى قط عل
ــي  ــم المحاصــرة الت ــة الشــرقية مــن مدينته ــى الضف إل
تفصلهــم عنهــا بضعــة أمتــار، ثــم يعــودون مــن نفــس 
ــة  ــش التابع ــز التفتي ــاط وحواج ــة بنق ــق المكتظ الطري
لطرفــي النــزاع، وشــبكة ألغــام وعبوات ناســفة زرعت 
ــكان  ــة الس ــص حرك ــى تقلي ــت عل ــط وعمل ــا خرائ ب
ــر. ــى آخ ــن حــي إل ــم م ــد تنقاته ــر، وتقيي ــكل كبي بش

ــي  ــة الحوث ــل جماع ــار تواص ــنوات الحص ــة س وطيل
إحــكام قبضتهــا العســكرية علــى المنافــذ الرئيســية 
أو  الدخــول  مــن  ســكانها  وتمنــع  تعــز،  لمدينــة 
الخــروج عبــر تلــك المنافــذ التــي تعــد خطــوط اإلمــداد 
الرئيســية واآلمنــة وشــريان الحيــاة الــذي يربطهــا 
ممــا  المجــاورة،  والمحافظــات  المديريــات  بباقــي 
اضطــر ســكان المدينــة إلــى أن يســلكوا تلــك الطــرق 
ــاهقة، وال  ــة ش ــر ساســل جبلي ــر عب ــي تم ــة الت البديل
تســمح بمــرور شــاحنات النقــل الكبيــرة ، ووحدهــا 
ــا. ــور فيه ــا العب ــن يمكنه ــي م ــع الرباع ــيارات الدف س
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كافيــاً، حيــث يقطعهــا المســافرون خــال مــدة زمنيــة  ويشــكل الســفر عبــر تلــك الطــرق البديلــة عذابــاً 
تحــت  الواقعــة  تعــز  مدينــة  مــن  المقابلــة  األخــرى  الضفــة  إلــى  ليصلــوا   ، ســاعات   )7( عــن  تقــل  ال 
الرئيســية  المنافــذ  عبــر  اليهــا  الوصــول  يســتغرق  أال  يفتــرض  والتــي   ، الحوثــي  جماعــة  ســيطرة 
فــي  االنتهــاكات  المســافرون ألشــكال مــن  يتعــرض  كلــه  ذلــك  دقيقــة، وفــوق  أكثــر مــن )15(  المعبــدة 
االتــاوات. وتحصيــل  التعســفي  االعتقــال  أبرزهــا  الحوثــي  جماعــة  لمســلحي  التابعــة  التفتيــش  نقــاط 

وخــال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، تشــير نتائــج التحقيقــات التــي خلــص إليهــا التقريــر، بــأن جماعــة الحوثــي 
ــة “الحــق  ــة بحماي ــي لحقــوق االنســان وقواعــده ذات الصل ــون الدول ارتكبــت انتهــاكات واســعة وممنهجــة ، للقان

ــز. ــة تع ــكان مدين ــى س ــررة عل ــر مب ــة والغي ــود المفروض ــات والقي ــال الممارس ــن خ ــل” ، م ــة التنق ــي حري ف

“الحــق فــي حريــة التنقــل” لــم يكن هــو اآلخر بمنأى عن انتهاكات باقــي أطراف النزاع، فالقوات العســكرية واألمنية 
التابعــة للمجلــس االنتقالــي المدعــوم إماراتيــاً شــاركت فــي انتهــاك ذلــك الحــق عبــر نقــاط وحواجــز التفتيــش التابعــة 
لهــا والمنتشــرة علــى الجانــب األخــر مــن الخــط الوحيد الرابط حاليــاً بين تعــز والمحافظات الجنوبيــة، حيث ارتكبت 
هــي األخــرى جملــة مــن االنتهــاكات الممنهجــة ذات النزعــة المناطقيــة الموجهــة بحــق المســافرين عبر ذلــك الخط، 
فضــاً عــن كونهــا انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان المتصلــة بحمايــة “الحــق فــي حريــة التنقــل”.

الدفــاع  بوزارتــي  ممثلــة  الشــرعية  الحكومــة  إطــار  خــارج  المشــكلة  والعســكرية  األمنيــة  القــوات  تلــك 
مــن  سلســلة  األخــرى  هــي  ارتكبــت  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  مــن  مباشــر  وتمويــل  وبدعــم  والداخليــة 
االنتهــاكات والجرائــم الممنهجــة بحــق المســافرين عبــر طريــق )هيجــة العبــد( مــرورا مــن طــور الباحــة 
أخريــن  وإصابــة  المركبــات  وســائقي  المســافرين  أرواح  إزهــاق  حــد  وصلــت  والتــي  لحــج  بمحافظــة 
انتقاميــة ذات نزعــة مناطقيــة  بدوافــع  العشــرات منهــم  واالعتــداء عليهــم ونهبهــم وابتزازهــم واختطــاف 
ــان. ــوق اإلنس ــة حق ــة بحماي ــة المتصل ــق الدولي ــات والمواثي ــن واالتفاقي ــارخ للقواني ــاك ص ــي انته ــة، وف موجه
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أرقام وإحصائيات :

ــاكا  ــس رادار عــدد )714( انته ــة رايت ــق منظم ــق فري وث
جســيما تعــرض لهــا المســافرين وســائقي المركبــات لحظــة 
ــتحدثتها  ــي اس ــش الت ــز التفتي ــاط وحواج ــن نق ــم م عبوره
ــي  ــز وباق ــة تع ــل مدين ــد مداخ ــة  عن ــراف المتنازع األط
والخطــوط  الطــرق  طــول  علــى  أو  العالقــة  المناطــق 
مديريــات  بباقــي  تربطهــا  التــي  البديلــة  اإلجباريــة 
الحوثــي  جماعــة  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  المحافظــة 
وكذلــك العاصمــة المؤقتــة عــدن مــرورا بمحافظــة لحــج.

وتوزعــت تلــك االنتهــاكات بيــن )77( حالــة اعتــداء علــى 
ــى  ــرى عل ــداء أخ ــة اعت ــاة و)137( حال ــي الحي ــق ف الح
ــز  ــاط وحواج ــك النق ــراد تل ــا أف ــدية ارتكبه ــامة الجس الس
التفتيــش بحــق المســافرين وســائقي المركبــات، إمــا عبــر 
إطــاق الرصــاص الحــي المباشــر أو اإليــذاء البدنــي، 
والتــي  للحريــة  مصــادرة  حالــة   )500( عــن  فضــا 
اختطــاف  حالــة   )349( بيــن  األخــرى  هــي  تنوعــت 
ــب. ــة تعذي ــاء و)50( حال ــة اختف ــاز و)101( حال واحتج

714
 انتهاكا جسيما تعرض لها 

المسافرين وسائقي المركبات لحظة 
عبورهم من نقاط وحواجز التفتيش 
التي استحدثتها األطراف المتنازعة  

عند مداخل مدينة تعز

حالة اعتداء على 
الحق في الحياة 77

137

500

حالة اعتداء أخرى على 
السالمة الجسدية

 حالة مصادرة للحرية
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قتلى وجرحى :

ــاء و)10(  ــا و)8( نس ــم )11( طف ــافرا بينه ــى أن )74( مس ــة إل ــات الموثق ــام واالحصائي ــير االرق وتش
مســنين بينمــا أصيــب )122( أخريــن مــن ضمنهــم )31( طفــا و)11( امــرأة و)8( نســاء، وذلــك 
جــراء قيــام بعــض المســلحين التابعيــن ألطــراف النــزاع بإطــاق الرصــاص الحــي والمباشــر مــن 
ــاء  ــات أثن ــى المســافرين وســائقي المركب ــة عل ــل اليدوي ــاء القناب ــة ومتوســطة وإلق أســلحة رشاشــات خفيف
مرورهــم مــن نقــاط وحواجــز التفتيــش المســتحدثة علــى مداخــل المناطــق المحاصــرة فــي تعــز وكذلــك 
الطــرق البديلــة المؤديــة منهــا وإليهــا، فــي حيــن توفــي مســافر واحــد واصيــب عــدد )14( أخريــن جــراء 
االعتــداء عليهــم بالضــرب مــن قبــل األطــراف ذاتهــا مســتخدمة اآلالت الحــادة وأعقــاب البنــادق واأليــدي.
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تتصــدر جماعــة الحوثــي المســلحة قائمــة الجهــات 
المنتهكــة لهــذا الحــق حيــث تتحمــل المســؤولية 
القانونيــة عــن مقتــل)49( مســافرا مدنيــا منهــم 
نســاء  و)6(  أطفــال   )9( بينهــم  مســافرا   )47(
و)7( مســنين قتلــوا بالرصــاص الحــي المباشــر 
إلــى جانــب )103( مســافرين أخريــن أصيبــوا 
 )26( بينهــم  الطريقــة  ونفــس  الســاح  بــذات 
ــرض  ــا تع ــنين، بينم ــاء و)6( مس ــا و)9( نس طف
ــوت  ــى الم ــي إل ــن للضــرب المفض ــافرين اثني مس
وأصيــب )6( أخريــن جــراء االعتــداءات الجســدية 
ــة  ــلحي الجماع ــل مس ــن قب ــا م ــوا له ــي تعرض الت
القائميــن علــى تلــك النقــاط والحواجــز التابعــة لهــا.

