


مواطنة منظمة يمنية مستقلة تشارك في الدفاع 
قدرت   ،  2018 عام  في  اإلنسان.  حقوق  عن 
هيومان  منظمة  وأعلنت  عملنا  بالدوين  جائزة 
رايتس فيرست منح ميدالية روجربالدوين للحرية 
هرانت  جائزة  العام،ُمنحت  نفس  وفي  ملواطنة. 
دينك الدولية العاشرة ملواطنة إلعالم العالم عن 
ضد  والنضال  اليمن  في  اإلنسان  حقوق  حالة 

انتهاكات حقوق اإلنسان في البالد .

www.mwatana.org



  

حياة تذوي
 حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2018

دمية سقطت من أحد املنازل بفعل االشتباكات البرية املسلحة، الكمب، تعز، تاريخ 
االلتقاط ديسمبر/ كانون األول 2017





مدخل .................................................................................................................................................... 9

امللخص التنفيذي ............................................................................................................................. 11 

املنهجية .............................................................................................................................................. 19

خلفية ................................................................................................................................................. 23

الباب األول:  النزاع في اليمن في ضوء القانون الدولي ....................................................................... 31

الباب الثاني : أنماط االنتهاكات واالعتداءات في عام 2018 .............................................................. 35

الفصل األول: الهجمات الجوية ........................................................................................................37 

            اإلطار القانوني ......................................................................................................................... 38 

             بعض األمثلة على الوقائع ....................................................................................................... 39

الفصل الثاني: الهجمات البرية ........................................................................................................ 43

             اإلطار القانوني ........................................................................................................................ 45

             بعض األمثلة على الوقائع ....................................................................................................... 45

الفصل الثالث: استخدام األلغام ................................................................................................... 49

              اإلطار القانوني ........................................................................................................................ 51

               بعض األمثلة على الوقائع ..................................................................................................... 51

الفصل الرابع: تجنيد واستخدام األطفال ...................................................................................... 55

               اإلطار القانوني ....................................................................................................................... 57

               بعض األمثلة على الوقائع ......................................................................................................57

الفصل الخامس: االحتجاز التعسفي .............................................................................................. 59

                اإلطار القانوني ...................................................................................................................... 61

                بعض األمثلة على الوقائع .................................................................................................... 61

الفصل السادس: االختفاء القسري ................................................................................................ 65

                اإلطار القانوني ...................................................................................................................... 66

                بعض األمثلة على الوقائع .................................................................................................... 67

الفصل السابع: التعذيب ................................................................................................................. 69

            اإلطار القانوني ......................................................................................................................... 70

            بعض األمثلة على الوقائع ........................................................................................................ 71

 املحتويات:



الفصل الثامن: العنف الجن�سي ...................................................................................................... 75

            اإلطار القانوني ......................................................................................................................... 77

الفصل التاسع: االعتداء على املدارس ........................................................................................... 79

            اإلطار القانوني ......................................................................................................................... 80

            بعض األمثلة على الوقائع ........................................................................................................ 80

الفصل العاشر: االعتداء على املستشفيات .................................................................................. 85

            اإلطار القانوني ......................................................................................................................... 87

            بعض األمثلة على الوقائع ........................................................................................................ 88

الفصل الحادي عشر: منع وصول املساعدات اإلنسانية ............................................................. 91

            اإلطار القانوني ......................................................................................................................... 92

            بعض األمثلة على الوقائع ........................................................................................................ 93

الفصل الثاني عشر: هجمات الطائرات بدون طيار األمريكية ...................................................... 95

            اإلطار القانوني ......................................................................................................................... 96

            بعض األمثلة على الوقائع ........................................................................................................ 97

الباب الثالث :  تقويض الحقوق والحريات .................................................................................... 101

الفصل األول: الصحافة ................................................................................................................ 103

            اإلطار القانوني ....................................................................................................................... 105

            بعض األمثلة على الوقائع ..................................................................................................... 106

الفصل الثاني : التجمع السلمي .................................................................................................... 109

            اإلطار القانوني ....................................................................................................................... 110

            بعض األمثلة على الوقائع ..................................................................................................... 110

الفصل الثالث: األقليات الدينية .................................................................................................. 115

            اإلطار القانوني ....................................................................................................................... 116

            بعض األمثلة على الوقائع ..................................................................................................... 117

الفصل الرابع: التنقل .................................................................................................................... 119

            اإلطار القانوني ....................................................................................................................... 120

: تعز ................................................................................................................................ 121
ً
             أوال

                        بعض األمثلة على الوقائع .......................................................................................... 121

: اإلجراءات التعسفية لنقاط التفتيش على مداخل املدن الجنوبية .......................... 123
ً
             ثانيا



                        بعض األمثلة على الوقائع .......................................................................................... 123 

 :نقطة تفتيش )الفلج( بمحافظة مأرب ....................................................................... 125
ً
              ثالثا

                        بعض األمثلة على الوقائع .......................................................................................... 125

 :نقطة تفتيش )أبو هاشم( بمحافظة البيضاء ............................................................ 126
ً
             رابعا

                        بعض األمثلة على الوقائع .......................................................................................... 126

شكر وتنويه ...................................................................................................................................... 129



8
حياة تذوي  - حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2018



9
حياة تذوي  - حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2018

حياة اليمنيين ..
، تذوي.

ً
 وشيوخا

ً
، رجاال

ً
نساًء وأطفاال

 
ً
ُدما

ُ
تم�ضي الحرب الراهنة في اليمن ق لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،   70 مع حلول الذكرى الـ 

نحو تقويض حياة اليمنيين منذ خمسة أعوام، كتذكير صارخ بمدى الحاجة إلى حماية حقوق اإلنسان، 
وكذلك حجم العمل الذي يتعين القيام به لضمان احترام هذه الحقوق.

منذ اندالعها في منتصف عام 2014، وانتقالها إلى مستوًى جديد بتدخل دول التحالف بقيادة اململكة 
 حتى مارس/ آذار 2015، تبدو آثار 

ً
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة في النزاع الذي ظل داخليا

 حتى 
ً
 وال حصانة

ً
إذ لم تترك حرمة بتراكم حصادها الدموي ألرواح املدنيين،   

ً
هذه الحرب أكثر وضوحا

لألطفال والنساء الذين ُيقتلون ويجرحون باستمرار. في ظل اتساع رقعة ما دمرته من بنية تحتية ضرورية 
للحياة، كاملباني واملنشآت العامة والخاصة، ولم تستثِن املدارس، واملستشفيات، والطرق العامة، ودور 

العبادة، واملنازل السكنية.

خالل عام 2018، جددت األمم املتحدة تصنيفها لألزمة في اليمن كأسوأ أزمة إنسانية في العالم من 
صنع البشر في الوقت الراهن.)1( وارتفعت وتيرة انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل أطراف النزاع املختلفة 
  وجماعات ، وكثير من هذه االنتهاكات  قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، مع استمرار 

ً
دوال

اإلفالت من العقاب للمتورطين في ارتكاب هذه االنتهاكات للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، وعدم اقتصار هؤالء املتورطين في انتهاك حقوق اإلنسان على موظفي األجهزة الرسمية، 
سعت دائرة امتالك أدوات القمع وممارسة االنتهاكات لحقوق املواطن اليمني لتشمل كيانات 

ّ
حيث ات

مسلحة غير رسمية تعمل بالوكالة، وغير خاضعة لألجهزة القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون. وعلى أي 
حال، لم تقم األطراف املتحاربة في اليمن بمساءلة أفراد قواتها املتورطين بشكل موثوق في جرائم الحرب.

 للعيان، تصاعد انتهاكات حقوق اإلنسان، ببقاء األمور على ما هي عليه، وعدم وجود 
ً
ويظهر واضحا

نوايا حسنة للمتحاربين، تجاه مصالح العامة، وأسباب معيشتهم،وحقوقهم.

لقد كان العالم، يتطلع، وهو يستخلص دروس الحربين العامليتين، بداية القرن العشرين، إلى حروب 
أقل كلفة على الذين لم يشتركوا فيها؛ لكن، وبحرب اليمن، رأينا كيف يلجأ قادة صبيان إلى استهداف 

املدنيين، للتدليل على أنهم أقوياء وشجعان.

تتوخى الوقائع التي يضمها هذا اإلصدار، قرع جرس اإلنذار، لكل من يهمه األمر، سواء كانوا أطراف 
 تقف خلفهم، أو هيئات إقليمية ودولية تعمل على فّض النزاعات، وتضع في أولوياتها حقوق 

ً
نزاع أو دوال

والقوة  وتتال�ضى،  تذوي،   ،
ً
وشيوخا  

ً
رجاال  ،

ً
وأطفاال نساًء  إن حياة اليمنيين،   

ً
لقد بات جليا اإلنسان. 

- من يستطيعون إيقاف الحرب، وإنهاء معاناة ماليين 
ً
والشجاعة، في مثل هذه الظروف، يملكها -حصرا

البشر، الذين ال ذنب لهم سوى أنهم ُوجدوا في هذه البقعة املهملة من األرض: اليمن. 

https://news.un.org/ar/focus/yemen  :”1(  موقع األمم املتحدة ،”اليمن(

مدخل





امللخص التنفيذي
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يوثق تقرير »حياة تذوي« انتهاكات أطراف النزاع في اليمن للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
ميدانية  أبحاث  إلى   

ً
استنادا االنتهاكات  هذه  »مواطنة«  وثقت    .2018 عام  خالل  اإلنسان،  لحقوق 

استقصائية في 20 محافظة يمنية، وقد أجرت »مواطنة« ما ال يقل عن 2065 مقابلة باللغة العربية هذا 
العام مع ضحايا، وذوي ضحايا، وشهود عيان، وعاملين في املجال الطبي واإلنساني. وهو التقرير)السنوي( 

الثاني الذي تصدره مواطنة لحقوق اإلنسان.

يتكون هذا التقرير من ثالثة أبواب رئيسية:

• الباب األول: النزاع في اليمن في ضوء القانون الدولي	

يتناول هذا الباب النزاع في اليمن في ضوء القانون الدولي. حيث يوفر القانون الدولي اإلنساني الحماية 
 من العمليات 

ً
للمدنيين واألفراد غير املقاتلين من آثار الحرب. وقد وثقت »مواطنة« خالل عام 2018 كثيرا

ويظل  و»التمييز«.  »حصانة املدنيين«  القتالية التي لم تلتزم بالقواعد األساسية لقوانين الحرب مثل 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ساري املفعول أثناء النزاعات املسلحة.

• الباب الثاني:  أنماط االنتهاكات واالعتداءات في عام 2018	

استمرت أطراف النزاع خالل عام 2018 بتقويض حياة املدنيين، بواسطة الغارات الجوية وقذائف 
كما استمرت زراعة  التي قتلت وجرحت املدنيين بشكل عشوائي وغير متناسب،  املدافع والدبابات، 
األلغام املضادة لألفراد، وتواصلت عمليات تجنيد األطفال واستغاللهم بطرق مختلفة، وبدأت حاالت 

العنف الجن�ضي تطفو على السطح. 

وتعرض مواطنون مدنيون لالحتجاز واملحاكمة على خلفية معتقداتهم الدينية، كما تعرض آخرون 
لالحتجاز بسبب عملهم في مجال اإلعالم، ومدنيون آخرون احتجزتهم أطراف النزاع بسبب انتمائهم إلى 
مناطق تقع تحت سيطرة األطراف األخرى، ووصل الحال إلى حد احتجاز مواطنين بسبب ألقابهم وانتمائهم 
إلى عائالت معينة. كما يستمر االعتقال واالحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة أو تهمة واضحة، وتعرض 
عدد من املعتقلين لالختفاء القسري والتعذيب املف�ضي في بعض الحاالت إلى الوفاة، ورغم أن غالبية 
تعرضن لالحتجاز واملعاملة السيئة والحكم   

ً
أيضا فإن النساء  من تعرضوا لالحتجاز كانوا من الرجال، 

باإلعدام بتهم غير مثبتة وبمحاكمات غير عادلة.

تعرضت عدد من املدارس واملستشفيات واملراكز الصحية والطواقم الطبية لهجمات مباشرة شنتها 
جميع األطراف، في النزاعات التي تشهدها مناطق عدة في مختلف أنحاء اليمن، تضمنت الهجمات الجوية 

والبرية. واسُتخدمت بعض املدراس ألغراض عسكرية.

كما استمرت أطراف النزاع باستخدام التجويع كسالح حرب، وعرقلت أو منعت وصول املساعدات 
اإلنسانية. وفي الوقت نفسه استمرت املمارسات التي تحّد من قدرة املواطنين على التنقل بين مناطق 
البالد املختلفة، ليس فقط في خطوط التماس بين أطراف النزاع، ولكن داخل منطقة كل طرف، حيث 
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تمارس نقاط التفتيش عمليات الفرز بالهوية للمسافرين.

شهدت اليمن خالل زمن الحرب تف�ضي األساليب القمعية واملمارسات العنيفة ضد من يشارك في 
التجمعات والتظاهرات السلمية، وخضعت حرية التعبير ووسائل اإلعالم في اليمن -بشكل خاص- ألنماط 
واالعتداء  القسري،  واالختفاء  التعسفي،  مثل االحتجاز  االنتهاكات واالعتداءات اإلنسانية،  شّتى من 
بالضرب واإلهانة، ومداهمة املقاّر الصحفية وإحراقها. وأصبح العمل في مجال حقوق اإلنسان والدفاع 
وقد تعرض بعض العاملين في مجال حقوق  عن الحريات العامة في اليمن ضمن دوائر الخطر البالغ، 

اإلنسان لالحتجاز.

باإلضافة إلى ذلك كله، استمرت ضربات الطائرات بدون طيار األمريكية داخل األرا�ضي اليمنية، وقد 
أسفرت هذه الهجمات عن سقوط كثير من املدنيين بين قتيل وجريح. 

 وقائع موثقة لهذه االنتهاكات، وتم تقسيم الفصول كالتالي: 
ً
يقدم هذا الباب في 12 فصال

الفصل األول: الهجمات الجوية

في عام 2018، وثقت »مواطنة« ما ال يقل عن 150 هجمة جوية على مدنيين و/أو أعيان مدنية 
أمانة  الحديدة،  هي: حجة،  محافظة يمنية،   11 شّنها التحالف بقيادة السعودية واإلمارات في 
العاصمة )صنعاء(، محافظة صنعاء، الجوف، صعدة، البيضاء، عمران، إب، تعز، لحج. وقد 
 و50 امرأة، وُجرح 427 آخرون 

ً
راح ضحية هذه الهجمات ما ال يقل عن 375 مدني بينهم 165 طفال

 و 55 امرأة. 
ً
بينهم 172 طفال

الفصل الثاني: الهجمات البرية

 ،
ً
124 قتيال 87 واقعة هجوم بري عشوائي راح ضحيته  2018 وثقت »مواطنة«  خالل عام 

. حدثت هذه 
ً
 بينهم 35 امرأة و120طفال

ً
، وُجرح ما ال يقل عن 284 مدنيا

ً
بينهم 6 نساء، و52 طفال

الجوف، عدن، مأرب.  تعز، صعدة، لحج، حجة،  الحديدة،  الوقائع في ثمان محافظات يمنية: 
وتتحمل  واقعة،   49 املسؤولية عما ال يقل عن  )الحوثيون(  تتحمل جماعة أنصار هللا املسلحة 
26  واقعة أخرى. كما تقع  القوات املوالية للتحالف والرئيس هادي املسؤولية عما ال يقل عن 
املسؤولية املشتركة عن خمس وقائع على الحوثيين والقوات املوالية للرئيس عبد ربه منصور 

هادي، فيما لم تتمكن »مواطنة« من تحديد الطرف املنتهك في 7 وقائع أخرى.

الفصل الثالث: استخدام األلغام

في محافظات:  أرضية  ألغام  انفجار  واقعة   52 قرابة   ،2018 خالل عام  “مواطنة”  وثقت 
الجوف، شبوة، صعدة، البيضاء، تعز، لحج، حجة، الحديدة، مأرب. تسببت في مقتل ما ال يقل 
، وجرح ما ال يقل عن 51 آخرين، بينهم 12 امرأة و21 

ً
، بينهم ثمان نساء و26 طفال

ً
عن 60 مدنيا

. وتقع مسؤولية زرع هذه األلغام -فيما ال يقل عن 49 واقعة- على أنصار هللا )الحوثيين(. ولم 
ً
طفال
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تتمكن “مواطنة” من تحديد هوية املنتهك في ثالث وقائع.

الفصل الرابع: تجنيد واستخدام األطفال

على األقل.   
ً
طفال  1117 لـ  حاالت تجنيد واستخدام   ،2018 خالل عام  »مواطنة«  وثقت 

جّندهم  األطفال  هؤالء  من   72% أن  »مواطنة«  وجدت  ومقابلة  مشاهدة   689 خالل  ومن 
وتركزت هذه النسبة في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف  )الحوثيون(.  أنصار هللا 
)قوات الحزام األمني  وحجة. ووصلت نسبة األطفال الذين جّندتهم القوات اإلماراتية بالوكالة 
وتركزت هذه النسبة في محافظات أبين، ولحج، وعدن،   ،17% إلى  وقوات النخبة الحضرمية( 
وحضرموت. كما وثقت »مواطنة« %11 من األطفال الذين جّندتهم القوات املوالية للرئيس هادي 
ومجموعات املقاومة. وتركزت هذه النسبة في محافظات البيضاء، والضالع، والحديدة، وأبين. 

ووثقت »مواطنة« تجنيد طفلين لدى الجماعات الجهادية في محافظتي البيضاء وحضرموت. 

الفصل الخامس: االحتجاز التعسفي

خالل عام 2018، وثقت مواطنة لحقوق اإلنسان ما ال يقل عن 224 واقعة احتجاز تعسفي، 
يتحمل أنصار هللا )الحوثيون( مسؤولية ما ال يقل عن 132 منها في 11 محافظة يمنية: )إب، تعز، 
أمانة العاصمة )صنعاء(، حجة، صعدة، عمران، الحديدة، محافظة صنعاء، ذمار، املحويت، 
واقعة   59 وتتحمل قوات موالية للرئيس هادي واملقاومة الشعبية املسؤولية عن  البيضاء(. 
والنخب  كما تتحمل قوات األحزمة األمنية،  حضرموت.  الجوف،  تعز،  مأرب،  في محافظات: 
الحضرمية والشبوانية )القوات اإلماراتية بالوكالة(، والقوات الخاصة، وقوات مكافحة اإلرهاب، 
 املسؤولية عن 

ً
وقوات الطوارئ، واألجهزة األمنية، وقوات ألوية الدعم واإلسناد، تتحمل جميعا

33 واقعة في محافظات عدن، ولحج، وشبوة، وأبين، وحضرموت. 

الفصل السادس: االختفاء القسري 

وثقت »مواطنة« ما ال يقل عن 203 واقعة اختفاء قسري، خالل عام 2018، منها ما ال يقل 
عن 112 واقعة حدثت في املناطق الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة موالية للتحالف بقيادة 
ولحج،  والجوف،  في محافظات عدن،  السعودية واإلمارات والرئيس عبد ربه منصور هادي، 
وتعز، ومأرب. و91 واقعة أخرى في مناطق خاضعة لسيطرة أنصار هللا )الحوثيين( في الحديدة، 

وتعز، وصنعاء، وإب، وحجة.

الفصل السابع: التعذيب 

45 واقعة ارتكبتها  62 واقعة تعذيب، منها ما ال يقل عن  2018 وثقت »مواطنة«  خالل عام 
قوات األحزمة األمنية، والنخبة الحضرمية والشبوانية )قوات إماراتية بالوكالة(، وقوات موالية 
للرئيس هادي في خمس محافظات: أبين، شبوة، تعز، عدن، حضرموت. كما وثقت »مواطنة« 
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بعد اعتراضهم ونقلهم من قبالة  في مدينة جازان السعودية،  بينهم طفل،   ،
ً
11 صيادا تعذيب 

4 ضحايا على األقل.  وقد أفضت أربع وقائع تعذيب إلى وفاة  سواحل ميدي بمحافظة حجة. 
يتحمل أنصار هللا )الحوثيون( املسؤولية في وفاة ضحيتين، فيما تقع املسؤولية في وفاة الضحيتين 

األخريين على القوات املوالية للرئيس هادي والقوات اإلمارتية بالوكالة.

تم توثيق 17 واقعة على األقل ارتكبها أنصار هللا )الحوثيون( في خمس محافظات يمنية هي: 
صنعاء، تعز، الحديدة، إب، صعدة. 

الفصل الثامن: العنف الجن�سي

وثقت مواطنة لحقوق اإلنسان سبع وقائع عنف جن�ضي كان ضحاياها ثمانية أطفال. تتحمل 
القوات املوالية للتحالف بقيادة السعودية واإلمارات والرئيس هادي املسؤولية في حاالت عنف 
جن�ضي ضد 6 أطفال، كما يتحمل أنصار هللا )الحوثيون( املسؤولية في حاالت عنف جن�ضي ضد 

طفلين.

