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صدر هذا التقرير في الذكرى الثالثة الندالع الحرب األهلية في 
السلبية لهذه الحرب  اليمن، لتسليط الضوء على االنعكاسات 
والحصار الذي رافقها على حياة المدنيين، الذين تأثروا بشكل مباشر 
من موجات العنف والقصف المروع، أو بشكل غير مباشر من 
الحصار المميت، الذي كانت نتائجه السلبية أكثر تأثيرا وضراوة 
من تأثير الحرب ذاتها على المدنيين في كافة المناطق اليمنية.   

اندلعت الحرب باليمن في آذار )مارس( 2015 بعد أزمات سياسية 
متالحقة ومواجهات عسكرية متقطعة استمرت نحو 8 أشهر. 
وشهد اليمن منذ ذلك الحين حربا أهلية طاحنة بين االنقالبين 
من حركة أنصار هللا المسلحة المشهورة باسم )جماعة الحوثي( 
وقوات الرئيس الراحل على عبد هللا صالح من جهة، وبين قوات 
عبدربه  الرئيس  بقيادة  دوليا  بها  المعترف  اليمنية  الحكومة 
منصور هادي وقوات المقاومة الشعبية الموالية له من جهة أخرى.

وحاصرت القوات االنقالبية التابعة لجماعة الحوثي 
المدن  من  العديد  صالح،  هللا  عبد  وعلي 

بحصارهم  بدءا  تدريجي،  بشكل  اليمنية 
صعدة،  محافظة  في  دماج  لمنطقة 
الحوثي،  لجماعة  الرئيس  المعقل 
بمحافظة  مرورا  صيف2013،  في 
والتي   2014 صيف  في  عمران 
تالها بأسابيع قليلة سقوط العاصمة 
أيلول/  21 في  أيديهم  في  صنعاء 

التحرك  واستمر   .2014 سبتمبر 
الحوثيين  لالنقالبين  العسكري 

المحافظات،  اجتياح  نحو  وصالح 
الواحدة تلو األخرى باتجاه الجنوب، بدءا 

لمحافظة صنعاء،  المحاذية  ذمار،  بمحافظة 
وصلوا  حتى  وعدن  ولحج  إب  بمحافظة  مرورا 

المحويت  الغرب محافظات  اتجاه  وفي  تعز،  مدينة  الى حدود 
محافظة  وشماال  شبوة  محافظة  الشرق  وفي  والحديدة،  وحجة 
يعني  المحافظات  هذه  من  محافظة  أي  سقوط  وكان  الجوف. 
إخضاع سكانها بقوة السالح على االنصياع الكامل لتوجهات 
واقتصاديا، وممارسة حصار  فكريا وسياسيا  الحوثي،  جماعة 
مرير على هذه المحافظات لدرجة أن سكانها أصبحوا يعيشون 
سكانها. بعض  تعبير  حد  على  الجبرية(،  )اإلقامة  يشبه  بما 

الرئيس  حكومة  على  حصارا  أيضا  بيون  االنقال  وفرض 
ووضعوا  دوليا،  بها  المعترف  هادي،  منصور  عبدربه 
قبل  بصنعاء،  منزله  في  الجبرية  اإلقامة  تحت  هادي 
عدن.  الى  واالنتقال  قبضتهم  من  االفالت  من  يتمكن  أن 

الحكومة  لدعم  السعودية  بقيادة  العربي  التحالف  وتدخل 
الغارات  عبر   ،2015 آذار/مارس   26 في  اليمن  في  الشرعية 
لحظة،  أول  من  اليمنية  الجوية  القوات  حّيدت  التي  الجوية 
ما  وهو  تباعا،  اليمنية  والموانئ  المطارات  واستهدفت 
أكبر  مشكلة  وشكل  اليمن  على  الحصار  حدة  من  ضاعف 
التي  السلبية  االنعكاسات  لحجم  ذاتها،  الحرب  مشكلة  من 
اليمن. في  والخاصة  العامة  الحياة  على  عميق  بشكل  أثرت 

تواكبت الحرب األهلية في اليمن مع التدخل العسكري الخارجي 
ما  الى  أدى  السعودية،  بقيادة  العربي  التحالف  قوات  من 
قبل مسلحي جماعة  القاتل من  الحصار  يشبه 
أيضا،  التحالف  قوات  قبل  ومن  الحوثي 
الحيوية،  والمنشآت  المدن  من  للعديد 
لحياة  كبيرا  تهديدا  شكل  والذي 
اليمن وجعلهم يعانون  السكان في 
أنواع  أسوأ  سنوات  ثالث  منذ 
الذي ضاعف  الحصار اإلنساني، 
الخسائر البشرية والمادية عليهم، 
وانعكاسات  تداعيات  وأحدث 
حياتهم،  على  واسع  بشكل  سلبية 
الذين  عدد  ضحاياه  تجاوزت 
مباشر. بشكل  الحرب  في  سقطوا 

شّكال  اليمن  في  والحصار  الحرب  ان 
معا خطرا بالغا على حياة المدنيين اليمنيين 
تعرضهم  عبر  سواء  للموت،  عرضة  وجعلهم 
الحصار  عبر  أو  الجو  ومن  األرض  من  المدمرة  القتل  آلالت 
الضرورية  المواد  من  حرمانهم  في  تسبب  الذي  المميت 
والخدمات  والغذاء  الدواء  مقدمتها  وفي  األساسية،  والسلع 
الدخل. مصادر  من  حرمانهم  الى  باإلضافة  وغيرها،  العامة 

فشلت كل الجهود السياسية والمساعي الحميدة االقليمية والدولية 
اليمن،  في  الحرب  إليقاف  الماضية  السنوات  الثالث  خالل 

27000
قتيل، بينهم

15500
قتيل مدني
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للسيطرة  العسكرية  النزعة  المتحاربة  األطراف  على  وطغت 
أو  مباشر  بشكل  بينها  الصراع  دائرة  فاتسعت  األرض،  على 
محلية  جديدة  صراع  وقوى  أدوات  معها  تولدت  مباشر،  غير 
على األرض في إطار كل منها، بدعم إقليمي ودولي، وأصبحت 
األدوات المحلية تلعب دور )الحرب بالوكالة( وهو ما جعل من 
التوصل لحلول سياسية للحرب في اليمن أمر في غاية التعقيد.

صراع  مع  األرض  على  المتحاربة  المحلية  األطراف  تماهت 
األطراف الداعمة لها، حيث تدخلت قوات التحالف العربي لدعم 
القوات الحكومية، كما تدخلت إيران بدعم لوجستي لدعم جماعة 
اليمن، من  العسكري في  الحوثي، وهو ما وّسع دائرة الصراع 
حرب محلية محدودة، الى حرب إقليمية شديدة التعقيد، أسفرت 

عن فشل مهام اثنين من مبعوثي األمم المتحدة الى اليمن.

بإدارة  التحكم  عملية  بفرض  الخارجي  التدخل  وتسبب   
المتحاربة  األطراف  على  والسياسية  العسكرية  اللعبة 
محليا، كما ولّد طول أمد هذه الحرب قوى عسكرية صاعدة 
محليا،  المتحاربين  للطرفين  مناهضة  جديدة  بأجندة 
سياسية  مصالح  عن  بحثا  خارجية،  أطراف  من  بدعم 
واقتصادية داخل اليمن كما هو الحال في الجنوب اليمني.  

بانفصال  تطالب  مسلحة  قوات  اليمنية  الحرب  وأفرزت 
الذي  الجنوبي(  االنتقالي  )المجلس  بـ  ممثلة  الجنوب 
االمارات  من  مدعومة  نظامية  غير  عسكرية  قوات  يتبعه 
التحالف العربي، والتي  العربية المتحدة، وهي إحدى دول 
تعمل ضد حكومة الرئيس هادي في المحافظات الجنوبية 
المجلس  يسعى  كما  الحكومية،  السيطرة  ضمن  تعد  التي 
االنتقالي الى أن يكون البديل لسلطة الحكومة في الجنوب.   

المحلية  القوى  بين  الراهن  الصراع  تشّظى  لذلك  ونتيجة 
الشمال،  في  الحوثيون  االنقالبيون  أطراف:   3 الى  اليمن،  في 
االنتقالي  والمجلس  والوسط،  الجنوب  في  اليمنية  الحكومة 
وقوى  دول  وراءه  تقف  منهم  وكل  الجنوب،  في  االنفصالي 
بنسب  والسياسية  العسكرية  تحركاته  وتمول  تدعمه  إقليمية 
مدعومون  الحوثيين  االنقالبيين  أن  يعتقد  حيث  متفاوتة، 
السعودية  من  مدعومة  اليمنية  والحكومة  إيران،  من 
اإلمارات.  دولة  من  مدعوم  الجنوبي  االنتقالي  والمجلس 

وبعد مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد هللا صالح على يد 
المسلحين الحوثيين في 4 كانون أول )ديسمبر( 2017 نشطت 
عسكري  رابع،  طرف  صناعة  إلى  السعي  في  اإلمارات،  دولة 

السياسية  والقيادات  العسكرية  القوات  بقايا  من  وسياسي، 
فض  أن  بعد  صالح  هللا  عبد  علي  السابق  للرئيس  الموالية 
الحوثيين. االنقالبيين  مع  الشراكة  ـ  بأيام  مقتله  قبل  ـ  صالح 

وكانت القوات العسكرية الموالية لصالح، من وحدات الحرس 
الجمهوري السابق وكذا القوات الخاصة، خاضت مواجهات مسلحة 
مباشرة ضد المسلحين الحوثيين في شوارع العاصمة صنعاء، 
استمرت 4 أيام انتهت بإعالن الحوثيين مقتل الرئيس السابق علي 
صالح على أيدي مسلحيهم، في 4 كانون أول )ديسمبر( 2017.

للموالين  كبيرة  هزّة  الحوثيين  أيدي  على  مقتل صالح  وأحدث 
فض  عنها  نتج  اليمني  الصراع  في  جديدا  تحوال  أحدثت  له، 

)حزب  العام  الشعبي  المؤتمر  وحزب  الحوثيين  بين  الشراكة 
العربي  والتحالف  الحكومية  القوات  ضد  حربهم  في  صالح( 
صالح  عائلة  ألفراد  الكبيرة  الحوثية  المالحقات  مع  وبخاصة 
وأتباعه من القادة العسكريين والسياسيين، التي أعقبت مقتله، 
وهو ما أسفر عن بداية تشّكل لطرف رابع في الحرب اليمنية، 
للسكان. االنساني  الحصار  استمرار  مع  لالستمرار  المرشحة 

سلطة  ضعف  في  لها  المرافقة  واألزمات  الحرب  وتسببت 
الشمال  في  الحوثي  جماعة  مع  ومنازعتها  اليمن،  في  الدولة 
البيئة  توفير  في  أسهمت  والتي  الجنوب،  في  واالنفصاليين 
ممثلة  المسلح،  العنف  جماعات  نشاط  وتيرة  لرفع  المالئمة 
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اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  العرب،  جزيرة  في  القاعدة  بتنظيم 
في  المحافظات  من  العديد  في  )داعش(،  والشام  العراق  في 
الشمال والجنوب، من خالل العديد من العمليات اإلرهابية التي 
نفذتها خالل سنوات الحرب، أغلبها وقعت في محافظة عدن.  

خلّفت الحرب في اليمن والحصار المصاحب لها، أزمات كبيرة 
واألمنية  والصحية  والمعيشية  االقتصادية  النواحي  كافة  في 

وكان  وغيرها،  والحقوقية  واإلعالمية  والسياسية 
أبرز  من  األوجه  المتعدد  الشامل  الحصار 

المواطن  إيصال  التي تسببت في  األزمات 
أحدثه  لما  االختناق  حالة  الى  اليمني 
سلبية  انعكاسات  من  عليه  الحصار 
على كافة مناحي الحياة وضّيق عليه 
الحصار  وأصبح  الكريم  العيش  سبل 
ارتفاع  في  الرئيسية  األسباب  أحد 
السنوات  الثالث  خالل  الوفيات،  نسبة 

الماضية، بشكل مباشر أو غير مباشر.     