الوحــدات األمنيــة والعســكرية المشــكلة خارج إطار 
الحكومــة الشــرعية والتابعــة للمجلــس االنتقالــي 
المدعــوم إماراتيــا تحتــل المرتبــة الثانيــة فــي قائمــة 
ــوق  ــاكا لحق ــر انته ــة األكث ــزاع اليمني ــراف الن أط
المســافرين وســائقي المركبــات حيــث ثبــت لفريــق 
منظمــة )رايتــس رادار( تــورط هــذه الوحــدات 

بمقتــل )18( مدنيــا مــن أبنــاء تعــز بينهــم امرأتيــن 
ورجليــن طاعنيــن في الســن وإصابــة )25( أخرين 
بينهــم )4( أطفــال وامــرأة ورجليــن مســنين بينمــا 
كانــوا مســافرين إلــى العاصمــة عــدن عبــر طريــق 
ــش  ــز التفتي ــاط وحواج ــرورا بنق ــد( م ــة العب )هيج
التشــكيات علــى طــول  تلــك  التــي اســتحدثتها 
ــة. ــة المؤقت ــل العاصم ــة ومداخ ــور الباح ــط ط خ

وتحقــق الفريــق مــن ســقوط )10( قتلــى بينهــم 
ــل  ــم طف ــى بينه ــن و)3( جرح ــل مس ــن ورج طفلي
وعســكرية  أمنيــة  عناصــر  برصــاص  وامــرأة 
تابعــة للحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــا 
الضحايــا  وتنقــات  ســير  حركــة  اثنــاء  وذلــك 
المســتحدثة  التفتيــش  وحواجــز  نقــاط  عبــر 
البديلــة  الســير  وخطــوط  طــرق  امتــداد  علــى 
جماعــة  تواصــل  التــي  الرئيســية  للمنافــذ 
ــافرين  ــام المس ــا أم ــة أغاقه ــى اللحظ ــي حت الحوث
المحافظــة(. )مركــز  تعــز  مدينــة  وإلــى  مــن 
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اختطاف، اخفاء، تعذيب:

نقــاط وحواجــز التفتيــش التــي نصبتهــا جماعة الحوثي المســلحة علــى مداخل مدينة 
تعــز وباقــي المناطــق العالقــة، تعــد هي األخرى جــزء ال يتجزأ مــن خطة حصارها 
الخانــق لســكان تعــز، ومصائــد للمئــات مــن المســافرين الذيــن تقتادهــم الجماعة إلى 
ســجونها واســتخدامهم كــروت ضغــط إما بغية التكســب واالبتزاز  المــادي أو إبرام 
صفقــات مبادلــة لتحريــر أكبــر قــدر مــن أســرى الجماعــة لــدى األطــراف األخرى.

مــن هنــا بــرزت أعمــال اختطــاف واحتجــاز حريــات المســافرين مــن وإلــى مدينــة تعــز وباقــي 
المناطــق العالقــة لتصبــح بعــد ذك بمثابــة قيــدا إضافيا على حركــة وتنقــات المواطنين وتضيق 
الخنــاق أكثــر أمــام أي محــاوالت لهــم مــن شــأنها البحث عن ســبل عيش أفضــل، أو التمرد ضد 
أشــكال جديــدة للحيــاة يــراد فرضهــا أمرا واقعا، وينطبــق األمر ذاته على نقــاط وحواجز مماثلة 
تابعــة لتشــكيات أمنيــة وعســكرية تتحكــم بمصيــر  تعــز المحاصــرة مــن حيــث شــريان الحيــاة 
الوحيــد الــذي يربطهــا بجنــوب البــاد بعد أن صارت شــبه معزولة عن شــماله وغربه وشــرقه.

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2022 60

اليمن: تعز..الحصار المميت



وفــي هــذا الســياق وثقــت منظمــة )رايتــس رادار( عــدد )500( حالــة اختطــاف 
ــز  ــاط وحواج ــن نق ــم م ــة مروره ــز لحظ ــاء تع ــن أبن ــافرين م ــاز لمس واحتج
التفتيــش التــي تخنــق المدينــة والمناطــق المحاصــرة المحيطــة بهــا وذلــك أثنــاء 
مغادرتهــم تعــز أو قدومهــم إليهــا، مــن بيــن الضحايــا )15( طفــا، و)5( 
نســاء و)35( مســنا، موزعيــن بحســب مــكان الواقعــة علــى 7 مديريــات 
عالقــة فــي محافظــة تعــز، ونقــاط وحواجــز التفتيــش الممتــدة علــى طــول 
ــى مداخــل العاصمــة عــدن. طريــق طــور الباحــة بمحافظــة لحــج وأخــرى عل

وتشــير اإلحصائيــات الموثقــة إلــى أن عــدد )349( مســافرا بينهــم )11( 
طفــا و)5( نســاء و)21( مســنا تعرضــوا االحتجــاز لفتــرات وجيــزة تبــدأ 
مــن ســاعة وتنتهــي بشــهر داخــل ســجون معلومــة وأفــرج عنهــم الحقــا، 
ــاوز  ــم تتج ــة ل ــرات متفاوت ــافرا ولفت ــدد )101( مس ــي قســرا ع ــن اخف ــي حي ف
نصــف عــام قبــل الكشــف عــن مصيرهــم، بينهــم طفليــن و)12( مســنا، 
التعذيــب  إلــى عــدد )50( مختطفــا تعرضــوا ألنــواع شــتى مــن  إضافــة 
الســن. فــي  طاعنيــن  ورجليــن  طفليــن  ضمنهــم  مــن  والنفســي  الجســدي 

اختطافــا  األكثــر  الجهــات  قائمــة  المســلحة  الحوثــي  جماعــة  وتصــدرت 
ــا  ــاف ارتكبته ــة اختط ــع )411( حال ــز وبواق ــة تع ــى مدين ــن وإل ــافرين م للمس
بحــق مســافرين ينتمــون لمناطــق الحصــار فــي تعــز بينهــم )12( طفــا 
وامرأتيــن، و)28( مســنا، وذلــك بعــد اعتــراض طريقهــم لحظــة مرورهــم 
بنقــاط وحواجــز التفتيــش التابعــة للجماعــة المنتشــرة علــى طــول الطــرق 
الحصــار  بفعــل  المغلقــة  الرئيســية  والمنافــذ  للمداخــل  البديلــة  والخطــوط 
متتاليــة. ســنوات  لســبع  المدنييــن  الســكان  علــى  الجماعــة  تفرضــه  التــي 

واخفــت جماعــة الحوثــي قســرا عــدد )85( مختطفــا لــم تكشــف ألهاليهــم عــن مصيرهــم الــذي 
طفليــن  بينهــم  مــن  ســنة(   – أشــهر   6( بيــن  تراوحــت  زمنيــة  فتــرات  بعــد  إلــى  مجهــوال  ظــل 
النفســي  التعذيــب  أســاليب  واقســى  ألشــد  مختطفــا   )37( تعــرض  بينمــا  مســنا،  رجــا  و)11( 
والجســدي داخــل ســجون الجماعــة ذاتهــا، كان مــن بينهــم طفــل واحــد ورجــل طاعــن فــي الســن.
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المظفر

مقبنة

القاهرة

رسم توضيحي للمختطفين نقاط وحواجز التفتيش والمخفيين وضحايا التعذيب

ــة  ــة الثاني ــي المرتب ــي ف ــس االنتقال ــمى المجل ــا يس ــة لم ــكرية التابع ــة والعس ــكيات األمني ــاءات التش وج
ــم  ــاء مروره ــز أثن ــة تع ــاء محافظ ــن ابن ــنين م ــن و)4( مس ــم طفلي ــافرا بينه ــدد )77( مس ــا ع باختطافه
بنقــاط وحواجــز التفتيــش التابعــة لتلــك التشــكيات والمنتشــرة علــى طــول طريــق طــور الباحــة 
إلــى  التشــكيات  تلــك  وعمــدت  عــدن.  المؤقتــة  العاصمــة  مداخــل  إلــى  لحــج وصــوال  بمحافظــة 
تغييــب عــدد )13( مختطفــا وتغييبهــم، أحدهــم رجــل طاعــن فــي الســن ومارســت أبشــع صــور 
وأشــكال التعذيــب النفســي والجســدي بحــق )14( أخريــن بينهــم طفــل ورجــل طاعــن فــي الســن.

 )3( بينهــم  مدنيــا   )12( اختطــاف  عــن  القانونيــة  المســؤولية  الشــرعية  الحكومــة  تتحمــل  كمــا 
ــراءات  ــن إج ــة ضم ــق العالق ــي المناط ــم ف ــن منازله ــم م ــم اختطافه ــن ت ــي الس ــن ف ــل طاع ــاء ورج نس
احترازيــة وبتهــم مختلفــة مــن بينهــا التعامــل مــع جماعــة الحوثــي وتشــكيل خايــا نائمــة تخــدم 
إلــى المناطــق المحاصــرة بينهــم طفــل ورجــان مســنان  الجماعــة ، وأخريــن مســافرين قادميــن 
تــم اختطافهــم مــن نقــاط وحواجــز أمنيــة تابعــة للشــرعية علــى مداخــل مدينــة تعــز بنفــس التهــم.
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ضحايا الحوادث المرورية:

قضــى العشــرات مــن المدنييــن وأصيــب المئــات بجــروح وإعاقــات دائمــة نتيجــة ارتفــاع وتيــرة الحــوادث 
المروريــة علــى الطــرق البديلــة التــي فرضتهــا جماعــة الحوثــي كاتجاهــات إجباريــة أمــام ســكان المناطــق 
المحاصــرة فــي محافظــة تعز خال ســنوات الحرب والحصار الماضية، حيث ســجلت خــال الفترة الممتدة 
بين )يناير 2017م – يونيو 2022م( عدد )87( حادثا مروريا  على طريقي )هيجة العبد- طور الباحة( 
و)األقروض – الحوبان( والتي أودت بحياة )90( شخصا وإصابة )388( أخرين بجروح وإعاقات دائمة.

محافظــة  المقاطــرة  بمديريــة  المــرور  لشــرطة  العامــة  اإلدارة  عــن  صــادرة  إحصائيــة  وذكــرت 
ــرة  ــال الفت ــت خ ــد( بلغ ــة العب ــل هيج ــق )نقي ــي طري ــات ف ــة للمركب ــوادث المروري ــدد الح ــج، أن ع لح
المســافرين  مــن  آخريــن،   )151( وإصابــة  مدنيــا،   )42( وفــاة  عنهــا  نتــج  حادثًــا،   )22( ذاتهــا 
وســائقي المركبــات باإلضافــة إلــى التســبب بخســائر ماديــة تُقــدر بنحــو )165( مليــون لاير يمنــي.

ــة  ــير بمحافظ ــرطة الس ــفت إدارة ش ــس رادار( كش ــة )رايت ــا منظم ــت به ــمية خص ــة رس ــي إحصائي وف
تعــز عــن تســجيل )42( حادثــا مروريــا خــال الفتــرة مــن 2017م وحتــى نهايــة 2021م علــى 
وفــاة  عنهــا  نتــج  حيــث  العبــد،  هيجــة  طريــق  مــن  الشــرعية  لســيطرة  الخاضــع  الجــزء  طــول 
وأطفــال. نســاء  وبينهــم  مركبــات  وســائقي  مســافرين  جميعهــم   )303( وإصابــة  مدنيــا   )74(
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لشــرطة  الرســمية  اإلحصائيــة  تحدثــت  كمــا 
حادثــا   )49( عــدد  تســجيل  عــن  تعــز  ســير 
طــول  علــى  نفســها  الفتــرة  خــال  مروريــا 
وتحديــدا  الحوبــان(  )األقــروض-  طريــق 
الجــزء الخاضــع لســيطرة الحكومــة الشــرعية، 
والتــي اســفر عنهــا وفــاة )12( مســافرا مدنيــا 
بينهــم نســاء وأطفــال. وإصابــة )48( أخريــن 

وتقــدر اإلدارة العامــة لشــرطة الســير فــي محافظــة 
تعــز، إجمالــي الخســائر الماديــة المترتبــة عــن تلــك 
الحــوادث المروريــة التــي شــهدتها طريــق )التربــة 
– هيجــة العبــد( بـــ)294( مليــون لاير يمنــي، إلــى 
ــي  ــي إجمال ــون لاير يمن ــغ )150( ملي ــب مبل جان
الخســائر الماديــة التــي خلفتهــا الحــوادث المروريــة 
علــى طريــق )األقروض – الحوبــان( خال خمس 
ســنوات حصــار تمتــد بيــن )-2017 2021(.