 الفصل التاسع: االعتداء على املدارس

خالل عام 2018، وثقت »مواطنة« مما ال يقل عن 60 واقعة اعتداء أو استخدام للمدارس، 
منها واقعتا هجوم جوي، 22 واقعة احتالل و36 واقعة ألشكال أخرى من هذا االعتداء كاقتحام 
واستخدام املدارس ألغراض عسكرية. ويتحمل أنصار هللا )الحوثيون( املسؤولية فيما ال يقل عن 
52 واقعة، كما يتحمل التحالف بقيادة السعودية واإلمارات وقوات موالية للتحالف والرئيس 
35 مدرع  17 مشاة وقوات اللواء  ميكا وقوات اللواء   22 )كألوية العمالقة وقوات اللواء  هادي 

وكتائب أبي العباس »املقاومة الشعبية«( املسؤولية في ثمان وقائع أخرى على األقل. 

الفصل العاشر: االعتداء على املستشفيات 

هجمة تعرضت لها   16 وثقت مواطنة لحقوق اإلنسان ما ال يقل عن   ،2018 خالل عام 
في ما ال يقل عن أربع  )الحوثيون(  مستشفيات ومراكز صحية وطواقم طبية. تسبب أنصار هللا 
وقائع منها في محافظتي تعز وإب، بينما تتحمل جماعات املقاومة الشعبية »كتائب أبي العباس« 
وأفراد اللواء 62 مسؤولية 7 وقائع في محافظة تعز، فيما تتحمل »القاعدة في الجزيرة العربية« 
املسؤولية في واقعة واحدة، في حين تتحمل »القاعدة في الجزيرة العربية« و»كتائب أبي العباس« 
السعودية  بقيادة  التحالف  ويتحمل  تعز.  في محافظة  واقعة أخرى  املشتركة عن  املسؤولية 
تتمكن  لم  فيما  حجة.  ومحافظة  )صنعاء(  العاصمة  أمانة  في  واقعتين  مسؤولية  واإلمارات 

»مواطنة« من تحديد هوية املنتهك في واقعة واحدة في محافظة الحديدة.
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الفصل الحادي عشر: منع وصول املساعدات اإلنسانية

وثقت »مواطنة« خالل عام 2018، ما ال يقل عن 74 واقعة منع وصول مساعدات إنسانية؛ 
)الحوثيون( مسؤوليتها في محافظات املحويت، صعدة، الحديدة،  62 واقعة يتحمل أنصار هللا 

ذمار، إب، الجوف، ريمة.

وقائع   6 والقوات املوالية للرئيس هادي املسؤولية عن  »املقاومة الشعبية«  فيما تتحمل 
تركزت في محافظتي صعدة وحجة. بينما تقع املسؤولية على التحالف بقيادة السعودية واإلمارات 

في 6 وقائع حدثت في محافظتي صعدة وشبوة.

الفصل الثاني عشر: هجمات الطائرات بدون طيار األمريكية 

وثقت “مواطنة” ست ضربات أمريكية بدون طيار في عام 2018 أسفرت عن مقتل ما ال يقل 
. كما قتل في هذه الهجمات أربعة آخرين، بينهم طفل، وُجرح طفل آخر، يبدو أنهم 

ً
عن 17 مدنيا

كانوا مسجلين في الجيش اليمني الحليف للواليات املتحدة، على الرغم من أن بعضهم لم يشارك 
في النزاع الحالي وربما كانوا مدنيين وقت الهجوم. كما أصيب عضو واحد كان ما يبدو من تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب. وقد قعت الهجمات في محافظات شبوة والبيضاء والجوف. وقد أجرت 
مقابلة مع ضحايا وأقارب ضحايا وشهود من املناطق التي وقعت فيها   15 أكثر من  “مواطنة” 

عن قيامها بزيارات ميدانية وتحليل ملخلفات األسلحة.
ً
الهجمات، فضال

•  الباب الثالث: تقويض الحقوق والحريات، ويتضمن هذا الباب أربعة فصول: 	

الفصل األول : الصحافة

ومؤسسة نشر   
ً
صحفيا  27 ثمان وقائع انتهاك طالت   ،2018 خالل عام  »مواطنة«  وثقت 

3 صحفيين  تتضمن احتجاز  )الحوثيون(،  صحفية، خمس من هذه الوقائع ارتكبها أنصار هللا 
واختفاء 2 آخرين، وثالث وقائع انتهاك في املناطق التي تخضع لسلطة الرئيس هادي.

الفصل الثاني: التجمع السلمي 

ثالثة نماذج لحمالت قمع بأساليب جديدة بحق تجمعات   2018 خالل  »مواطنة«  وثقت 
سلمية ومظاهرات مطلبية ملواطنين يمنيين، اثنتين منها في العاصمة صنعاء، وواحدة في مدينة 

املكال جنوب شرقي البالد. 
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 الفصل الثالث: األقليات الدينية

وثقت »مواطنة« خالل عام 2018، واقعتي احتجاز تعسفي ارتكبهما أنصار هللا )الحوثيون(، 
مرتبطة على ما يبدو باملعتقدات الدينية لألفراد: إحداها بحق عبدهللا العلفي، أحد أفراد الطائفة 

البهائية. واألخرى بحق يوسف سعيد الناعظي من الطائفة اليهودية في اليمن.

الفصل الرابع: التنقل

داخل  سواء  وقائع طالت حق املدنيين في التنقل،   10 »مواطنة«  وثقت   ،2018 خالل عام 
بلدهم من قبل أنصار هللا )الحوثيون(، أو القوات والجماعات التابعة لحكومة هادي وللتحالف 
بقيادة السعودية واإلمارات، وجماعات مسلحة تتبع املجلس االنتقالي الجنوبي، وكذلك الحركة 
خارج البالد التي يفرضها التحالف على مختلف مطارات اليمن واملعابر الحدودية. لقد انخفضت 
قدرة الناس على التحرك بحرية داخل وخارج اليمن بشكل كبير خالل النزاع، مما كان له تأثير كبير 

على املدنيين والحياة املدنية.



املنهجية
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ً
يستند هذا التقرير إلى أبحاث ميدانية استقصائية، أجرت خاللها مواطنة لحقوق اإلنسان تحقيقا
 في 20 محافظة يمنية، خالل الفترة من يناير/ كانون الثاني 2018 حتى ديسمبر/ كانون األول 

ً
مستفيضا

»مواطنة« على مدار هذا العام أبرز أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها جميع  وثقت   ،2018
في ثنايا هذا التقرير نماذج من االعتداءات التي طالت  األطراف املتنازعة في اليمن. وتعرض »مواطنة« 

مجموعة من الحقوق والحريات األساسية. 

وفي ترتيبها للوقائع املعروضة في التقرير، اعتمدت »مواطنة« إيراد الوقائع بتسلسل زمني من األقدم 
إلى األحدث. حيث يتضمن هذا التقرير أبرز أنماط االنتهاكات التي تحققت منها »مواطنة« على مدار عام 
مستمرة في توثيق وقائع  »مواطنة«  وال تزال  ال تفيد الوقائع املذكورة في هذا التقرير الحصر،   .2018

االنتهاكات املختلفة التي وقعت منذ بداية 2019. 

2065 مقابلة باللغة العربية مع ضحايا، وذوي ضحايا، وشهود  2018 أجرت »مواطنة«  خالل عام 
عيان، والعاملين في املجال الطبي واإلنساني. من بين عدد املقابالت املذكور أعاله تم توثيق وقائع تجنيد 

األطفال واستخدامهم ألغراض عسكرية في أكثر من 689 مقابلة ومشاهدة طيلة العام 2018.  

أجرى فريق البحث امليداني في »مواطنة« املقابالت واألبحاث في هذا التقرير، وتمت مراجعة وتدقيق 
 عدة محافظات يمنية 

ً
املعلومات من قبل فريق وحدة البحث في املركز الرئي�ضي  بصنعاء، الذي زار أيضا

في بعثات متفرقة.    

واعتمدت هذه األبحاث على الحصول على الشهادات واملعلومات بشكل مستقل وآمن من مصادرها 
األساسية، وعلى األخص تلك املتعلقة بوقائع انتهاكات حقوق اإلنسان. لم تقدم »مواطنة« أي مقابل مالي 
أو عيني ملن أدلوا بشهاداتهم، وقد تم إخفاء هوية عدد ممن أدلوا بشهاداتهم في أجزاء من هذا التقرير 

 على سالمتهم. 
ً
حرصا

تم الشروع بكتابة هذا التقرير ومراجعته وتدقيقه من قبل متخصصين في مجال القانون الدولي 
اإلنساني خالل الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حتى يونيو/ حزيران 2019.





خلفية





 
ً
شاب بترت قدمه بفعل قذيفة، ويظهر واقفا
تاريخ  تعز،  جامعة  في  مدمرة  دبابة  أمام 

االلتقاط مارس/ آذار 2018
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اشتعل فتيل النزاع املسلح في اليمن على نطاق واسع إثر سيطرة جماعة أنصار هللا املسلحة )الحوثيين( 
عقب سلسلة من الحروب الصغيرة التي خاضتها   2014 أيلول  سبتمبر/   21 في  على العاصمة صنعاء 
ثم اجتياحها لبقية املحافظات وصوال الى عدن  الجماعة في صعدة والجوف وعمران شمالي صنعاء، 
 ،2015   ٌباعالن بدء حملة عسكرية في 26 مارس/ آذار 

ً
جنوبي اليمن. ودخل هذا النزاع مستوى جديدا

من قبل تحالف من تسع دول بقيادة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ملساندة 
الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته. وخالل خمس سنوات سيطر التحالف والقوات والجماعات 
في حين ال يزال هادي وغالبية حكومته يقيمون في  %80 من مساحة اليمن،  التي يدعمها على آكثر من 
العاصمة السعودية الرياض، مع  استمرار التحالف بدعم وتمكين جماعات مسلحة مناهضة لحكومة 

الرئيس هادي وتقوضها باستمرار حسب تقارير آممية ودولية.)2(

في الوقت الذي يم�ضي النزاع في اليمن في عامه الخامس، يتزايد كل يوم عدد الضحايا واملتضررين 
من هذه الكارثة اإلنسانية، وأصبح إيقاف تداعياتها اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية أكثر 

 وأشد صعوبة.
ً
كلفة

وخالل عام 2018 عكست املؤشرات على األرض استمرار األعمال العسكرية في مناطق مختلفة من 
 للعمليات العسكرية 

ً
البالد، وشهدت محافظة الحديدة غربي اليمن منذ يونيو/حزيران 2018، تصاعدا

140 كيلو متر(، في  في مختلف جبهات القتال في الساحل الغربي وشمال غرب ووسط البالد )ما يقارب 
عملية أطلقها التحالف بقيادة السعودية واإلمارات والجماعات املوالية له للسيطرة على الحديدة، وهي 
واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البالد، وفيها يقع ميناء الحديدة، أحد أكبر موانئ اليمن، واملنفذ 
الوحيد الذي ظل يستقبل املعونات اإلنسانية واملواد االستهالكية التجارية التي تغطي حاجة املاليين 
صنعاء،  عمران، صعدة،  حجة،  املحويت،  ريمة،  )الحديدة،  من سكان إحدى عشرة محافظة يمنية 
ذمار، البيضاء، إب، وأجزاء من تعز(، والتي ما زالت خاضعة لسيطرة أنصار هللا )الحوثيين(. أخذت هذه 
املعركة النصيب األكبر من توحش األطراف املتنازعة ضد املدنيين، حيث أّدت املعارك إلى نزوح 81 ألف 
أسرة، كما استهدفت غارات جوية وبرية مستشفيات وحافالت تحمل نازحين  ومزارع مواطنين  وقرى، 
ومباٍن، ومخازن تابعة ملنظمة الغذاء العالمي، ومصالح تجارية خاصة. وزرع الحوثيون األلغام التي وقع 

ضحيتها كثير من املدنيين.

 وتهدد معركة الحديدة بقطع إمدادات الغذاء عن مليون طفل يمني إضافة إلى العدد الراهن، ألنها 
واملواد األساسية التي يحتاجها  االستراتيجي الذي يستوعب ثلثي املساعدات اإلنسانية،  ستغلق امليناء 
اليمنيون. وأصبحت بعض مديريات وشوارع مدينة الحديدة الساحلية ساحة للقتال، ما هدد بتوقف 
 لدخول %70 من واردات اليمن من السلع األساسية 

ً
عمل ميناء الحديدة االستراتيجي، الذي يعّد منفذا

واملساعدات اإلنسانية )3(. 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-   2(   تقارير فريق الخبراء التابع للجنة عقوبات مجلس األمن(
experts/reports

https://www.msf. : 3(  أطباء بال حدود.. تدفق أعداد كبيرة من جرحى الحرب مع تصاعد حدة املعارك في محافظات الحديدة، متاح على(
org/ar/yemen-influx-war-wounded-fighting-intensifies-hodeidah-hajjah-saada-and-taiz
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استحداث رسوم جمركية على البضائع الواردة إلى البالد)4(،   
ً
التي صاَحَبها أيضا هذه التطورات، 

، خاصة وقد صاحبها انهيار سعر الريال اليمني أمام العمالت 
ً
عّقدت الوضع االقتصادي، املتدهور أصال

األجنبية الذي وصل إلى مستويات قياسية)5(. ونتج عنه ارتفاع كارثي في أسعار املواد الغذائية.

ومع ذلك كله حدثت استثناءات بسيطة في اتجاه السالم، تحققت بجهود مستمرة من املجتمع املدني 
خاصة بعد حادثة قتل الصحفي السعودي  واألمم املتحدة، وضغوط دولية متزايدة   الدولي واملحلي، 
جمال خاشقجي)6(، نتج عنها مشاورات استكهولم في السويد، وإعالن اتفاق سالم ركز على قضايا محددة 
، كخطوات لبناء الثقة، وهي جزء من القضايا التي وضعتها منظمات املجتمع املدني منذ 

ً
 ونوعيا

ً
جغرافيا

عام 2017 كخطوات عاجلة لتخفيف املأساة اإلنسانية في اليمن،  وانتهت مشاورات »استكهولم« التي 
عقدت من 6 إلى 13 ديسمبر/ كانون األول 2018 بالوصول إلى  تفاهمات حول قضايا حيوية ثالث: 

اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عي�ضى. 	 

وضع آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل األسرى واملعتقلين. 	 

، إعالن تفاهمات حول تعز.	 
ً
وأخيرا

وفي 21 ديسمبر/ كانون األول 2018، اعتمد مجلس األمن الدولي باإلجماع القرار 2451 حول اليمن، 
وموانئ  حول مدينة ومحافظة الحديدة،  )الحوثيين(  الذي أيد اتفاقات الحكومة اليمنية وأنصار هللا 
والتفاهم حول تعز، كما  الحديدة، والصليف، ورأس عي�ضى، واآللية التنفيذية بشأن تبادل األسرى، 
ورد في اتفاق ستوكهولم)7(.  وقد أكد القرار األممي رقم )2451( على الحاجة إلى ضمان انسياب اإلمدادات 
التجارية واملساعدات اإلنسانية، وتسهيل حركة تنقل موظفي الجهود اإلغاثية إلى داخل البلد وفي كافة 
 حكومة اليمن والحوثيين على إزالة املعوقات البيروقراطية التي تعيق 

ّ
مناطقها دون أي عقبات، وحث

مرور التدفقات التجارية واملساعدات اإلنسانية، بما في ذلك الوقود. 

كما وجه القرار دعوة إلى جميع أطراف النزاع إلى ضمان عمل جميع موانئ اليمن بصورة مستمرة 
وتشغيله بطريقة آمنة  وإعادة فتح مطار صنعاء  البالد،  إلى كل أنحاء   

ً
والسماح بالوصول برا وفعالة، 

ألغراض تسيير الرحالت التجارية ضمن آلية يتفق عليها. ودعا كذلك إلى تنمية االقتصاد الوطني، ودعم 
البنك املركزي، ودفع معاشات املتقاعدين، ورواتب املوظفين في الخدمة املدنية)8(. وكان القرار 2451 

)4(  الحوثيون يفرضون ضريبة إضافية على املواد في مناطقهم، من خالل استحداث منافذ تحصيل في محافظات ذمار وإب والبيضاء.

)5(  وصلت قيمة الريال أمام الدوالر، في أكتوبر / تشرين األول 2018 إلى 800 ريال، مقارنة بمبلغ 380 ريال، بداية هذا العام، و215 ريال، 
قبل اندالع الحرب منتصف العام 2014، وتدخل التحالف العربي فيها، في 28 من مارس/ آذار 2015.

تل في 2 أكتوبر/تشرين األول 2018 في قنصلية بالده في إسطنبول. وعقب إقرار السعودية 
ُ
)6(  جمال خاشقجي ،صحفي سعودي معارض، ق

بمقتله برزت ردود فعل دولية كثيفه هدفت إلى الضغط على التحالف العربي بقيادة السعودية واالمارات لوقف العمليات القتاليه في الساحل 
الغربي والجلوس على طاولة الحوار لبدء مشاورات سالم في السويد بشأن موانئ ومدينة الحديدة املحاصرة.

https:// : 7(  القرار األممي رقم )2451(، والذي اتخذه مجلس االمن في جلسته 8439 املعقودة في 21 كانون األول/ديسمبر  2018، متاح على(
)undocs.org/ar/S/RES/2451)2018

https:// : 8(  القرار األممي رقم )2451(، الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 8439 املعقودة في 21 كانون األول/ديسمبر 2018، متاح على(
)undocs.org/ar/S/RES/2451)2018
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أول قرار أصدره مجلس األمن بشأن اليمن منذ عام 2015.

ورغم الضغط الدولي املتزايد طيلة آشهر خالل العام 2018، لم تكن هناك مؤشرات واضحة لتراجع 
انتهاكات حقوق اإلنسان، كما لم تمنع الجهود األممية والدولية تفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن، كملمح 
مهددة  البالد بشكل غير مسبوق،  في  اإلنسانية  الذي تدهورت خالله األوضاع   ،2018 لعام  رئي�ضي 
بانتشار املجاعة في أنحاء اليمن)9(. باستثناء التوقف النسبي للعمليات العدائية في الحديدة الذي ضمن 
استمرار عمل املنفذ الرئي�ضي لتدفق املواد األساسية واملساعدات االنسانية ملاليين املدنيين عقب اتفاق 
استوكهولم ٫ كنموذج لألثر االيجابي الذي يمكن آن  تحققه الجهود الدولية واآلممية، في حال تظافرها 

وتكثيفها  من آجل حماية املدنيين وتحقيق السالم.

وفي أكتوبر/ تشرين األول 2018، اقترب العدد اإلجمالي ملن يواجهون ظروف ما قبل املجاعة ويعتمدون 
بشكل كامل على املساعدة الخارجية للبقاء على قيد الحياة من اليمنيين، من 14 مليون مواطن، يشكلون 
 نصف عدد سكان اليمن. وحذر مارك لوكوك منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية من حدوث 

ً
تقريبا

مجاعة كبرى وشيكة في اليمن »لم يشهد مثيلها من قبل أي منهي يعمل في املجال اإلنساني«)10(.

مليون موظف من موظفي القطاع العام عامهم الثالث دون   1,25 دخل قرابة  وفي ذات السياق، 
ليصبح  ما عّزز وقع األزمة اإلنسانية في البالد،  باستثناءات قليلة،  الحصول على مرتباتهم الشهرية، 
بحاجة إلى شكل من أشكال  مليون مواطن(   30 )من أصل  مليون مواطن يمني   )24( هناك ما يقارب 
املساعدات اإلنسانية بحسب تقارير املنظمات األممية، مع تصاعد سطو أطراف الحرب على جانب كبير 
من  املساعدات اإلنسانية، وفرض مزيد من القيود تمنع وصولها السلس إلى مستحقيها، وبتداخل هذه 

 لوجه مع املوت والتجويع بشكل غير مسبوق.
ً
العوامل، وجد اليمني نفسه وجها

 ،
ً
في محافظتي حجة وصعدة الحدوديتين تعرض املدنيون لظروف مشابهة ملا حدث في الحديدة أيضا

وتلقى هذه املعارك تغطية  فقد تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية على بعض مديريات املحافظتين. 
ما يمنح القوات املتحاربة مساحة  أقل في اإلعالم الدولي مقارنة باملعارك في املناطق األخرى،   

ً
واهتماما

مريحة للتصرف بمنأى عن القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، مع اإلفالت من 
العقاب في هذه املناطق، ويجعل من املدنيين طرائد سهلة لبنادق املتحاربين. 