وكانت ثالث سنوات من الحرب اليمنية كفيلة 
أو  الدولة  لمؤسسات  الكامل  باالنهيار  بالتسبب 

الحوثيين  االنقالبيين  سيطرة  إثر  عليها،  السيطرة  فقدان 
أيلول/سبتمبر   21 في  للعاصمة صنعاء  اجتياحهم  مع  عليها 
عاصمة  عدن  مدينة  اتخاذ  الى  الحكومة  دفع  ما  وهو   2014
مؤقتة لها، رغم ضعف سيطرتها األمنية عليها، والسعي لبناء 
المركزي  البنك  نقل  فيها  بما  هناك،  للدولة  جديدة  مؤسسات 
عدن.  الى  صنعاء  العاصمة  من  الوزارات  مقار  وكذا  اليمني 

ووجهت العديد من المنظمات المحلية واالقليمية والدولية، وفي 
الدولية وبعض  العفو  مقدمتها هيومان رايتس ووتش ومنظمة 
وكاالت األمم المتحدة، اتهامات لمسلحي جماعة الحوثي وقوات 
التحالف العربي بقيادة السعودية بعدم االلتزام بقوانين الحرب 
وبالقانون الدولي اإلنساني الواجبة التطبيق في مثل هذه الحالة 
اليمنية، ومن هذه االتهامات، ُتهم تتعلق بفرض الحصار على 
اليمنية.   المحافظات  من  العديد  في  المدن  وعلى  السكان 

وذكرت انه شارك في فرض هذا الحصار بشكل 
أو بآخر كل من التحالف العربي الذي تقوده 
وكذا  اليمنية،  الحكومة  لدعم  السعودية 
السابق  وحليفهم  الحوثيين  االنقالبيين 
أن كل طرف  علي عبدهللا صالح، رغم 
أن  وأوضحت  لذلك.  ممارسته  نفى 
التحالف العربي يمارس منذ 26 آذار/
على  متقطعا  حصارا   2015 مارس 
حركة  وعلى  اليمنية  والمطارات  الموانئ 
من  عام  بشكل  والجوية  البحرية  المالحة 
اليمن، في حين يحاصر مسلحو جماعة  والى 
الحوثي وصالح مدينة تعز، وسط اليمن، منذ منتصف 
اجتياحهم  عند  عدن  محافظة  قبلها  وحاصروا   ،2015 العام 
في  منها  إخراجهم  وحتى   2015 آذار/مارس  منتصف  في  لها 
منتصف تموز/يوليو 2015، باإلضافة الى إسهامهم المباشر 
وغير المباشر في فرض الحصار الخانق على العديد من المدن 
والمحافظات التي تقع تحت سيطرتهم في شمال وغرب البالد.

 58000
جريح، بينهم 

35000
جريح مدني
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اعتمد هذا التقرير على الرصد الدائم من قبل الراصدين 
اغلب  في  المنتشرين  رادار  رايتس  لمنظمة  المحليين 
المحافظات اليمنية، واالستعانة بكافة المصادر الرسمية 
فيها  بما  األطراف،  لمختلف  التابعة  األخرى  المحلية 
المصادر الحكومية والحوثية والمجلس االنتقالي وحزب 
التجمع  العام )حزب صالح( وحزب  الشعبي  المؤتمر 

المنظمات  مصادر  الى  باإلضافة  لإلصالح،  اليمني 
اليمني. للشأن  المتابعة  أو  اليمن  في  العاملة  الدولية 

والتزم المعدون لهذا التقرير بالمعايير المهنية والتوازن 
الواردة  المعلومات  دقة  من  والتحقق  إعداده  في 
اليمن  في  الوضع  عن  واقعية  صورة  إلعطاء  فيه، 
موضوعي. بشكل  التقرير،  شملها  التي  الفترة  خالل 

منهجية التقرير
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تبلغ مساحة اليمن 555000 كيلو متر مربع ويبلغ عدد 
سكانه 28000000 )ثمانية وعشرون مليون( نسمة 
تقريبا، موزعون على 22 محافظة، 8 محافظات منها 
في الجنوب و14 في الشمال، حيث تقع نحو 75 في 
المائة من المساحة الجغرافية بالمحافظات الجنوبية، التي 
يقطنها نحو 25 في المائة من السكان، بينما يقطن أكثر 
من 75 في المائة من السكان في المحافظات الشمالية 
المساحة  من  المائة  في   25 مساحتها  تتجاوز  ال  التي 
االجمالية لليمن، وتأثرت نحو 80 في المائة من المناطق 
اليمنية باالنعكاسات السلبية للحرب الراهنة وما رافقها 
من حصار، كما تأثر منها أكثر من 95 من السكان أيضا. 

 3 خلّفت  الميدانية،  رادار  رايتس  لمصادر  وفقا 
من  قتيل   27000 نحو  اليمنية  الحرب  من  سنوات 
اليمنية،  المحافظات  عموم  في  والعسكريين  المدنيين 
الى  باإلضافة  األقل،  على  مدني  قتيل   15500 بينهم 
نحو 58000 جريح من المدنيين والعسكريين، بينهم 
هذه  خلفت  كما  األقل،  على  مدني  جريح   35000
متفاوتة، من  بإعاقات  2980 معاق  أكثر من  الحرب 
المدنيين والعسكريين، أغلبهم تعرضوا لحوادث انفجار 
األلغام األرضية التي زرعها مسلحو جماعة الحوثي في 
العديد من المحافظات والمناطق التي وصلوا اليها، وبلغ 
 3200000 من  أكثر  اليمن  داخل  في  النازحين  عدد 
الالجئين  عدد  وبلغ  ألف(  ومائتي  مليون  )ثالثة 

والمشردين خارج اليمن أكثر من 650000 )ستمائة 
وخمسين ألفا( والمخفيين قسريا أكثر من 750 شخصا، 
وعسكريين. وصحافيين  ونشطاء  سياسيين  أغلبهم 

المعتقلين  آالف  وجود  رادار  رايتس  رصدت  وفيما 
الحوثي  جماعة  سيطرة  تحت  الواقعة  المحافظات  في 
في  اإلماراتية  والقوات  الحكومة  سيطرة  تحت  أو 
السياسي  الحصار  جراء  اعتقلوا  الجنوبية  المحافظات 
اللجنة  قالت  الماضية،  السنوات  الثالث  خالل  الشديد 
اليمن  في  المعتقلين  عدد  ان  األحمر  للصليب  الدولية 
احصائية  ليس  الرقم  وهذا  معتقال،   11000 يتجاوز 
خالل  زيارتهم  استطاعت  لمن  وانما  المعتقلين،  لكافة 
فقط.   مدينتي صنعاء وعدن  في كل من   2017 العام 

ورصدت رايتس رادار تضرر أكثر من 26000 ألف 
منزل، بين تدمير كلي وجزئي، وتضرر أكثر من 6800 
مختلف  في  األضرار،  متفاوتة  وخاصة،  عامة  منشأة 
.2015 آذار/مارس  منذ   الحرب  جراء  القطاعات، 

وتعرضت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة الى 
أسوأ حملة قمع في اليمن من قبل الحوثيين في المحافظات 
المحافظات  في  لإلمارات  الموالية  والقوات  الشمالية 
الجنوبية، حيث تعرضت مقرات أكثر من 60 وسيلة 
إعالمية لالقتحام والنهب والمصادرة واإلغالق، وقتل 
الحوثيين. المسلحين  يد  على  أغلبهم  صحافيا،   24

امللخص التنفيذي
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في  الصحافيين  عشرات  الحوثي  جماعة  واعتقلت 
العاصمة صنعاء وبقية المدن التي تقع تحت سيطرتها، 
وال زال 16 منهم رهن االعتقال، بعضهم أمضى قرابة 
3 سنوات في معتقالتها، فيما اعتقل 3 من الصحافيين 
السيطرة  تحت  الواقعة  الجنوبية  المحافظات  في 
الحكومية، واضطر أكثر من 1000 صحافي وإعالمي 
الى النزوح ومغادرة موطن سكنه أو الى مغادرة اليمن، 
تفاديا لالختطاف واالخفاء القسري أو االعتقال أو القتل.

مسجدا   860 من  أكثر  الحوثي  جماعة  مسلحو  ودّمر 
وأصدروا  القرآن،  لتعليم  دينية  مدرسة   48 ونحو 
حكما باإلعدام ضد أحد أتباع الطائفة البهائية بصنعاء 

ثاني/ كانون   2 في  حيدرة،  كمال  حامد  وهو 
 6 مع  الحوثيون  اعتقله  الذي  يناير 

البهائية.  الطائفة  أتباع  من  آخرين 

لحمالت  صنعاء  وتعرضت 
من  إلفراغها  واسعة  اعتقاالت 
الصحافيين واإلعالميين المخالفين 
حين  في  الحوثي،  لجماعة 
العتقاالت  الصحافيون  يتعرض 
ومضايقات أيضا في المحافظات 

سلطة  تحت  تقع  التي  الجنوبية 
اإلماراتية. القوات  ونفوذ  الحكومة 

والناشطين  السياسيين  آالف  وتعرض 
المعارضين لجماعة الحوثي لالعتقال التعسفي 

بصنعاء خالل الثالث السنوات الماضية، أغلبهم من حزب 
التجمع اليمني لإلصالح.  باإلضافة الى حملة االعتقاالت 
الواسعة التي طالت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام 
مؤخرا، بعد مقتل مؤسسه ورئيسه على عبد هللا صالح، 
الحوثيين.   قبل  من   2017 أول/ديسمبر  كانون  مطلع 

طوعية  ومؤسسة  منظمة   391 نحو  تعرضت  كما 
بسبب  نشاطها  تعثر  الى  أو  لإلغالق  خيرية  وجميعه 
المضايقات والحصار الذي تعرضت له بشتى الوسائل 
العاصمة  في  الحوثيين  المسلحين  قبل  من  وبخاصة 
سيطرتها. تحت  الواقعة  المحافظات  وبقية  صنعاء 

وفي المحافظات الجنوبية التي تقع تحت سلطة الحكومة 
عدن  مقدمتها  وفي  اإلماراتية  للقوات  أمني  ونفوذ 

حضرموت، تعرض أكثر من 20 خطيبا لالغتيال في 
عدن وحدها وخطيب واحد في مدينة تريم بحضرموت، 
باإلضافة الى تعرض العديد من الناشطين والسياسيين 
لالعتداءات الشخصية واالعتداء على مقرات الصحف 
فيها.    واالعالميين  الصحافيين  من  العديد  واعتقال 

وفي الجانب الصحي تعرضت أكثر من 55 في المائة 
من المستشفيات والمراكز الصحية الى اإلغالق وتوقف 
الجوي  او  البري  القصف  بسبب  إما  الطبية،  خدماتها 
الذي طالها جراء الحرب أو بسبب الحصار والظروف 
وانعدام  األمنية  الظروف  مقدمتها  وفي  لذلك  المواكبة 
السيولة المالية لدفع الرواتب وانعدام األدوية والمستلزمات 
اضطرار  الى  باإلضافة  األسواق،  من  الطبية 
الكثير من الكادر الطبي الى مغادرة مناطق 
أخرى.    مناطق  الى  والنزوح  الحرب 

خالل  مقتل  في  التعليم  وأصيب 
حيث  الماضية،  السنوات  الثالث 
بشكل  التعليمية  العملية  تعّثرت 
وتعثر  المراحل،  كافة  في  كبير 
من   35% من  أكثر  في  التعليم 
الجامعية  والكليات  المدارس 
الدمار  جراء  والخاصة،  العامة 
نحو  طال  الذي  الجزئي  أو  الكلي 
ومنشأة  وجامعة  مدرسة   2231
تعليمية، أو جراء اقتحامها من قبل المسلحين 
وتحويلها الى ثكنات للمقاتلين أو استخدامها كمالجئ 
السياسي  الصراع  الى  باإلضافة  المدنيين.  للنازحين 
الذي تعرضت له العملية التعليمية في البالد واالنقسام 
والتربوية  التعليمية  السياسات  في  ذلك  رافق  الذي 
الحوثيين. االنقالبيين  وسلطة  الحكومة  سلطة  بين 