العقيــد الركــن/ عبــدهللا محمــد راجح )مدير شــرطة 
ــة  ــه لمنظم ــي حديث ــز( ف ــة تع ــي محافظ ــير ف الس

ارتفــاع  وجــود  عــن  تحــدث  رادار(  )رايتــس 
مخيــف لعــدد الحــوادث المروريــة فــي الطــرق 
ــا الحصــار  ــي فرضه ــير الت ــة وخطــوط الس البديل
ــاء المحافظــة مقارنــة بفتــرة مــا  الحوثــي علــى أبن
ــد(  ــة العب ــي )هيج ــتدال بطريق ــل الحصــار، مس قب
و)األقــروض( كنموذجيــن واقعييــن علــى ذلــك.

ــي عــدد الحــوادث  ــاع ف ــذا االرتف ــود ســبب ه ويع
المروريــة وضحاياهــا مــن المســافرين وســائقي 
المركبــات إلــى وعــورة تلــك الطــرق وضيــق 
مســاحتها واالزدحــام الشــديد وعــدم وجــود بدائــل 
وهــذا كلــه ناتــج عــن الحصــار الــذي تفرضــه 
وأغاقهــا  تعــز  مدينــة  علــى  الحوثــي  جماعــة 
المنافــذ الرئيســة وكافــة الخطــوط والطــرق المعتادة 
ــى  ــات أو حت ــي المديري ــة بباق ــط المدين ــي ترب الت
المحافظــات األخــرى المجــاورة شــماال وجنوبــا 
وشــرقا وغربا-طبقا لمدير شــرطة الســير في تعز. 

جدول يبين إجمالي حوادث المرور في الطرق البديلة والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها
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نماذج للوقائع :

يقول ص س م 45 سنة  لمنظمة رايتس رادار : )منذ 7 سنوات تقريباً ، والمسلحون التابعون 
لجماعــة الحوثــي ســدوا الطــرق امامنــا ومنعونــا مــن المــرور واالنتقــال مــن المنافــذ الرئيســية 
الطــرق االســفلتية المؤديــة للمدينــة ومنهــا المنفــذان الغربــي والشــمالي اللــذان يربطــان المدينــة 
بالقــرى الريفيــة الواقعــة فــي مديريتــي شــرعب الرونــة وشــرعب الســام ومنهــا قريتــي ، حيــث 
كنــا نقطــع المســافة مــن المدينــة إلــى قريتنــا الواقعــة في شــرعب بربع ســاعة إلى نصف ســاعة.

ويتابــع: أمــا اليــوم فإننــا نســتغرق ذلــك بمســافة ســبع ســاعات عبــر سلســة طــرق جبليــة 
ــي،  ــع الرباع ــيارات الدف ــا إال س ــر منه ــي ال تم ــي الت ــل حبش ــة جب ــر مديري ــة عب ــرة وضيق وع
ــن  ــض م ــوءاً والبع ــة س ــم المرضي ــزداد حالته ــث ت ــد حي ــاة أش ــإن المعان ــى ف ــك مرض وإذا لدي
كثيــرة  حــوادث  تعترضــك  الطــرق  تلــك  وفــي  الطريــق،  فــي  الحيــاة  يفــارق  المرضــى 
الســيول. بســبب  خرابهــا  أو  ووعورتــه،  الطريــق  ضيــق  بســبب  الســيارات  كانقــاب 

ــا  ــي أســبوع واحــد كانت ــيارتين ف ــاب لس ــي انق ــول بحادثت ــا يق ــى صــدق م ويســتدل الشــاهد عل
ــم  ــاء توجهه ــي أثن ــل حبش ــق جب ــي طري ــت ف ــن انقلب ــاء شــرعب إحداه ــن أبن ــافرين م ــا مس تق
ــاة وجرحــى  ــن وف ــن المســافرين بي ــا عــدد م ــى شــرعب وراح ضحيته ــم إل ــن ث ــى هجــدة وم إل
وفــاة وجرحــى. حــاالت  العيــار وراح ضحيتهــا  فــي طريــق  انقلبــت  الثانيــة  والســيارة   ،

ــى المســافرين مــن  ــي عل ــه جماعــة الحوث ــذي فرضت ــك العــذاب ال ــاً: رغــم ذل ــم يسترســل قائ ث
ــش  ــاط التفتي ــزاز وتعســف نق ــم يســلموا مــن ابت ــك المســافرين ل ــى تعــز، إال أن معظــم أولئ و إل
التابعــة للجماعــة، وال زلــت أتذكــر فــي احــدى المــرات وأثنــاء خروجــي مــن مدينــة تعــز وكان 
إلــى جــواري مدرســاً دخــل المدينــة واســتلم راتبــه ورواتــب زمائــه المدرســين، وأثنــاء وصولنــا 
إلــى نقطــة تفتيــش تابعــة لجماعــة الحوثــي ، احتجــز المــدرس وصــادروا منــه راتبــه وزمائــه.

ويختــم حديثــه :لقــد حــاول ســائق الســيارة التــي كنــت أحــد ركابهــا التدخــل إلنقــاذ ذلــك المــدرس 
المســكين لكنهــم رفضــوا رفضــاً قاطعــاً ، وســمعت قائــد النقطــة يخاطــب الســائق بنبــرةٍ مرتفعــة 
يقــول لــه ســوف  نصــادر الفلــوس ونرحــل المــدرس إلــى ســجن مدينــة الصالــح، وبعدهــا 
ــم. ــزاً لديه ــكين محتج ــدرس المس ــك الم ــي ذل ــة وبق ــى القري ــن إل ــش متجهي ــة التفتي ــا نقط غادرن
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فــي 13 أكتوبــر 2021 قابلــت منظمــة رايتــس رادار الشــاهد )م. م . ذ(  43 ســنة ، والــذي يعمــل 
ســائق ســيارة نقــل، يقــوم بنقــل المســافرين من وســط مدينة تعــز إلى خــارج المدينة، كانــت المقابلة 
فــي قمــة طريــق “هيجــة العبــد” نهايــة المنفــذ الجنوبــي لمدينــة تعــز خــط تعــز التربــة الواقــع تحــت 
ســيطرة  الحكومــة الشــرعية، والــذي يربــط المدينــة بأجــزاء مــن محافظــة لحــج جنــوب اليمــن.

حيــث روى للمنظمــة جــزء مــن تفاصيــل معاناتهــم قائــا: “نحــن اآلن فــي طريــق )هيجــة 
العبــد(، الطريــق شــديدة الوعــورة ونحــن نعانــي منهــا فهــي المتنفــس الوحيــد لمدينــة تعــز 
ــذي  ــذ ال ــذا المنف ــة ســوى ه ــى للمدين ــم يتبق ــة، ول ــذ المدين ــي لمناف بســبب حصــار جماعــة الحوث
يمــر عبــر طريــق )هيجــة العبــد( باتجــاه المحافظــات الجنوبيــة، وهــذا الطريــق يتعــرض 
باســتمرار لألمــراض والســيول التــي تتســبب بانزالقــات صخريــة ، وتكثــر فيهــا الحــوادث 
طويلــة”. فتــرات  وتتوقــف  المتوســطة  النقــل  وشــاحنات  الســيارات  وانقــاب  المروريــة 

ــيول  ــوادث وس ــود ح ــبب وج ــدة بس ــرات عدي ــا م ــت فيه ــد توقف ــائق ق ــا كس ــول: “أن ــع الق ويتاب
ــة  ــداد المدين ــيارات إلم ــل والس ــاحنات النق ــات وش ــع الناق ــه جمي ــر في ــق وتم ــط ضي ــون الخ ك
أن  بعــد  المدينــة  إلــى  تصــل  التــي  الوحيــدة  االســفلتية  الطريــق  كونهــا  تحتــاج  مــا  بــكل 
أغلقــت جماعــة الحوثــي جميــع منافــذ المدينــة الرئيســية ولــم يتبقــى ســوى هــذه الطريــق”.

ويضيــف: “كمــا نعانــي أيضــاً مــن طــول المســافة والوقــت حيث كنا ســابقاً قبــل حصــار المدينة  إذا 
أردنــا الســفر مــن  مدينــة تعــز إلــى مدينــة عــدن كنــا نمــر عبــر طريق الحوبــان الراهــدة ثــم العند ، 
وكنــا نقطــع مســافة الطريــق حتــى نصــل إلــى عــدن قرابــة ســاعة ونصــف إلــى ســاعتين فقــط، أمــا 
اآلن وعبــر هــذا الخــط “هيجــة العبــد”  فإننــا نســتغرق ســت إلــى ســبع ســاعات إذا لــم نجــد عائــق”.

ويحكــي الســائق معانــاة المســافرين الراغبيــن فــي االنتقــال والســفر مــن مدينــة تعــز إلــى مدينــة 
صنعــاء، حيــث يقــول .. وإذا أردنــا الذهــاب  مــن مدينــة تعــز إلــى مدينــة صنعــاء ، كنــا  قبــل أن 
تقــوم جماعــة الحوثــي بإغــاق المنافــذ الرئيســية لمدينــة تعــز ، كنــا نمــر عبــر المنفــذ الشــرقي 
الرئيســي للمدينــة الــذي يربــط المدينــة بالحوبــان ، وكنــا نقطــع المســافة مــن وســط مدينــة تعــز إلى 
الحوبــان الواقــع حاليــاً تحــت ســيطرة الحوثييــن خــال مــدة مــن عشــر دقائــق إلــى ربــع ســاعة.
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إلــى  المدينــة  إذا أردنــا االنتقــال مــن وســط  المنافــذ   أمــا اآلن بعــد إغــاق  ويواصــل : 
الحوبــان فإننــا نســتغرق مــن ســبع إلــى ثمــان ســاعات ، حيــث نمــر عبــر سلســلة جبــال 
طريــق منطقــة األقــروض  الريفيــة وهــي  طريــق وعــرة وغيــر معبــدة وجبليــة ضيقــة ، 
ــى  ــب األمــر إســعافهم إل ــل وإســعاف المرضــى ، إذا تطل ــوم بنق ــق الشــاقة نق ومــن هــذه الطري
ــف بحــال المرضــى. ــا يســبب متاعــب ومشــقات لألصحــاء فكي ــاء للعــاج مم ــة صنع العاصم

ــة شــرعب ،  ــي مديري ــة تعــز ، مــن أهال )ف ع م( مواطــن 41 عامــا يعمــل مدرســاً فــي مدين
انتقــل مــع أســرته الصغيــرة إلــى مدينــة تعــز ، فيمــا أســرته الكبيــرة تقيــم فــي القريــة شــرعب، 
يتميــز المنحدريــن مــن مناطــق الريــف ، فــي المحافظــة علــى روابطهــم األســرية واالجتماعيــة. 