فباإلضافة للصراع املستمر بين جماعة أنصار هللا  ما زال املدنيون في تعز يدفعون كلفة باهظة. 
)الحوثيين( وجماعات املقاومة والقوات املوالية للرئيس هادي، احتدمت مواجهات مسلحة بين الجماعات 
املسلحة )جماعات املقاومة( التي تتنازع النفوذ والسيطرة داخل املدينة، بالتزامن مع حالة من االنفالت 
األمني والفو�ضى. وهو ما جعل حياة املدنيين عرضة للمزيد من االنتهاكات في ظل تدهور الوضع اإلنساني 
والحقوقي الذي تعيشه املدينة ألكثر من أربع سنوات من الصراع بين جماعة الحوثيين وجماعات املقاومة 
 
ً
عد أحد أكثر املناطق اليمنية تعرضا

ُ
ت والجدير بالذكر أن مدينة تعز   والقوات املوالية للرئس هادي، 

لالنتهاكات التي رافقت الحرب املستعرة في اليمن من قبل مختلف آطراف النزاع، كالقصف العشوائي 
–بري وجوي- الذي استهدفت األعيان اآلهلة بالسكان، وكذلك زراعة األلغام من قبل جماعة الحوثيين 

https://news.un.org/ar/story/2018/09/1017352 : 9(  أخبار األمم املتحدة، متاح على(

https://news.un.org/ar/story/2018/10/1019942 : 10(  األمم املتحدة تحذر من مجاعة غير مسبوقة في اليمن، متاح على(
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والتي حصدت وآصابت العشرات من أرواح السكان املحليين في القرى واملديريات دون تمييز بين أطفال 
ومسنين ونساء.  

وظلت مدينة تعز  قابعة تحت وطأة الحصار، ما أجبر عشرات اآلالف من السكان على تكبد مشقة 
النزوح، أو البقاء فريسة للجوع واملرض في املدينة. وقد تضمن اتفاق استوكهولم الذي وقعته أطراف 
الحرب في اليمن على تفاهمات بشآن وقف إطالق النار وفتح املعابر واملطار في تعز، وهدف إلى معالجة 
إال أن االتفاق لم يدخل حيز  األوضاع اإلنسانية الصعبة والتوصل إلى وقف دائم لألعمال العدائية، 

التنفيذ واستمرت املعاناة كما هي دون أي تقدم نحو تطبيع الحياة في مدينة تعز.

على  املواطنين  قدرة  مسبوق  غير  بشكل  تراجعت  اإلنسان،  انتهاكات حقوق  وتيرة  ارتفاع  مقابل 
بوتيرة  واإلعالمي  والتنموي،  والحقوقي،  واإلنساني،  املدني،  العمل  يواجه  كما  والتعبير،  االحتجاج 
 من االنتهاكات والقيود، جلها تتركز في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين ، حيث تنكمش 

ً
متصاعدة، كثيرا

كل يوم املساحة املمكنة لهذا العمل، مما يزيد من قتامة الوضع في اليمن. وذلك كله بالتزامن مع تعطيل 
وتقويض مؤسسات إنفاذ القانون، بما في ذلك املؤسسات العدلية الطبيعية، في غالبية مناطق سيطرة 
مختلف األطراف، وهي ممارسات تف�ضي في نهاية املطاف إلى تمكين جماعات مسلحة من حياة ماليين 

 تنتعش فيه انتهاكات مروعة لحقوق اإلنسان.
ً
املدنيين، وهو ما يخلق وضعا

ال تزال االنتهاكات والجرائم في اليمن ومرتكبوها املحتملون في اليمن يخضعون لبعض التحقيق بشكٍل 
ما. فقد أصدر فريق الخبراء البارزين اإلقليميين والدوليين املعني باليمن تقريره األول في أغسطس/ آب 
 28 وفي تاريخ  في اليمن جرائم حرب.  الذي أشار إلى ارتكاب جميع أطراف النزاع املسلح الدائر    2018
سبتمبر/ أيلول 2018، تبنى مجلس حقوق اإلنسان قرار تمديد والية فريق الخبراء البارزين اإلقليميين 
البارزين  الخبراء  فريق  والية  بتمديد  اإلنسان  حقوق  مجلس  قرار  وق�ضى  باليمن.  املعني  والدوليين 
إلى املفوض   

ً
شامال  

ً
تفصيليا  

ً
كتابيا  

ً
على أن يسلم هذا الفريق تقريرا اإلقليميين والدوليين ملدة عام، 

السامي يعرض في الدورة 42 للمجلس في سبتمبر/ أيلول 2019.  



الباب األول
النزاع في اليمن في ضوء القانون الدولي 
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والذي يعرف بقوانين الحرب، على النزاع املسلح الدائر في اليمن.  يسري القانون الدولي اإلنساني، 
وبالنظر إلى طبيعة الحرب الناشبة في اليمن، فقد شاركت دول التحالف بقيادة السعودية واإلمارات 
بصورة مباشرة في العمليات القتالية بجوار القوات النظامية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي، في 
مواجهة تكوينات مسلحة غير حكومية ممثلة بجماعة أنصار هللا )الحوثيين(، جميع أطراف النزاع، بما في 
ذلك الجماعات املسلحة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة، ملزمة بالتقيد بالقانون الدولي اإلنساني. 
والبروتوكول   ،1949 املشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام   )3( يشمل القانون الواجب التطبيق املادة 
1977، والقانون الدولي اإلنساني العرفي. يظل القانون  اإلضافي )الثاني( امللحق باتفاقيات جنيف لعام 

الدولي لحقوق اإلنسان ساري املفعول أثناء النزاعات املسلحة.

لم تلتزم   ،2018 أن العديد من العمليات القتالية خالل عام  »مواطنة«  وجدت  على نحو متكرر، 
بالقواعد األساسية للقوانيين الدولية مثل »حصانة املدنيين« و»التمييز«)11(، فقد خلفت هذه العمليات 

 عن الدمار واسع النطاق الذي لحق باملمتلكات واألعيان املدنية. 
ً
املئات من الضحايا املدنيين، فضال

إذ يتعين على األطراف املتحاربة اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتفادي وقوع األذى والضرر باملدنيين 
واألعيان املدنية الواقعة تحت سيطرتها من التبعات املؤثرة املترتبة على هجمات الخصم، بما في ذلك 
تنفيذ أعمال عسكرية من داخل املناطق اآلهلة بالسكان أو على مقربة منها، أو تعمد عدم الفصل بين 
املقاتلين واملدنيين واألعيان املدنية، وهو أمر ال يعفي الطرف اآلخر من التزامه وفق قوانين الحرب القاضية 
وتقاعس أحد األطراف عن اتخاذ  بضرورة توجيه الهجمات ضد املقاتلين واألهداف العسكرية فقط. 

االحتياطات املمكنة ال يلغي التزامات الطرف اآلخر بموجب قوانين الحرب.

 شّن الهجمات العشوائية)12( التي ال تميز بين هدف مدني وعسكري، وكذلك الهجمات 
ً
كما يحظر تماما

 باملدنيين أو األعيان املدنية على نحو مفرط ال يتناسب وامليزة 
ً
لحق أذًى عرضيا

ُ
غير املتناسبة)13( التي قد ت

النسبية العسكرية املباشرة التي كان يتوقع إحرازها من تلك الهجمات.

وتشدد قواعد القانون الدولي اإلنساني ال سيما املادة 3 املشتركة بين اتفاقيات جنيف فيما يخص 
تشدد على ضرورة توفير الحماية الدنيا لجميع األشخاص   ،

ً
النزاعات التي ليس لها طابع دولي تحديدا

 إنسانية دون أي تمييز. 
ً
الذين ال يشاركون في األعمال العدائية، وعلى ضرورة أن يعامل املدنيون معاملة

عالوة على حظر االعتداء على حياة األشخاص بالقتل، أو التشويه، أو التعذيب، أو أخذ الرهائن، وضروب 
املعاملة القاسية املهينة والحط من الكرامة. كما يمنع القانون الدولي إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات 
تكفل جميع الضمانات القضائية املعترف   

ً
قانونيا  

ً
لة تشكيال

ّ
محاكمة أمام محكمة مشك دون إجراء 

بضرورتها)14(. 

 ألي 
ً
)11(  تحظر املادة 13)2(  واملادة )14( من البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف جعل السكان املدنيين واألعيان املدنية هدفا

هجوم عسكري .

)12(  تحظر املادة 51)4( من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف الهجمات العشوائية التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد.

)13(  انظر املادة 51)5( من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف.

 Roger Barttels ”Timelines, borderlines and conflicts: The historical evolution of the legal divide between international  )14(
and non-international armed“   March 2009,  ICRC available at : https://www.icrc.org/en/international-review/article/time-

 lines-borderlines-and-conflicts-historical-evolution-legal-divide
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كما تنص املادة )3( املشتركة بين اتفاقيات جنيف على عدد من أوجه الحماية للمدنيين، وغيرهم، 
 )3( وتحظر املادة  مثل املقاتلين املر�ضى أو األسرى الذين توقفوا عن املشاركة في األعمال العدائية. 
املشتركة استخدام العنف ضدهم بما في ذلك القتل والتشويه واملعاملة القاسية والتعذيب، وأخذهم 
كرهائن، واالعتداء على كرامتهم الشخصية. يحظر البروتوكول اإلضافي الثاني امللحق باتفاقيات جنيف، 
من بين أفعال أخرى، العقاب الجماعي وأعمال اإلرهاب واالغتصاب، وأي شكل من أشكال االعتداء غير 

الالئق، والسلب والنهب.

الدول ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب املزعوم ارتكابها من قبل أفراد قواتها املسلحة وغيرهم من 
املدنيين من منطلق مسؤولية القيادة  األشخاص الخاضعين لواليتها. ويمكن مقاضاة القادة والزعماء 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب عن طريق إصدار األوامر إذا كانوا على علم، أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على 
ينص القانون  واتخذوا تدابير غير كافية ملنعها أو معاقبة املسؤولين عنها.  بارتكاب جرائم حرب،  علم، 

الدولي اإلنساني على قيام الدولة بتقديم تعويضات كاملة عن الخسائر الناجمة عن االنتهاكات.  

يظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان ساري املفعول أثناء النزاعات املسلحة. وثمة حقوق أساسية 
معينة، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في املحاكمة العادلة والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء 
املعاملة والحرمان التعسفي من الحرية، يجب احترامها في جميع األوقات، بما في ذلك أثناء النزاع. الجهات 
ملزمة  وتسيطر على منطقة ما،  الفاعلة غير التابعة للدول التي تمارس مهام مناِظرة ملهام الحكومة، 

باحترام معايير حقوق اإلنسان عندما يؤثر سلوكها على حقوق اإلنسان لألفراد الخاضعين لسيطرتها.



الباب الثاني
أنماط االنتهاكات واالعتداءات في عام 

2018
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برج اتصاالت بعد تعرضه لهجوم جوي في جبلة، 
 2018 حزيران  يونيو/   30 االلتقاط  تاريخ  إب، 

مواطنة لحقوق اإلنسان ©
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الفصل األول 
الهجمات الجوية
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ال  ما  »مواطنة«  وثقت   ،2018 عام  في 
150 هجمة جوية على مدنيين و/ يقل عن 
التحالف  طائرات  نفذتها  مدنية  أعيان  أو 
بقيادة السعودية واإلمارات في 11 محافظة 
يمنية، هي حجة، الحديدة، أمانة العاصمة 
الجوف،  صنعاء،  محافظة  )صنعاء(، 
لحج.  تعز،  إب،  عمران،  البيضاء،  صعدة، 
الهجمات ما ال يقل  وقد راح ضحية هذه 
 و 50 امرأة، 

ً
عن 375 مدني بينهم 165 طفال

 55 و   
ً
طفال  172 آخرون بينهم   427 وُجرح 

وأدت الهجمات الجوية على األعيان  امرأة. 
الخاصة  باملمتلكات  اإلضرار  إلى  املدنية 
كاألحياء  وبالبنية التحتية ملختلف املرافق؛ 
واألسواق،  والجسور،  والقرى،  السكنية، 
والقوارب،  والتجارية،  الخدمية  واملنشآت 

واملركبات املدنية.

يبدو أن العديد من هذه الهجمات حدثت 
بعيًدا عن أي أهداف عسكرية محتملة. وفي 
ا 

ً
أهداف »مواطنة«  حددت  بعض الحاالت، 

لكن الهجوم  بالقرب من املوقع،  عسكرية 
تسبب في أضرار جسيمة للمدنيين أو األعيان 

املدنية.

اإلطار القانوني

يطلب القانون الدولي اإلنساني، املعروف أيًضا باسم »قوانين الحرب«، من األطراف املتحاربة 
تقليل الضرر الذي يلحق باملدنيين إلى الحد األدنى أثناء النزاع. ويجب على األطراف املتحاربة التمييز 
بين املقاتلين واملدنيين وبين األهداف العسكرية واألهداف املدنية. املدنيون واألعيان املدنية ليسوا 
 مشروعة للهجوم. وال يجوز لطرف في نزاع استخدام طريقة أو وسيلة للقتال تكون بطبيعتها 

ً
أهدافا

عشوائية - أي ال يمكن توجيهها إلى هدف محدد، أو ال يمكن حصر أثرها بمبادئ القانون الدولي 
اإلنساني. يجب أن ينظر املقاتلون في الخسائر املحتملة في أرواح املدنيين، والقيمة النسبية للهدف 

العسكري قبل شن أي هجوم. 

 150
هجمة جوية

11 
 محافظة يمنية

 حجة - الحديدة - أمانة العاصمة 
 )صنعاء( - محافظة صنعاء
 الجوف - صعدة - البيضاء 
عمران - إب - تعز - لحج. 

 375
قتيل مدني      

165طفل                        50 امرأة

 427
جريح

172طفل                 55 امرأة
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ا عسكرًيا مسموح به 
ً
على الرغم من أن بعض الوفيات املدنية اإلضافية في هجوم يستهدف هدف

بموجب قوانين الحرب، فإن الهجوم الذي يلحق أضراًرا -غير متناسبة- باملدنيين مقارنة بمكاسبه 
العسكرية محظور. يجب على أطراف النزاع أن تفعل كل �ضيء »ممكن« لضمان أن تكون أهدافها 
ا عسكرية، واتخاذ جميع االحتياطات املمكنة في اختيارها لوسائل الحرب لتقليل الخسائر 

ً
أهداف

واالمتناع عن الهجمات التي ُيتوقع أن تسبب خسائر غير متناسبة  العرضية في أرواح املدنيين، 
في أرواح املدنيين، أو األضرار التي تلحق باألعيان املدنية. باإلضافة إلى ذلك، يجب على األطراف 
« قبل الهجمات إذا سمحت الظروف بذلك. 

ً
املتحاربة إعطاء السكان املدنيين »إنذاًرا مسبًقا فعاال

عّد الهجمات العشوائية غير املتناسبة التي تنفذ بدافع إجرامي، جرائم حرب.
ُ
وت

، ألقت مقاتالت 
ً
2018، قرابة الساعة 3:30 فجرا 10 يناير/كانون الثاني  في يوم األربعاء 

التحالف قنبلة على منزل علي معيض الغمري في قرية الشومية مديرية غمر، محافظة 
صعدة. قتلت هذه الهجمة ثالثة أطفال و جرحت والدتهم. 

قال خليل جبران )49 سنة(، شاهد عيان: »هذه املرة الرابعة التي تستهدف فيها الطائرات منازل 
للمدنيين )في املنطقة(، و أكاد أجزم أنها ليست األخيرة. ها هم أبناء علي معيض :يحيى )18 سنة(، 
 
ً
ورجاء )10 سنوات(، وهناء )8 سنوات(، قد قتلوا بينما كانوا يغطون في نوم عميق، لقد كان يوما

 على جميع أهالي غمر)15(«. 
ً
مشؤوما

وفي يوم األحد 8 أبريل/نيسان 2018، قرابة الساعة 9:30 مساًء، ألقت مقاتالت التحالف 
قنبلة استهدفت أفراد أسرة عند تجمعهم خارج منزلهم في قرية املحول، مديرية خدير، 
 في 

ً
 بينهم خمسة أطفال وأربع نساء، وجريحا

ً
محافظة تعز. خلفت هذه الهجمة 12 قتيال

حالة حرجة. 

)15(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع خليل جبران، بتاريخ 13 فبراير/شباط 2018. 

بعض األمثلة على الوقائع
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قال محمد صادق )24 سنة(، قريب القتلى: »سمعنا تحليق الطائرة فأخرج والدي كل أفراد 
 من أن تستهدف الطائرة منزلنا، لكنها كانت ترصد الخطوات 

ً
األسرة إلى مكان بعيد عن املنزل خوفا

على  أشالئهم  لتتناثر  جحيمها  عليهم  ألقت  حتى  اجتمعوا  أن  وما  واألطفال،  للنساء  الخائفة 
األشجار)16(«. ويضيف: »قضينا الليل في تجميع أشالء أخوتي، تحولت كل الجثث إلى قطع من 
اللحم املتفحم، لم نستطع تمييز جثة أحد، جمعنا أشالءهم في أكياس بالستيكية ودفّناهم دفعة 

واحدة)17(«. 

أما جميل عبدهللا )42 سنة(، فقد قال: »اعتدنا في هذه القرية أن نحمل موتانا على األكتاف، 
هذه املرة حملناهم على متن شاحنة لكثرة عددهم)18(«. 

ألقت مقاتالت   ،
ً
ظهرا  12:30 قرابة الساعة   ،2018 أغسطس/آب   22 وفي يوم األربعاء 

التحالف قنبلتين على مزرعة محمد حسن األكوع في بني حسن، مديرية عبس، محافظة 
حجة. و أدت الهجمة إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم ثالثة أطفال و جرح مدني آخر. 

قال علي حسن األكوع )58 سنة(، أحد أقارب القتلى: »كان أبناء أخي محمد ينتظرون الغداء، 
 بعدها)19(«. 

ً
فأصابتهم قنبلة غادرة، ولم نجد منهم شيئا

)16(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع محمد صادق، بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2018. 

)17(  السابق. 

)18(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع جميل عبدهللا، بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2018. 

)19(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع علي حسن األكوع، بتاريخ 26 أغسطس/آب 2018. 
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 5 شن التحالف  مساًء،   6:30 قرابة الساعة   2018 أغسطس/آب   30 في يوم الخميس 
غارات جوية على املنطقة البحرية املحيطة بجزيرة عقبان غرب مدينة الخوبة، مديرية 
أربع غارات استهدفت أربعة قوارب لصيادين ينتمون إلى  محافظة الحديدة،  اللحية، 
وأسفرت  فيما أصابت الغارة الخامسة وسط البحر،  مدينة الخوبة ومدينة الحديدة. 
7 مفقودين. كما أدت  بينما ال يزال  2 آخرين،  7 مدنيين وجرح  الغارات عن مقتل نحو 

.
ً
الغارات إلى تحطيم القوارب التي كانوا على متنها تماما

 ألنني الناجي الوحيد من بين رفاقي«)20(.
ً
قال صياد سمك )30 سنة(: »أنا منهار نفسيا

)20(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد الناجين، بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2018.

طوق زهور كان على رأس أحد املحتفلين في حفل زفاف في 
بني قيس، حجة، تاريخ االلتقاط 24 أبريل/ نيسان 2018 

مواطنة لحقوق اإلنسان ©



هنا قتلت امرأة وطفل نتيجة قصف بري 
 2018 شباط  فبراير/   9 في  منزلهما  على 

صالة، تعز مواطنة لحقوق اإلنسان ©



الفصل الثاني 
الهجمات البرية
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خالل عام 2018 وثقت »مواطنة«  87 واقعة 
 ،

ً
قتيال  124 راح ضحيته  بري عشوائي  هجوم 

، وُجرح ما ال يقل عن 
ً
6 نساء، و52 طفال بينهم 

حدثت   .
ً
امرأة و120طفال  35 بينهم   

ً
مدنيا  284

هذه الوقائع في ثمان محافظات يمنية: الحديدة، 
تعز، صعدة، لحج، حجة، الجوف، عدن، مأرب. 
)الحوثيون(  تتحمل جماعة أنصار هللا املسلحة 
وتتحمل  واقعة،   49 املسؤولية عما ال يقل عن 
هادي  والرئيس  للتحالف  املوالية  القوات 
املسؤولية عما ال يقل عن 26  واقعة أخرى. كما 
تقع املسؤولية املشتركة عن خمس وقائع على 
والقوات املوالية للرئيس  )الحوثيين(  أنصار هللا 
تحديد  من  »مواطنة«  تتمكن  لم  فيما  هادي، 

الطرف املنتهك في 7 وقائع أخرى.

لم تتورع أطراف النزاع في اليمن عن شن 
هجمات برية وعشوائية على املدنيين واألحياء 
 
ً
واستخدمت أسلحة املدنية املكتظة بالسكان، 
نحو  إطالقها  يصعب  التوجيه  معلومة  غير  
األسلحة  هذه  تعّد  إذ  ة. 

ّ
بدق محددة  أهداف 

محّرمة االستخدام في املناطق اآلهلة بالسكان.