وأصابت هذه الحرب والحصار المصاحب لها، الحياة 
العامة والخاصة بالشلل شبه التام في اليمن، لتوقف شريان 
موجات  إثر  والمجاالت،  النواحي  مختلف  في  الحياة 
اليمني  المجتمع  التي عصرت  المضاد  العنف والعنف 
أو عبر الحصار المباشر وغير المباشر الذي يتعرض 
الجانب االقتصادي والصحي والتعليمي  اليمن، في  له 
وغيرها. والثقافي  واالنساني  واإلعالمي  والسياسي 
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أسهمت الحرب والحصار المرافق لها خالل السنوات 
باليمن  الطبية  الخدمات  تردي  في  الماضية  الثالث 
من  الكثير  في  تعثرها  والى  بل  المستويات  أدنى  الى 
المدن، وتسبب في وفاة اآلالف من المرضى اليمنيين، 
إثر تفاقم األمراض عليهم ولم يتمكنوا من التداوي أو 
الشاّقة  السفر  عمليات  وتسببت  حياتهم.  إلنقاذ  السفر 
وجهتهم  بلوغهم  قبل  المرضى  من  الكثير  وفاة  في 
األخيرة للعالج، سواء خالل السفر الداخلي أو السفر 
وطويلة  شاّقة  طرق  عبر  تمر  منها  وكل  الخارجي، 
معّبدة  وغير  وعرة  طرق  عبر  وأحيانا  المسافات، 
ومدن متباعدة وفي أغلبها يعبر المرضى المسافرون 
عبر مناطق نزاع مسلح خطرة على سالمة المرضى 
وعلى سالمة المرافقين لهم، السيما إذا كان المريض 
النزاع.  أطراف  ألحد  معارضا  له  المرافقين  أحد  أو 

الى  مدينة  من  واالنتقال  الحركة  تقتصر صعوبة  ولم 
األطباء  الى  ذلك  يمتد  بل  فقط  المرضى  على  أخرى 
فقد  أيضا،  الدولية  للمنظمات  التابعة  الطبية  والفرق 
العالمية  الصحة  لمنظمة  التابعة  الطبية  الفرق  شهدت 
خالل الشهرين األخيرين من العام 2017، الى صعوبة 
أكبر في الوصول إلى السكان في اليمن، إثر قلة عدد 
الجهات  مختلف  من  لها  الممنوحة  المرور  تصاريح 
الحوثية والحكومية، مع ازدياد عدد نقاط التفتيش في 
على  التفتيش  نقاط  عدد  بلغت  الرئيسة، حيث  الطرق 
الطريق العام بين صنعاء وعدن فقط 214 نقطة تفتيش 
الطريق. هذا  على  المسيطرة  األطراف  مختلف  من 

الغذائية  للمواد  الحاد  النقص  في  الحصار  وتسبب 
نقص  ظاهرة  وانتشار  مجاعة  بوادر  ظهور  لدرجة 
التغذية في العديد من القرى في محافظة الحديدة خالل 

الحصار الطبي
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الخدمات  وتدني  األدوية  وانعدام   ،2017 العام 
وهو  للحياة  الصحية  البيئة  توفر  وعدم  الصحية 
الوفيات من األمراض  ما أسفر عن ارتفاع نسبة 
وفي مقدمة ذلك الوفيات من انتشار وباء الكوليرا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية في اليمن في تغريدة 
لها في 14 شباط/فبراير 2018، أسفرت األزمة 
اليمنية وما رافقها من حصار عن سقوط 62000 
ضحية بين قتيل وجريح، وإغالق أكثر من 50 في 
المائة من المستشفيات والمرافق الصحية وأن 45 
في  مستمرة  الصحية  المرافق  من  فقط  المائة  في 
العمل، ويفتقر 16400000 )ستة عشرة مليونا 
وأربعمائة ألف( شخص لخدمات الرعاية الصحية.

وتسببت الحرب والحصار في اليمن في استنزاف 
سوءا  األمر  وازداد  فيه،  الصحي  القطاع  قدرات 
بعد قطع مرتبات أكثر من 30000 من العاملين 
باإلضافة  أكثر من عام،  الصحي منذ  القطاع  في 
في  الطبية  والمستلزمات  األدوية  توفر  ندرة  الى 
األخرى. الميدانية  المعوقات  وكذا  األسواق، 

وقال وزير الصحة العامة الدكتور ناصر محسن 
باعوم إن “الحرب التي شنتها ميليشيا جماعة الحوثي 
دّمرت نحو 45 بالمائة من المنشآت الصحية بين 
تدمير كامل وجزئي وعملت على تدهور كبير في 
اليمنية”.  المحافظات  عموم  في  الصحي  القطاع 

الغارات  إن  الحوثي  جماعة  مصادر  وقالت 
مرفقا   262 دّمرت  التحالف  لقوات  الجوية 
عليها،  تسيطر  التي  المحافظات  في  صحيا 
الحرب،  من  الماضية  السنوات  الثالث  خالل 
مدني،   14000 نحو  وفاة  عن  وأسفرت 
آخرين.  شخص   22000 من  أكثر  واصابة 

ان  عسكر،  محمد  االنسان  حقوق  وزير  وقال 
بحق  الحوثي  مليشيا  ارتكبتها  التي  “االنتهاكات 
المدنيين بلغت 13389 قتيل، بينهم 1353  طفال 
 27452 المصابين  عدد  بلغ  فيما  امرأة،  و842 
والمصابين   439 األلغام  زراعة  قتلى  وبلغ 
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أيلول/ من  الفترة  ونساء، خالل  أطفال  بينهم   1377
.”2018 شباط/فبراير  وحتى   2014 سبتمبر 

عن  كذلك  اليمن  في  والحصار  الحرب  واسفرت   
مليونا  عشرة  )سبعة   17800000 نحو  معاناة 
الغذائي  األمن  انعدام  من  شخص  ألف(  وثمانمائة 
وعشرين  )اثنين   22200000 من  أكثر  واحتياج 
االنسانية،  للمساعدات  شخص  ألف(  ومائتي  مليونا 
للمساعدة  ماسة  بحاجة  منهم  النصف  من  أكثر 

الدولية. المنظمات  لتقارير  وفقا  للحياة،  المنقذة 

انتشار  في  الصحي  الحصار  وأسهم   
وباء الكوليرا في اليمن خالل العام 

وفاة  في  تسبب  والذي   2017
كما  شخص،   2200 من  أكثر 
 1000000 من  أكثر  سجلت 
الكوليرا،  بمرض  اشتباه  حالة 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  وفقا 
من  أكثر  ان  أيضا  قالت  التي 
من  وأكثر  طفال   1800000

1100000 امرأة في اليمن يعانون 
من سوء التغذية الحاد، ومعرضون 

عدم  بسبب  الموت،  لخطر  كبير  بشكل 
حصول نحو 16400000 )ستة عشر مليون 

الطبية. الرعاية  خدمات  على  يمني  ألف(  وأربعمائة 

ازدادت  اليمن  على  المميت  للحصار  ونتيجة 
األمراض  أصحاب  وبخاصة  المرضى  معاناة 
والسكري  الكلوي  الفشل  مرضى  مثل  المزمنة، 
منهم  الكثير  يتعرض  والذين  وغيرها،  والسرطان 
على  قدرتهم  عدم  نتيجة  يوم،  كل  المحقق  للموت 
للحياة. المنقذة  الصحية  الرعاية  على  الحصول 

ويوجد في اليمن، أكثر من 60000 مريض بالسرطان، 
%12 منهم من األطفال، ال يستطيع أغلبهم الحصول 
على العالج من مركز االورام السرطانية بصنعاء، وهو 
مركز حكومي، يقع حاليا تحت إدارة جماعة الحوثي، 

حيث يعاني أغلب المرضى من صعوبة التداوي فيه، 
خشية تعرضهم للخطر من أتباع جماعة الحوثي، كما 
إثر  المرضى  استقبال  في  حاد  عجز  من  المركز  ان 
الوطني  المركز  مدير  وقال  السنوية.  ميزانيته  تعثر 
لعالج األورام بصنعاء الدكتور علي األشول “ال نمتلك 
مشاهدة  سوى  خيار  أي  لدينا  وليس  الكافية  األدوية 
العالج”.  غياب  بسبب  حياتهم  يفقدون  وهم  المرضى 

بالفشل  المصابين  اليمنية عدد  الطبية  المصادر  وتقدر 
يتلقون  كانوا  اآلالف،  بعشرات  اليمن  في  الكلوي 
مركزاً   28 في  الكلوي  الغسيل  خدمات 
في  الكبيرة  المدن  على  موزعون 
اليمن، غير أن أغلب هذه المراكز 
تقديم  عن  عاجزة  أصبحت 
خدماتها الطبية جراء الصعوبات 
األدوية.  توفر  وعدم  المالية 

من  الحصار  هذا  ويعد 
مخالفا  القانوني  المنظور 
المحلية  التشريعات  لكل 
 55 المادة  تقول  حيث  والدولية، 
“الرعاية  ان  اليمني  الدستور  من 
وتكفل  المواطنين  لجميع  حق  الصحية 
المستشفيات  مختلف  بأنشاء  الحق  هذا  الدولة 
تدمير  ويعد  فيها”.  والتوسع  الصحية  والمؤسسات 
من  فيها  العاملين  ومنع  استهدافها  أو  الطبية  المنشآت 
الدولي  القانون  منظور  من  جريمة  أعمالهم  مزاولة 
وأفراد  للمستشفيات  ان  على  يشدد  الذي  االنساني، 
الحروب.  فترة  خالل  خاصة  حماية  الطبية  الطواقم 

وتنص المادة 18 في اتفاقية جنيف الرابعة، الخاصة 
أوقات  في  المدنية  واألعيان  األشخاص  بحماية 
على  الهجوم  حال  بأي  يجوز  “ال  أنه  على  الحروب 
للجرحى  الرعاية  لتقديم  المنظمة  المدنية  المستشفيات 
أطراف  وعلى  النفاس،  والنساء  والعجزة  والمرضى 
األوقات”. جميع  في  وحمايتها  احترامها  النزاع 

55 % من 
المستشفيات توقفت عن تقديم 

الخدمات الطبية
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أكثر  من  أيضا  اليمن  في  التعليمية  العملية  تعد 
القطاعات التي تعرضت للضرر البالغ جراء الحرب 
والحصار، خالل السنوات الثالث الماضية، حيث 
تعّثر التعليم بشكل كبير في كافة المراحل  التعليمية.
طرفي  من  الرسمية  المصادر  من  العديد  ذكرت 
الحرب أن أكثر من %35 من المدارس والكليات 
إما  الطلبة،  أمام  العامة والخاصة أغلقت  الجامعية 
أو  التي طالتها  القصف  للدمار من عمليات  نتيجة 
بسبب اقتحامها من قبل المسلحين وتحويلها الى ثكنات 

للمقاتلين، أو استخدامها كمالجئ للنازحين المدنيين.
باإلضافة الى معانات  العملية التعليمية من الحصار 
وتعثر  بذلك،  تأثرت  التي  العامة  الخدمات  كبقية 
صرف رواتب المدرسين منذ حوالي سنتين، وانعدام 

الكتب المدرسية والمستلزمات الدراسية، فضال عن 
المخاطر األمنية التي تهدد حياة الطلبة أثناء حضورهم 
للمضايقات  المدرسين  تعرض  وكذا  للمدارس، 
منهم  منهم  المئات  وتعرض  األمنية،  والمالحقات 
مدرسا   683 أن  المصادر  وذكرت  لالعتقاالت. 
تعرضوا لالعتقال من قبل مسلحي جماعة الحوثي 
في صنعاء والمحافظات الخاضعة لها، باإلضافة الى 
تعرض عدد آخر لالعتقاالت والمضايقات من قبل 
السلطات المحلية في المدن الجنوبية ومدن أخرى.