ــل  ــى تواص ــت عل ــز وكن ــة تع ــي مدين ــكن ف ــس رادار( :”اس ــدي )رايت ــول )ف ع م( لراص يق
مســتمر مــع أســرتي المقيميــن فــي شــرعب ، ومنــذ ســنة  2015، انقطــع ذلــك التواصــل 
الــذي كان بيننــا بســبب إغــاق مســلحي جماعــة الحوثــي لمنافــذ مدينــة تعــز، حيــث كان الســفر 
ــى ســاعة ونصــف”. ــر مــن ســاعة إل ــي شــرعب ، ال يســتغرق أكث ــي ف ــى قريت ــة إل مــن المدين

ويتابــع: “أمــا حاليــاً فــي ظــل الحصــار وإغــاق المنفــذ الغربــي لمدينــة تعــز الــذي كنــا نســافر 
عبــره ، فيســتغرق منــا الســفر واالنتقــال مــن المدينــة إلــى القريــة أو مــن القريــة إلــى المدينــة مــن 
ســبع إلــى ثمــان ســاعات ، وأصبــح الســفر يمثــل لنــا رعبــاً وكابوســاً نتحضــر لــه قبــل ثاثــة إلــى 
أربعــة أيــام مــن الســفر ، لمــا ناقيــه مــن المشــقة والعــذاب فــي الطريــق البديلــة التــي نمــر بهــا”.

ويضيــف: “حيــث نســافر بســيارات الدفــع الرباعــي عبــر طريــق مديريــة جبــل حبشــي ، وهــي 
طريــق ترابيــة بعيــدة وملتويــه ووعــرة فــي نفــس الوقــت ، تمــر هــذه الطريــق عبــر سلســلة جبليــة 
شــاهقة فيهــا منحــدرات مخيفــة ومرعبــة ، وينتهــي بــك الســفر بعــد رحلــة شــاقة ومتعبــة ومرهقــة 
ــزداد ســوءاً”. ــة وت ــه المرضي ــض تتضاعــف حالت ــك مري ــاً، وإذا كان لدي جســدياً ونفســياً ومالي
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إن سياســة الحصــار الممنهجــة التــي اتبعتهــا جماعــة الحوثــي علــى ســكان مدينــة تعــز منــذ 
منتصــف العــام  2015 ، والتــي كان لهــا تأثيراتهــا المباشــرة وانعكاســات ســلبية على إدارة 
المخلفــات الصلبــة فــي المدينــة والمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة، ونتــج 
ــن حرمــان  ــة، بســبب تعمــد الحوثيي ــى ســكان المدين ــة عل ــك حــدوث كــوارث بيئي عــن ذل
ســكان مدينــة تعــز مــن االســتفادة مــن مقلــب القمامــة “المــكان المخصــص لتجميــع واحــراق 
القمامــة “ الواقــع تحــت ســيطرتهم غــرب المدينــة ، واســتيائهم علــى الشــاحنات والمعــدات 
الخاصــة بنقــل المخلفــات الصلبــة المملوكــة لمكتــب اإلدارة العامة للنظافة شــرق مدينة تعز. 

07
المبحث السابع:

أثر الحصار على إدارة المخلفات الصلبة: 
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صنــدوق  فــي  ســابق  مســؤول   ) م   . )ح  يقــول  
بــأن  رادار:  رايتــس  لمنظمــة  تعــز   فــي  النظافــة 
إيصــال  مــن  منعتهــم  الحوثــي  جماعــة  مســلحي 
المخلفــات الصلبــة لمدينــة تعــز إلــى “المقلــب” المــكان 
المخصــص لوضــع المخلفــات الصلبــة وإحراقهــا ، 
ــذي  ــة وال ــرق شــرعب غــرب المدين ــي مف ــع ف والواق
ــع  ــذ مطل ــي من ــة الحوث ــلحو جماع ــه مس ــيطر علي يس
العــام  2015، وحينمــا حاولــوا إيصــال المخلفــات 
النقــل  شــاحنات  اســتهداف  تــم  المــكان  ذلــك  إلــى 
الخاصــة بنقــل المخلفــات، مــن قبــل مســلحي جماعــة 
عيــار/23.  الطيــران  مضــاد  بســاح  الحوثــي، 

ويتابــع :”بســبب ذلــك تكدســت المخلفــات الصلبــة 
ــة تعــز  ــاء الســكنية لمدين ــي وســط الشــوارع واالحي ف
االمــراض  بانتشــار  تســببت  بيئيــة  كارثــة  مخلفتــا 
ــف المســئول  ــي أوســاط الســكان. ويضي ــات ف والحمي
ــكان  ــاد م ــى إيج ــا إل ــك اضطرين ــةً لذل ــول ونتيج بالق
ــو  ــه، كان ه ــة إلي ــات الصلب ــل المخلف ــل لننق ــر بدي آخ
ــاب  ــط الضب ــى خ ــع عل ــا ، والواق ــب لن ــار األنس الخي
ــول أن  ــتطيع أن نق ــز، نس ــة تع ــي لمدين ــذ الجنوب المنف
ذلــك المــكان البديــل بعيــداً نســبياً مــن تواجــد الســكان ، 
لكنــه ال يبعــد كثيــراً عــن المناطــق الزراعيــة ومســاكن 
المزارعيــن حولهــا ، لكننــا مضطريــن الســتخدامه 
بســبب الحصــار الــذي تفرضــه علينــا جماعــة الحوثي.

وعــن كارثــة التلــوث البيئــي فــي تعــز ، يقــول )ح 
ــز   ــي تع ــة ف ــب البيئ ــي مكت ــابق ف ــؤول س . ش ( مس
ــنة  ــى لس ــهر األول ــي األش ــس رادار، ف ــة رايت لمنظم
ــر اإلدارة  ــى مق ــي عل ــة الحوث ــيطرة جماع 2015 س
للنظافــة شــرق مدينــة تعــز، ومنــذ ذلــك  العامــة  
مدينــة  ســكان  حرمــان  الجماعــة  تواصــل  الحيــن 
تعــز مــن االســتفادة مــن أســطول يضــم مجموعــة 
ــات  ناقــات وشــاحنات ومعــدات خاصــة بنقــل المخلف
العامــة  اإلدارة  مقــر  داخــل  الموجــودة  الصلبــة، 
للنظافــة الواقــع فــي جولــة القصــر شــرق مدينــة تعــز.

ــا  ــتولي عليه ــل أن يس ــدات قب ــك المع ــاً “تل ــد قائ ويفي
الحوثييــن ويفرضــوا حصارهــم علــى مدينــة تعــز، 
وتعمــل  الســكنية  االحيــاء  جميــع  تغطــي  كانــت 
إلــى  الصلبــة  المخلفــات  نقــل  فــي  يومــي  بشــكل 
المدينــة”. غــرب  لتجميعهــا  المخصــص  المــكان 

وأضــاف “لقــد تعمــدت جماعــة الحوثــي أن تمنــع 
إيصــال  مــن  أيضــاً  تعــز  مدينــة  ســكان  وتحــرم 
ونقــل المخلفــات الصلبــة إلــى المــكان المخصــص 
تعــز  مدينــة  تحــت ســيطرتهم غــرب  الواقــع  لهــا 
فــي  بيئيــة  كارثــة  حــدوث  إلــى  أدى  ذلــك  كل   ،
وانتشــار  القمامــة  تكــدس  نتيجــة   ، تعــز  مدينــة 
ــات”. ــة بالحمي ــراض واالصاب ــل لألم ــوض الناق البع

ويضيــف :”حتــى المــكان الــذي تــم اتخــاذه حاليــاً 
ــاب  ــى خــط الضب ــع عل ــات والواق ــل للنفاي ــب بدي كمقل
صالــح  غيــر  مــكان  يعتبــر  تعــز،  مدينــة  جنــوب 
ــة  ــارة عــن تب ــه عب ــم لهــذا الغــرض، كون ــر مائ وغي
جبليــة ليــس فيهــا تــراب بحيــث يتــم دفــن بعــض 
المخلفــات وإحــراق البعــض اآلخــر، ممــا يتســبب 
ــي  ــب الصح ــة والجان ــى البيئ ــي عل ــع كارث ــي وض ف
ــة  ــواد المختلف للمواطــن نتيجــة الحــرق العشــوائي للم
الــذي يؤثــر علــى البيئــة وكذلــك صعوبــة إتــاف 
ــراب”. ــي الت ــن ف ــى دف ــاج إل ــي تحت بعــض المــواد الت

ويعتبــر أن المســاحة المتاحــة فــي مقلــب النفايــات 
البديــل ال تكفــي إلتــاف وإحــراق النفايــات دفعــة 
ــد  ــف عن ــان الكثي ــد الدخ ــن تصاع ــاً ع ــدة، فض واح
إشــعال النيــران فــي تلــك المخلفــات والــذي يؤثــر 
يســاهم بشــكل كبيــر فــي تلــوث البيئــة وانعــكاس 
ذلــك علــى صحــة ســكان المناطــق المجــاورة، متمنيــاً 
ــدم  ــة وع ــات الصلب ــكلة إدارة المخلف ــاً لمش ــاد ح ايج
معاقبــة ســكان مدينــة تعــز بهــذا الملــف، وأن يتــم 
التعامــل مــع هــذا الملــف مــن الناحيــة اإلنســانية.
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المناطق العالقة بين األطراف المتنازعة : 

تعــز  مدينــة  فــي  النــزاع  أطــراف  لســيطرة  الجغرافيــة  الخارطــة  امتــداد  علــى 
علــى  ســيطرتها  الحوثــي  جماعــة  تفــرض  مغلقــة  شــبه  دائــرة  وفــي   ، وريفهــا 
المناطــق المحيطــة بمدينــة تعــز، والتابعــة إداريــاً لمديريــة )التعزيــة(، ابتــداًء مــن 
منطقــة الحوبــان شــرق المدينــة وعلــى امتــداد المناطــق الواقعــة شــمال وغــرب 
المدينــة، فــي حيــن تســيطر القــوات المســلحة ل الحكومــة الشــرعية علــى وســط 
القــوات  تبســط  فيمــا  المدينــة،  جنــوب  الواقعــة  الريفيــة  والمديريــات  المدينــة 
ــدب. ــاب المن ــى ب ــة وصــوالً إل ــاحلية الغربي ــق الس ــى المناط ــيطرتها عل ــتركة س المش

08
المبحث الثامن:
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هــذه الخارطــة الجغرافيــة المعقــدة لســيطرة األطــراف المتنازعــة، أوجــدت مناطــق ســكنية عالقــة بالقــرب ووســط 
خطــوط التمــاس التــي تمتــد مــن شــرق وشــمال المدينــة حتــى غربها، ووجد ســكان هذه المناطــق انفســهم عالقين بين 
الهــروب إلــى المجهــول أو البقــاء بالقــرب مــن آلــة المــوت، وســدت أمامهــم الطــرق ومنعوا من أبســط ســبل العيش، 
مزارعهــم أضحــت حقــوالً لأللغــام والعبــوات الناســفة وباقــي مخلفــات الحــرب، يترصــد لهــم الموت مــن كل جانب.