ومع احتدام العمليات العسكرية في بعض 
األحياء  في  النزاع  مقاتلو طرفي  يتمركز  األحيان 
من  هجمات  يشنون  وقد  لالحتماء،  السكنية 
داخلها، ما يجعل املدنيين في تلك املناطق عرضة 
للتهديد املباشر. وقد أدى ذلك إلى مقتل وجرح 
الهجمات  لتلك  نتيجة  املدنيين  من  كبير  عدد 
إلحاق  في  املمارسة  هذه  وتتسبب  العشوائية. 
التحتية  والبنية  العيش  بُسبل  أضرار جسيمة 
املياه  وإمدادات  كالنقل  الحيوية،  املدنية 
 
ً
محفوفا البقاء  ليصبح  ُدّمرت،  التي  والكهرباء 
حتى لو لم يكن هناك هجوم قادم  باملخاطر، 

ُيخ�ضى منه.

 87
واقعة هجوم بري

8 
 محافظات يمنية

الحديدة -  تعز - صعدة - لحج 
حجة  - الجوف - عدن - مأرب. 

 124
قتيل مدني      

52 طفل                       6 نساء

 284
جريح

120طفل                 35 امرأة

49
26

5
7

 واقعة تتحملها جماعة أنصار الله المسلحة
) الحوثيون (

واقعة تتحملها القوات الموالية للتحالف 
والرئيس عبد ربه منصور هادي 

وقائع مشتركة بين الطرفين

وقائع لم تتمكن “مواطنة” من تحديد الطرف 
المنتهك



45
حياة تذوي  - حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2018

اإلطار القانوني 

بين  التمييز  املتحاربة  األطراف  على  ويجب  العشوائية.  الهجمات  اإلنساني  الدولي  القانون  يحظر 
األهداف العسكرية واملدنيين أو األعيان املدنية، بما في ذلك عدم استخدام أسلحة غير موجهة ال يمكن 
تعتبر   

ً
 عسكريا

ً
الهجمات التي ال تستهدف على وجه التحديد هدفا توجيهها نحو هدف عسكري محدد. 

يلزم القانون الدولي اإلنساني القادة باختيار أي وسيلة للهجوم يمكن توجيهها إلى  هجمات عشوائية. 
أهداف عسكرية وستقلل إلى أدنى حد من الضرر الذي يلحق باملدنيين.

 الهجمات التي تلحق الضرر باملدنيين بشكل غير متناسب. ويجب على أطراف النزاع أن 
ً
حظر أيضا

ُ
ت

وأن تتخذ جميع االحتياطات املمكنة  لضمان أن تكون أهدافها عسكرية،  »ممكن«  تقوم بكل ما هو 
في اختيارها وسائل للتقليل إلى أدنى حد من الخسائر العرضية في أرواح املدنيين، وأن تمتنع عن شّن 
الهجمات التي ُيتوقع أن تتسبب في حدوث خسائر غير متناسبة في أرواح املدنيين أو أضرار في األعيان 

عّد الهجمات العشوائية غير املتناسبة التي تنفذ بدافع إجرامي، جرائم حرب.
ُ
املدنية. وت

يجب على كافة القوات تجنب وضع األهداف العسكرية داخل املناطق املكتظة بالسكان أو بجوارها، 
وأن تحمي السكان املدنيين  القريبة من األهداف العسكرية،  املناطق  وأن تسعى لنقل املدنيين من 
وتقاعس أحد األطراف عن اتخاذ االحتياطات  الخاضعين لسيطرتها من مخاطر العمليات العسكرية. 

املمكنة ال يلغي التزامات الطرف اآلخر بموجب قوانين الحرب.

بعض األمثلة على الوقائع: 

، سقط مقذوف 
ً
2018، قرابة الساعة 10:00 صباحا 10 فبراير/ شباط  في يوم السبت 

بجوار سيارة تقل نازحين من قرية  محافظة تعز،  مديرية صالة،  على منطقة املجلية، 
الشقب)21) في طريقهم إلى محافظة عدن. 

11 آخرين بينهم أربعة أطفال وامرأة. ولم تجد »مواطنة«  أودى املقذوف بحياة رجل وطفلة، وجرح 
أي هدف عسكري في املنطقة، وقال شهود عيان إن املنطقة التي سقط فيها املقذوف خاضعة لسيطرة 
املقاومة الشعبية، وأن املقذوف قادم من »تلة السالل« التي يسيطر عليها أنصار هللا )الحوثيون(، والتي 

تقع على بعد كيلو مترين من موقع الواقعة شرق مدينة تعز. 

)21(  انظر موقع مواطنة لحقوق اإلنسان، مدونة بعنوان »الشقب: قرى منسية ال يتذكرها سوى املوت«، 16 ديسمبر/ كانون األول 2018، 
/http://mwatana.org/a-forgotten-village : ملزيد من وقائع القصف البري العشوائي على الرابط التالي
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»خرجنا من قريتنا بسبب اشتداد  وهو أحد الضحايا الناجين:  سنة(،   21( قال يحيى عبدالسالم 
الحصار وسوء األوضاع األمنية، وبينما كانت السيارة التي تقلنا تعبر منطقة املجلية، سمعت صوت انفجار 

، تبعه صراخ من كان معي على متن السيارة. كنت أبكي وأنا أشم رائحة املوت تنتشر من حولي)22(«.  مدّوٍ

وصف يحيى عبدهللا )18 سنة( ما رآه في هذه الواقعة: »كنت ما أزال بداخل السيارة، وكان الدخان 
 ألتفاجأ بجسد بال 

ً
 النجدة، انقشع الدخان قليال

ً
يمأل املكان. أصيبت قدمي اليسرى، وكنت أصرخ طالبا

رأس ملقًى خلفي)23(«. 

)22 سنة(: »فاضت ممرات  وعن إسعاف الضحايا للعالج، قال أحد الناجين، ذي يزن عبدالجبار 
 .»)24( مستشفى  الثورة في مدينة تعز بدماء عّزل ال يملكون من حطام الدنيا شيئاً

قصفت منطقة   ،
ً
صباحا  11:00 قرابة الساعة   ،2018 أيار  مايو/   16 في يوم السبت 

الفيض- مديرية املتون- محافظة الجوف، مجموعات مسلحة تابعة للمقاومة الشعبية، 
متمركزة في مناطق متاخمة ملحافظة البيضاء، 

 و ضربت إحدى القذائف منزل صالح العب�ضي الواقع جنوب منطقة الفيض، ما أسفر عن إصابة 
فتاتين؛ هما مانعة صالح مفلح العب�ضي )9 سنوات( التي تعرضت لجروح متوسطة بشظايا استقرت في 
الكتف األيمن والصدر، ودولة صالح مفلح العب�ضي )سنتان(، أصيبت باختناق بسبب األدخنة والغازات 

الناجمة عن سقوط القذيفة، ما أصابها بحاالت تشنج تحدث لها بين الحين واآلخر.)25(

في يوم األحد 15 يوليو/ تموز 2018، قرابة الساعة 5:30 مساًء، شن أنصار هللا هجوما 
 بمقذوف على املجمع الحكومي شمال مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

ً
بريا

 يقطن فيها نازحون من محافظة عمران بجوار مبنى محافظ املحافظة، وأّدى 
ً
ضرب املقذوف مزرعة

أي هدف  »مواطنة«  ولم تحدد  إلى مقتل خمسة أطفال، وجرح ستة آخرين بينهم أربع نساء وطفالن. 

)22(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع يحيى عبدالسالم، تاريخ 22 فبراير/ شباط 2018.

)23(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع يحيى عبدهللا، تاريخ 22 فبراير/ شباط 2018.

)24(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع ذي يزن عبدالجبار، تاريخ 23 فبراير/ شباط 2018.

)25(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أقارب الضحايا، تاريخ 25 أكتوبر/ تشرين األول 2018.
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عسكري على مقربة من موقع القصف.

قال شاهد عيان من سكان املنطقة )25 سنة(: »كنت في مجلس مقيل بالقرب من املزرعة، هرعت 
، حاولت أن أصمد 

ً
 مفزعا

ً
برفقة من كانوا معي لنجدة الضحايا. ما شاهدته ال يمكن وصفه، كان مشهدا

ولكنني لم أستطع فغادرت على الفور)26(«. 

 من بطش هذه الجماعة، فأرسلت  حصتنا من 
ً
وقال والد أحد الضحايا )46 سنة(: »تركنا ديارنا خوفا

املوت إلى مكان نزوحنا)27(«. 

)26(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 19 يوليو/ تموز 2018. 

)27(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أقارب الضحايا، تاريخ 24 يوليو/ تموز 2018.

شظايا اخترقت جسد أحد 
الضحايا في قصف بري في 6 فبراير/ 

شباط 2018 القاهرة، تعز  
مواطنة لحقوق اإلنسان © 



 
ً
إحدى ضحايا األلغام الذي طار بعيدا حذاء 

بعد االنفجار، الصلو، تعز، تاريخ االلتقاط 29 
مايو/ أيار 2018  مواطنة لحقوق اإلنسان ©



الفصل الثالث
استخدام األلغام 
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قرابة   ،2018 خالل عام  “مواطنة”  وثقت 
واقعة انفجار ألغام أرضية في محافظات:   52
الجوف، شبوة، صعدة، البيضاء، تعز، لحج، 
حجة، الحديدة، مأرب. تسببت في مقتل ما ال 
 ،

ً
، بينهم ثمان نساء و26 طفال

ً
يقل عن 60 مدنيا

وجرح ما ال يقل عن 51 آخرين، بينهم 12 امرأة 
وتقع مسؤولية زرع هذه األلغام   .

ً
طفال و21 

-فيما ال يقل عن 49 واقعة -على جماعة أنصار 
هللا املسلحة )الحوثيين(. ولم تتمكن “مواطنة” 

من تحديد هوية املنتهك في ثالث وقائع.

منذ اندالع النزاع أجهزت األلغام على حياة 
مئات  تشويه  في  وتسببت  املدنيين،  عشرات 
في  يعملون  الذين  األطفال  من  هم 

ّ
ُجل آخرين 

رعي املوا�ضي، والنساء الالتي يوفرن احتياجات 
الحقول.  وتعهد  واملاء  الحطب  من  منازلهن 
حياة  يهدد   

ً
خطرا املزروعة  األلغام  وستظل 

تضع  أن  بعد  حتى  املدنيين  آالف  ومستقبل 
األلغام  إصابات  أن  كما  أوزارها،  الحرب 
املضادة لألفراد مأساوية بشكل خاص، وذلك 
في  األلغام  بوجود  يتعلق  فيما  اليقين  لعدم 
فحتى  آثارها،  من  والخوف  املدنية،  املناطق 
الناجون منها يصبحون عاجزين بشكل دائم، 
األمد  طويلة  مساعدة  تقديم  األمر  ويستلزم 
للضحايا وأسرهم. كما أن األلغام تفرض كلفة 
نفسية كبيرة على الناجين وأقاربهم واملجتمع 

بأسره.

 52
واقعة انفجار ألغام 

أرضية

9
 محافظات يمنية

الجوف - شبوة - صعدة -  
البيضاء -  تعز - لحج - حجة 

الحديدة -  مأرب

 60
قتيل مدني      

26 طفل                       8 نساء

51
جريح

21 طفل                 12 امرأة

49

3

 واقعة تتحملها جماعة أنصار الله المسلحة 
) الحوثيون (

وقائع لم تتمكن “مواطنة” من تحديد هوية 
المنتهك
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اإلطار القانوني

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام، املعروفة 
باسم اتفاقية حظر األلغام، حظرت استعمال وإنتاج ونقل وتكديس األلغام املضادة لألفراد. كما أن 
معاهدة حظر األلغام تلزم الدول بالعمل على إزالة األلغام املضادة لألفراد وتقديم املساعدة للضحايا، 

وقد صادقت اليمن على اتفاقية حظر األلغام في 1 سبتمبر/ أيلول 1998. 

بما في ذلك األلغام  ينبغي كذلك عدم استعمال األلغام األرضية،  منع الهجمات العشوائية، 
ُ
وكما ت

املضادة للمركبات. ال تمّيز األلغام بين املدنيين واملقاتلين، فهي تستمر بقتل وتشويه املدنيين لفترة طويلة 
عّد الهجمات العشوائية غير املتناسبة التي تنفذ بدافع إجرامي، جرائم حرب. 

ُ
النزاع. وت حتى بعد انتهاء 

وتدين »مواطنة« استخدام األلغام املضادة لألفراد.

بعض األمثلة على الوقائع: 

انفجر لغم أر�سي   ،
ً
2018، قرابة الساعة 9:30 صباحا آذار  30 مارس/  في يوم الجمعة 

محافظة  مديرية برط العنان،  على طريق عفى اليتيمة،  )الحوثيون(  زرعه أنصار هللا 
الجوف، قبيل انسحابها منها في ديسمبر/ كانون األول 2017. أودى االنفجار بحياة خمسة 

مدنيين بينهم امرأة وثالثة أطفال. 

)تويوتا( عند مرورها في طريق رملي. وبحسب مقابالت أجرتها  نوع  »بيك أب«  انفجر اللغم بسيارة   
 من األلغام في هذه 

ً
 كبيرا

ً
»مواطنة« مع شهود عيان وأقارب الضحايا، فقد نزعت فرق هندسية عددا

املنطقة منذ انسحاب الحوثيين في ديسمبر/كانون األول 2017، إال أن العديد منها ال يزال هناك. 

قال صالح )اسم مستعار( )35 سنة( الذي شهد الواقعة: »وصلت إلى املكان بعد نصف ساعة من 
االنفجار، وكانت النيران ال تزال تشتعل بالسيارة، والضحايا محترقون في الداخل« وذكر أن الضحايا هم: 
يحيى قائد الصالحي )50 سنة(، وزوجته صالحة محسن )45 سنة(، وابنه همام يحيى )13 سنة(، وابنته 
 
ً
سعادة )11 سنة(، وحفيده -ابن ابنته- صالح علي هادي )5 سنوات( )28(«. وأضاف: »تشكل األلغام خطرا

 علينا، هذه األلغام أصبحت تؤرق حياتنا)29(«. 
ً
دائما

)28(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 8 مايو/أيار 2018. 

)29(  السابق. 
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، انفجر لغم أر�سي كان 
ً
وفي يوم األربعاء 30 مايو/ أيار 2018، قرابة الساعة 9:00 صباحا

قد ُزرع بجوار أحد منازل قرية القوز، مديرية جبل حب�سي في محافظة تعز. اللغم الذي 
تم تمويهه ليأخذ شكل صخرة، زرعه أنصار هللا )الحوثيون( قبل انسحابها في 5 مايو/ أيار 

2018 من املنطقة. جرح في هذه الواقعة امرأة وطفالن. 

قال عاوف مقبل )33 سنة( أحد أفراد األسرة: »لم يكن قد مر على عودة سكان القرية سوى ثالثة أيام، 
بعد أن خرج أنصار هللا )الحوثيون( من املنطقة. سمعت صوت االنفجار وتطاير الزجاج في الغرفة التي كنت 
 فيها. خرجت من املنزل فصعقت لرؤية الطفلين سميرة توفيق مقبل صالح عبده )5 سنوات(، ورفيق 

ً
نائما

ين على األرض بجوار زوجة أخي، ودماؤهم قد اختلطت بالتراب)30(«. 
َ
 توفيق مقبل صالح عبده )7 سنوات( ملق

 في القرية 
ً
وبحسب مقابالت أجرتها »مواطنة« مع أقارب الضحايا فإن أنصار هللا )الحوثيين( زرعوا ألغاما

قبل انسحابهم منها في 5 مايو/آيار 2018.

، انفجر لغم أر�سي 
ً
وفي يوم اإلثنين 10 سبتمبر/ أيلول 2018، قرابة الساعة 10:30 صباحا

زرعه أنصار هللا )الحوثيون( عند عبور املدنيين عمران عيدروس عبدالكافي عبدالباري 
)24 سنة( وعلي هاشم محمد سالم )39 سنة( على متن دراجة نارية لجسر العذير، مديرية 

حيفان، محافظة تعز، ما أدى إلى وفاتهما. )31)

»خلف عمران وراءه زوجة وطفلة  بعد فقدان ابن أخته:   
ً
متحسرا سنة(   58( قال عارف شمالن 

رضيعة فمن سيعيلهما؟!«.

وبحسب شهادات جمعتها »مواطنة« فإن أنصار هللا )الحوثيون( زرعوا املنطقة باأللغام قبل انسحابهم 
منها في 1 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، لتتمركز على بعد نصف كيلو متر شمال املنطقة.)32(

)30(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عاوف مقبل، تاريخ 30 مايو/ أيار 2018.

)31(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

)32(  نفس املرجع السابق.
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، انفجر لغم 
ً
وفي يوم السبت 29 ديسمبر/ كانون األول  2018، الساعة 4:30 مساء تقريبا

أر�سي أسفر عن مقتل 3 فتيات، زرع أنصار هللا )الحوثيون( في حقول مزرعة أبو حلفة في 
حي الزهور الجنوبي، مديرية الحالي، محافظة الحديدة وتقع هذه املنطقة في إطار سيطرة 

أنصار هللا )الحوثيون( منذ عام 2014.

)12سنة(، وسعدية  نورة محمد زوع  )9 سنوات(،  منار محمد زوع  فتيات:   3 أودت الحادثة بحياة 
أحمد شيبة )16سنة(. الالتي كّن يجمعن الحطب في املزرعة التي تبعد عن خط املواجهة بين أنصار هللا 
)الحوثيين( والقوات التابعة للتحالف )متمثلة بلواء العمالقة واملقاومة التهامية(، مسافة كيلو متر واحد 

. 
ً
تقريبا

  





الفصل الرابع
تجنيد واستخدام األطفال 
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 على األقل. ومن خالل 
ً
1117 طفال 2018، حاالت تجنيد واستخدام لـ  وثقت »مواطنة« خالل عام 

)الحوثيون(.  األطفال جّندهم أنصار هللا  من هؤالء   72% أن  »مواطنة«  689 مشاهدة ومقابلة وجدت 
وتركزت هذه النسبة في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وحجة. ووصلت نسبة األطفال 
 ،17% إلى  )قوات الحزام األمني وقوات النخبة الحضرمية(  الذين جّندتهم القوات اإلماراتية بالوكالة 

وتركزت هذه النسبة في محافظات أبين، ولحج، وعدن، وحضرموت. 

%11 من األطفال الذين جّندتهم القوات املوالية للرئيس هادي ومجموعات  كما وثقت »مواطنة« 
»مواطنة«  ووثقت  وأبين.  والحديدة،  والضالع،  وتركزت هذه النسبة في محافظات البيضاء،  املقاومة. 

تجنيد طفلين لدى الجماعات الجهادية في محافظتي البيضاء وحضرموت. 

أنصار هللا  حاالت استخدام فتيات صغيرات من قبل  »مواطنة«  وفي تطور جديد ومقلق وثقت 
)الحوثيين( بغرض املشاركة في عمليات تفتيش املنازل التي تتم مداهمتها، وكذلك تنظيم فعاليات التعبئة 

والتحشيد.

وتستخدمهم ألغراض   ،
ً
عاما  18 تستمر جميع أطراف النزاع في اليمن في تجنيد األطفال دون سن 

قتالية أو أمنّية، كالخدمة في نقاط التفتيش، أو الدعم اللوجستي املرتبط بعمليات عسكرية. وتستفيد 
من استمرار الوضع اإلنساني واالقتصادي املتردي في البالد، ومن تسرب الطالب من املدارس، في التجنيد 

والتعبئة العسكرية. 

 مخيفة. وعلى الرغم من منح املنظومة القانونية الدولية 
ً
وبلغت ظاهرة تجنيد األطفال اليمنيين أرقاما

 بسبب استمرار 
ً
دائما  

ً
النزاعات املسلحة، فإن أطفال اليمن يواجهون خطرا الحماية لألطفال في أثناء 

أو  أو التشويه،  أطراف النزاع في تجنيدهم في بيئة اإلفالت التام من العقاب ليصيروا عرضة للقتل، 
بما يظهر الالمباالة التامة لجميع أطراف النزاع في اتخاذ أي  الجن�ضي، وغيرها من االنتهاكات،  االعتداء 

 تبعات الحرب. 
ً
إجراءات تجنب الفئات األكثر ضعفا
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اإلطار القانوني

يحظر القانون الدولي اإلنساني تجنيد أو استخدام األطفال من قبل الجماعات املسلحة أو القوات 
املسلحة. وتجنيد األطفال دون سن الخامسة عشرة -إما عن طريق تجنيدهم أو بالسماح لهم بالتطوع 
في أي جماعة مسلحة أو في القوات املسلحة أو باستخدامهم للمشاركة في العمليات القتالية- ُيعد جريمة 

حرب)33(. 

-أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم- ولم يتخذوا أي  يمكن اعتبار القادة الذين كانوا على علم 
 من منطلق مسؤولية القيادة. يحدد البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية 

ً
إجراء فعال، مسؤولين جنائيا

 
ً
18 عاما  فيه- سن 

ً
حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات املسلحة -والذي تعد اليمن طرفا

كحد أدنى إلشراك األفراد في النزاعات املسلحة من قبل القوات املسلحة أو الجماعات املسلحة)34(. 