التعليمية  العملية  في  التعثر  عمليات  وتباينت 
التي  أن  غير  اليمنية،  والمدن  المحافظات  بين 
أيضا  كانت  والحصار  بالحرب  أكثر  تأثرت 
مقدمة  وفي  التعليمية،  العملية  في  تضررا  أكثرها 
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المحافظات  أكثر  كانت  التي  تعز،  محافظة  ذلك 
قبل  من  المستمر  والحصار  بالحرب  تأثرا  اليمنية 
اليوم.    حتى   2015 صيف  منذ  الحوثيين  المسلحين 
وكان للصراع السياسي بين األطراف المتحاربة أيضا 
الجزئي،  بالشلل  وإصابته  التعليم  تعّثر  في  كبير  دور 
لما أسفر ذلك عن انعكاسات سلبية على عملية التعليم 
الحرب  رافق  حيث  الماضية،  لثالث  السنوات  خالل 

التعليمية  السياسات  أيضا في  انقسام  والحصار 
والتربوية بين سلطة الحكومة في عدن 

في  الحوثيين  االنقالبيين  وسلطة 
صنعاء، نتج عن ذلك سلطتان 

متناقضتان في إدارة العملية 
المراحل  التعليمية وبالذات 
اختبارات  تتطلب  التي 
العاصمة  من  مركزية 
اضطرت  والتي  صنعاء، 

الحكومة الى عمل اختبارات 
نظيرة لها من العاصمة المؤقتة 

ورافق  عدن،  مدينة  وهي  لها 
الثانوية  شهادات  إصدار  في  مشكلة  ذلك 

خارجا.    بها  واالعتراف  عليها  والمصادقة  العامة 
وقال تقرير أصدره مركز الدراسات واإلعالم التربوي، 
وهو مركز بحثي مستقل، في 8 شباط/فبراير 2018 
المعاهد  من  و60%  العام  القطاع  مدارس  “ثلثي  إن 
ألضرار  تعرضت  باليمن  والتقنية  والمهنية  الفنية 
كبيرة متفاوتة أخرجتها عن الخدمة خالل فترة الحرب 

الحوثي”. جماعة  مليشيا  فرضتها  التي  والحصار 
وكشف أن “%30 من الطلبة باتوا مهّجرين ونازحين، وأن 
%70 من المعلمين دون مرتبات منذ سنتين، و%32 من 
المدرسين أيضا باتوا مهّجرين أو نازحين داخليا أو خارجيا”.
وذكر أن نسبة المدارس التي تضررت جراء الحرب 
من  أكثر  في  الدراسة  تعليق  تم  حيث   ،43% بلغت 
1400 مدرسة خالل العام 2016 في كافة أرجاء اليمن، 
إثر تضرر نحو %78 منها أو اقتحام نحو 
%22 أخرى لالستخدام العسكري 
المدنيين.  النازحين  إليواء  أو 
الطفولة  منظمة  وكانت 
المتحدة  لألمم  التابعة 
أعلنت  )يونيسف( 
أول/ تشرين   19 في 
أن  الماضي  أكتوبر 
في  المتصاعد  العنف 
 2017 عام  خالل  اليمن 
من  أكثر  تدمير  إلى  أدى 
الوضع  وأن  مدرسة،   1600
حرمان  يهدد  اليمن  في  الخطير  األمني 
التعليم. في  حقهم  مواصلة  من  طفل   4500000
ووصفت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن، وهي 
اليمن  في  التعليم  مستقلة غير حكومية، وضع  منظمة 
شباط/ في  أصدرته  لها  بيان  في  وقالت  بالـ)كارثي(. 
فبراير المنصرم “ما لم يتم تدارك هذا الخطر فإن كلمة 
كارثي حيال وضع التعليم ستكون قليلة جدا على الوضع 

 35%
من المنشآت التعليمية 
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مستقبال”. العربية  والجزيرة  لليمن  والتنموي  االمني 
وقالت “ان اكثر من 3000000 طفال فقدوا حقهم في التعليم 
والعدد مرشح للتزايد ومئات المدارس تعرضت للتدمير 
الكلي او الجزئي نتيجة القصف من السماء واالرض”. 
وأوضحت ان االطفال المحظوظين الذين ال زالوا يذهبون 

الى المدارس ال يتلقون اكثر من درسين في 
احباط  عنه  نتج  االمر  وهذا  اليوم 

غالبية  نفوس  في  ويأس  شديد 
ان  الى  باإلضافة  االطفال، 

غالبية االسر لم تعد قادرة 
على توفير وجبة االفطار 
يتسبب  ما  ألطفالها 
اغماءات  حدوث  في 

التغذية  نقص  ومضاعفات 
الى  البعض  واضطرار 

الفصول  حضور  عن  الغياب 
المدرسة.  من  التسّرب  او  الدراسية 

وذكرت مصادر رسمية في وزارتي التربية 
والتعليم الحكومية والتابعة للحوثيين، لراصدي رايتس 
المدارس  له  تعرضت  الذي  الدمار  حجم  أن  رادار، 
والجامعات والمنشآت التعليمية في اليمن خالل الثالث 
ر  السنوات الماضية، بلغ نحو 2231 بين تدمير كلي وتضرُّ
تعليمية  منشأة   1214 منها  اليمن،  عموم  في  جزئي، 
ُدّمرت من قبل المسلحين الحوثيين، بينما 1017 منشأة 
دمرتها غارات قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية.
وأوضحت أن %33 على األقل من إجمالي عدد الطلبة 
المقيدين في مراحل التعليم االبتدائي واألساسي تعثروا 

حتى   2014 العام  نهاية  منذ  دراستهم،  مواصلة  في 
طالب.   1500000 بنحو  عددهم  يقدر  حيث  اليوم، 
ألحد  بصنعاء،  المتحدة  األمم  مكتب  في  مصدر  وقال 
في  تسببت  اليمنية  الحرب  ان  رادار  رايتس  راصدي 
حرمان قرابة ثالثة مليون طفل يمني من التعليم، حيث 
بلغ عدد الطالب الذين لم يلتحقوا بالمدارس 
منذ آذار/مارس 2015 حتى نهاية 
2017 نحو 2900000 طفل.
والحصار  الحرب  ودفعت 
والوضع المعيشي الصعب 
آالف األطفال من الطلبة 
الدراسة  عن  المنقطعين 
الى المشاركة في القتال في 
الصراع  طرفي  صفوف 
وبالذات لدى الطرف الحوثي 
رسميا  جماعته  مارست  الذي 
لألطفال  اإلجباري  التجنيد  عملية 
في المناطق التي تسيطر عليها بشكل واسع.
وتعد المدراس والجامعات من المنشآت واألعيان التي 
تحرم قوانين الحرب استهدافها، وفقا للبروتوكول األول 
االضافي التفاقية جنيف، الذي ينص على أنه “ال يجوز 
االنتقام”.   أو  للهجوم  هدفاً  المدنية  األهداف  تكون  أن 
تشمل  الحروب  أثناء  استهدافها  المحظور  واألعيان 
المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة 
وكل ما يهدف لخدمة األغراض المدنية ويشكل االعتداء 
على هذه المنشآت خطراً شديداً على السكان المدنيين.

 18000
سجين من 

مختلف األطراف 
المتحاربة.
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ــي اليمــن خــالل الثــالث  ــاة المعيشــية ف تعرضــت الحي
الســنوات الماضيــة لصعوبــات بالغــة، وصلــت حــد 
المجاعــة، جــراء تعــرض االقتصــاد اليمنــي ألكبــر 
عمليــة انهيــار فــي تاريخــه، بســبب الحــرب والحصــار 
المميــت، الــذي كان االقتصــاد اليمنــي أحــد أبــرز 
ــائل  ــبل والوس ــاع الس ــر انقط ــرين، إث ــاه المباش ضحاي
والمخاطــر الكبيــرة التــي تصاحب إيصــال البضائع الى 
مختلــف المــدن واألريــاف بســبب الحصــار المفــروض 
علــى بعضهــا مــن قبــل المســلحين الحوثييــن ومــن 
ــر.  ــض اآلخ ــى البع ــي عل ــف العرب ــوات التحال ــل ق قب
وتســببت الحــرب الراهنــة فــي حصــار اقتصــادي يعــد 
األســوأ فــي تاريــخ اليمن الحديــث، لتعدد أشــكاله وتنوع 
مخاطــرة، وانهيــار األســس والقواعــد التــي تحكــم 
ــالد،  ــي الب ــاري ف ــاط التج ــة والنش ــة االقتصادي العملي
باإلضافــة الــى التهديــدات األمنيــة التــي تتعــرض لهــا 
المنشــآت االقتصاديــة والعمليــة التجاريــة بشــكل عــام. 
ــآت  ــرا بالمنش ــارا كبي ــة دم ــرب الراهن ــت الح  وأحدث
ــة  ــآت العام ــاكن والمنش ــة والمس ــة والصناعي التجاري
المــدن  كافــة  فــي  التحيــة  البنيــة  وفــي  والخاصــة 
اليمنيــة التــي طالتهــا عمليــات القصــف األرضــي 
والجــوي أو شــملتها المواجهــات المســلحة بيــن القــوى 
بقــوات  المتحاربــة علــى األرض، ممثلــة  المحليــة 
االنقالبييــن الحوثييــن وقــوات علــي صالــح مــن جهــة 
والقــوات الحكوميــة والقــوات الشــعبية المؤيــدة لهــا 
ــة  ــوى الخارجي ــى الق ــة ال ــة أخــرى، باالضاف ــن جه م
الداعمــة للحكومــة ممثلــة بقــوات التحالــف العربــي 
الجويــة. الغــارات  عبــر  الســعودية،  تقــوده  الــذي 
ــه  ــذي فرضت ــري ال ــوي والبح ــدث الحصــار الج وأح
قــوات التحالــف العربــي والحصــار البــري الــذي 
ســلبية  انعكاســات  الحوثيــون  المســلحون  فرضــه 
ــى  ــاري وعل ــادي والتج ــاط االقتص ــى النش ــرة عل كبي
حركــة الســفر للمدنييــن أيضــا، وفــي مقدمتهــم رجــال 
ــرون  ــن يضط ــذا المرضــى الذي ــال وك ــال واالعم الم
للســفر الــى مــدن متباعــدة، وســط مخاطــر أمنيــة 
كبيــرة، جــراء المواجهــات والعمليــات العســكرية فــي 
الطــرق والمناطــق التــي يمــر فيهــا المســافرون بــرا.  

ويضطــر الكثيــر مــن المرضــى الــى الســفر الــى مــدن 
بعيــدة تتوفــر فيهــا مستشــفيات ال زالــت مفتوحــة أمــام 
الــى خــارج اليمــن للعــالج،  المرضــى، أو الســفر 
ــن ظــال يعمــالن بشــكل متقطــع  ــن وحيدي ــر مطاري عب
ــا،  ــا مطــاري عــدن، جنوب ــرة الحــرب، وهم خــالل فت
إغــالق  بعــد  شــرقا،  حضرمــوت،  فــي  وســيئون 
الجويــة،  الرحــالت  أمــام  اليمنيــة  المطــارات  بقيــة 
وهــي مطــارات صنعــاء والمــكال وســقطرى التــي 
ــز  ــي، ومطــارات تع ــف العرب ــل التحال ــن قب ــت م أغلق
والحديــدة، التــي أغلقــت مــن قبــل المســلحين الحوثييــن. 
وقــدرت زارة الصحــة التابعــة للحوثييــن فــي العاصمــة 
صنعــاء عــدد المرضى الذين تتطلــب حاالتهم المرضية 
ــف  ــن 95000 أل ــر م ــن بأكث ــى خــارج اليم الســفر ال
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مريــض وأن إغــالق المطــارات اليمنيــة يــؤدي إلى وفاة 
نحــو 32 مريــض يوميــا فــي كل المحافظــات اليمنيــة. 
العاملــة  الدوليــة  المنظمــات  مــن  العديــد  وحــّذرت 
ــورة  ــن خط ــرارا م ــن م ــال اإلنســاني باليم ــي المج ف
التدهــور المتســارع للوضــع اإلنســاني فــي اليمــن، 
وأن حالــة الصــراع العســكري القائــم فــي اليمــن رافقــه 
حصــار متعــدد األوجــه، لعــل أشــّده هــو الحصــار 
ــاة  ــى حي ــة عل ــه القاتم ــى بظالل ــذي ألق ــادي ال االقتص
أكثــر مــن 22000000 مواطــن يمنــي، أي مــا نســبته 
%80 مــن إجمالــي ســكان اليمــن، حيــث أصبحــوا 
ال يســتطيعون العيــش بــدون المســاعدات االنســانية. 
ان  اليمــن  فــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وقالــت 

للمــأوى  يحتاجــون  يمنــي   5400000
بمــا  األساســية،  المنزليــة  األدوات  أو 

والمجتمعــات  النازحيــن  ذلــك  فــي 
المضيفــة والعائديــن، حيــث تســبب 
الصــراع المســتمر منــذ 3 أعــوام 
مــن  المالييــن  إفقــار  علــى 
ــن  ــر م ــم أكث ــا فيه ــن، بم اليمنيي
ــر  ــون غي ــازح ال يزال ــي ن مليون
ــم.  ــودة لدياره ــى الع ــن عل قادري