 ، عشــوائي  بشــكل  الناســفة  والعبــوات  الفرديــة  األلغــام  زراعــة  إلــى  الحوثــي  جماعــة  مســلحو  عمــد   
 ، خلفهــا  ليحتمــوا  ألغامــاً  الحوثــي  مســلحو  وزرعهــا  إال  منطقــة  تخلــو  ال  وتــكاد  العالقــة،  المناطــق  فــي 
الحوثــي،  جماعــة  قناصــة  قبــل  مــن  المتكــرر  القنــص  ألعمــال  العالقــة  المناطــق  ســكان  يتعــرض  كمــا 
مــن  القريبــة  الســكنية  األحيــاء  علــى  يومــي  شــبه  بشــكل  تتســاقط  التــي  المــوت  مقذوفــات  عــن  فضــاً 
االتجاهــات.  كل  مــن  العالقــة  والمناطــق  تعــز  مدينــة  مركــز  تطــوق  التــي  الجماعــة  تمركــز  مواقــع 

أرقام وإحصائيات :

وطبقــاً لألرقــام واالحصائيــات الموثقــة لدى منظمة “رايتــس رادار” فإن إجمالي )5640( مدنيــاً تضرروا بين قتيل 
وجريــح فــي المناطــق العالقــة وحدهــا جراء أعمال القنص والقصف المدفعي خال الفتــرة التي يغطيها التقرير منهم 
)2409( شخصاً تتراوح أعمارهم بين )-18 59 سنة( باإلضافة إلى )1873( طفاً و)819( امرأة و)539( رجا 
طاعنــا فــي الســن وتمثــل نســبة الفئات الضعيفة )أطفال، نســاء، مســنين( %57 من إجمالي عدد الضحايــا المدنيين.
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ضحايا القصف:

أنواعهــا  بــكل  الحوثــي  جماعــة  اســتخدمتها  التــي  الصاروخيــة  والمقذوفــات  المدفعيــة  القذائــف  كانــت 
فتــكاً  األكثــر  هــي  مضــاد/23(   ،  RBG،دبابــة  ،BMB، P10 هــاوزر،  هــاون،  كاتيوشــا،  )بالســتي، 
مدنيــاً   )851( بمقتــل  تســببت  حيــث  تعــز  فــي  العالقــة  المناطــق  داخــل  القاطنيــن  المدنييــن  بــأرواح 
إصابــة  إلــى  باإلضافــة  بالــغ،  رجــل  و)400(  مســنا  و)95(  نســاء  و)110(  طفــاً   )246( بينهــم 
بالغــا)1(. رجــا  و)1145(  مســنا  و)317(  نســاء  و)508(  طفــا   )1266( بينهــم  آخريــن   )3236(

وتوزعــت تلــك الجرائــم واالنتهــاكات علــى )7( مديريــات عالقــة تصدرتهــا مديريــة صالــة شــرقي 
ــاً بينهــم )62( طفــا و)23( امــرأة و)37( مســنا و)132( رجــا بالغــا،  ــي )254( قتي ــة بإجمال المدين
ــي  ــة الحوث ــي لجماع ــي والمدفع ــف الصاروخ ــراء القص ــقطوا ج ــاً س ــدد )995( جريح ــى ع ــة إل إضاف
ــر”  ــة “المظف ــا مديري ــم تلته ــغ، ث ــل بال ــناو)400( رج ــاء و)91( مس ــا و)107( نس ــم )397( طف بينه
ــا فضــاً عــن  ــرأة و)17( مســنا و)89( رجــا بالغ ــا و)18( ام ــم )55( طف ــاً بينه ــل )179( مدني بمقت
امــرأة و)78( مســنا و)203( رجابالغــا. )326( طفــا و)121(  بينهــم  أخريــن   )728( إصابــة 

1   يقصد بهم الضحايا من الفئات العمرية الممتدة بين )18 سنة وحتى 59 سنة(.
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جــراء  قتيــاً   )117( بواقــع  الثالثــة  المرتبــة  القاهــرة  مديريــة  مــن  الشــمالية  االحيــاء  واحتلــت 
القصــف الصاروخــي والمدفعــي الحوثــي توزعــوا بيــن )36( طفــا و)15( امــرأة و)10( مســنين 
و)50(  امــرأة  و)60(  أطفــال   )208( بينهــم  جريــح   )539( جانــب  إلــى  رجابالغــا،  و)56( 
مســنا و)221( رجابالغــا، تتبعهــا مديريــة “صبــر المــوادم” جنــوب غــرب المدينــة بعــدد )109( 
إلــى  إضافــة  رجابالغــا،  و)41(  مســنين  و)8(  امــرأة  و)28(  طفــا   )32( بيــن  موزعيــن  قتيــل 
ســقوط )463( جريحــاً بينهــم )146( طفــا و)118( امــرأة و)38( مســن و)161( رجــا بالغــا.

جدول رقم )2( يبين التوزيع الجغرافي والنوعي والفئوي لضحايا القصف

االجماليحاالت اإلصابةحاالت القتلالمديرية

إجماليمسنونأطفالنساءرجالإجماليمسنونأطفالنساءرجال

132236237254400107397919951249صالة

8918551717920312132678728907المظفر

561536101172216020850539656القاهرة

412832810916111814638463572 الموادم

4510297911125610729304395التعزية

2361845133204813114165جبل حبشي

14101412501526341893143مقبنة

400110246958511145508126631732364087اإلجمالي 

وجــاءت مديريــة "التعزيــة" الممتــدة مــن شــرق المدينــة وحتــى غربهــا فــي المرتبــة الخامســة وذلــك بإجمالــي )91( 
قتيــاً مدنيــاً ســقطوا جــراء القصــف الصاروخــي والمدفعــي الحوثــي موزعيــن بيــن )29( طفا و)10( نســاء و)7( 
مســنين و)45( رجابالغــا، فضــاً عــن ســقوط )304( جريحــاً بينهــم )107( أطفــال و)56( امــرأة و)29( مســناً 
و)112( رجــاً بالغــاً، ثــم أعقبتهــا مديريــة "جبــل حبشــي" بعــدد )51( قتيــا بينهــم )18( طفــاو)6( نســاء و)4( 
مســنين، إلــى جانــب عــدد )114( جريحــاً توزعوا بيــن )48( طفا و)20( امرأة و)13( مســنا و)33( رجا بالغا.
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وكانــت المرتبــة الســابعة واألخيــرة مــن نصيــب مديريــة "مقبنــة" العالقــة بيــن أطــراف النــزاع فــي تعــز 
والتــي أســفر القصــف الصاروخــي والمدفعــي الحوثــي عــن ســقوط عــدد )50( قتيــاً موزعيــن بيــن )14( 
غالبيتهــم  )93( جريحــاً  إلــى ســقوط  باإلضافــة  بالغــاً،  و)14( رجــاً  نســاء و)12( مســناً  و)10(  طفــاً 
بالغــا. رجــا  و)15(  مســنا  و)18(  امــرأة  و)26(  طفــا   )34( بواقــع  وذلــك  واألطفــال  النســاء  مــن 
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4,087
ضحايا القصف في المناطق 

المحاصرة

حاالت القتل في المناطق المحاصرة

حاالت اإلصابات في المناطق المحاصرة
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 التوزيع الجغرافي لضحايا القصف في المناطق المحاصرة
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ضحايا القنص

وتعتبــر “القناصــة” ثالــث أكثــر األســلحة   -
ــى  ــاكنين عل ــاء الس ــن األبري ــكاً بالمدنيي ــة فت الحوثي
فــي  والمحاصــرة  العالقــة  المناطــق  أطــراف 
المقذوفــات واأللغــام، حيــث  بعــد  تعــز  محافظــة 
التقريــر  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  خــال  تســببت 
ــا  ــن )125( طف ــن بي ــاً موزعي ــل )669( مدني بمقت
و)69( امــرأة و)64( مســنا و)411( رجابالغــا، 
أخريــن   )884( عــدد  إصابــة  إلــى  باإلضافــة 
و)63(  امــرأة  و)132(  طفــا   )236( بينهــم 
رجــل طاعــن فــي الســن و)453( رجــل بالــغ.