استخدام األطفال في النزاعات   2000 من قانون حقوق الطفل اليمني لعام   45 كما تحظر املادة 
.
ً
املسحلة، وتدعو إلى إنهاء تجنيد أي شخص دون سن 18 عاما

بعض األمثلة على الوقائع: 

 لتدريب 
ً
في مساء أحد أيام شهر سبتمبر/ أيلول 2018، أنشأ أنصار هللا )الحوثيون( مخيما

وهد في ساحة التدريب ما 
ُ

املجندين األطفال، في ساحة مدينة حورة، محافظة حجة. ش
 جميعهم دون سن السابعة عشرة. 

ً
ال يقل عن 16 طفال

قال أحد األطفال لـ »مواطنة«، وهو مجند في اللواء الثالث عمالقة املوالي للتحالف في جبهة الساحل 
الغربي، إنه ورفاقه توكل إليهم مهام توزيع التموين الغذائي للجنود في املواقع. وشّدد الطفل على ضرورة 
عدم كشف اسمه: »إن علمت القيادة أنني أعطيتكم هذه املعلومات فسيودعونني السجن، هذا مصدر 

رزقي وال حول لي وال قوة)35(«.  

)33(  نظام روما األسا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمد في روما، وتمت صياغته في 17 يوليو/ تموز 1998، املادة 8، الفقرة 26.

)34(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، األطفال املحميين بموجب القانون  الدولي اإلنساني، تم نشره في 29 أكتوبر/ تشرين األول 2010، متاح 
.https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/protected-persons/children/overview-protected-children.htm  :على

)35(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع طفل مجند، تاريخ 29 أغسطس/ آب 2018. 
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وقد أصيب طفالن جندتهما قوات موالية للرئيس هادي في محافظة الجوف، بشظايا 
قذيفة هاون عند مشاركتهما في األعمال القتالية في الصفوف األمامية بمديرية املتون. 

 بجراحه. 
ً
وفارق أحدهما الحياة متأثرا

وخالل أوقات متفرقة من شهري سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، 
 جندهم أنصار هللا )الحوثيون(، لتأمين الفعاليات 

ً
شوهد استخدام ما ال يقل عن 20 طفال
الجماهيرية التي تدعو إليها الجماعة. 



الفصل الخامس
االحتجاز التعسفي 
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واقعة احتجاز تعسفي، تتحمل   224 2018، وثقت مواطنة لحقوق اإلنسان ما ال يقل عن  خالل عام 
جماعة أنصار هللا )الحوثيون( مسؤولية ما ال يقل عن 132 منها في 11 محافظة يمنية )إب، تعز، أمانة 
البيضاء(.  املحويت،  ذمار،  محافظة صنعاء،  الحديدة،  عمران،  صعدة،  حجة،  )صنعاء(،  العاصمة 
واقعة في   59 وتتحمل قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي واملقاومة الشعبية املسؤولية في 
كما تتحمل قوات األحزمة األمنية والنخب الحضرمية  حضرموت.  الجوف،  تعز،  مأرب،  محافظات: 
الطوارئ  والقوات الخاصة وقوات مكافحة اإلرهاب وقوات  بالوكالة(  )القوات اإلماراتية  والشبوانية 
 املسؤولية في 33 واقعة في محافظة عدن، 

ً
واألجهزة األمنية وقوات ألوية الدعم واإلسناد، تتحمل جميعا

لحج، شبوة، أبين، وحضرموت. 

وأظهرت الحرب أسوأ وجوهها في ممارسات االحتجاز التعسفي التي ارتكبت في حق الضحايا املدنيين 
من قبل أطراف النزاع، حيث تعرض املئات خالل عام 2018 لالحتجاز التعسفي والحرمان من حقوقهم 
بأسباب  الضحايا  إبالغ  االحتجاز دون مذكرة قضائية،  أو  ينفذ  إذ  االحتجاز.  منذ لحظة  األساسية 
وقد تعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون والطالب وأفراد األقليات الدينية  االحتجاز. 
ويصبح االحتجاز التعسفي بوابة لسلسلة من انتهاكات حقوق اإلنسان  لالحتجاز التعسفي في اليمن، 
املتمثلة في حرمان الضحايا من الوسائل الالزمة للدفاع عن أنفسهم من التهم املنسوبة إليهم خارج نطاق 
القضاء، كاالختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية واملهينة. ولم 

يعد الكثيرون في اليمن يتوقعون محاكمة عادلة، على افتراض أنها لن تمنح.

فرج عن 
ُ
قت »مواطنة« قضاياهم، أ

ّ
 ممن وث

ً
 تعسفيا

ً
طلق سراح قرابة 24 محتجزا

ُ
وخالل عام 2018 أ

بعضهم بفضل متابعة فريق وحدة الدعم القانوني في »مواطنة« لقضايا املحتجزين.



61
حياة تذوي  - حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2018

اإلطار القانوني

يحظر كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان االحتجاز التعسفي. إذ ُيحظر 
االحتجاز التعسفي أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية، كما أن قانون حقوق اإلنسان واضح 
بشأن الحظر. تنص عدة معاهدات على أنه ال يجوز إخضاع أحد لالحتجاز أو االعتقال التعسفي. تنص 
املادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، والتي تعتبر اليمن من الدول املوقعة عليها، 

 لإلجراء املقرر فيه«. 
ً
على أنه »ال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا

ذكرت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أنه ال يجوز للدول االحتجاج بحالة الطوارئ لتبرير 
ومن الضروري أن يكون هناك سبب وجيه لكل من االحتجاز األولي واستمرار هذا  االحتجاز التعسفي. 

االحتجاز. 

ملنع االحتجاز التعسفي، هناك التزام بإبالغ األشخاص بأسباب احتجازهم، وتقديمهم على الفور إلى 
القا�ضي، وإتاحة الفرصة لهم للطعن في قانونية احتجازهم.

 أنه »على النائب 
ً
والدستور الذي يضم الضمانات األساسية إلجراءات العدالة الجنائية، يحدد أيضا

»القضاة  وأن  ساعة«،   24 العام أن يوجه االتهام إلى أي شخص يتم اعتقاله على ذمة جريمة خالل 
وحدهم يحق لهم تمديد أمر القبض ملا يتجاوز فترة األيام السبعة األولى«. وينص قانون العقوبات اليمني 
 على فرض عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمسة أعوام بحق املسؤولين الذين يحرمون األشخاص 

ً
أيضا

من حريتهم بالخطأ.

بعض األمثلة على الوقائع: 

 وينتميان 
ً
 مدنيا

ً
في صباح يوم اإلثنين 23 أبريل/ نيسان 2018، قدم شخصان يرتديان زيا

28سنة( في منطقة  35 املوالي للرئيس هادي إلى منزل خلدون )اسم مستعار( )  إلى لواء 
الصلو، محافظة تعز، واعتقلوه .

أخذ عناصر اللواء 35 خلدون من منزله، واقتادوه إلى مقر اللواء الكائن في »بير باشا« غربي مدينة تعز، 
ولم توّجه تهمة واضحة لخلدون غير االشتباه بانتمائه إلى أنصار هللا )الحوثيين(.

 ال بأس به من 
ً
 قال شقيق خلدون، سمير )اسم مستعار( )36 سنة(: »كلفني األمر 4 ساعات ومبلغا

35، وعند وصولنا سمحوا لوالدتي فقط بزيارته. خرجت والدتي  املال لنصل أنا ووالدتي إلى مقر اللواء 
وهي ال تستطيع التوقف عن البكاء. ومن حينها وهي تعود إلى البكاء كلما تذكرت ولدها ما أثر بشكل واضح 

على نظرها وصحتها«. 
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 الذي أضاف: »زرت أخي مرة أخرى في شهر يونيو/ حزيران مدة خمس 
ً
أثر االحتجاز على سمير أيضا

أن  فرد علّي  وعن مساحة الزنزانة املحتجز فيها   فسألته عن وضعه   وكان بجوارنا مسلحون،  دقائق، 
مساحتها متران، وأنه محتجز فيها مع شخص آخر، وقال لي إنه تعرض للضرب باأليدي من قبل املحققين، 

ولم أتمكن من الحديث معه أكثر من ذلك بسبب وجود املسلحين.«)36(

وقد تم اإلفراج عن خلدون في 10 ديسمبر /كانون األول 2018.

 
ً
تعسفيا )الحوثيون(  احتجزأنصار هللا   ،2018 حزيران  يونيو/   10 وفي عصر يوم األحد 

سعيد محمد )اسم مستعار( )19 سنة( من مديرية فرع العدين، محافظة إب. 

أنصار هللا  تتبع  »قدمت عربة عسكرية  الضحية:  شقيق  سنة(   18( )اسم مستعار(  قال صالح 
وعرض املسلحون على شيخ  على متنها مسلحون بلباس مدني وآخرون بلباس عسكري،  )الحوثيين(، 
القرية قائمة من أسماء املطلوبين لالستجواب لدواٍع أمنية. شملت القائمة اسم أخي، سألت الشيخ ملاذا 

جاؤوا في طلب أخي فقال إنها مجرد إجراءات اعتيادية)37(«. 

أكد صالح أن عمل أخيه في محافظة مأرب، التي تخضع لسيطرة قوات موالية للرئيس هادي، كان 
سبب احتجازه، وقال: »نعم، أخي يعمل في مأرب، لكنه عامل بناء. نحن أبناء ريف، لم نحصل على فرصة 
في التعليم. أنصار هللا يضايقوننا ملجرد أننا نحاول العثور على عمل خارج الحدود التي رسموها لنا )38(«. 

لكنهم  أضاف صالح: »عمل أخي سعيد ملدة ثالث سنوات في محافظة مأرب وعاد ليحتفل بعرسه، 
اعتقلوه قبل أن ينهي شهر العسل)39(«. 

وقد أفرج عن سعيد في 11 أغسطس /آب 2018 .

أقدم مسلحون   ،
ً
فجرا  04:00 يوليو/حزيران عند حوالي الساعة   27 في يوم الجمعة 

تابعة  كانوا على متن ستة أطقم  يرتدون مالبس مدنية  وآخرون   
ً
عسكريا  

ً
زيا يرتدون 

للشرطة العسكرية، على احتجاز 8 أشخاص من عائلة في تعز.

)36(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب الضحية،  تاريخ 23 يوليو/ تموز 2018.

)37(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب الضحية،  تاريخ 3 أغسطس/ آب 2018. 

)38(  السابق.

)39(  السابق. 
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        داهمت الشرطة العسكرية منزل هبة علي )اسم مستعار( )34 سنة(، في مدينة النور، مديرية 
املظفر، محافظة تعز، واعتقلتها وأخواتها األربع، ووالدتها، ووالدها، وأخاها الصغير، وتم اقتياد الجميع 

إلى مقر الشرطة العسكرية في منطقة املرور، بمحافظة تعز.  

 على حدة إلى غرفة التحقيق، حيث استجوبهم الضابط املحقق، وتم 
ً
 أدخل املسلحون املعتقلين كال

تفتيش محتوى هواتفهم املحمولة، وبعد ذلك أمر الضابط أفراده بأخذ والد هبةه والعودة به إلى املنزل 
مره أخرى لتفتيشه. لم تف�ضي علمية التحقيق والبحث عن �ضيء ُيدين أفراد األسرة فتم اإلفراج عنهم 
حيلت إلى السجن 

ُ
 عدا هبه ، التي ظلت محتجزة في مقر الشرطة العسكرية لقرابة 7 أيام إلى أن أ

ً
جميعا

املركزي بمدينة تعز، لتق�ضي ما تبقى من أيام احتجازها فيه حتى يوم اإلفراج عنها في 20 أغسطس/آب 
.2018

»كانوا يسألوننا أين األسلحة التي أدخلتها هبة إلى  سنة(:   27( )اسم مستعار(  قالت أختها أسماء 
منزلنا، وبقينا نتوسل إليهم ونقسم لهم بأغلظ األيمان أن هبة بريئة، وال يوجد ما يربطها بعمل زوجها مع 
الحوثيين«. وأضافت متسائلة: »ما الجرم الذي اقترفناه حتى نهان بهذه الطريقة أمام الناس في الشارع، 

نهب كل أجهزتنا اإللكترونية؟!«)40(.
ُ
عتقل أختي، وت

ُ
وت

 لدى الحوثيين، لكن هبة لم تكن متورطة في عمل زوجها.
ً
كان زوج هبة جنديا

 
ً
مدنيا  

ً
اختطف مسلحان يرتديان زيا  ،2018 آب  أغسطس/   14 يوم الثالثاء   في مساء 

)الحوثيين( كمال الشاوش )مساعد بحث ميداني لدى »مواطنة«(  ويتبعان أنصار هللا 
حين كان في أحد املقاهي الشعبية في شارع صنعاء وسط مدينة الحديدة. 

جّر املسلحان الشاوش إلى سيارة خاصة لونها ذهبي، واقتاداه معصوب العينين إلى مكان مجهول، 
في سجن جهاز األمن   

ً
أنه محتجز تعسفيا  

ً
العديد من االتصاالت تبين الحقا وبعد أن أجرت »مواطنة« 

السيا�ضي بالحديدة، ولم ُيتهم أو يعطى مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني الحتجازه.)41(

 من االحتجاز التعسفي.
ً
فرج عن الشاوش بعد 43 يوما

ُ
وبعد جهود مضنية بذلتها »مواطنة« أ

)40(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب الضحية،  تاريخ 19 أغسطس/ آب 2018.

)41(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2018 . وملزيد من املعلومات حول االنتهاك يمكنك العودة إلى 
http://mwatana.org/ansar-allah-must-immediately-release-kamal- : بيان »مواطنه« أصادر بتأريخ 15 أغسطس/ آب 2018،متاح على

/al-shawish-our-fra
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2018، اعترض  18 سبتمبر/ أيلول  في واقعة احتجاز أخرى حدثت في ظهيرة يوم الثالثاء 
أنصار هللا  يتبع   

ٌ
مشرف في صنعاء  منزله  بالقرب من  سنة(   47( الشرعبي  طريق علي 

)الحوثيين( برفقة مرافقين اثنين له، واحتجزوه قرابة الشهرين .

طلب مشرف الحوثيين من علي التوجه معهم إلى قسم شرطة السنينة، مديرية معين، أمانة العاصمة 
قل إلى البحث الجنائي ملدة يومين، ُحّول بعدها 

ُ
)صنعاء(، حيث تم احتجازه هناك ملدة خمسة أيام، ثم ن

 مع دعوة ناشطين في 
ً
إلى جهاز األمن القومي. وفي مساء يوم الجمعة 5 أكتوبر/ تشرين األول 2018، تزامنا

مواقع التواصل االجتماعي للمشاركة في احتجاجات تحت اسم »ثورة الجياع«، بثت قناة املسيرة التابعة 
»أحد أخطر  للشرعبي وهو في املعتقل، ووصفه مقدم الخبر أنه   

ً
متلفزا  

ً
مقطعا )الحوثيين(  ألنصار هللا 

 يقول بأنه على 
ً
عناصر خاليا التخريب التي تديرها قوًى خارج اليمن«. ويظهر الشرعبي في الفيديو متعبا

تواصل مع أحزاب خارج اليمن من أجل تنظيم تحركات جماهيرية تحت يافطة )ثورة الجياع(. 

قال صديق علي، محمد علي ودف )48 سنة(: »علي الشرعبي شخص معروف بصراحته، هو يقول 
 وأمام الجميع، لكنه لم يكن يعمل لحساب أي طرف. ولو كان كذلك ملا بقي هنا 

ً
كل ما يقتنع به صراحة

في صنعاء«. 

تم اإلفراج عن علي الشرعبي يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.



الفصل السادس
االختفاء القسري 



66
حياة تذوي  - حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2018

منها ما ال يقل عن  واقعة اختفاء قسري،   203 ما ال يقل عن  »مواطنة«  وثقت   ،2018 خالل عام 
112 واقعة حدثت في املناطق الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة موالية للتحالف بقيادة السعودية 
و91  ومأرب.  وتعز،  ولحج،  والجوف،  في محافظات عدن،  واإلمارات والرئيس عبد ربه منصور هادي، 
في الحديدة،  )الحوثيين(  واقعة أخرى حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار هللا املسلحة 

وتعز، وصنعاء، وإب، وحجة.

القسري املطول، وفي الغالب تخفي أطراف النزاع املدنيين  عانى مئات املدنيين من ويالت االختفاء 
 بدوافع االشتباه بانتسابهم إلى قوات معادية، أو بسبب انتماءاتهم أو آرائهم السياسية. ومن الواضح 

ً
قسريا

أن أحد مسببات انتشار االختفاء القسري هو استمرار أطراف النزاع في ممارسة االحتجاز التعسفي دون 
 الرعب 

ّ
رادع. وتتجاوز آثار االختفاء القسري الضحايا لتطال عائالتهم وأصدقاءهم، واملجتمع برمته، ببث

والخوف بينهم.

اإلطار القانوني 

 ما وتنكر احتجازه، أو ال تفصح عن مصيره 
ً
يحدث االختفاء القسري عندما تحتجز السلطات شخصا

أو مكان وجوده. يكون األشخاص »املختفون« عرضة بشكل أكبر لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء 
املعاملة، خاصة عندما يتم احتجازهم في مرافق احتجاز غير رسمية. 

النزاع. وتنتهك حاالت االختفاء القسري أو تهدد بانتهاك مجموعة من  ُيحظر االختفاء القسري أثناء 
قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي املنطبقة على النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد 
سواء، بما في ذلك حظر االحتجاز التعسفي والتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية والقتل. يتعين على 
األطراف املتنازعة اتخاذ خطوات ملنع حاالت االختفاء أثناء النزاعات املسلحة غير الدولية، بما في ذلك 
تخذ جميع التدابير املمكنة ملعرفة مصير األشخاص املفقودين نتيجة 

ُ
تسجيل املحتجزين، ويجب أن ت

للنزاع وتزويد أفراد أسرهم بمعلومات عن مصيرهم.

املمارسة  تشكل  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  التأسيسية  املعاهدة  بموجب نظام روما األسا�ضي، 
املنهجية لالختفاء القسري جريمة ضد اإلنسانية. وأخذ الرهائن أو ضبط أو احتجاز شخص ما والتهديد 
بقتلهم أو إصابتهم أو االستمرار في احتجازهم إلجبار طرف ثالث على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل 

 جريمة حرب بموجب نظام روما األسا�ضي.
ً
�ضيء كشرط لإلفراج عنه أو من أجل سالمته، يعّد أيضا

ال يجّرم القانون اليمني االختفاء القسري على هذا النحو، ولم تصدق الدولة على االتفاقية الدولية 
لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، ومع ذلك، فإن املبادئ الدستورية والقانونية املنصوص 
بما في ذلك ما يتعلق باالحتجاز  عليها في الدستور اليمني فيما يتعلق بالحقوق والحريات األساسية، 
التعسفي والتعذيب، يبدو أنها تحظر هذه املمارسة. ينبغي على اليمن التصديق على االتفاقية ومواءمة 

القانون املحلي مع أوجه الحماية املنصوص عليها فيها.
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بعض األمثلة على الوقائع 

احتجز رجال أمن تابعين للمقاومة الشعبية   ،2018 كانون الثاني  في مطلع شهر يناير/ 
نظافة عمرها  عاملة  تايوتا،  طراز  »بيك آب«  متن طقم عسكري وسيارة  جاؤوا على 

)37سنة(. 

أخذها الرجال من مقر عملها في مركز طبي، في مدينة الحزم، محافظة الجوف، واقتادوها إلى سجن 
جهاز األمن السيا�ضي في املدينة. وبحسب مقابالت أجرتها »مواطنة« مع شهود عيان فإنها اعُتقلت بتهمة 
 حتى 

ً
التخابر لصالح أنصار هللا )الحوثيين(.)42(  فيما لم يتمكن أهلها من زيارتها وما زالت مختفية قسرا

لحظة كتابة التقرير.

، اختطف مجهولون 
ً
في يوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني 2018، في الساعة 5:00 فجرا

في طريقه ألداء صالة الفجر في مسجد الفرقان،  سنة(   55( زكريا أحمد محمد قاسم 
مديرية املعال، محافظة عدن. 

وبحسب مقابالت أجرتها »مواطنة« فإن أربعة مسلحين، كانوا يستقلون سيارة )نوع هيونداي( وحافلة 
)نوع تويوتا(، اعترضوا طريق زكريا وأجبروه على الركوب معهم مطلقين النار في الهواء. واتجهت السيارتان 

إلى مقّر قوات مكافحة اإلرهاب املوالية لإلمارات في مديرية التواهي.