المحلليــن  مــن  العديــد  وقــدر 
رايتــس  لراصــدي  االقتصادييــن 

الجانــب  فــي  الخســائر  رادار 
البنيــة  طالــت  التــي  االقتصــادي 

مليــار  و30   25 بيــن  لوحدهــا  التحتيــة 
التابعــة  التخطيــط  وزارة  قــدرت  بينمــا  دوالر، 
لالنقالبييــن الحوثييــن الخســائر االقتصادريــة بنحــو 
ــة  ــنوات الماضي ــالث الس ــار دوالر، خــالل الث 50 ملي
لليمــن.   والمتعــدد  الدائــم  والحصــار  الحــرب  مــن 
ــن  ــال اليمنيي ــال واألعم ــال الم ــن رج ــد م ــر العدي وذك
لراصــدي منظمــة رايتــس رادار أن أكثــر مــن نصــف 
عــدد المصانــع أو مــن قوتها التشــغيلية توقفت تماما عن 
العمــل، فيمــا انخفضت الطاقــة االنتاجية لبقيــة المصانع 
الــى أقــل مــن النصــف أيضــا، لتعثرهــا فــي الحصــول 
عــن المــواد الخــام والطاقــة والمــوارد وصعوبة تســويق 
المنتجــات، بســبب أزمــة الوقــود وارتفــاع التكلفــة 
ــراء  ــبب الحــرب والحصــار وأيضــا ج ــة، بس االنتاجي
المخاطــر األمنيــة العالية التي تواجــه العمال والموظفين 

والناقليــن والمســوقين للمنتجــات فــي األســواق المحليــة.
يواجهــون  واألعمــال  المــال  رجــال  أن  وأضافــوا 
ضغوطــا كبيــرة مــن قبــل المســلحين الحوثييــن فــي كافة 
المحافظــات والمناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، 
حيــث يتعرضــون فيهــا لالبتــزاز الدائــم تحــت مســميات 
مختلفــة، أحيانــا باســم الجمــارك وأحيانا باســم الضرائب 
وأحيانــا تحــت مســمى دعم المجهــود الحربــي وغيرها، 
باإلضافــة الــى العراقيل الكبيرة التــي تواجهها بضائعهم 
التــي تصــل اليمــن عبــر الموانئ، بســبب القيــود الكبيرة 
ــرض  ــا يع ــا، م ــف عليه ــوات التحال ــا ق ــي تفرضه الت
التجــار للخســائر الكبيــرة وعجزهــم عــن تحمــل األعباء 
ــات.  ــقف التوقع ــاوز س ــي تتج ــك والت ــن ذل ــة ع الناجم
اليمنييــن  وقــال أحــد أبــرز المصنعيــن 
نفكــر  نعــد  “لــم  رادار  لرايتــس 
علــى  حرصنــا  بقــدر  باألربــاح 
مســيرة  عجلــة  علــى  الحفــاظ 
نحــن  حيــث  للنــاس،  الحيــاة 
ــط  ــاج فق ــي االنت ــتمرون ف مس
للحفــاظ علــى مــوارد ماليــة 
للعمــال والموظفيــن وتوفيــر 
مصــادر عيــش لهــم، باإلضافة 
بالمســئولية  شــعورنا  الــى 
االجتماعيــة بضــرورة توفيــر 
للمســتهلكين،  أساســية  مــواد 
غذائيــة”. منتجاتنــا  أغلــب  ألن 
الشــركات  مــن  الكثيــر  أن  موضحــا 
ــى  ــرت ال ــالس أو اضط ــت لإلف ــة تعرض التجاري
تخفيــض عــدد موظفيهــا الــى النصــف أو تخفيــض 
ــى العــدد  ــاظ عل ــى النصــف للحف ــن ال رواتــب الموظفي
الكامــل للموظفيــن، بســبب أن الحركــة التجاريــة تأثرت 
كثيــرا بالحــرب ومــا رافقهــا مــن تدهــور أمنــي وانهيــار 
مؤسســات الدولــة وضاعــف ذلك التأثيــر أيضا الحصار 
الــذي تتعــرض لــه المــدن اليمنيــة مــن قبــل المســلحين 
العربــي.   التحالــف  قــوات  قبــل  مــن  أو  الحوثييــن 
وفــي تشــرين ثاني/نوفمبــر 2017 أعلنــت جماعــة 
تابعــة  بنكيــا  الحوثــي عــن إغــالق 4278 حســاباً 
للعديــد مــن مؤسســات القطــاع المختلــط، وإغــالق 
صناديــق الجهــات االقتصاديــة والوحــدات االقتصاديــة 
ــات  ــات والمؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــة لع التابع
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تــم  إنــه  اقتصاديــة  مصــادر  وقالــت  الحكوميــة. 
هــذه  مــن  مصادرتهــا  تــم  التــي  األمــوال  ترحيــل 
الحســابات إلــى أرصــدة البنــك المركــزي فــي صنعــاء، 
الحوثييــن.   المســلحين  ســيطرة  تحــت  يقــع  الــذي 
ــد آل  ــن محم ــدى اليم ــة ل ــة العربي ــفير المملك ــال س وق
ــه فــي حســابه بموقــع توتيــر فــي  ــده ل جابــر فــي تغري
4 آذار/مــارس 2018 ان “ميليشــيات الحوثييــن تقــوم 
بأخــذ الضرائــب علــى المصانــع والجمــارك والرســوم 
للمشــتقات  الــواردات وتخلــق ســوق ســوداء  علــى 
النفطيــة والغــاز وتحصــل علــى دخــل مــن ذلــك يصــل 
الــى أكثــر مــن 120 مليــار لاير يمنــي شــهريا، بينمــا 
ــن  ــي اليم ــن والعســكريين ف ــن المدنيي ــب الموظفي روات
لعــام 2014 ال تتجــاوز 70 مليــار لاير يمني شــهريا”.   
وذكــر تقريــر رســمي صــادر عن اللجنــة العليــا لإلغاثة 
ــي  ــي وعل ــة الحوث ــة ان مســلحي جماع ــع للحكوم التاب
ــب لـــ 65  ــة والنه ــداء والقرصن ــوا باالعت ــح قام صال
ســفينة منــذ بدايــة الحــرب حتــى نهايــة صيــف 2017 
ــدة،  ــاء الحدي كانــت تحمــل مســاعدات انســانية فــي مين
كمــا نهبــت أكثــر مــن 124 قافلــة مســاعدات، إضافــة 
لالعتــداء علــى 628 شــاحنة نقــل صغيــرة ومتوســطة.  
وقالــت منظمــة هيومــان ووتــش فــي تقريــر لهــا صــدر 
في 7 كانون أول/ديســمبر 2017 ان “ القيود الموســعة 
للتحالــف بقيــادة الســعودية علــى المســاعدات اإلنســانية 
والسلع األساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، 
ــالد”.  ــي الب ــانية ف ــة اإلنس ــور الكارث ــى تده ــؤدي إل ت
وأوضحــت أن التحالــف العربــي أغلــق جميــع موانــئ 
الدخــول لليمــن ردا علــى هجــوم بصــاروخ بالســتي 
علــى مطــار الريــاض بالســعودية فــي 4 نوفمبــر/
تشــرين الثانــي 2017، أطلقتــه قــوات الحوثي/صالــح، 
ــي أواخــر  ــود ف ــف بعــض القي ــف بتخفي ــام التحال ــم ق ث

تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، “ولكنــه الزال مســتمرا 
ــواردات  ــع ال ــن المســاعدات وجمي ــر م ــع الكثي ــي من ف
ــيطر  ــي يس ــئ الت ــوغ الموان ــن بل ــا، م ــة تقريب التجاري
عليهــا الحوثيــون، مــا يــؤدي إلــى أثــر غيــر متناســب 
وغيــر قانونــي علــى إتاحــة الســلع األساســية للمدنييــن”. 
ونفــى التحالــف العربــي فــرض أي حصــار علــى 
ــد  ــواء أحم ــمه الل ــابق باس ــدث الس ــا للمتح ــن، وفق اليم
ــر  ــريناألول/ أكتوب ــي 25 تش ــال ف ــذي ق ــيري، ال عس
2016 “ال يوجــد حصــار علــى اليمــن.. ثمــة مراقبــة 
ــي، القانــون البحــري، والقانــون  بحســب القانــون الدول
ــذي يعنــي  الجــوي. المراقبــة تختلــف عــن الحصــار ال
الخــروج”.  أو  الدخــول  بإمكانــه  ليــس  كان  أيــا  أن 
وتحظــر قوانيــن الحــرب والقانــون الدولــي اإلنســاني، 
الهجمات المتعمدة والعشــوائية على المدنيين والهجمات 
ــن  ــى المدنيي ــبة عل ــر متناس ــبب أضــرارا غي ــي تس الت
وتحظــر  المتوقعــة.  العســكرية  بالمكاســب  مقارنــة 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والقانــون الدولــي االنســاني 
علــى األطــراف المتحاربــة شــن هجمــات علــى منشــآت 
وأعيــان ال غنــى عنهــا للســكان المدنيين، مثــل المخازن 
ــئ. ــاه الشــرب، ومنشــآت الموان ــق مي ــة، ومراف الغذائي
ونصــت المــادة 54 مــن البروتوكــول األول اإلضافــي 
ضحايــا  بحمايــة  المتعلــق  جنيــف،  اتفاقيــات  إلــى 
المنازعــات الدوليــة المســلحة على أنه “يحظر اســتخدام 
أســلوب تجويــع المدنيين كأســلوب من أســاليب الحرب. 
ويحظــر مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان 
والمــوارد التــي ال غنــي عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن”.
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على  وصالح  الحوثي  جماعة  مسلحي  سيطرة  منذ 
العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014 تم اقتحام 
ومنظمات  السياسية  األحزاب  مقرات  من  العشرات 
المجتمع المدني، وفي مقدمة ذلك مقرات حزب التجمع 
اليمني لإلصالح، والجمعيات الخيرية المحسوبة عليه، 
ومنازل  له،  التابعة  المؤسسات  كافة  الى  باإلضافة 
الحكومة. في  وزراء  فيهم  بما  الحزب  مسئولي  كبار 
السياسية  لألحزاب  الحوثي  السياسي  القمع  وازداد 
ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، مع انطالق قوات 
التحالف العربي عملياتها العسكرية عبر الغارات الجوية 
في 26 آذار/مارس 2015، حين اعتقل مسلحو جماعة 

السياسيين  القادة  من  العشرات  الحوثي 
لحكومة  الموالين  والعسكريين 

هادي. منصور  عبدربه  الرئيس 
وكان في مقدمة هؤالء المعتقلين 
العليا  الهيئة  عضو  السياسيين 
لحزب  السياسي(  )المكتب 
محمد  محمد  اإلصالح 
قحطان، الذي اعتقل في بداية 
نيسان/إبريل 2015 وال زال 
اآلن،  حتى  مجهوال  مصيره 

وهل هو على قيد الحياة أم ال. 
المئات  اعتقال  الى  باإلضافة   

السياسيين  والنشطاء  الصحافيين  من 
العاصمة  في  اإلصالح  لحزب  الموالين 

صنعاء، ثم تلتها عمليات اقتحامات واعتقاالت في 
بقية المحافظات اليمنية التي اقتحمتها القوات الحوثية الحقا.
بإعدام  مسلحيها  قيام  بعد  الحوثي  جماعة  قامت  كما 
كانون   4 في  صالح  هللا  عبد  علي  السابق  الرئيس 
على  مماثلة  اعتقاالت  بحملة   2017 أول/ديسمبر 
قيادات  ضد  صنعاء  العاصمة  في  واسع  نطاق 
والذين  العام،  الشعبي  المؤتمر  صالح،  حزب  وأتباع 
مداهمات  حملة  الى  باإلضافة  بالمئات،  يقدرون 
لمقرات حزب المؤتمر ومصادرة كافة ممتلكاته وكذا 
المنظمات والمؤسسات التابعة له، بما فيها اإلعالمية.   