واســتهدف ســاح القناصــة التابــع لجماعــة الحوثــي 
الســكان المدنييــن أثنــاء خروجهــم مــن منازلهــم 
لقضــاء حوائجهــم وممارســة نشــاطهم اليومــي كجلب 
المــاء والحطــب وعلــف المواشــي والزراعــة أو 
شــراء احتياجــات أســرهم مــن البقــاالت والمتاجــر، 
إلــى جانــب عــدد مــن النازحيــن أثنــاء عودتهــم لتفقــد 

منازلهــم، وقــد شــكلت الفئــات الضعيفــة )نســاء، 
أطفــال، كبــار ســن( مــا نســبته %44 مــن إجمالــي 
ــاً. ــرم دولي ــاك المح ــن االنته ــوع م ــذا الن ــا ه ضحاي

وتــوزع جميــع ضحايــا القنــص علــى )7( مديريــات 
عالقــة فــي تعــز تصدرتهــا مديريــة “صالــة” بإجمالــي 
)219( قتيــاً برصــاص قناصــة الحوثــي بينهــم 
ــناً و)145(  ــرأة و)23( مس ــاً و)18( ام )33( طف
رجــاً بالغــاً، إضافــة إلــى )277( جريحــاً بينهــم 
ــناً و)169(  ــرأة و)17( مس ــاً و)31( ام )60( طف
بمقتــل  “التعزيــة”  مديريــة  تليهــا  بالغــاً،  رجــاً 
ــاً و)16(  ــن )29( طف ــن بي ــاً موزعي )137( مدني
ــة  ــاً، إضاف ــاً بالغ ــناً و)77( رج ــرأة و)15( مس ام
طفــاو)21(   )46( بينهــم  جريحــاً   )151( إلــى 

بالــغ. رجــل  مســناو)71(  و)13(  امــرأة 
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جدول رقم )3( يبين التوزيع الجغرافي والنوعي والفئوي لضحايا القنص

االجماليحاالت اإلصابةحاالت القتلالمديرية

إجماليمسنونأطفالنساءرجالإجماليمسنونأطفالنساءرجال

145183323219169316017277496صالة

7716291513771214613151288التعزية

90619712210216339160282المظفر

42121747559354415153228الموادم

3061765934824672131القاهرة

183683514151624782جبل حبشي

984122461312446مقبنة

4116912564669453132236638841553اإلجمالي 
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ــن )19( طفــا و)6( نســاء و)7(  ــن بي ــاً موزعي ــع )122( قتي ــة بواق ــة الثالث ــر” المرتب ــة “المظف ــل مديري  وتحت
مســنين و)90( رجــاً بالغــاً، إلــى جانــب )160( جريحــاً بينهــم )33( طفــاً و)16( امــرأة و)9( مســنين و)102( 
رجــاً بالغــاً.. ثــم تتبعهــا مديريــة “صبــر المــوادم” بســقوط )75( قتيــاً بينهــم )17( طفــاً و)12( امــرأة و)4( 
مســنين و)42( رجــاً بالغــاً، فضــاً عــن إصابــة )153( آخريــن توزعــوا بيــن )44( طفــل و)35( امــرأة 
ــة  ــة الخامس ــي المرتب ــرة” ف ــة “القاه ــن مديري ــمالية م ــاء الش ــي األحي ــا.  وتأت ــا بالغ ــن و)59( رج و)15( مس
بمقتــل )59( مدنيــاً برصــاص قناصــة الحوثــي بينهــم )17( طفــا و)6( نســاء و)6( مســنين و)30( رجــاً 
بالغــاً، فضــاً عــن ســقوط )72( جريحــاً آخــر بينهــم )24( طفــا و)8( نســاء و)6( مســنين و)34( رجابالغــا.

صالة

صبر الموادم

جبل حبشي

التعزية

المظفر

مقبنة

القاهرة

 التوزيع الجغرافي لضحايا القنص في المناطق المحاصرة

وذلــك  و”مقبنــة”  حبشــي”  “جبــل  مديريتــي  علــى  واالحصائيــات  األرقــام  باقــي  وتوزعــت   -
جانــب  إلــى  بالغــا  رجــا  و)18(  مســنين  و)8(  نســاء  و)3(  أطفــال   )6( موزعيــن  قتيــاً   )35( بواقــع 
لألولــى،  بالنســبة  بالــغ  و)14( رجــل  مســنين  امــرأة ورجليــن  و)15(  )16( طفــل  بينهــم  )47( جريحــا 
إلــى  بالغيــن، إضافــة  نســاء ومســن واحــد و)9( رجــال  أطفــال و)8(   )4( بينهــم  قتيــاً   )22( وإجمالــي 
الثانيــة. فــي  بالغيــن  بيــن )13( طفــا و)6( نســاء ومســن واحــد و)4( رجــال  موزعيــن  )24( جريحــاً 
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نماذج للوقائع :

ويحــاول التقريــر تســليط الضــوء علــى وقائــع االنتهــاكات المختلفــة التــي يتعــرض لهــا 
ســكان المناطــق العالقــة فــي “تعــز” المدينــة والريــف، والتــي توزعــت علــى المناطــق التابعــة 
لمديريــات  )صالــة، القاهــرة، المظفــر، جبــل حبشــي، مقبنــة، التعزيــة، صبــر المــوادم(.    

فــي يــوم الخميــس 4 أغســطس ســنة  2016 وفــي حــدود الســاعة 6:15 مســاًء ، وفــي 
حــي الزهــراء أحــد األحيــاء الشــرقية لمدينــة تعــز أصيــب مواطــن 39 ســنة   بطلــق 
ــن  ــة م ــت الرصاص ــفى ، اطلق ــى المستش ــا إل ــى أثره ــعف عل ــرى أس ــه اليس ــي قدم ــاريٍ ف ن
اتجــاه معســكر األمــن المركــزي الــذي يتمركــز فيــه قناصــة مســلحي جماعــة الحوثــي. 

تقــول زوجــة )ع س ص( 28 ســنة لمنظمــة رايتــس رادار : فــي ذلــك اليــوم كان زوجــي 
ــي حــي  ــن ف ــزل الكائ ــى المن ــة إل ــي وســط المدين ــة ف ــكان عمل ــداً مــن م ــي )س . ح ( عائ وهب
ــن  ــع للزبائ ــا البضائ ــل فيه ــرة يحم ــل صغي ــة نق ــع بعربي ــل البضائ ــراء ، زوجــي كان ينق الزه
والمتســوقين وهــذا العمــل هــو مصــدر رزقــه الوحيــد ومنــه ينفــق علــى جميــع أفــراد 
ــي  ــن مســلحي الحوث ــاص م ــة قن ــب بطلق ــزل أصي ــى جــوار المن ــا وصــل إل األســرة .. وعندم
ــة  ــى الشــرق مــن حــي الزهــراء، الطلق ــع إل ــي معســكر األمــن المركــزي الواق ــن ف المتمركزي
ــعافه  ــم إس ــذ وت ــة الفخ ــف عضل ــن خل ــت م ــام وخرج ــن األم ــرى م ــه اليس ــي قدم ــه ف أصابت
إلــى مستشــفى الثــورة وتلقيــه العــاج ، كان يومــاً مشــئوماً علينــا ، وحينمــا أتذكــر تلــك 
ــة  ــن قدم ــزارة م ــرج بغ ــدم يخ ــرت وال ــة وحض ــن اإلصاب ــي م ــاح زوج ــا ص ــة حينم اللحظ
ــي. ــاً ل ــه صــار مرعب ــذي أصيــب في ــك المــكان ال ــى ذل ــي الذعــر والخــوف وحت اإليســر ينتابن

فــي   2017 األول/ديســمبر  كانــون   12 الخميــس  يــوم  صبــاح    8:00 الســاعة  عنــد 
ــة  ــلحي جماع ــة لمس ــة التابع ــت القناص ــز ، قتل ــة تع ــرب مدين ــي غ ــل حبش ــن جب ــة العني قري
أثنــاء  ســنة    55 العمــر  مــن  يبلــغ  مواطنــاً   ، العنيــن  جبــل  فــي  المتمركزيــن  الحوثــي 
القناصــة  واصابــة   ، امــرأة  جثمــان  لدفــن  القريــة  مقبــرة  فــي  آخريــن  مــع  تواجــده 
والدهــا. اســعاف  محاولتهــا  أثنــاء  ســنة    28 العمــر  مــن  البالغــة  الرجــل  ابنــة  أيضــاً 

تقــول المــرأة المصابــة )ن. ع. ع. م( الحــاج  28 ســنة لمنظمــة رايتــس رادار : “فــي 
كان   ،2017 الثاني/ينايــر  كانــون   12 الموافــق  الثامنــة صباحــاً  الســاعة  الخميــس  يــوم 
المتوفيــات  النســاء  إحــدى  لدفــن  القريــة  أهالــي  برفقــة  العنيــن  قريــة  مقبــرة  فــي  أبــي 
فــي القريــة ، وبينمــا كان واقفــاً مــع أهالــي القريــة أثنــاء حفــر القبــر أصابتــه طلقــة أحــد 
جبــل  أعلــى  الجبيريــة  تبــة  فــي  والمتمركزيــن  الحوثــي  لجماعــة  التابعيــن  القناصيــن 
قلبــه”. واخترقــت  صــدره  فــي  والــدي  الرصاصــة  اصابــت   ، للقريــة  المقابــل  العنيــن 

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2022 79

اليمن: تعز..الحصار المميت



تفرقــوا وتركــوه  والــدي علــى األرض  أثنــاء ســقوط  المواطنيــن  “مــن خــوف  وتواصــل: 
وتصيــح  المقبــرة  مــن  تهــرب  وهــي  النــاس  شــاهدت  اســتهدافهم،  مــن  خوفــاً  لوحــدة 
وفــور  وأســعافه،  والــدي  آلخــذ  أذهــب  أن  فقــررت  الحوثيــون،  قنصــه  والــدي  بــأن 
منــه محاولــة  اقتربــت  المقبــرة  والــدي وســط  فيــه  أصيــب  الــذي  المــكان  إلــى  وصولــي 
رجلــي”. فــي  بطلقــة  وأصابنــي  النــار  عليــا  أطلــق  القنــاص  لكــن  واســعافه  ســحبه 

وتضيــف: “كان والــدي يلفــظ أنفاســه األخيــرة والــدم ينــزف مــن صــدره، وأنــا ملقــًى إلــى 
جــواره والــدم ينــزف مــن رجلــي، وكنــت أصيــح بأعلــى صوتــي، ولــم يتجــرأ أحــد مــن 
االقتــراب منــا خوفــاً مــن أن يســتهدفه قناصــة الحوثــي الذيــن اســتمروا فــي إطــاق الرصــاص، 
ــا  ــح فيه ــت أصي ــي كن ــة الت ــر اللحظ ــا أتذك ــي، وكلم ــي حيات ــاً ف ــوأ يوم ــوم أس ــك الي ــد كان ذل لق
وأنــا أشــاهد أبــي يلفــظ أنفاســه اٍألخيــرة، يــكاد أن يغمــى عليــا مــن شــدة هــول الفجيعــة”.

ــائق  ــرأة وس ــت ام ــاً أصيب ــاعة 7:30 صباح ــر 2017م الس ــون الثاني/يناي ــخ 12 كان ــي تاري ف
ــى  ــن أعل ــي المتمركزي ــة الحوث ــلحي جماع ــاص مس ــات رص ــا بطلق ــت تقله ــي كان ــيارة الت الس
جبــل العنيــن الواقــع فــي جبــل حبشــي وذلــك أثنــاء مــرور الســيارة بطريــق جبلــي منحــدر فــي 
قريــة العنيــن وهــي احــدى القــرى الواقعــة ضمــن المناطــق العالقــة بالقــرب مــن خــط التمــاس.