 في مركز الشرطة عن اختطاف مسلحين 
ً
قال نجل زكريا، يحيى )18 سنة(: »حّررنا في الصباح بالغا

لوالدي، ولكن ال فائدة، ال نعرف حتى اآلن أين والدي«. )43( 

ولم يكشف عن مصير زكريا منذ ذلك الوقت.

اعتقل أنصار هللا  مساًء،   6:00 قرابة الساعة   2018 حزيران  يونيو/   6 في يوم األربعاء 
)الحوثيون( سمير أدهم )31 سنة( من مسجد قرية محضة، مديرية الصفراء، محافظة 

صعدة. 

)42(  مقابالت مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 28 و 30 مارس/ آذار 2018.

)43(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شقيقة الضحية، تاريخ 3 أكتوبر/تشرين األول 2018.
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قالت والدته )51 سنة(: »أخبرني ابني يومها أنه ال ينوي تلبية دعوة مشرف أنصار هللا في املنطقة له 
نا نحصل على سلة غذائية أو معونة مالية، ولكن املساء حّل ولم يعد 

ّ
للعشاء، فشجعته على الذهاب عل

.»)44( سمير، حاولت االتصال به ولكن هاتفه املحمول كان مقفالً

 

 لينبئها باحتجاز ابنها، وقال: »أخذوا سمير من 
ً
وذكرت والدته أن أحد الشهود العيان جاءها مسرعا

مسجد القرية على متن سيارة بيك أب موديل تويوتا، واتجهوا به إلى مدينة صعدة واتهموه أنه يستلم 
مخصصات مالية من مناطق خاضعة لسيطرة الرئيس هادي)45(«. 

كان معيلنا الوحيد. خدعوه  »كان سمير يعمل باألجر اليومي في إحدى مزارع الطماطم،  وأضافت: 
 منذ ذلك الحين.

ً
 قسريا

ً
بدعوة العشاء، لقد أحرقوا قلبي عليه)46(«. وال يزال سمير مختفيا

 اختطف مسلحان  
ً
وفي يوم الجمعة 10 أغسطس/ آب 2018، قرابة الساعة 4:30 عصرا

بزّيٍ مدني يتبعان لواء الصعاليك املوالي للرئيس هادي بشير خالد )اسم مستعار( )18 
سنة( من جولة املسبح، مديرية القاهرة، محافظة تعز. 

 
ً
فقد استغل بشير الذي كان يعمل سائقا مع أهالي الضحية،  »مواطنة«  بحسب مقابالت أجرتها 
لدراجة نارية الهدوء النسبي للمدينة خالل فترة االشتباكات التي دارت بين فصائل املقاومة خالل الفترة 
ليوفر االحتياجات األساسية ألسرته. وكان آخر ظهور له في جولة املسبح،   2018 آب  12-8 أغسطس/ 

 أن يوصلهما إلى مكان ما.
ً
 مدنيا

ً
وبحسب شاهد عيان، طلب منه مسلحان يرتديان زيا

قالت شقيقة بشير، سوسن خالد )اسم مستعار( )19 سنة(: »مضت بضع ساعات بعد خروج بشير 
. بحثنا عنه في معتقالت 

ً
من مكان إقامتنا، فشعرنا بالقلق. خرجت مع والدي نبحث عنه فلم نجد له أثرا
الجيش لقيادة محور تعز واللواء 22 ميكا وأقسام الشرطة، ولكن ال جدوى)47(«. 

فرج عنه 
ُ
 بعد أسبوع من اختفائه، قال لي فيه املتصل الذي أ

ً
 هاتفيا

ً
تابعت سوسن: »تلقيت اتصاال

 مع أخي وآخرين في سجن سّري يتبع لواء الصعاليك في نيابة األموال العامة)48(«. 
ً
للتو أنه كان محتجزا

 حتى كتابة هذا التقرير. 
ً
 قسرا

ً
وال يزال بشير مختفيا

)44(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع والدة الضحية، تاريخ 19 يوليو/ تموز 2018. 

)45(  السابق. 

)46(  السابق. 

)47(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شقيقة الضحية، تاريخ 29 أغسطس/ آب 2018. 

)48(  السابق. 



الفصل السابع
التعذيب 
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خالل عام 2018 وثقت »مواطنة« 62 واقعة تعذيب، منها ما ال يقل عن 45 واقعة ارتكبتها قوات 
الحزام األمني والنخبة الحضرمية والشبوانية )القوات اإلماراتية بالوكالة(، وقوات موالية للرئيس عبد 

ربه منصور هادي هادي في خمس محافظات: أبين، شبوة، تعز، عدن، حضرموت. كما وثقت »مواطنة« 
، بينهم طفل، في مدينة جازان السعودية، بعد اعتراضهم ونقلهم من قبالة سواحل 

ً
تعذيب 11 صيادا

ميدي بمحافظة حجة. 

وقد أفضت أربع وقائع تعذيب إلى وفاة 4 ضحايا على األقل، تتحمل جماعة أنصار هللا املسلحة 
)الحوثيين( املسؤولية في وفاة ضحيتين في محافظة الحديدة، فيما تقع املسؤولية في وفاة الضحيتين 

األخريين على القوات املوالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات اإلمارتية بالوكالة في محافظتي تعز 
وشبوة.

 من ممارسة الحزام األمني وقوات النخبة الحضرمية للتعذيب، مستخدمة 
ً
وتحققت »مواطنة« أيضا

الضرب املبرح بالهراوات والقضبان املعدنية، والركل، واللطم، والحرق، واإليهام بالغرق. على الرغم من 
 من العقاب، وُيحِجم الضحايا في 

ً
تكرار التعذيب الوح�ضي يالحظ أن الجناة من كل األطراف يفلتون تماما

الغالب عن تقديم دعوى قضائية إما لغياب الثقة في القضاء، أو الخوف من التعرض النتقام السلطات 
املنتهكة.

صنعاء،  في خمس محافظات يمنية هي:  )الحوثيون(  واقعة ارتكبها أنصار هللا   17 بينما تم توثيق   
الضرب بالهراوات واأللواح والع�ضي الحديدية،  إب، صعدة مستخدمة أساليب منها:  الحديدة،  تعز، 
1*1متر(،  )غرفة  واالحتجاز املطول واملعزول فيما يسمى بالضغاط  ونزع األظافر،  والصعق بالكهرباء، 
ورفع الضحية بالسالسل وتعليقه بين األرض والسقف، وتقطيع الجسد، وصب محاليل كيميائية على 

سبب نوبات تشنج، وتعليق أوزان ثقيلة على األعضاء التناسلية. 
ُ
الجروح ت

اإلطار القانوني

وهو حظر  النزاعات،  بما في ذلك أثناء  التعذيب محظور في جميع الظروف وفي جميع األوقات، 
أسا�ضي، وال �ضيء يبرره. تنص املادة 3 املشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 على وجه التحديد 
على حماية األشخاص املحتجزين، ويشمل ذلك املدنيين واملقاتلين األسرى، من »االعتداء على الحياة 
والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه واملعاملة القاسية والتعذيب« و»االعتداء 

ة من الكرامة«.
ّ
على الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة والحاط

النزاعات  في  الشخصية جرائم حرب  الكرامة  على  واالعتداء  القاسية  واملعاملة  التعذيب  يشكل 
فإن  من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان املدنيين،  عند ارتكابه كجزء  املسلحة غير الدولية. 

التعذيب يشكل جريمة ضد اإلنسانية.

كما يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التعذيب في جميع الظروف وفي جميع األوقات. وتحدد 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة سلسلة 
وضمان سبل  والتحقيق فيه واملالحقة القضائية بشأنه،  من املقتضيات على الدول ملنع التعذيب، 
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االنتصاف. صادقت اليمن على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة في عام 1991.

بعض األمثلة على الوقائع 

 
ً
ميدانيا  

ً
تهجم ثالثة مسلحين يتبعون مشرفا  ،2018 حزيران  في منتصف شهر يونيو/ 

واقتادوه على متن سيارتهم إلى  سنة(   39( على عبدهللا سلطان  )الحوثيين(  ألنصار هللا 
مبنى جهاز األمن السيا�سي بمدينة إب، حيث تم احتجازه وإساءة معاملته.

عندما وصل علي عبد هللا سلطان إلى جهاز األمن السيا�ضي في إب، وجد املشرف امليداني هناك يرافقه 
 
ً
 تعرض في 30 يوما

ً
اثنان من املسلحين، فباشروه بالضرب والركل واإلساءة، ثم تم احتجازه ملدة 40 يوما

منها للتعذيب على يد القائمين على مقر االحتجاز. 

 على تقديم شكوى ضد مسؤولي أنصار هللا )الحوثيين( لسوء معاملتهم 
ً
يعتقد سلطان أنه اعُتقل ردا

منذ حوالي عامين. وحسب شهادته، فإنه ما زال يتحمل تبعات شجار مع أحد مشرفي الجماعة قبل ما 
بعد فترة   ،2016 كانون الثاني  24 ديسمبر/  يقارب العامين على خلفية سّبٍ وقذف لبنات قريته. ففي 
 في نقطة 

ً
وجيزة من الخالف، اعترض طريقه مسلحون يتبعون ذات املشرف الحوثي الساعة 5:00 عصرا

ونقلوه على متن حافلة تفاجأ بوجود املشرف الذي تجادل معه فيها،  تفتيش السياني بمحافظة إب، 
وُرمي في سائلة منطقة  والطعن بأدوات حادة،  وتعرض على متن الحافلة ألشكال من الضرب املبرح، 

 الوعي. 
ً
القاعدة فاقدا

لم يفق سلطان إال في مستشفى القاعدة حيث أسعفه سائق دراجة نارية حين تهّجم مسلحون ينتمون 
إلى الجماعة على املستشفى، واقتادوه إلى مكتب أنصار هللا )الحوثيين( في مديرية السياني، محافظة إب. 

ولم يخَل سبيل عبد هللا  إال بعد أربعة أيام من  احتجازه. 

»تلقيت نصيحة بأن أسلم تقاريري الطبية للجنة املظالم التابعة  قال سلطان بعد كل ما حدث: 
، بعد أن تعرضت للمضايقات ملدة سنة. وبعد يومين من تقديم الشكوى، 

ً
لجماعة الحوثيين، ففعلت مجبرا

اقتادني ثالثة مسلحين إلى مبنى جهاز األمن السيا�ضي، فوجدت املشرف الذي قدمت شكواي ضده عند 
تهمة التجنيد لصالح املقاومة.  ونسب إليَّ  للتحقيق ووضعني في السجن،  دعاني في املساء  بوابة املبنى. 
قمت بالرد على التهمة بأن قضيتي هي شجار قديم معه، فضربني مسلحون وسحبوا قدمّي برافعة إلى علو 
تسعة أمتار، وأنزلوني بعدها إلى برميل ممتلئ باملاء)49(«. وأضاف: »تعرضت ألشكال مروعة من التعذيب 

)49(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبدهللا سلطان، تاريخ 25 أكتوبر/ تشرين األول 2018. 
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 في األعصاب، ومنعي من استخدام دورة املياه)50(«.
ً
منها استخدام األدوات الحادة، وأدوية تسبب تشنجا

، اعترضت قوات 
ً
في يوم الثالثاء 2 أكتوبر/ تشرين األول 2018، قرابة الساعة 4:00 عصرا

كانوا على متن قواربهم  بينهم طفل،   ،
ً
صيادا  11 التحالف بقيادة السعودية واإلمارات 

بالقرب من جزيرة سحر قبالة سواحل ميدي، محافظة حجة. 

أفاد ثالثة من الصيادين أن ثالثة مسلحين يرتدون مالبس مدنية على متن زورق بحري، أطلقوا أعيرة 
نارية في السماء ليجبروهم على اإلبحار صوب جزيرة مجاورة تسمى جزيرة »الفشت« ليبيتوا فيها ليلة، 
وهناك تعرضوا لثالثة أيام للضرب والتعذيب  قلوا إلى مدينة جازان السعودية معصوبي األعين، 

ُ
ثم ن

واملعاملة املهينة. 

قال عثمان أبكر )24 سنة(: »فور وصولنا إلى جازان، استدعوني لالستجواب قبل رفاقي. اتهموني بأنني 
أرصد مواقع قوات التحالف لصالح أنصار هللا )الحوثيين( وقاموا بتعذيبي بالضرب بشتى الوسائل ملدة 
ساعة في ذلك اليوم. واجه رفاقي بعدي نفس املصير، واستمروا في تعذيبنا على انفراد وبشكل جماعي بهذه 

الصورة ملدة ثالثة أيام)51(«. 

قاموا بتعذيبي  »لم يرحموا صغر سني،  قال في شهادته:  سنة(،   15( )اسم مستعار(  الطفل خالد 
ومن  وبعد جلسات التعذيب كانوا يجبروننا على الجلوس جلسة القرفصاء  وضربي بجميع األساليب، 

 .»)52(  مبرحاً
ً
يخالف ذلك يضرب ضربا

»تعرضت لتعذيب  الذي حصل على النصيب األكبر من التعذيب:  21سنة(،   ( وقال عبده إبراهيم 
، وبعد ذلك جاء أحد القائمين على مركز االحتجاز وقال: »فحصنا  قواربكم 

ً
بشع، كان جسمي ينزف دما

، وأبلغونا أنهم 
ً
 مربعا

ً
قلنا بعدها إلى غرفة تصل مساحتها إلى ما يقارب 50 مترا

ُ
 صيادون«. ن

ً
وتبين أنكم فعال

طلق سراحنا في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 )53(«. 
ُ
سيطلقون سراحنا بعد خمسة أيام، وأ

)50(  السابق. 

)51(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عثمان أبكر، تاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. 

)52(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد الضحايا، تاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. 

)53(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع عبده إبراهيم، تاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
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اعتقلت  مساًء،   11:00 نحو الساعة   ،2018 تشرين األول  أكتوبر/   4 وفي يوم الخميس 
قوات النخبة الشبوانية سرحان صالح بوشمل )28 سنة( في مديرية ميفعة، محافظة 

ب ملدة يومين في معسكر الحوطة بمديرية ميفعة إلى أن فارق الحياة. 
ّ
شبوة. وقد ُعذ

قال درهم محمد )اسم مستعار( )41 سنة(: »تشاجر سرحان مع أحد منتسبي معسكر الحوطة التابع 
لقوات النخبة الشبوانية، وفي اليوم التالي جاءت عربة عسكرية على متنها خمسة جنود، باإلضافة إلى 
قائد املعسكر، إلى منزل سرحان واقتادوه إلى املعسكر. مضت ثالثة أيام على احتجازه حتى توفي مساء 

األحد السابعة مساًء بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين األول 2018، ولوحظت آثار التعذيب على جسده )54(«. 

)54(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 9 أكتوبر/ تشرين األول 2018. 





الفصل الثامن
 العنف الجن�سي
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وثقت مواطنة لحقوق اإلنسان سبع وقائع عنف جن�ضي كان ضحاياها ثمانية أطفال. وتتحمل قوات 
موالية للتحالف بقيادة السعودية واإلمارات والرئيس عبد ربه منصور هادي املسؤولية في عنف جن�ضي 
ضد 6 أطفال منهم، كما تتحمل جماعة أنصار هللا املسلحة )الحوثيون( املسؤولية في عنف جن�ضي ضد 

طفلين.

قت “مواطنة” اغتصاب ستة أطفال في عام 2018، بينهم خمسة أوالد - 9 و12 و13 و16 و17 سنة 
ّ
وث

 أخرى من االعتداء الجن�ضي على طفلين – ولد يبلغ 
ً
- وفتاة واحدة )15 سنة(. ووثقت “مواطنة” أشكاال

من العمر 13 سنة، وفتاة تبلغ من العمر )17 سنة(. في جميع الحاالت ، كان الناجون عرضة للخطر 
 أو أفراد من فئة املهمشين. في إحدى الحاالت، كان الرجل الذي 

ً
حتى قبل العنف الجن�ضي ، إما أطفاال

 عن توزيع املساعدات اإلنسانية. وفي حالة أخرى، تم تجنيد الطفل واغتصبه 
ً
 مسؤوال

ً
اغتصب طفال

من قبل شخص بالغ ضمن تلك القوات.

من املحتمل أن يكون العدد الحقيقي لضحايا العنف الجن�ضي أعلى من ذلك بكثير، حيث عادة ما تمنع 
 ما يخ�ضى الناجون من أن ينتقم الجناة إذا 

ً
العادات االجتماعية ووصمة العار الضحايا من اإلبالغ. غالبا

أبلغوا عن الجريمة.

دعم الناجين من العنف الجن�ضي في اليمن محدود للغاية، إذا كان متاًحا على اإلطالق. ال يبدو في أي 
حالة من الحاالت، سواء التي ارتكبت من قبل قوات أنصار هللا أو أولئك املوالين للتحالف وحكومة 

هادي، من أن الجناة قد تم اتهامهم أو مقاضاتهم بشكل مناسب.

بالنظر إلى املخاطر املستمرة التي يتعرض لها الناجون - وجميعهم من األطفال - تقدم “مواطنة” نظرة 
 من وصف الحوادث الفردية.

ً
عامة على الحاالت، بدال
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اإلطار القانوني

 3 تحظر املادة  النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية.  ُيحظر العنف الجن�ضي واالغتصاب أثناء 
بما في ذلك املعاملة القاسية  على الحياة والسالمة البدنية«  »االعتداء  املشتركة بين اتفاقيات جنيف 
الثاني التفاقيات  البروتوكول اإلضافي  يعرفه  الذي  الشخصية«،  الكرامة  على  والتعذيب و»االعتداء 
وأي شكل من أشكال هتك  جنيف على وجه التحديد على أنه يشمل االغتصاب واإلكراه على البغاء 

العرض.

يشير نظام روما األسا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية إلى االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجن�ضي 
باعتبارها جرائم حرب. االغتصاب أو االستعباد الجن�ضي أو اإلكراه على البغاء أو »أي شكل آخر من أشكال 
العنف الجن�ضي على مثل هذه الدرجة من الخطورة« يشكل جريمة ضد اإلنسانية متى ارتكبت كجزء من 

هجمات واسعة النطاق، أو منهجية ضد السكان املدنيين.

العنف الجن�ضي الذي يرقى إلى أي شكل من أشكال   
ً
يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان أيضا

التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.



في  الساللم  على  يدرسن  فتيات 
االشتباكات  من   

ً
هربا سكنية  بناية 

املسلحة، مدينة تعز، تاريخ االلتقاط 
3 فبراير/ شباط 2016



الفصل التاسع
االعتداء على املدارس  
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تعرضت العديد من املدارس للهجوم أثناء النزاع، وتضررت العديد منها أو دمرت على يد أطراف النزاع، 
وذلك نتيجة الستمرار النزاع املسلح الذي تشهده مناطق عدة في مختلف أنحاء اليمن. تلحق باملدارس 
أضرار جسيمة في هذه املناطق، وتصير عرضة للهجمات الجوية و/ أو البرية املباشرة وغير املباشرة، أو 
أو مراكز إيواء  أو مراكز احتجاز،  كثكنات عسكرية،  لالحتالل واستخدامها ألغراض عسكرية وقتالية؛ 

للمجموعات والقوات املسلحة، أو مراكز تموين لجماعات مسلحة أو مراكز للتعبئة والتحشيد. 

منها  أو استخدام للمدارس،  واقعة اعتداء   60 ما ال يقل عن  »مواطنة«  وثقت   ،2018 خالل عام 
 ألشكال أخرى كاقتحام واستخدام املدارس ألغراض 

ً
واقعتا هجوم جوي، 22 واقعة احتالل، و36 واقعة

واقعة، كما   52 املسؤولية فيما ال يقل عن  )الحوثيون(  وتتحمل جماعة أنصار هللا املسلحة  عسكرية. 
يتحمل التحالف بقيادة السعودية واإلمارات وقوات موالية للتحالف العربي والرئيس عبد ربه منصور 
هادي )كألوية العمالقة وقوات اللواء 22 ميكا وقوات اللواء 17 مشاة وقوات اللواء 35 مدرع وكتائب أبي 

العباس »املقاومة الشعبية«( املسؤولية في ثمان وقائع أخرى على األقل. 

اإلطار القانوني

يحظر القانون الدولي اإلنساني الهجمات املباشرة على األهداف املدنية، بما في ذلك املدارس، إال في 
. ويجب على األطراف املتحاربة التمييز بين 

ً
 عسكريا

ً
حال كانت تستخدم ألغراض عسكرية وتصبح هدفا

األهداف العسكرية واملدنية في جميع األوقات واالمتناع عن تنفيذ هجمات سيكون لها تأثير غير متناسب 
على املدنيين. كما يجب على األطراف املتحاربة افتراض أن األهداف هي أهداف مدنية في حال كان هناك 

شك في طبيعتها.

يجب على األطراف املتحاربة اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتجنيب املدنيين الخاضعين لسيطرتها 
اآلثار املترتبة على الهجمات، بما في ذلك تجنب نشر القوات في املناطق املكتظة بالسكان. 