 وبلغت عدد حاالت االعتقاالت السياسية آالف الحاالت 
خالل  السنوات الثالث الماضية من قبل جماعة الحوثي، 
تم االفراج على عدد قليل جدا منهم، عبر عمليات تبادل 
محليين،  قبليين  ووسطاء  الحوثي  جماعة  بين  أسرى 
المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  مساعي   فشلت  فيما 
سراح  إلطالق  أحمد  الشيخ  ولد  اسماعيل  اليمن  الى 
الجانب  بين  أسرى  تبادل  عمليات  ضمن  المعتقلين 
الحكومي والجانب الحوثي، خالل فترة انعقاد مباحثات 
 .2016 العام  خالل  الكويت  دولة  في  اليمنية  السالم 
في  الدولي  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وأعلنت 
بيان لها بتاريخ 11 شباط/فبراير 2018 انها تمّكنت 
زيارات  إجراء  من   2017 العام  خالل 
والمعتقالت  السجون  من  للعديد 
صنعاء  في  الحوثي  جماعة  لدى 
عدن. في  الحكومية  والسلطات 
بتاريخ  لها  بيان  في  وقالت   
ان   2018 شباط/فبراير   11
المحتجزين  عدد  “إجمالي 
الدولية  اللجنة  زارتهم  الذين 
اليمن  في  األحمر  للصليب 
خالل العام الماضي )2017( 
ُمحتجزا”.  ألف   11 نحو  بلغ 
اإلعالن  يتم  رقم  أعلى  هذا  ويعد 
دولية  جهة  قبل  من  رسميا  عنه 
اليمن.  في  والمحتجزين  المعتقلين  لعدد 
ال  أنه  إال  الرقم  هذا  ضخامة  من  الرغم  وعلى 
بيان  إليهم حسب  الوصول  يتم  لم  زال هناك معتقلون 
الدولية  اللجنة  بعثة  رئيس  وقال  األحمر.  الصليب 
الزيارات  بأن  اعترافنا  “مع  فيت  ألكسندر  اليمن  في 
فال  إيجابي،  أمر  وعدن  صنعاء  في  أجريت  التي 
جميع  ونحّث  المزيد.  بذل  إلى  حاجة  هناك  تزال 
األطراف في اليمن على منح حق الوصول إلى جميع 
اليمن”.  في  الدائر  بالنزاع  تتعلق  المحتجزين ألسباب 
وحصلت منظمة رايتس رادار على إحصائية تقديرية 
اليمن خالل  المعتقلين في  لعدد  من مختلف األطراف 

الحصار السياسي
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آالف 
السياسيين 

تعرضوا لالعتقال من قبل 

الحوثيين 



الذين  عدد  بأن  تؤكد  الماضية،  الثالث  السنوات 
وكذا  الحوثي  جماعة  قبل  من  لالعتقال  تعرضوا 
معتقل،   18000 العدد  تجاوز  الحكومية،  السلطات 
على  اإلفراج  تم  الحوثي،  جماعة  سجون  في  أغلبهم 
عدد قليل جدا منهم، بينما ال زال البقية في المعتقالت.
في  معتقال   114 نحو  توّفي  أنه  المصادر  وذكرت   
سجون جماعة الحوثي تحت التعذيب، فيما توفي أعداد 
قوات  تديرها  حكومية  في سجون  المعتقلين  من  قليلة 
إماراتية في محافظتي عدن وحضرموت، جنوبي اليمن. 
وتفرض جماعة الحوثي حصارا شديدا على األحزاب 

السياسية وعلى منظمات المجتمع المدني، في العاصمة 
منذ  عليها  تسيطر  التي  المحافظات  بقية  وفي  صنعاء 
أيلول/سبتمبر 2014، أصاب هذه األحزاب بالضرر 
هذه  في  كامل  بشكل  السياسي  نشاطها  وأعاق  البالغ 
القمعية  والمالحقات  المضايقات  بسبب  المحافظات، 
لكل من يمارس أي نشاط سياسي ضد جماعة الحوثي. 
باعتقال  الحوثي  جماعة  قيام  رادار  رايتس  ورصدت 
اليمني  التجمع  وأتباع حزب  قيادات  2821 من  نحو 
 20000 من  أكثر  تهجير  في  وتسببت  لإلصالح، 
من  أكثر  تضرر  الى  باإلضافة  وخارجيا،  داخليا  ألفا 

100000 ألف من أتباع حزب اإلصالح من الحصار 
السياسي الحوثي على الحزب في مختلف المحافظات. 
واسعة  اعتقاالت  بحملة  الحوثي  جماعة  وقامت 
حزب  وأتباع  قيادات  على  صنعاء  العاصمة  في 
األول/ كانون   4 عقب  العام،  الشعبي  المؤتمر 
حوثيون  مسلحون  فيه  أعدم  الذي   2017 ديسمبر 
لحزب  العام  واألمين  صالح  علي  السابق  الرئيس 
من  المعتقلين  عدد  وقدر  الزوكا.  عارف  المؤتمر 
حزب المؤتمر بالمئات بينهم 4 من عائلة علي صالح 
والعشرات من القيادات السياسية الرفيعة في الحزب. 

اليوم(  )اليمن  قناة  مقر  الحوثيون  المسلحون  واقتحم 
التابعة لحزب المؤتمر في ذلك اليوم وسيطرت عليها 
والعاملين  الصحافيين  من   41 واعتقلت  اليوم،  حتى 
في القناة لعدة أسابيع، لكنها أجبرت الذين تم االفراج 
لصالح  اليوم(  )اليمن  قناة  تشغيل  إعادة  على  عنهم 
 30 من  أكثر  منازل  اقتحموا  كما  الحوثي.  جماعة 
صنعاء.     بالعاصمة  المؤتمر  حزب  قيادات  كبار  من 
عدن،  محافظة  وبالذات  الجنوبية،  المحافظات  وفي   
حصارا  اإلمارات  لدولة  موالية  محلية  قوات  تفرض 
سياسيا على األحزاب السياسية الموالية للرئيس عبدربه 
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اإلصالح  حزب  مقدمتها  وفي  هادي،  منصور 
هادي.  الرئيس  جناح  المؤتمر،  وحزب 
اإلصالح  لحزب  التابعة  المقار  من  العديد  وتعرضت 
العام  خالل  عديدة  القتحامات  عدن  محافظة  في 
من  الحزب،  قيادات  من  العديد  اعتقال  والى   2017
الحزام  )قوات  عليها  يطلق  التي  القوات  هذه  قبل 
بالضلوع  السياسيين  بعض   يتهمها  والتي  األمني(، 
عدن.  في  السياسية  القيادات  بعض  اغتيال  في 

اعتداء على  26 حالة  ورصدت رايتس رادار وقوع 
مقرات ومؤسسات حزب اإلصالح في محافظة عدن 
وفي بقية المحافظات الجنوبية خالل الفترة من تموز/
يوليو 2015 وحتى نهاية شباط/فبراير 2018، حيث 
تعرضت هذه المقار والمؤسسات الحزبية إما لالقتحام 
حالة   13 بينها  من  المسلح،  االعتداء  أو  التفجير  أو 
اعتداء على مقرات الحزب في محافظة عدن لوحدها. 
تعرض المقر الرئيسي لحزب اإلصالح في حي كريتر 
لسبع حاالت اعتداء وإحراق والذي تم مصادرته حتى 
العديد  ومالحقة  واعتقال  اغتيال  الى  باإلضافة  اليوم، 
من قيادات الحزب ونشطائه السياسيين في عدن وفي 
الصف  قيادات  اضطر  ما  الجنوبية،  المحافظات  بقية 
األول في حزب اإلصالح بالجنوب الى مغادرة اليمن.      
حصارا  اليمن،  في  المسلح  الصراع  أجواء  وخلقت 
المحافظات  أغلب  في  الحزبي  العمل  على  سياسيا 

اليمنية، وبالذات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، 
سيطرة  تحت  الواقعة  المناطق  في  أقل  وبنسب 
السياسي  النشاط  على  كثيرا  أثر  بشكل  الحكومة، 
التعبير. وحرية  العامة  الحريات  ممارسة  وعلى 
وبلغت عدد األحزاب السياسية التي ُحرمت أو تواجه 
صعوبة بالغة في ممارسة نشاطها السياسي أكثر من 20 
حزبا في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة 
الحوثيين، بينما تتعرض العديد من األحزاب السياسية 
المحافظات  بعض  في  كبيرة  مضايقات  الى 
التي  وبالذات  الحكومة  سيطرة  تحت  الواقعة 
أو  اإلماراتية  للقوات  قوي  نفوذ  فيها  يتواجد 
الجنوبية. المحافظات  في  كما  لها  الموالية 
القيادات  من  اآلالف  عشرات  واضطر 
مغادرة  الى  السياسية  األحزاب  واعضاء 
العاصمة صنعاء ومن المناطق األخرى التي 
الى  السياسي،  وبالحصار  بالحرب  تأثرت 
اللجوء  أو  اليمن  داخل  آمنة  أخرى  مناطق 
من  العديد  أصبحت  حيث  أخرى،  دول  الى 
بالقيادات  مليئة  والغربية  العربية  العواصم 
ظروف  اضطرتها  التي  اليمنية  السياسية 
الحرب والحصار السياسي الى مغادرة اليمن. 
صريحة  مخالفة  والقيود  العقبات  هذه  وتعد 
منه   57 المادة  تقول  حيث  اليمني،  للدستور 
“حرية التنقل من مكان الى آخر في االراضي 
إال في  تقييدها  لكل مواطن وال يجوز  اليمنية مكفولة 
وسالمة  امن  لمقتضيات  القانون  يبينها  التي  الحاالت 
والخروج  الجمهورية  الى  الدخول  وحرية  المواطنين 
مواطن  اي  ابعاد  يجوز  وال  القانون  ينظمها  منها 
اليها”.  العودة  من  منعة  او  اليمنية  االراضي  عن 
وتجرم قوانين الحرب تقييد حركة المدنيين أو االعتداء 
عليهم وعلى األعيان المدنية ومنها السياسية. وأكدت 
حياة  إزاء  العنف  ممارسة  “حظر  على  جنيف  اتفاقية 
العقلية  أو  البدنية  سالمتهم  أو  أو صحتهم  األشخاص 
وبوجه خاص القتل  والتعذيب بشتى صوره بدنياً كان 
أم عقليا والعقوبات البدنية  والتشويه  وانتهاك الكرامة 
الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة لإلنسان التي 
الجماعية  والعقوبات  الرهائن  وأخذ  قدره  من  تحط 
آنفاً”. المذكورة  األفعال  من  أي  بارتكاب  والتهديد 
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اليمني  واإلعالمي  الصحافي  المشهد  تعرض 
للحريات  والحصار  والقمع  العنف  حاالت  ألسوأ 
الثالث  خالل  والتعبير،  الرأي  ولحرية  الصحافية 
مقدمة  في  اليمن  أصبح  لدرجة  الماضية،  السنوات 
القتل  حاالت  عدد  في  سوريا،  بعد  العربية،  الدول 
واإلعالميين. للصحافيين  والتعذيب  واالعتقال 

ورصدت رايتس رادار الكثير من حاالت االنتهاكات 
تعرض  أو  إعالمية،  مؤسسات  لها  تعرضت  التي 
العام  مطلع  منذ  يمنيون  وإعالميون  لها صحافيون 
حيث   ،2018 شباط/فبراير  نهاية  وحتى   2015
إعالمية  مؤسسة  على  اعتداء  حالة   59 وقعت 
واستهداف  إعالمة  ممتلكات  ومصادرة  وصحافية 

منازل صحافيين ، 24 حالة قتل لصحافيين، 149 
حالة اعتقال لصحافيين وإعالميين، 17 حالة إخفاء 
قسري، 61 حالة تعذيب، 59 حالة اعتداء جسدي، 
38 حالة إصابة، 97 حالة تهديد ومالحقات أمنية، 
على  واخباري  صحفي  لموقع  حظر  حالة   91
االنترنت، 921 حالة فصل أو حرمان من العمل.

الصحافيين  من   1000 من  أكثر  وتعرض 
اقامتهم،  مناطق  من  التشريد  الى  واإلعالميين 
وبالذات من العاصمة صنعاء، حيث تحاول جماعة 
الحوثي إفراغها من الصحافيين غير الموالين لها، 
باالضافة الى التضييق على الصحافيين واإلعالميين 
سيطرة  تحت  تقع  التي  الجنوبية،  المحافظات  في 

حصار الحريات
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الحكومة مع وجود نفوذ قوي فيها للقوات اإلماراتية.       