ســائق الســيارة )ع ح ع( 55 عامــاً روى لفريــق منظمــة رايتــس رادار تفاصيــل الواقعــة قائــاً: 
ــي  ــود ف ــم أع ــدة ث ــوق هج ــى س ــي إل ــن قريت ــيارتي م ــرك بس ــاح وأتح ــو الصب ــي أصح “كعادت
نفــس اليــوم ، أنقــل بســيارتي ركاب مــن القريــة والقــرى المجــاورة الراغبيــن فــي شــراء بعــض 
األغــراض والحاجيــات ألســرهم، وفــي ذلــك اليــوم الســاعة 7:30 صبــاح الخميــس، وأنــا أســير 
ــن الرصــاص  ــل م ــا بواب ــن تفاجأن ــة العني ــي قري ــي ف ــدر جبل ــي منح ــون ف ــوع صال ــيارتي ن بس
يســتهدف الســيارة مــن اتجــاه رأس جبــل العنيــن الــذي يقع تحت ســيطرة مســلحي جماعــة الحوثي.

بصعوبــة،  الســيارة  توقيــف  حاولــت  الــركاب،  صــوت  حينهــا  “ســمعت  ويواصــل: 
فــي  الجبــل،  أســفل  إلــى  وتتدحــرج  الطريــق  عــن  تخــرج  أو  الســيارة  تنقلــب  أن  خفــت 
تتوقــف  لــم  الرصــاص  الســيارة ورشــقات  إيقــاف  أحــاول  العصيبــة وأنــا  اللحظــات  تلــك 
 ، رصــاص  بطلقــات  أنــا  أصبــت  ثــم   ، جــواري  إلــى  كانــت  امــرأة  أصيبــت  علينــا، 
بالدمــاء، حينهــا أغمــي علــّي وفقــدت الســيطرة علــى الســيارة. أصبــح جســمي مضرجــاً 

حتــى اصطدمــت بصخــرة  التدحــرج  فــي  الســيارة  اســتمرت  فقــد  الســائق  إلفــادة  وطبقــاً 
ــام  ــه أم ــن مع ــو وم ــل وكان ه ــفل الجب ــى أس ــم إل ــوت به ــف هللا له ــدارك لط ــوال ت ــا ول أوقفته
مــوٍت محقــق، الفتــاً إلــى أن عــدد مــن ســكان القريــة المجــاورة حضــروا فــي الحــال إلــى 
أالكتــاف حتــى وصلــوا  علــى  إســعافهم حمــاً  ثــم  المعاكــس ومــن  االتجــاه  مــن  المــكان 
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إلــى قريــة “جوريــة” بعــد قرابــة ثــاث ســاعات ومنهــا اســتقلوا ســيارة صــوب مدينــة 
تعــز، التــي لــم يتمكنــوا مــن الدخــول إليهــا بســبب رفــض الحوثييــن الســماح لهــم بذلــك.

لكنهــم  اســعافنا  ومنــع  بإصابتنــا  الحوثيــون  يكتــف  “لــم  قائــاً:  ويضيــف   
توقفــت  الــذي  المــكان  إلــى  ووصلــوا  العنيــن  قريــة  علــى  ســيطروا  أن  بعــد 
الوحيــد. دخلــي  مصــدر  كانــت  التــي  ســيارتي  بتفجيــر  قامــوا  الســيارة،  فيــه 

ــة  ــمال مديري ــز وش ــرب تع ــة غ ــرى العالق ــدى الق ــي إح ــكن ف ــنة يس ــن 55 س )ن ا ع( مواط
مــن  أخــرى  صــورة  تفاصيــل  رادار  رايتــس  لمنظمــة  اآلخــر  هــو  روى  حبشــي  جبــل 
المعانــاة قائــاً: “رغــم أن القريــة التــي أعيــش فيهــا والقــرى المجــاورة عالقــة فــي أعالــي 
ــا  ــى قران ــرب إل ــت الح ــك وصل ــع ذل ــة وم ــي ومقبن ــل حبش ــن جب ــة بي ــة الواقع ــلة الجبلي السلس
ــة”. ــراف المتنازع ــن األط ــة بي ــاً عالق ــال أيض ــي الجب ــة ف ــا عالق ــب كونه ــى جان ــارت إل وص

وتابــع: “كنــا ســابقاً قبــل الحــرب نمــر عبــر الطريــق الترابــي الــذي يصلنــا إلــى الخــط 
ــي  ــن ســوق هجــدة وف ــا م ــع حاجاتن ــب جمي ــا نجل ــدة ، وكن ــز والحدي ــن تع ــط بي االســفلتي الراب
بدايــة ســنة  2017 أغلقــت جماعــة الحوثــي علينــا وعلــى القــرى المجــاورة الطريــق الترابــي 
الــذي يصلنــا إلــى الخــط االســفلتي وســوق هجــدة، وصرنــا ننقــل جميــع مــا نحتــاج مــن مــواد 
غذائيــة وغيرهــا ونســعف مرضانــا علــى األكتــاف ونقطــع مســافات طويلــة مشــياً علــى االقــدام”.

ويواصــل: “أصبحنــا مجبريــن علــى المــرور عبــر جبــال شــاهقة وطــرق وعــرة حتــى نصــل إلــى 
الخــط الترابــي الواقــع فــي قريــة جوريــة بني عيســى، ونســتغرق مــدة ال تقل عن 3 ســاعات لقطع 
تلــك المســافات مشــياً علــى االقــدام، ثــم بعدها ننتقل بالســيارة  إلى مدينه تعز لمســافه تســتغرق منا 
3 ســاعات إضافية حتى أن بعض المرضى فارقوا الحياة بســبب وعورة الطريق وبعد المســافة”.

وتطــرق الشــاهد إلــى قصــة شــخص يدعى “عبدهللا الســال” والــذي قال أنه توفي وهــو في طريق 
عودتــه إلــى القريــة نتيجــة اإلعيــاء والتعــب الذي أصابه جراء الســير مشــياً على األقدام لمســافات 
طويلــة، مرجعــاً الســبب إلــى قيــام جماعــة الحوثــي بإغــاق الممــر الوحيــد المــؤدي إلــى القريــة 
أمــام كآفــة وســائل النقــل، وإجبــار األهالــي على الســير مشــياً على االقــدام للوصول إلــى منازلهم.

واسترســل قائــاً: “اســتمر عبــدهللا الســال فــي الســير مشــياً علــى االقــدام حتــى وصــل منتصــف 
ــذي  ــكان ال ــى الم ــرعة الحضــور إل ــم س ــب منه ــأوالده يطل ــب واتصــل ب ــه التع ــق فأنهك الطري
توقــف فيــه كــي يســعفوه، فذهبنــا نحــن وأوالده وحملنــاه علــى اكتافنــا واتجهنــا نحــو ســوق هجــدة، 
ــا للعــودة  ــا مــن المــرور، فاضطررن ــا نقطــة تفتيــش تابعــة لمســلحي الحوثــي ومنعتن فاعترضتن
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مــن طريــق أخــرى باتجــاه قريــة جوريــة التــي وصلناهــا بعــد 3 ســاعات مشــياً علــى االقــدام”.

عبــر  تعــز  مدينــة  إلــى  جوريــة  قريــة  ســكان  أحــد  بســيارة  الســال  نقلنــا   “ وأضــاف: 
وال  الطريــق،  منتصــف  فــي  الحيــاة  فــارق  لكنــه  الوعــرة،  الفرعيــة  الطــرق  إحــدى 
الرجــل  أشــاهد  كنــت  وأنــي  خصوصــاً  حياتــي  فــي  اليــوم  ذلــك  أنســى  أن  يمكــن 
لــه”. شــيء  فعــل  عــن  عاجزيــن  ونحــن  األخيــرة  أنفاســه  وينــازع  يتألــم  وهــو 

قريــة  فــي   2017 الثاني/ينايــر  كانــون   12 الخميــس  يــوم  الســاعة 11:00 صبــاح  فــي 
ــة )عهــود محمــد ( 15 ســنة  برصاصــة  ــت الطفل ــل حبشــي، قتل ــة  جب )وهــر( التابعــة لمديري
قناصــة مســلحي جماعــة الحوثــي المتمركزيــن فــي جبــل حصــن الكافــر ..يقــول )م  م ح( 
ــام  ــزل أم ــي المن ــود ف ــي عه ــت ابنت ــوم كان ــك الي ــي ذل ــس رادار، ف ــة رايت ــنة  لمنظم 42  س
ــي  ــي ف ــة الحوث ــلحي جماع ــة مس ــز قناص ــاه تمرك ــن  اتج ــة م ــة ناري ــا طلق ــخ وأصابته المطب
جبــل حصــن الكافــر المقابــل لقريتنــا ، أصابتهــا الطلقــة فــي الــرأس ، قمنــا بإســعافها بالســيارة 
مــن القريــة ومــع ذلــك اســتمر مســلحي الحوثــي فــي إطــاق الرصــاص علــى الســيارة .

فــي صبــاح ذلــك اليــوم تحديــداً أغلــق مســلحوالحوثي الطريــق الوحيــد الرابــط   -
بيــن قريــة “وهــر” والطريــق االســفلتي بمنطقــة الرمــادة مديريــة جبــل حبشــي، وقامــوا 
والمنفــذ  الخــط  علــى  المطلــة  التبــاب  فــي  القناصيــن  ونشــروا  فيــه  األلغــام  بزراعــة 
الوحيــد لقريــة وهــر والقــرى المجــاورة لهــا، ممــا اضطــر والــد “عهــود” والمســعفين 
ــة. ــاة الطفل ــاذ حي ــز إلنق ــة تع ــى مدين ــول إل ــة الوص ــه بغي ــاً بديل ــلكوا طريق ــى أن يس ــه إل مع

وبحســب والــد الطفلــة فــإن طريــق )الكســاس- العجــف( رغــم خضوعهــا لبعــض اإلصاحــات 
مــن قبــل األهالــي وإعــادة تهيئتهــا كبديــل للطريــق المغلقــة فقــد كانــت خيارهــم الوحيــد للوصــول 
إلــى مدينــة تعــز المحاصــرة وإنقــاذ حيــاة فلــذة كبــده، وعنــد وصولهــم إلى الجــزء الخاضــع لعملية 
اإلصــاح فــي منطقــة “الكســاس”، توقفــت بهــم الســيارة، فاضطــروا إلــى حمــل الطفلــة وتكملــة 
المشــوار مشــياً علــى األقــدام، حتــى وصلــوا إلــى الجانب األخــر من الخــط ذاته في قريــة العجف.