االستغالل املتعمد لوجود املدنيين لحماية القوات أو املناطق العسكرية أو لجعلها في مأمن من أي 
هجوم يعد جريمة حرب. واستخدام املدارس ألغراض عسكرية أثناء النزاعات يعرض الطالب واملدرسين 

واإلداريين للخطر من خالل تحويل املدارس إلى أهداف للهجمات، ويعطل التعليم. 

 لألطراف املتحاربة حول كيفية 
ً
ر إعالن املدارس اآلمنة، الذي أقرته اليمن في العام 2017، دليال

ّ
يوف

حماية املنشآت التعليمية من االستخدام العسكري أثناء النزاعات.

بعض األمثلة على الوقائع 

، ألقت مقاتالت 
ً
في يوم السبت 13 يناير/ كانون األول 2018، عند الساعة 9:00 صباحا

التحالف قنبلة على مخازن الكتاب املدر�سي ملدرسة حمزة بن عبداملطلب األساسية 
بمنطقة الحمزات، مديرية سحار، محافظة صعدة. 
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)55( .
ً
أدى القصف الجوي إلى تدمير املخازن وإتالف الكتب املدرسية كليا

، اقتحمت مجاميع مسلحة 
ً
في يوم اإلثنين 5 فبراير/ شباط 2018، في الساعة 1:30 ظهرا

من املقاومة الجنوبية وألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني مدرسة القعقاع بن عمرو 
األساسية الثانوية في مدينة حيس، محافظة الحديدة، 

ما أدى إلى توقف العملية  حولت املجاميع املسلحة املدرسة إلى موقع عسكري ومخازن لألسلحة، 
التعليمية فيها، وحرمان طالبها الذين يفوق عددهم 1200 طالب من حقهم في التعليم.)56) 

مدرسة حسين مجلي  )الحوثيون(  2018، حول أنصار هللا  تموز  يوليو/   15 ومنذ تاريخ 
األطفال  لتدريب  معسكر  إلى  صعدة،  مدينة  رحبان،  منطقة  في  الثانوية  األساسية 

املجندين، 

يدرب الحوثيون األطفال فيها على استخدام أسلحة الكالشنكوف وقذائف الهاون. وال تزال العملية 
التعليمية متوقفة حتى تاريخ كتابة التقرير في هذه املدرسة التي تنتسب إليها 1350 طالبة.)5))

، تعرضت مدرسة 
ً
وفي يوم األحد 12 أغسطس/ آب 2018، قرابة الساعة 10:00 صباحا

محافظة تعز،  مديرية صالة،  النجاح األساسية والثانوية للبنات بمنطقة الجحملية، 
لهجوم بري من قبل مدفعية اللواء 22 ميكا املوالي للرئيس هادي،

)املدعومة من اإلمارات(  ميكا قصف املدرسة بغرض طرد مسلحي كتائب أبي العباس   22 اللواء 
وبعد خروج مسلحي كتائب أبي  بالغة باملدرسة.   

ً
وقد ألحق الهجوم أضرارا املحتلين لها منذ العامين، 

العباس عند الساعة 2:00 من ظهر نفس اليوم، تمركز أفراد اللواء 22 ميكا في املدرسة، وال تزال املدرسة 
متوقفة عن العمل.)58(

)55(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 15 فبراير/ شباط 2018.

)56( مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 1 أكتوبر/ تشرين األول 2018.

)57(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 27 يوليو/ تموز 2018.

)58(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 15 أغسطس/ آب 2018.





الضباب،  مبنى سكني،  في  تعليمهم  يتلقون  مدرسة  طالب 
تعز، تاريخ االلتقاط 12 ديسمبر/ كانون األول 2018



دمار ألحقه هجوم بري على قسم العناية 
تعز،  العام،  الثورة  بمستشفى  املركزة 

تاريخ االلتقاط 23 مايو/ أيار 2016



الفصل العاشر
 االعتداء على املستشفيات   
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خالل عام 2018، وثقت مواطنة لحقوق 
هجمة تعرضت   16 اإلنسان ما ال يقل عن 
وطواقم  صحية  ومراكز  مستشفيات  لها 
املسلحة  هللا  أنصار  جماعة  تسببت  طبية. 
في  وقائع  أربع  عن  يقل  ال  بما  )الحوثيون( 
تتحمل جماعات  بينما  تعز وإب،  محافظتي 
العباس«  أبي  »كتائب  الشعبية  املقاومة 
في  وقائع   7 مسؤولية   62 اللواء  وأفراد 
في  »القاعدة  تتحمل  فيما  تعز،  محافظة 
واحدة،  واقعة  »مسؤولية  العربية  الجزيرة 
»تنظيم القاعدة في الجزيرة  في حين يتحمل 
املسؤولية  العباس«  أبي  و»كتائب  العربية« 
املشتركة عن واقعة أخرى في محافظة تعز 
السعودية  بقيادة  التحالف  ويتحمل   .

ً
أيضا

أمانة  في  واقعتين  مسؤولية  واإلمارات 
العاصمة )صنعاء( ومحافظة حجة. فيما لم 
تتمكن »مواطنة« من تحديد هوية املنتهك في 

واقعة واحدة في محافظة الحديدة.

على  املتزايدة  الهجمات  تتحدى 
املسلحة،  النزاعات  قوانين  املستشفيات 
بما في ذلك اليمن، ويصعب وضع حد لها ما 
دام يمكن للمنتهكين أن يفلتوا من العقاب. 
الهجمات على املستشفيات وقتل العاملين في 
املجال الصحي، وفي سياق مثل اليمن، يشكل 
الحرب،  أثناء  الناس  على حياة   

ً
كبيرا  

ً
خطرا

وتمكنهم من الحصول على الحد األدنى من 
الخدمات الصحية.

هجمة 16 
تعرضت لها مستشفيات ومراكز 

صحية وطواقم طبية

4

2

1

1

وقائع تتحملها جماعة أنصار الله ) الحوثيين (

واقعتين يتحملها التحالف بقيادة السعودية 
واإلمارات

واقعة واحدة يتحملها تنظيم القاعدة في 
الجزيرة العربية

واقعة مشتركة بين “ تنظيم القاعدة في 
الجزيرة العربية” و”كتائب أبي العباس”

وقائع تتحملها جماعات المقاومة الشعبية 7
“كتائب أبي العباس” وأفراد اللواء 62 

واقعة لم تتمكن “مواطنة” من تحديد 1
المنتهك
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اإلطار القانوني 
 

تتمتع املستشفيات والعيادات واملراكز الطبية وغيرها من الوحدات الطبية بحماية خاصة بموجب 
تم  إذا  فقط  الهجمات  من  بها  تحظى  التي  الحماية  املستشفيات  وتفقد  اإلنساني.  الدولي  القانون 
استخدامها، خارج نطاق مهامها اإلنسانية، الرتكاب »أفعال تضر بالعدو«. حتى لو تم استخدام مستشفى 
ما من قبل قوة معارضة الرتكاب أفعال تضر بالعدو، على سبيل املثال لتخزين األسلحة أو إليواء املقاتلين 
 للطرف الخصم 

ً
القادرين على القتال أو لشن هجمات، فإنه يجب على القوة املهاجمة أن توجه تحذيرا

للتوقف عن إساءة استخدام املرفق الطبي وأن تحدد فترة زمنية معقولة للتوقف عن إساءة االستخدام، 
 مع التحذير.

ً
وأن تقوم بالهجوم فقط بعد أن تتأكد من أنه لم يجر التعامل جّديا

واملمرضات،  األطباء،  مثل  الطبية،  للطواقم  السماح   
ً
أيضا اإلنساني  الدولي  القانون  يشترط 

واملسؤولين عن البحث عن الجرحى وجمعهم ونقلهم وعالجهم، بالعمل وتوفير الحماية لهم. يفقد هؤالء 
ُيحظر   تضر بالعدو، خارج نطاق مهامهم اإلنسانية. 

ً
الحماية التي يحظون بها فقط إذا ارتكبوا أعماال

معاقبة أي شخص على أداء واجباته الطبية بما يتوافق مع أخالقيات مهنة الطب، أو إجبار أي شخص 
 السماح لوسائل النقل الطبي، 

ً
على ممارسة أنشطة طبية مخالفة ألخالقيات مهنة الطب. يجب أيضا

مثل سيارات اإلسعاف، بأداء عملها وحمايتها. وتفقد هذه الوسائل الحماية التي تحظى بها فقط إذا تم 
استخدامها الرتكاب أعمال تضر بالعدو. 

ُيلزم القانون الدولي اإلنساني أطراف النزاع باحترام وحماية موظفي اإلغاثة اإلنسانية، بما في ذلك 
السماح باملرور   

ً
ويجب على أطراف النزاع أيضا حمايتهم من املضايقة والترهيب واالحتجاز التعسفي. 

السريع للمساعدات اإلنسانية وتيسيرها وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي، وضمان حرية حركة العاملين 
 ألسباب تتعلق بضرورة عسكرية ملحة.

ً
في املجال اإلنساني، والتي ال يمكن تقييدها إال مؤقتا

الطبية  والوحدات  واملواد  املباني  توجيه هجمات ضد  تعمد  فإن  األسا�ضي،  روما  نظام  بموجب 
 للقانون الدولي 

ً
ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات املميزة املبينة في اتفاقيات جنيف طبقا

أو أن يتم تعمد توجيه هجمات ضد املستشفيات واألماكن التي ُيجمع فيها املر�ضى  ُيعد جريمة حرب، 
 عسكرية.

ً
والجرحى، شريطة أن ال تكون أهدافا
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بعض األمثلة على الوقائع: 

ألقت مقاتالت  مساًء،   10:38 عند الساعة   ،2018 نيسان  أبريل/   27 في يوم الجمعة 
التحالف قنبلة على املركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، الواقع في حرم مستشفى السبعين، 

مديرية السبعين، أمانة العاصمة )صنعاء(. 

ورغم أن القنبلة لم تنفجر فقد اخترقت السطح واألرضية الخرسانية وأتلفت شبكة املياه، ما أدى 
إلى حدوث احتكاك كهربائي بسبب ارتفاع منسوب املياه. وقد تسبب االحتكاك الكهربائي في تلف العديد 
، ثم اسُتأنف العمل بشكل كلّي بعد أربعة أيام من 

ً
من األجهزة الطبية، وتوقف املركز عن العمل جزئيا

، بحسب إفادة مدير املركز. )59(
ً
الضربة الجوية. ويقدم املركز خدمات طبية لـ 2900-2000 حالة شهريا

، قامت مجاميع مسلحة 
ً
وفي يوم األربعاء 8 أغسطس/ آب 2018، قرابة الساعة 1:00 ظهرا

وهي جماعة سلفية مدعومة من اإلمارات،  تابعة لكتائب أبي العباس في مدينة تعز، 
بهجوم مسلح على املستشفى الجمهوري التعليمي بمديرية القاهرة، محافظة تعز. كما 

هاجموا املستشفى مرة أخرى بعد بضعة أيام.

قال شهود عيان إن مسلحي أبو العباس قدموا إلى املستشفى تحت مبرر إسعاف جرحى تابعين لهم 
أصيبوا خالل املواجهات التي دارت بينهم وبين وحدات من الجيش املوالي للرئيس هادي، وبعد دخولهم 
إلى حرم املستشفى، تمركز مسلحو كتائب أبي العباس على أسطح مرافق املستشفى، ثم أطلقوا النيران 
على أبواب وأقفال املخازن وغرف األطباء، ونهبوا محتوياتها من أجهزة، ومعدات طبية، وأدوية، وأغراض 

تخص األطباء. 

وقد تسببت هذه الواقعة في إشاعة حالة من الذعر والهلع في أوساط املر�ضى ومرافقيهم واألطباء 
واملمرضين، ما دفعهم إلى الهروب وسط تهديدات املجاميع املسلحة. كما تسببت الواقعة في توقف العمل 

في املستشفى بشكل كامل، ولم يعد املستشفى إلى العمل إال صباح السبت 11 أغسطس/ آب 2018.)60( 

وفي ظهيرة ذات اليوم 11 أغسطس/ آب 2018، عادت الجماعة من جديد إلى املستشفى واقتحمته 
وأطلقت األعيرة النارية في أقسام الطوارئ، والنساء والوالدة، والغسيل الكلوي. وأدى هذا الهجوم إلى 
ولم يعد  مقتل أحد مرافقي املر�ضى وأحد حراس املستشفى، وجرح ثالثة آخرين من أفراد الحراسة.  

 بصورة جزئية بسبب األضرار.)61(
ّ

املستشفى إلى العمل بعد ذلك إال

)59(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 29 أبريل/ نيسان 2018.

)60(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 11 أغسطس/ آب 2018.

)61(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 14 أغسطس/ آب 2018.



89
حياة تذوي  - حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2018

، أصاب مقذوف 
ً
وفي يوم الخميس 16 أغسطس/ آب 2018، قرابة الساعة 11:30 صباحا

ُيعتقد أنه مضاد للطيران مبنى العناية املركزة ملستشفى الثورة العام بمديرية صالة، 
محافظة تعز.

 أصابت شظايا من املقذوف أحد مرافقي املر�ضى، وإحدى املمرضات، وأحد أفراد حراسة املستشفى. 
ل، التي يسيطر عليها أنصار هللا )الحوثيون( 

ّ
ويعتقد شهود عيان أن مصدر املقذوف من اتجاه تلة السال

التي تقع شرق املدينة.)62(

)62(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 26 أغسطس/ آب 2018.



تعز،  بمحافظة  الوازعية  مديرية  من  نازحون 
 8 االلتقاط  تاريخ  قاسية،   

ً
أوضاعا يعيشون 

فبراير/ شباط 2017



الفصل الحادي عشر
منع وصول املساعدات اإلنسانية  
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وثقت »مواطنة« خالل عام 2018، ما ال يقل عن 74 واقعة منع وصول مساعدات إنسانية؛ 62 واقعة 
الحديدة،  مسؤوليتها في محافظات املحويت، صعدة،  )الحوثيون(  تتحمل جماعة أنصار هللا املسلحة 

ذمار، إب، الجوف، ريمة.

فيما تحملت »املقاومة الشعبية« والقوات املوالية للرئيس عبد ربه منصور هادي املسؤولية عن 6 
وقائع تركزت في محافظتي صعدة وحجة. بينما تقع املسؤولية على التحالف بقيادة السعودية واإلمارات 

في 6 وقائع حدثت في محافظتي صعدة وشبوة.

إن حظر أو عرقلة املساعدات اإلنسانية أو السلع األساسية املنقذة للحياة في اليمن له تأثير حاد 
، حتى قبل النزاع، إذ تصنف 

ً
بشكل خاص، بالنظر إلى ماليين السكان املدنيين املهددين باملجاعة أصال

2019، كان هناك  في فبراير/ شباط  في منطقة الشرق األوسط.   
ً
اليمن كواحدة من أشد البلدان فقرا

مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال املعونات اإلنسانية، من مجموع سكان   24 ما يربو على 
البلد البالغ عددهم 29.9 مليون نسمة. ويحتاج 11.3 مليون شخص منهم حاجة ملّحة إلى املساعدات 

اإلنسانية العاجلة إلنقاذ حياتهم وتوفير سبل معيشتهم للبقاء على قيد الحياة.)63( 

اإلطار القانوني

ُيلزم القانون الدولي اإلنساني أطراف النزاع السماح باملرور السريع للمساعدات اإلنسانية للمدنيين 
املحتاجين وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي، وضمان حرية حركة العاملين في املجال اإلنساني، والتي ال 

 ألسباب تتعلق بضرورة عسكرية ملحة. 
ً
يمكن تقييدها إال مؤقتا

يحظر القانون الدولي اإلنساني الهجمات على األهداف التي ال غنى عنها للسكان املدنيين، مثل مخازن 
األغذية ومنشآت مياه الشرب، ويحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. 

)63(  موقع األمم املتحدة » األمم املتحدة تعقد فعالية رفيعة املستوى إلعالن التعهدات ملساعدة اليمن«، 15 فبراير/ شباط 2019، متاح على 
https://news.un.org/ar/story/2019/02/1027411 :

واقعة  74 
منع وصول 

مساعدات إنسانية

واقعة تتحمل مسؤوليتها جماعة 
أنصار الله المسلحة )الحوثيون(

وقائع يتحمل مسؤوليتها التحالف 
بقيادة السعودية واإلمارات

وقائع تتحمل مسؤوليتها المقاومة 
الشعبية والقوات الموالية للرئيس 

عبد ربه منصور هادي

62
6

6
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 كوسيلة من وسائل الحرب من خالل حرمانهم من أشياء التي ال غنى 
ً
واستخدام تجويع املدنيين عمدا

عنها لبقائهم أو من خالل عرقلة املساعدات اإلنسانية ُيعد جريمة حرب. 

يعالج خطر املجاعة التي تواجه السكان في مناطق   
ً
تبنى مجلس األمن الدولي قرارا  ،2018 في عام 

على الحاجة املاّسة لكسر الحلقة املفرغة بين النزاع املسلح وانعدام األمن   
ً
مؤكدا النزاعات املسلحة، 

 إلى الدور املهم الذي يمكن أن تؤديه إمدادات اإلغاثة في تخفيف آثار النزاع. 
ً
الغذائي، مشيرا

وفي نفس العام، أعاد قرار مجلس األمن الدولي رقم 2451، الذي ركز بشكل خاص على اليمن، التأكيد 
»تدفق اإلمدادات التجارية واإلنسانية وتنقل العاملين في املجال اإلنساني إلى داخل  على الحاجة إلى 
دعا مجلس األمن »حكومة اليمن والحوثيين إلى إزالة العقبات  البلد وفي جميع أنحائه دون عراقيل«. 

البيروقراطية التي تحول دون تدفق اإلمدادات التجارية واإلنسانية، بما في ذلك الوقود«)64(.

بعض األمثلة على الوقائع 

أغارت طائرات   ،
ً
عصرا  5:00 قرابة الساعة   ،2018 شباط  فبراير/   21 في يوم األربعاء 

مديرية  العقلة،  منطقة  في  اإلغاثية  املنظمات  إلحدى  تابعة  شاحنة  على  التحالف 
الصفراء، محافظة صعدة. 

         

   وكانت الشاحنة تحمل ما ال يقل عن 400 كيس من القمح مخصصة ملستفيدين من أبناء املحافظة.  
أدت الهجمة إلى إتالف الشاحنة وحمولتها بشكل كامل.)65(

2018، أوقف أنصار هللا )الحوثيون( في محافظة صعدة  وفي يوم اإلثنين 5 مارس/ آذار 
الذي تقدمه  أسرة من النازحين،   3000 تنفيذ مشروع املعونات النقدية املخصص لـ 

إحدى املنظمات املحلية، 

   وقد تم إيقاف املشروع بحجة أن مشاريع الهبات النقدية تسبب مشاكل في املجتمع.)66( 

، منع أنصار 
ً
2018، قرابة الساعة 11:00 ليال 14 يوليو/ تموز  وفي يوم السبت املوافق 

هللا )الحوثيون( ثالث شاحنات تحمل مساعدات إغاثية من العبور من نقطة تفتيش في 

)64(  قرار مجلس األمن الدولي رقم 2415 )2018(، الذي تم اعتماده خالل الجلسة رقم 8439 التي عقدت في 21 ديسمبر / كانون األول 
.http://unscr.com/en/resolutions/doc/2451 :2018. متاح على

)65(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 25 يوليو/ تموز 2018.

)66(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان. تاريخ 29 مارس/ آذار 2018.
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منطقة سوق االثنين بمديرية املتون، وهي في طريقها إلى مديرية الحزم، مركز محافظة 
الجوف. وكانت الشاحنات تحمل مواد غذائية لـ 3000 أسرة من املتضررين من الحرب.)67) 

، استهدف طيران التحالف 
ً
11 ليال 2018 قرابة الساعة  23 يوليو/ تموز  في يوم اإلثنين 

مديرية كتاف  في منطقة العصائد،  الصفراء،   – بأربع قنابل مشروع مياه وادي نشور 
والبقع بمحافظة صعدة. 

ويتكون املشروع من بئَري ماء، وخزان، وشبكة طاقة شمسية، ومشروع أنابيب ضخ. تستفيد من 
20 قرية في عزلة وادي النشور، وآل صالح، ومنطقة آل شافعة. ويعّد املشروع  هذا املشروع ما يقارب 
ذا أهمية عالية بسبب شحة املياه في املناطق املستهدفة، وقلة املياه الصالحة للشرب.)68( دّمرت الغارات 

، كما دمرت بعض ألواح منظومة الطاقة الشمسية، وبعض األنابيب.
ً
غرفة املشروع والبئر كليا

، في حي املعلمين، 
ً
2018 قرابة الساعة 10:20 صباحا 25 سبتمبر/ أيلول  في يوم اإلثنين 

 على فريق 
ً
22 ميكا اعتداء مسلحا مديرية القاهرة، محافظة تعز، اعتدى أفراد اللواء 

إحدى منظمات الدولية.