ومصادرة  إغالق  عن  اإلعالمي  الحصار  وأسفر 
إعالمية  وسيلة   50 من  أكثر  مقرات  ونهب  وتدمير 
وتعز  عدن  محافظات  وفي  صنعاء  العاصمة  في 
المحافظات.  من  وغيرها  وحضرموت  والحديدة 
ونتيجة للصراع المسلح تعرض 24 صحافيا وإعالميا 
قتلوا  17 صحافيا  منهم  الراهنة،  الحرب  للقتل خالل 
قتلوا   8 بينهم  من  الحوثي،  جماعة  مسلحي  قبل  من 
في مدينة تعز لوحدها، والبقية قتلوا بواسطة الغارات 
السعودية.  بقيادة  العربي  التحالف  لقوات  الجوية 

وال زال 15 صحافيا معتقال لدى جماعة الحوثي في 
المعتقل  في  بعضهم  أمضى  صنعاء،  العاصمة 

نحو 3 سنوات، وهم عبدالخالق عمران، 
ُحميد،  حارث  المنصوري،  توفيق 

الشهاب،  هيثم  بلغيث،  عصام 
هشام  القاعدي،  صالح 
اليوسفي، أكرم الوليدي، وحيد 
الجعدبي،  إبراهيم  الصوفي، 
حسن عناب، هشام طرموم، 
فيصل  عباد،  عبداإلله 
السعداوي.      ونبيل  األسود، 

النخبة  قوات  واعتقلت 
لإلمارات،  التابعة  الحضرمية 

الصحافي عوض كشميم وأودعته 
المكال  بمدينة  حكومي  سجن  في 

شباط/  21 منذ  محافظة حضرموت  في 
 .2018 آذار/مارس   18 وحتى   2018 فبراير 

المقري  محمد  الصحافي  مصير  الزال  حين  في 
في  المكال  مدينة  في  اختطافه  منذ  اآلن  مجهوال حتى 
القاعدة.  تنظيم  عناصر  قبل  من   2015 العام  صيف 

في  الحوثي  لجماعة  تابعة  محكمة  وأصدرت 
نيسان/  12 في  باإلعدام  حكما  صنعاء  العاصمة 
إبريل 2017 ضد الصحافي البارز يحيى عبدالرقيب 
في  دولية  حقوقية  تدخالت  تنجح  أن  قبل  الجبيحي، 
فيما  بصنعاء،  الحوثيين  سجن  من  سراحه  إطالق 

اليوم.   حتى  الحوثيين  معتقل  في  حمزه  نجله  أبقي 

أكثر  اضطرار  في  اإلعالمي  الحصار  وتسبب 
اليمنيين  واإلعالميين  الصحافيين  من   1000 من 
جماعة  سيطرة  تحت  الواقعة  المدن  مغادرة  الى 
الواقعة  المدن  بعض  من  النزوح  وكذا  الحوثي 
اإلماراتية. القوات  ونفوذ  الحكومة  سيطرة  تحت 

وحجة  وذمار  وعمران  صنعاء  العاصمة  وكانت   
المدن  أكثر  من  والبيضاء  وإب  والحديدة  والمحويت 
منها  واإلعالميين  للصحافيين  نزوحا  شهدت  التي 
اضطروا  حيث  الماضية،  السنوات  الثالث  خالل 
داخل  آمنة  أخرى  ومناطق  مدن  الى  النزوح  الى 
أخرى.  لدول  اليمن  مغادرة  الى  أو  اليمن، 

الصحافيين  من  العديد  اضطر  كما 
واإلعالميين أيضا الى النزوح من 
المحافظات الواقعة تحت سيطرة 
مثل  الجنوب  في  الحكومة 
وأبين  ولحج  عدن  محافظات 
وحضرموت وشبوه والضالع 
للمضايقات  تعرضهم  بسبب 
الموالية  القوات  قبل  من 
لدولة اإلمارات التي أصبحت 
هناك.     قوية  نفوذ  صاحبة 

وتعرضت حرية الرأي والتعبير 
أيضا الى حصار كبير في المحافظات 
الجنوبية التي تقع تحت سلطة الحكومة 
وفي  اإلماراتية  للقوات  األمني  النفوذ  وتحت 
تعرض  حيث  حضرموت،   عدن  محافظتي  مقدمتها 
نحو 21 خطيبا وإماما لالغتيال، 20 منهم في عدن 
بحضرموت،  تريم  مدينة  في  واحد  وخطيب  وحدها 
باإلضافة الى تعرض العديد من الناشطين والسياسيين 
الصحف  مقرات  على  والهجوم  الجسدية  لالعتداءات 
فيها.   واالعالميين  الصحافيين  من  العديد  واعتقال 

والنشر،  للصحافة  الشموع  مؤسسة  مقر  وتعرض 
أسفر  والذي  واإلحراق  لالقتحام  عدن،  بمحافظة 
المقر،  ومحتويات  والمعدات  المطابع  احراق  عن 

24
قتيل من الصحافيين

60 
وسيلة إعالمية

391
منظمة وجمعية تعرضت لالقتحام 

والحصار
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المقر  في  والعاملين  الصحافيين  من  العديد  واحتجاز 
من   2018 آذار/مارس   1 في  للخطر  وتعريضهم 
القوات  يتبعون  أنهم  يعتقد  مجهولين  مسلحين  قبل 
سيارات  يستقلون  كانوا  حيث  لإلمارات،  الموالية 
نشر  دار  هي  الشموع  ومؤسسة  رسمية.  أمنية 
)الشموع(.     وأسبوعية  اليوم(  )أخبار  يومية  تصدر 

اليمن  في  الحريات  على  الراهن  الحصار  وتسبب 
أيضا في إغالق أو تعّثر عمل أكثر من 390 منظمة 
ونقابة  خيرية  وجمعية  طوعية  ومؤسسة  ربحية  غير 
قبل  من  محاصرتها  بسبب  أغلقت  أغلبها  مهنية، 
المجتمع  لمنظمات  تسمح  لم  التي  الحوثي،  جماعة 
المدني بالعمل في مناطق سيطرة مسلحيها، وتعرضت 
محتوياتها  ومصادرة  مقراتها  القتحام  منها  العشرات 
للنشاط أو تجميد  أو رفض تجديد تراخيص مزاولتها 
أو  عملها  طاقم  بعض  اعتقال  أو  البنكية  حساباتها 
للخطر.  وتعريضهم  ومضايقتهم  أمنيا  مالحقتهم 

وفي 27 كانون األول/يناير 2018 اختطف مسحلون 
التنموية في مدينة عدن  مجهولون رئيس جمعية إقرأ 
زكريا أحمد قاسم، وهو في طريق عودته الى منزله 
في حي المعال. وقالت أسرته إنهم لم يعرفوا أي شيء 
عن مصيره منذ يوم اختطافه، ولم يستطيعوا الحصول 
تدلهم على  على أي معلومة من قبل األجهزة األمنية 
اختطافه.    وراء  تقف  التي  الجهة  أو  اعتقاله،  مكان 

تعد حرية الرأي والتعبير حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، 
باإلضافة الى الحريات األخرى المالزمة لها من حرية 
الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، لما تسهم 
األخرى.  الحقوق  سائر  تعزيز  في  التعبير  حرية  فيه 

وتنص المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
على ان “كل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، 
دون  اآلراء  اعتناق  في  حريته  الحقُّ  هذا  ويشمل 
األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها  التماس  مضايقة، وفي 
للحدود”. اعتبار  ودونما  وسيلة  بأية  اآلخرين،  إلى 
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كانت تعز من أكثر المحافظات اليمنية التي تعرضت 
جراء  واالقتصادية،  البشرية  الخسائر  ألكثر 
المواجهات العسكرية الدائرة فيها والحصار الحوثي 
المستمر عليها منذ نيسان/إبريل 2015 وحتى اليوم.

القوات  بين  العسكرية  المواجهات  وشملت   
تعز  محافظة  في  الحوثيين  واالنقالبيين  الحكومية 

حيث  فيها،  مديرية   23 إجمالي  من  مديرية   18
تعرضت بعضها لحصار عسكري من قبل مسلحي 
الغذائية  المواد  مرور  منع  لدرجة  وصالح  الحوثي 
مركز  مديريات  وكانت  األساسية،  والسلع  واألدوية 
العسكري  الحصار  من  تضرراً  األكثر  المحافظة 
في  تعلن  الحكومة  جعل  ما  الخانق  االقتصادي 
منكوبة. مدينة  تعز   2016 آب/أغسطس   24

تعز .. حصار مميت

مناطق محاصرة
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نحو  سكانها  تعداد  يبلغ  التي  تعز،  مدينة  وتعرضت 
 2015 مليون نسمة، ألسوأ حالة حصار منذ صيف 
وحتى اليوم، من قبل المسلحين الحوثيين وأتباع علي 
الطرق  القوات على كافة  صالح، حيث سيطرت هذه 
ومداخل مدينة تعز، ومنعت دخول البضائع واألغذية 
لخنق  منها  محاولة  في  األساسية،  والسلع  واألدوية 
قاومت  أن  بعد  اقتحامها  لتسهيل  وتجويعها  المدينة 
الحرب.  بداية  منذ  اليها  الحوثيين  المسلحين  دخول 

ومنع المسلحون الحوثيون حركة المسافرين من مدينة 
تعز واليها، حتى اضطر السكان الى استخدام طرق غير 
معّبدة، عبر الجبال إلدخال بعض المواد المنقذة للحياة 
كالغذاء والدواء، ووصل الحال بهم في فترة من الفترات 
الى استخدامهم الحمير والجمال كوسائل نقل لهذه المواد 
الضرورية. حيث اضطر سكان مدينة تعز الى نقل المواد 
اإلغاثية الصحية والغذائية عبر ثالث مراحل، األولى 
نقل المواد بالسيارات عبر طريق وعرة وإنزالها في 
معبر طالوق في نطاق مديرية المسراخ جنوبي مدينة 
تعز، الثانية نقلها من معبر طالوق إلى قرى مشرعة 
وحدنان على ظهور الجمال والحمير، وأخيرا نقل هذه 
تعز. مدينة  إلى  السيارات  بواسطة  جديد  من  المواد 

العليا  اللجنة  رئيس  المحلية  اإلدارة  وزير  وحسب 
الحوثية  المليشيا  صادرت  فتح  عبدالرقيب  لإلغاثة 
250 شاحنة محملة بالمواد اإلغاثية كانت مخصصة 
لمحافظة تعز، كما صادرت 11 شاحنة أخرى محملة 
الحديدة  ميناء  من  متجهة  كانت  عاجلة،  طبية  بمواد 
.2016 صيف  في  وذلك  أيضا  تعز  محافظة  إلى 

جراء  الضحايا  عدد  إجمالي  رادار  رايتس  ورصدت 
القصف العشوائي على األحياء السكنية والحصار الذي 
فرضه مسلحوا جماعة الحوثي وصالح على محافظة 

تعز خالل الثالث السنوات الماضية بنحو 2831 حالة 
قتل و17946 حالة اصابة و394 حالة إعاقة و49 حالة 
اخفاء قسري، و147 حالة اختطاف، باإلضافة الى حالة 
الدمار الكبير الذي طال الكثير من المساكن والمدارس 
والمساجد والمنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية، 
والمالحقات لسكانها ونشطاءها المعارضين للحوثيين.   