واختتــم األب المفجــوع حديثــه بالقــول: “أخذنــا ســيارة أخــرى وحاولنــا جاهديــن الوصــول 
قبــل  الطريــق  فــي  الحيــاة  فارقــت  ابنتــي  لكــن  تعــز،  فــي مدينــة  أقــرب مستشــفى  إلــى 
وصولنــا إلــى المدينــة، وكان ذلــك اليــوم هــو األســوأ بالنســبة لــي، لقــد شــاهدت ابنتــي 
تحتضــر، والــدم ينــزف مــن رأســها ونحــن نســابق المــوت ونحــاول الوصــول بهــا إلــى 
ــق”. ــي منتصــف الطري ــا ف ــا وســلمت روحه المستشــفى إلنقاذهــا، لكــن المــوت كان أســرع من
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وعنــد تمــام الســاعة 4:00 مســاء يــوم الجمعة 8 كانــون الثاني/يناير 2016 أصيــب الطفل )بال 
محمــد فرحــان الشــرعبي( 11 ســنة ، فــي حــي الزهــراء شــرق مدينــة تعــز ، بطلــق نــاري أطلقها 
قناصــة مســلحي جماعــة الحوثي المتمركزين في مبنــى القصر الجمهوري المقابل لحي الزهراء .

المنــزل  أمــام  بــال  ولــدي  كان  رادار:  رايتــس  لمنظمــة  بــال  الطفــل  والــدة  قالــت 
بحــي الزهــراء يقطــف مــن ثمــار شــجرة )الديمــان( المنتشــرة فــي الحــي، اطلــق عليــه 
الجهــة  فــي  الجمهــوري  القصــر  مبنــى  مشــارف  فــي  المتمركــز  الحوثــي  قنــاص  النــار 
ــم .  ــر العظ ــى كس ــن أدت إل ــاعده األيم ــي س ــه ف ــراء ، واصاب ــي الزه ــرقية لح ــة الش الجنوبي

ــن  ــا م ــا كلن ــم خرجن ــال، ث ــي الح ــال ف ــي ب ــراخ ابن ــاص وص ــة القن ــمعنا طلق ــف :”س وتضي
المنــزل، وصحــت بأعلــى صوتــي حينمــا شــاهدت إبنــي ملقــي تحــت شــجرة ) الديمــان( والــدم 
ــا بإســعاف  ــي وقمن ــن ســمعوا صوت ــران الذي ــا خــرج بعــض الجي ــن ســاعده ، وبعده ــزف م ين
إبنــي إلــى مستشــفى الروضــة، حيــث أجــرى األطبــاء لــه العمليــات الازمــة، غيــر أن اإلصابــة 
كانــت قويــة وتســببت بكســر عظــم الســاعد إلــى عــدة أجــزاء، وأصيــب بإعاقــة دائمــة”.

فــي الســاعة 5:30 مســاء يــوم الســبت 4 حزيران/يونيــو 2016 أصيــب الطفــل ســيف 
التابعــي  وهبــي 16 ســنة  فــي حــي الزهــراء شــرق مدينــة تعــز ، مــن قبــل القناصــة 
. المدينــة  شــرق  المركــزي  االمــن  معســكر  فــي  المتمركــزة  الحوثــي  جماعــة  لمســلحي 

نحــن   (  : رادار  رايتــس  لمنظمــة   ، ســنة    48 عمرهــا  ســيف  الطفــل  والــدة  تقــول 
الحــي  فــي  الســكن  خطــورة  برغــم  وزوجــي  وأطفالــي  أنــي  الزهــراء  فــي  نســكن 
لدينــا  وليــس  المــادي  وضعنــا  بســبب  آخــر  مــكان  إلــى  النــزوح  نســتطيع  ال  أننــا  إال 
. الحــي  مــن  االنتقــال  أردنــا  حــال  فــي  شــقة  إيجــار  تكاليــف  تحمــل  علــى  القــدرة 

ــة  ــى منطق ــت أرســلته إل ــي ســيف كن ــه ابن ــب في ــذي أصي ــوم ال ــي الي ــدة الطفلة:”ف وتواصــل وال
الشماســي لكــي يحضــر لنــا بعــض األغــراض مــن البقالــة لتحضيــر وجبــة العشــاء كــون 
ــور  ــة وف ــن البقال ــيف م ــدي س ــودة ول ــاء ع ــة، وأثن ــه بقال ــد في ــه ال يوج ــكن في ــذي نس ــي ال الح
وصولــه إلــى جــوار المنــزل اســتهدفه أحــد القناصــة التابعيــن لجماعــة الحوثــي المتمركــز فــي 
إحــدى نوبــات حراســة معســكر األمــن المركــزي المقابــل للحــي برصاصــة فــي إحــدى قدميــه.

وتضيــف: “ســمعنا صــوت الطلقــة وصــراخ ابنــي، فخرجــت مــن البيــت إلــى أمــام المنــزل وخرج 
بعــض الســكان المجاوريــن، وشــاهدت إبنــي ملقــًى علــى األرض والــدم ينزف من قدمه اليســرى، 
قمــت أنــا ووالــده والجيــران بإســعافه إلــى مستشــفى الثــورة ، وهنــاك أجريــت لــه عمليــة وتلقــى 
بعــض العاجــات، إال أنــه اليــزال يعانــي مــن اإلصابــة حتــى يومنــا هــذا وســببت لــه إعاقــة”.
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التوصيات :

إلى كافة أطراف النزاع:

ضمــان التطبيــق الصــارم لمبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني فــي كافــة العمليــات العســكرية.• 

ضمــان التقيــد واالنضبــاط واالحتــرام لكافــة القواعــد القانونيــة للقانــون الدولــي لحقــوق االنســان • 
وســريان تطبيقهــا إلــى جانــب قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني فــي تنفيــذ العمليــات العســكرية واألمنيــة.

اطــاق •  وقــف  إلــى  الهادفــة  البينيــة  االتفاقيــات  لكافــة  االحتــرام  لــزوم 
الســام. عمليــة  امــام  المجــال  إلفســاح  التوتــر  درجــة  خفــض  أو  النــار 

 : 
ً
إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا

حمايــة وتأميــن وصول المســاعدات اإلنســانية وجميع المــؤن واالحتياجات والبضائــع التجارية إلى مدينة • 
تعــز، وإزالــة كافــة العراقيــل والعوائــق التــي تحــول دون دخولهــا أو تزيد فــي كلفة وصولها إلــى المدينة، 
ومــن ذلــك وقــف كافــة اشــكال الجبايــات غيــر القانونيــة وصيانــة الطــرق لعبور ناقــات الشــحن الكبيرة.

اشــكال •  كافــة  ووقــف  تعــز  مدينــة  وإلــى  مــن  المســافرين  تنقــل  وحمايــة  تســهيل 
لســكان  المناطقــي  والتمييــز  التعســفية  اإلجــراءات  ومنــع  المبــررة  غيــر  التفتيــش 
الجنوبيــة. المحافظــات  مناطــق  فــي  العســكرية  التشــكيات  قبــل  مــن  تعــز  مدينــة 

تكثيــف الجهــود فــي إزالــة األلغــام المزروعــة فــي المناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا جماعــة الحوثــي.• 

إلى جماعة الحوثي المسلحة:

المســاعدات •  بدخــول  والســماح  تعــز،  مدينــة  ســكان  علــى  المفــروض  الحصــار  رفــع 
للمدينــة  الرئيســية  المنافــذ  عبــر  التجاريــة  والبضائــع  واالحتياجــات  والمــؤن  اإلنســانية 
القانونيــة. غيــر  الجبايــات  منــع  ذلــك  ومــن  والعوائــق  العراقيــل  اشــكال  كافــة  وانهــاء 

تعــز •  لمدينــة  والشــمالية  والغربيــة  الشــرقية  الرئيســية  االســفلتية  والخطــوط  المنافــذ  فتــح 
المســافرين  وانتقــال  بمــرور  والســماح  الحوثــي،  جماعــة  مســلحي  قبــل  مــن  المغلقــة 
الرئيســية. والطــرق  والمنافــذ  الخطــوط  تلــك  عبــر  تعــز  مدينــة  وإلــى  مــن  والبضائــع 

عناصــر •  زرعتهــا  التــي  والعبــوات  األلغــام  مختلــف  وإزالــة  األلغــام،  زراعــة  عــن  التوقــف 
األلغــام  خرائــط  وتســليم  ســيطرتها،  تحــت  الواقعــة  المناطــق  فــي  الحوثــي  جماعــة 
. الشــرعية  الحكومــة  إلــى  عليهــا  الســيطرة  فقــدت  التــي  المناطــق  فــي  زرعتهــا  التــي 

تســهيل دخــول المســاعدات اإلنســانية والبضائــع التجاريــة إلــى مدينــة تعــز ورفــع كافــة اشــكال العوائــق • 
ــة المعقــدة. والعراقيــل أمــام دخولهــا ومــن ذلــك اعمــال التفتيــش غيــر المبــررة واإلجــراءات الروتيني

تقرير صادر عن رايتس رادار      ||      لرصد انتهاكات حقوق االنسان للعام 2022 84

اليمن: تعز..الحصار المميت



إلى األمم المتحدة :

األطــراف •  كافــة  علــى  الضغــط  فــي  الدولــي  ونفوذهــا  ســلطاتها  اســتخدام 
شــامل. ســام  اتفــاق  إلــى  يفضــي  حــوار  فــي  والدخــول  الحــرب  لوقــف  المتنازعــة 

مدينــة •  علــى  حصارهــا  رفــع  علــى  الحوثــي  جماعــة  إلجبــار  الكافــي  الضغــط  ممارســة 
المســاعدات  ودخــول  الســكان  بمــرور  والســماح  األلغــام  زراعــة  عــن  والتوقــف  تعــز 
الرئيســية. منافذهــا  وعبــر  تعــز  مدينــة  وإلــى  مــن  التجاريــة  والبضائــع  اإلنســانية 

تكثيــف الجهــود الراميــة الــى إقنــاع جميع الشــركاء والمانحين لزيادة حجم المســاعدات اإلنســانية المقدمة • 
لليمــن، وعلــى األخــص مــن ذلــك مدينــة تعــز، بمــا يتناســب وحجــم الكارثــة اإلنســانية التــي تواجههــا.

فــي •  لاســهام  المزروعــة  األلغــام  إزالــة  إلــى  الهادفــة  والمشــاريع  البرامــج  دعــم 
اليمــن. فــي  الحــرب  خلّفتهــا  التــي  والمتفجــرات  األلغــام  اشــكال  كافــة  مــن  ألتخلــص 
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