حسب  خانق،  طبي  لحصار  تعز  مدينة  وتعرضت 
رئيس نقابة األطباء في محافظة تعز الدكتور صادق 
مدينة  مستشفيات  من   83% “ان  قال  الذي  الشجاع، 
المدينة  في  مستشفى   37 وأن  أبوابها  أغلقت  تعز 
 45 أصل  من  كامل  بشكل  الخدمة  خارج  أصبحت 
من  المدينة  على  الشديد  الحصار  بسبب  مستشفى، 
قصفهم  عن  فضال  الحوثي،  جماعة  ميليشيا  قبل 
مدينة  في  عديدة  مستشفيات  استهدف  الذي  المدّمر 
الطبية  الكوادر  من  كثير  مغادرة  في  وتسبب  تعز 
مدينة  على  الحوثي  الحصار  أن  الى  واشار  لها”. 
تعز تسبب أيضا في تعرض المدينة للنقص الحاد في 
األكسجين. واسطوانات  الطبية  والمستلزمات  األدوية 

وشهدت أكثر من 10 قرى في منطقة جبل حبشي، شمالي 
غرب مدينة تعز، حصارا خانقا من قبل مسلحي جماعة 
الحوثي وصالح في شباط/فبراير 2017، وهذه القرى  
التي تعرف بـ)بالد الوافي( يسكنها أكثر من 30000 
نسمة وتتوزع على قرى )وهر- تبيشعة - بيت الوافي 
- القبع - الحبيل - بني خيله - العنين - موليه والقحفة 
- السفاء - قشيبه(، حيث كانت هذه القرى تعتمد على 
ما تجلبه من مواد وبضائع من أسواق الرمادة وهجدة 
الواقعتين على الطريق الرئيس الذي يربط بين محافظتي 
وصالح،  الحوثي  مسلحو  أغلقه  حتى  وتعز  الحديدة 
خانق.  اقتصادي  حصار  تحت  القرى  هذه  فأصبحت 
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الحديدة .. حصار ومجاعة

المتحدة  لألمم  لوكاالت  عديدة  تقارير  ذكرت 
انتشرت  التغذية  نقص  حاالت  ان  اليمن  في  العاملة 
ظهور  مؤشرات  الى  باإلضافة  واسع،  نطاق  في 
القرى  من  العديد  في   ،2016 العام  خالل  مجاعة،  
والمناطق في محافظة الحديدة، التي تقع تحت سيطرة 
الغربي  الساحل  في  الحوثيين/صالح  االنقالبيين 
اليمن. سكان  أفقر  من  سكانها  يعد  حيث  لليمن، 

 وذكر سكان محليون في مقابالت مع راصدي رايتس 
رادار أن أكثر من %70 من سكان المناطق الساحلية 

وهو  اليومي  دخلهم  مصادر  فقدوا  الحديدة  بمحافظة 
العمل في صيد األسماك بمياه البحر األحمر، حيث تقع 
 26 إجمالي  من  الساحلي،  الشريط  على  مديرية   11
مديرية تتألف منها محافظة الحديدة، بتعداد سكاني لهذه 
المديريات يقدر بنحو مليون نسمة، يمتهن أغلبهم حرفة 
للعيش. رئيساً  مصدراً  البحر  على  ويعتمدون  الصيد 

وأرجع العديد من صيادي األسماك، أسباب توقفهم عن 
للقصف  قواربهم  تعرض  من  خشيتهم  الى  االصطياد 
الى  باإلضافة  العربي،  التحالف  قوات  طائرات  من 
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“وقوع بعض القرى بالقرب من التجمعات العسكرية 
استخدام  على  الصيادين  بعض  تجبر  والتي  الحوثية، 
األسلحة،  ضمنها  من  الممنوعات،  لتهريب  قواربهم 
والذي قد يجعل كل قارب يتحرك في مياه البحر األحمر 
التحالف”.      قوات  بغارات  الجوي  للقصف  عرضة 

ويعد الصيادون في محافظة الحديدة ضحايا حصار غير 

بسبب مخاوفهم من ممارسة  التحالف  قبل  مباشر من 
الصيد كحرفة وحيدة للعيش، كما أنهم ضحايا تجويع 
من قبل مسلحي جماعة الحوثي وصالح بسبب السطو 
والمصادرة لمخصصاتهم من الوقود وبسبب استخدام 
بعض القوارب ألغراض تهريب أسلحة كما حصل إبان 
لمحافظة  وصالح  الحوثيين  االنقالبيين  قوات  اجتياح 
عدن في آذار/مارس 2015، األمر الذي جعل قوارب 
الصيادين هدفاً لغارات قوات التحالف، حيث دفع العديد 
االستهداف  هذا  لعشوائية  ثمنا  حياتهم  الصيادين  من 

لالبتزاز  الكثير منهم  يتعرض  ما  الجوي عالوة على 
واالستغالل من قبل المسلحين الحوثيين على األرض.

القصف  حاالت  من  العديد  رادار  رايتس  ورصدت 
في  الصيادين  على  التحالف  قوات  قبل  من  الجوي 
جزيرة  في  الصيادين  استهداف  حالة  ومنها  الحديدة، 
بلغ عدد  2015 حيث  أول/اكتوبر  عقبان في تشرين 

الضحايا فيها أكثر من 150 صيادا، وحالة استهداف 
أكثر من 20 صيادا في  تشرين ثاني/نوفمبر 2015 
بطائرات  مطاردتهم  و  وحنيش  زقر  جزيرتي  في 
جزيرة  قبالة  الصيادين  استهداف  وحالة  االباتشي، 
ومقتل   2017 وآذار/مارس  شباط/فبراير  في  طرفة 
الى  باإلضافة  آخرين،   17 وجرح  صيادين   10
واللّحّيه،  الصليف  مديرتي  من  صيادا   27 اختطاف 
آذار/مارس  في  حدث  كما  قواربهم  تدمير  بعد 
السعودية. للسجون  واقتيادهم   2017 ونيسان/ابريل 
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أوقف التحالف العربي جميع الرحالت الجوية التجارية 
آب/أغسطس  منذ  الدولي  صنعاء  مطار  وإلى  من 
2016 وحتى اليوم، وهو ما خلق حصارا جويا خانقا 
على عملية السفر للمواطنين اليمنيين، باإلضافة الى 
الحصار البحري، الذي فرضه على الموانئ البحرية 
الحديدة، منذ بداية الحرب، حين تدخل  في محافظة 
آذار/ في  اليمني  النزاع  خط  على  العربي  التحالف 
مارس 2015 والذي شدد القيود واإلجراءات على 
على  أّثر  ما  وهو  والجوية  البحرية  المالحة  حركة 
واردات الغذاء والدواء والوقود للمدنيين في اليمن، 

بشكل يخالف قوانين الحرب والقانون الدولي اإلنساني. 

على  عام  مرور  بعد  انه  حوثية  مصادر  وذكرت 
إغالق مطار صنعاء، توفي الكثير من اليمنيين بسبب 
على  للحصول  الخارج  الى  السفر  من  تمكنهم  عدم 
الرعاية الطبية المتخصصة، وأن عدد الوفيات الناتج 
عن إغالق مطارصنعاء فاق عدد الذين قُتلوا جراء 
الضربات الجوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

التحالف  قوات  فرضتها  التي  القيود  ان  وأوضحت 
صنعاء  مطار  وإغالق  اليمني  الجوي  المجال  على 

صنعاء .. حصار خانق
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أمام  رسمياً  الدولي 
 9 في  التجارية  الرحالت 
آب/أغسطس 2016، أدى 
إلى ترك الكثير من اليمنيين 
آمنة  نقل  وسائل  دون  من 
خارجها.  أو  البالد  داخل 

وزارة  لبيانات  ووفقاً 
للمسلحين  التابعة  الصحة 
صنعاء  في  الحوثيين 
“توفي نحو 10000 ألف 
مريض يمني ـ خالل العام 
مطار  إغالق  من  األول 
الظروف  بسبب  ـ  صنعاء 
كانوا  حيث  الصحية، 
على  للحصول  يسعون 
العالج الطبي في الخارج”.

مارست  المقابل  وفي 
حصارا  الحوثي  جماعة 
على  واسعا  اقتصاديا 
صنعاء،  العاصمة  سكان 
أتباعها  احتكار  خالل  من 
للمواد األساسية ذات العائد 
ومنها  العالي،  المادي 
وتسويق  لبيع  احتكارهم 
المنزلي،  والغاز  الوقود 
السوق  في  يبيعونه  والذي 
سعرها  بأضعاف  السوداء 

بتسهيالت  الطبيعي 
الجماعة.  قيادات  من 

رادار  رايتس  ورصدت 
محطة   891 نحو  انتشار 
الغاز  لبيع  عشوائية 
سيطرة  منذ  صنعاء  في 
العاصمة  على  الحوثيين 
هذا  وتسبب  صنعاء. 
للوقود  الحوثي  االحتكار 

الى  والغاز 
مها  ا نعد ا

و  أ

تها  ر ند
البيع  نقاط  في 

السكان  وتعرض  الرسمية 
جراء  شديدة  معاناة  الى 
تكاليف  ارتفاع  مع  ذلك، 
وانعدام  المواصالت 
المنزلي. الغاز  اسطوانات 

التحالف 
شريك لجماعة 

الحوثي
في فرض

الحصار
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نطالب األمم المتحدة بالضغط على كافة أطراف النزاع في اليمن من أجل وضع حد لحالة الحصار   -
المميت الذي يتعرض له اليمنيون في أغلب المناطق من قبل مختلف أطراف النزاع في اليمن. 

ندعوا المجتمع الدولي الى تحمل مسئولياته القانونية واألخالقية بالعمل الجاد والعاجل لفك الحصار   -
والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  مقدمتها  الدولية وفي  للمواثيق  وفقا  اليمن، وحمايتهم  في  المدنيين  عن 

الدولي لحقوق اإلنسان.

ندعوا جماعة الحوثي المسلحة الى االلتزام بوقف حصارها للمدن اليمنية ومنع القصف العشوائي   -
في  المحتجزين  سراح  إطالق  بسرعة  وإلزامها  تعز  مدينة  في  وبالذات  بالسكان  المأهولة  المناطق  على 

معتقالتها وإلزامها بمبادئ القوانين الدولية المتعلقة بالصراع المسلح.    

والموانئ  األجواء  عن  الحصار  برفع  باإللتزام  السعودية،  بقيادة  العربي  التحالف  قوات  نطالب   -
اليمنية، وتفادي عملياتها العسكرية قصف أهداف مدنية باليمن وااللتزام بمبادئ القانون الدولي اإلنساني 

واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. 

نطالب الحكومة اليمنية بوضع حد للقيود التي تفرضها على حرية الرأي والتعبير وعلى الحريات   -
الصحافية في المناطق التي تسيطر عليها، وتفادي ارتكاب انتهاكات لحقوق االنسان عند ممارسة سلطاتها 

على أرض الواقع.

نطالب القوات اإلماراتية والقوات المحلية غير النظامية التابعة لها في اليمن بالتوقف عن ارتكابها   -
انتهاكات لحقوق اإلنسان في المحافظات التي تقع تحت  سيطرتها أو نفوذها، وان استمرارها في ارتكاب 

ذلك قد يقودها الى مالحقات قضائية دولية. 

التوصيات
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من نحن
منظمة )رايتس رادار( لحقوق اإلنسان، هي منظمة غير حكومية، لمراقبة وتعزيز حقوق اإلنسان العربي والدفاع 

عنها.
أسسها نخبة من القيادات الحقوقية والنشطاء والمهتمين بالشأن الحقوقي العربي وتعنى بالرصد والتوثيق 

لالنتهاكات الحقوقية والمناصرة للضحايا وتبّني قضاياهم العادلة والتدريب الحقوقي وتهتم بكافة المجاالت 
الحقوقية وفي مقدمتها الحريات اإلعالمية وحرية التعبير، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المعاقين، حقوق 

السجين، الحق في العدالة، حقوق الالجئ والحقوق العامة.
وتضم منظمة رايتس رادار شبكة واسعة من المراسلين والراصدين والموّثقين الميدانيين وشبكة عالقات واسعة 

مع المنظمات الحقوقية المحلية واإلقليمية والدولية وتستخدم أحدث التقنيات االلكترونية في عملية الرصد 
والتوثيق والتواصل والنشر.

أهدافنا
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان العربي  •

تقديم المناصرة والدعم القانوني لضحايا حقوق اإلنسان  •
بناء القدرات الحقوقية وتطوير المهارات القيادية والحقوقية  •

خلق قنوات تواصل وتشبيك مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.  •

رؤيتنا
التمّيز في رصد وتوثيق ومناصرة حقوق اإلنسان في العالم العربي.

رسالتنا
منظمة حقوقية غير ربحية للدفاع عن حقوق االنسان العربي ومناصرة قضاياه العادلة من خالل رصد وتوثيق 

االنتهاكات واصدار البيانات والتقارير والتشبيك مع المنظمات الدولية وخلق فرص تدريب وتأهيل الكوادر 
والقيادات الحقوقية.

قيمنا 
المسئولية   •
المصداقية   •
االحترافية   •
االستقاللية   •

الشفافية  •

منظمة رايتس رادار
31



32 اليمن..الحصار المميت

RightsRadar

 E-Mail: contact@RightsRadar.org , www.RightsRadar.org , Amsterdam, Netherlands
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