تم االعتداء عند توزيع الفريق املساعدات اإلنسانية للمستحقين، ما تسبب في إيقاف األعمال اإلغاثية، 
وبعد خمسة أيام من االعتداء اسُتئنف العمل في مركز آخر بحسب شهادات جمعتها »مواطنة«.)69(  

)67(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان. تاريخ 26 يوليو/ تموز 2018.

)68(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان، تاريخ 26 يوليو/ تموز 2018.

)69(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شهود عيان. تاريخ 6 فبراير/ شباط 2019.

سكان أحد أحياء مدينة تعز يقفون بانتظار 
دورهم للحصول على املاء، تاريخ االلتقاط 

ديسمبر/ كانون األول 2017



الفصل الثاني عشر 
هجمات الطائرات بدون طيار األمريكية
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استمرت الواليات املتحدة بشن هجمات في اليمن أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين في عام 2018.

وثقت “مواطنة” ست ضربات أمريكية بدون طيار في عام 2018 أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن 17 
. كما قتل في هذه الهجمات أربعة آخرين، بينهم طفل، وُجرح طفل آخر، يبدو أنهم كانوا مسجلين 

ً
مدنيا

في الجيش اليمني الحليف للواليات املتحدة، على الرغم من أن بعضهم لم يشارك في النزاع الحالي وربما 
كانوا مدنيين وقت الهجوم. كما أصيب عضو واحد كان ما يبدو من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقد 

قعت الهجمات في محافظات شبوة والبيضاء والجوف.

مقابلة مع الضحايا وأقاربهم والشهود من املناطق التي وقعت فيها   15 أكثر من  »مواطنة«  أجرت 
 عن قيامها بزيارات ميدانية وتحليل مخلفات األسلحة. 

ً
الهجمات، فضال

 أن جميع الهجمات 
ً
 في اليمن في عام 2018، مدعية

ً
 جويا

ً
قالت الواليات املتحدة إنها نفذت 36 هجوما

استهدفت تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو تنظيم الدولة اإلسالمية في اليمن )داعش()70(. وفي 
تقرير صدر عام 2019، زعمت وزارة الدفاع مرة أخرى أنها لم تقتل أي مدني في اليمن في عام 2018 )71(.

اإلطار القانوني

في حالة النزاع املسلح، فإن القانون الدولي اإلنساني هو من ينظم استخدام القوة. على نحو ما تمت 
 ملبادئ التمييز والتناسب واتخاذ 

ً
مناقشته أعاله، فإنه يجب على األطراف املتحاربة القيام بالهجمات وفقا

االحتياطات واإلنسانية. 

ويجب على األطراف املتحاربة التمييز في جميع األوقات بين األهداف العسكرية واملدنية واالمتناع عن 
 باملدنيين إلى درجة تعتبر فيها مفرطة األثر مقارنة بما تحققه من 

ً
شن الهجمات التي ُيتوقع أن تلحق أضرارا

مزايا عسكرية ملموسة ومباشرة متوقعة، واتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتجنبها، وفي جميع األحوال، 
للتقليل إلى أدنى حد من الخسائر العرضية في أرواح املدنيين ومن اإلصابات في صفوف املدنيين واإلضرار 
القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن  باملمتلكات املدنية. يشمل ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، 

األهداف هي أهداف عسكرية. 

وقد يفقد املدنيون وضع الحماية الذي يتمتعون به خالل الفترة التي يشاركون فيها بشكل مباشر في 
األعمال القتالية. 

وعندما يكون هناك شك في احتمال استهداف شخص ما، فإنه يجب على الطرف املحارب افتراض أن 

)70(  القيادة املركزية األمريكية تعلن مستجدات الغارات الجوية ملكافحة اإلرهاب في اليمن، متاح على:
https://www.centcom.mil/media/press-releases/press-release-view/article/1683907/centcom-updates-counterterrorism- 

./strikes-in-yemen

)71(  وزارة الدفاع، التقرير السنوي عن اإلصابات في صفوف املدنيين فيما يتعلق بالعمليات العسكرية للواليات املتحدة، متاح على: 
https://media.defense.gov/2019/may/02/2002126767/-1/-1/1/annual-report-civilian-casualties-in-connection-with-us-

.military-operations.pdf
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. وال يكفي االنتماء إلى جماعة متطرفة أو العضوية فيها لجعل الشخص 
ً
هذا الشخص قد ال يكون مستهدفا

. وخارج إطار النزاع املسلح، فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان هو من ينظم استخدام القوة 
ً
مستهدفا
املميتة. 

إن الحق في الحياة هو حق أسا�ضي منصوص عليه في العديد من معاهدات حقوق اإلنسان. وحظر 
الحرمان التعسفي من الحياة هو قاعدة قطعية.

بعض األمثلة على الوقائع 

في يوم السبت املوافق 27 يناير/ كانون الثاني 2018 قرابة الساعة 12:00 من منتصف 
الليل ضربت طائرة بدون طيار -يعتقد أنها أمريكية- سيارة دفع رباعي لونها أسود في قرية 
املصنعة )مديرية الصعيد( بمحافظة شبوة، وقتلت جميع الرجال السبعة الذين كانوا 

فيه.
       

السيارة يملكها صالح محمد بن علوية )49 سنة(، حين كان برفقته ستة أشخاص جميعهم مدنيون،  
في طريقهم للبحث عن طفل مفقود لهم منذ أيام. وقتل جميع الرجال السبعة في السيارة.

في الطريق إلى قرية املصينعة  السيارة عند وصولها إلى منطقة سرع،  قصفت الطائرة بدون طيار  
)مديرية الصعيد(، ضربتهم طائرة بدون طيار بصاروخ أدى إلى مقتل جميع من كان في السيارة بمن فيهم 
تل كٌل من: زياد صالح محمد بن علوية )20 سنة(، خالد 

ُ
صالح، وهم سبعة أشخاص. وإلى جانب السائق ق

فرج محمد بن علوية )37 سنة(، علي فرج محمد بن علوية )34 سنة(، نبيل سالم باعدالن )40 سنة(، 
مبارك محمد صالح حديج )41 سنة(، نجيب محمد صالح لصمع )25 سنة(. ووفًقا للشهادات، كان كل 
ا بأي 

ً
الرجال السبعة مدنيين. ولم تجد »مواطنة« أي دليل موثوق به على أن أًيا من الرجال كان مرتبط

جماعة مسلحة متطرفة.

قال جمال  صالح بن علوية العتيقي )24 سنة( وهو من سكان املنطقة: »بعد أن اختفى محمد ابن 
صالح )14 سنة( من قريته ذهب أبوه وبعض أقاربه للبحث عنه«. وأضاف جمال: »قصفت طائرة بدون 
 أبرياء ال تربطهم عالقة 

ً
طيار السيارة بصاروخ أدى إلى مقتل جميع من فيها بطريقة وحشية. كانوا جميعا

بأي تنظيمات خارجة عن القانون، فقد كان منهم سائق األجرة، واملعلم، والجندي، والطالب الجامعي، 
 عائالت وأطفال يعولونهم. استهدافهم بتلك الطريقة كانت جريمة«.)72( 

ً
والنّحال. لديهم جميعا

)72(  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق االنسان. تاريخ 10 فبراير/ شباط 2018.
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قال أحمد علي العارب الطوسلي )40 سنة( وهو أحد أقارب الضحايا: »في تمام الساعة 12:00 من 
منتصف الليل في أثناء مرور سيارة الدفع الرباعي الخاصة بصالح محمد بن علوي بمنطقة سرع بالقرب 
من منطقة املصنعة، في مديرية الصعيد، في محافظة شبوة، تم قصفهم بطائرة أمريكية بدون طيار أّدت 

بشكل مباشر إلى مقتل جميع من كان عليها، وتفحم الجثث وتحول الجميع إلى أشالء.)73(

 استهدفت 
ً
في يوم الخميس املوافق 8 مارس/ آذار 2018 وفي تمام الساعة 03:00 عصرا

طائرة أمريكية بدون طيار سيارة تويوتا الند كروزر )بيك آب(، ما أسفر عن مقتل جميع 
األشخاص الستة، بينهم طفل كان في الداخل.

واحتراق األسلحة  وأدت إلى مقتل كل من كان على متنها،  أصابت الغارة السيارة بشكل مباشر، 
-بينهم طفل-  أسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص  وتدمير السيارة بالكامل.  الشخصية للضحايا،  
من آل الوحير، وهم: محسن بن علي هادي الوحير )52 سنة(، حزام عبدهللا سعيد الوحير )40 سنة(، 
شاجع عبدهللا سعيد الوحير )32 سنة(، محمد عبدهللا سعيد الوحير )37 سنة(، مهدي سعيد عبدهللا 
الوحير )15 سنة(، وعبدهللا بن حسن حمد حريدان )22 سنة(، في منطقة خب والشعف في محافظة 
 من أبناء قبيلة املهاشمة، كانوا في منطقة صحراوية في طريقهم إلى العبر في محافظة 

ً
الجوف، وهم جميعا

حضرموت. 

في املنطقة أن الضحايا لم يكونوا منتمين إلى أي تنظيم  وتؤكد الشهادات التي جمعتها »مواطنة« 
جهادي في املنطقة، حيث قتل ستة أفراد من آل الوحير، وقد أكدت القيادة األمريكية الوسطى حصول 
غارة في هذا اليوم في املنطقة، لكنها لم تذكر تفاصيل عن سببها، أو الهدف الذي تم استهدافه، وما إذا 

تم العمل باستراتيجية أوباما حول »شبه اليقين« في تنفيذ الضربات)74( . 

وجئنا إلى  )املهاشمة(  »تركنا بالدنا  وهو شيخ القبيلة:  سنة(   72( قال عبدهللا بن سعيد الوحير 
 من األمن الذي كنا نبحث 

ً
صحراء الرويك نازحين، كونها آمنة وبعيدة عن الحرب. لكننا لم ننل شيئا

سرتنا، كان منهم ثالثة من أبنائي واثنان من 
ُ
عنه. استهدفت طائرة أمريكية بدون طيار ستة أفراد من أ

 أبرياء، 
ً
ؤكد لك أنهم جميعا

ُ
أحفادي، جميعهم قتلوا بطريقة بشعة«. وأضاف عبدهللا: »أستطيع أن أ

سرهم الكبيرة، ومنهم سائقو الشاحنات وعاملون.)75( «
ُ
كانوا مواطنين صالحين يعولون أ

)73(  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان. تاريخ 10 فبراير/ شباط 2018.

)74(  خطاب ألقاه الرئيس أوباما حول معايير وضوابط تنفيذ غارات الطائرات بدون طيار، كلية الدفاع الوطني، واشنطن، 23 مايو/أيار.
 /https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1103997/us-detects-tracks-multiple-north-korea-missile-launches

)75(  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق االنسان. تاريخ 16 مارس/ آذار 2018
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 من األسئلة حول 
ً
إن استمرار الغارات في املنطقة، واستمرار سقوط مدنيين بهذا الشكل يضع كثير ا

ماهية اإلجراءات التي تتبعها اإلدارة األمريكية عند تنفيذ مثل هذه الغارات، حيث إنه ليس من املعروف 
حتى اآلن إذا كان قد تم تنفيذ أي نوع من إجراءات املساءلة والتحقيق في هذه الغارة التي سقط فيها 

مدنيون.

قال سنان عبدهللا الوحير )36 سنة( وهو أخ ثالثة من الضحايا: »عندما وصلنا إلى مكان الحادث 
صبت بصدمة وانهارت أعصابي من بشاعة املنظر الذي تمنيت املوت قبل أن أراه. هذه الجريمة وبهذا 

ُ
أ

الحجم لم تحصل في حياتنا ألحد من قبائل الجوف«. وأضاف: »أصبحت حياتنا وحياة أطفالنا ونسائنا 
في خطر مستمر من هذه االعتداءات املتكررة في حق األبرياء دون وجه حق، وإذا استمر سكوتنا ستتكرر 

ضربات الطائرات وتستمر بهذا الشكل في ظل خذالن الحكومة اليمنية«.)76( 

 بأي جماعة متطرفة 
ً
 من هؤالء القتلى كان مرتبطا

ً
لم تجد »مواطنة« أي مؤشر موثوق به على أن أيا

مسلحة. كان الرجال يحملون أسلحة دمرتها الضربة. من الشائع أن يحمل األشخاص في املناطق القبلية 
في اليمن أسلحة شخصية. 

ينقالن سلع ومواد اإلغاثة من  كان محمد ومحسن سائقي شاحنات،  الثنين من أقاربهما،   
ً
وفقا

السعودية إلى اليمن. وكان حسام وشاجع يعيشان ويعمالن في السعودية، في حين أن عبدهللا ومهدي 
)طفل( كان قد تم تجنيدهم كحرس حدود في اللواء األول للجيش اليمني الذي يتبع قوات الرئيس هادي. 
لكنها لم تقدم أي  آذار،  مارس/   8 في الجوف في   

ً
أكدت القيادة املركزية األمريكية أنها نفذت هجوما

تفاصيل بشأن الهدف املقصود، وال عن أي أضرار في صفوف املدنيين ناتجة عن ذلك.

)76(  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان. تاريخ 16 مارس/آذار 2018.
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 بالصحفيين خالل عام 2018 )77(، إذ خضع الصحفيون 
ً
تصنف اليمن واحدة من أكثر البلدان فتكا

االحتجازات  مثل  اإلنسانية،  واالعتداءات  االنتهاكات  من  شّتى  ألنماط  اإلعالم  وسائل  في  والعاملون 
التعسفية، واالختفاء القسري، واالعتداء بالضرب واإلهانة، ومداهمة املقاّر الصحفية وإحراقها. وتقبع 
180( على جدول التصنيف السنوي ملؤشر حرية الصحافة في العالم،  167 )من أصل  اليمن في املرتبة 

الذي نشرته »مراسلون بال حدود« في 2018 )78(. 

للممارسات   
ً
مستمرا  

ً
التعبير خالل األعوام األربعة من الحرب هدفا ظل الصحفيون وحريتهم في 

العنيفة والقمعية املتعمدة من قبل أطراف النزاع املحتدم في اليمن، حيث بات ما كان يمتلكه اليمنيون 
الناقدة في حكم املحظور، واألصوات املناهضة ألّيٍ من  من مساحة مخصصة للتعبير املعارض واآلراء 

أطراف النزاع في مناطقها  ال تتحقق إال بكلفة فادحة ال يطيقها أحد.

 ومؤسسة نشر صحفية، 
ً
27 صحفيا 2018، ثمان وقائع انتهاك طالت  وثقت »مواطنة« خالل عام 

3 صحفيين  تتضمن احتجاز  )الحوثيون(،  خمس من هذه الوقائع ارتكتبها جماعة أنصار هللا املسلحة 
واختفاء 2 آخرين، وثالث وقائع انتهاك في املناطق التي تخضع لسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 حول »مواجهة 
ً
 كانوا يعقدون مؤتمرا

ً
 وإعالميا

ً
إحدى هذه الوقائع شهدت اعتقال وحجز 21 صحفيا

خطاب الكراهية« بالشراكة مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونيسكو( في 25 أكتوبر/ 
تشرين األول 2018، وتم إطالق الصحفيين بعد اقتيادهم إلى مقر جهاز األمن السيا�ضي والتحقيق معهم، 

وإلزام سبعة  منهم بالتوقيع على تعهد بعدم تنفيذ أي أنشطة دون إعالم الجهات املعنية. 

 إلى 
ً
باإلضافة إلى الحوادث املحددة املوثقة في عام 2018، وأحال أنصار هللا )الحوثيون( 11 صحفيا

بعد ثالثة أعوام من إخضاعهم ألنماط مروعة من االنتهاكات كاالختفاء  النيابة الجزائية املتخصصة، 
القسري والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء املعاملة، في حين ال يزال مصير الصحفي وحيد الصوفي 

  منذ اختفائه في صنعاء مطلع يونيو/ حزيران 2015.)79(
ً
مجهوال

كونها تسيطر على الشركة  ويستمر الحوثيون في حجب العديد من املواقع الصحفية واإلخبارية، 
املزودة لخدمة اإلنترنت في اليمن »يمن نت«.

اإلطار القانوني

 للهجمات ما لم 
ً
بموجب القانون الدولي اإلنساني، فإن الصحفيين مدنيون ال يجوز أن يكونوا أهدافا

يشاركوا مباشرة في األعمال القتالية. ويوفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحماية للحق في حرية التعبير. 
على الرغم من أنه يجوز فرض بعض القيود على عمل وسائل اإلعالم في أوقات النزاعات املسلحة، فإنه 

)77(  مراسلون بال حدود، تقرير »حصيلة 2018: الصحفيون القتلى واملحتجزون والرهائن واملفقودون عبر العالم« ، صفحة:9، ديسمبر/ 
كانون األول 2018.

 https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracies  )78(

)79(   »مراسلون بال حدود، تقرير«، مرجع سابق، صفحة : 21.
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يجب أن تكون هذه القيود في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، وال يجوز اعتقال أو احتجاز أو معاقبة 
الصحفيين أو تعريضهم إلجراءات انتقامية بسبب ممارستهم لعملهم كصحفيين.

ويؤكد دستور الجمهورية اليمنية على التزام الدولة بالعمل بميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان، واملبادئ الدولية املصادق عليها بصفة عامة.  وراعى الدستور اليمني هذا الحق عبر نص 
دستوري ُيقر بأن »لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

وتكفل الدولة حرية الفكر والتعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو التصوير في حدود القانون.« )80)

بعض األمثلة على الوقائع

في فجر يوم الخميس األول من مارس/ آذار 2018، اقتحم ثالثة مسلحين ملثمين يرتدون 
 مبنى مؤسسة الشموع للصحافة واإلعالم بمدينة عدن. 

ً
 عسكريا

ً
زيا

قال نسري سعيد )38 سنة( املوظف في قسم العالقات العامة في املؤسسة: »اقُتحم املستودع الذي 
كنا فيه، أشهروا بنادقهم في وجوهنا وأمرونا باملغادرة بعد أن صادروا هواتفنا. اقتادونا إلى جانب السور 
 منه يوجد 

ً
30 مترا الخارجي للمبنى حيث كان هناك طقم عسكري أبيض نوع )نيسان(، وعلى ُبعد نحو 

طقم عسكري آخر لونه بيج على متنه مسلحون، أحدهم يقف على رشاش )دشكا(. جلب أحد املسلحين 
صفيحة بنزين كانت داخل شاحنتهم العسكرية، دخل بها إلى املستودع الذي توجد فيه املطبعة، وصّبها 
طبع حينها وأضرم النار فيها«. غادر املسلحون بعد ذلك مباشرة . 

ُ
على املطبعة وأوراق الصحف التي كانت ت

وقد كان يصدر عن مؤسسة الشموع للصحافة صحيفتان يوميتان، وصحيفتان أسبوعيتان إحداهما 
باللغة اإلنجليزية، وصحيفة شهرية.

كما تحدث إلى »مواطنة« إبراهيم عبوس )39 سنة(، نائب املدير العام ملؤسسة الشموع للصحافة 
واإلعالم، الذي قال: »لقد تم إعطاب املطبعة بالكامل،  وخسر نحو 200 موظف وعامل وظائفهم التي 
كانت مصدر دخلهم الوحيد. وتعرض زميلنا وليد الشرعبي لكسور خطيرة في عموده الفقري ورجليه عند 
 من الحريق، واضطر إلى القفز من ارتفاع خمسة أمتار تقريبا«.  وشهدت 

ً
محاولة هروبه من املستودع خوفا

مؤسسة »الشموع للصحافة واإلعالم« ثالثة انتهاكات متتالية، كان أشدها إحراق مطابع املؤسسة، وفي 1 
.
ً
جبر صاحبها على إغالقها، وطرد من مدينة عدن نهائيا

ُ
مارس/ آذار أ

)80( )( دستور الجمهورية اليمنية، 10 يناير/ كانون الثاني 1994، الباب الثاني حقوق وواجبات املواطنين األساسية ، املادة رقم )42(.
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داهمت خمسة عناصر مسلحة   ،2018 تشرين الثاني  نوفمبر/   6 في صباح يوم األربعاء 
في  سكنية  بناية  في  مصورين  شقتي  )الحوثيين(  هللا  أنصار  يتبعون  امرأة-  -بصحبة 

العاصمة صنعاء، 

املصور في قناة  سنة(   45( )الحوثيون( شقتي اإلعالمَيين فؤاد الخضر  اقتحمت قوات أنصار هللا   
العربية الفضائية، ومحمد عيضة )35 سنة(  املصور في قناة الحرة. في املبنى الذي يعيشون فيه في شارع 

القاهرة بصنعاء. 

في شهادته على ما حدث قال حمود )اسم مستعار( )34 سنة(، أحد سكان البناية: »سمعت حوالي 
أشخاص  وصوت  تكسير وضجة وحركة،  وصوت  األبواب،  على   

ً
شديدا  

ً
طرقا  

ً
صباحا  6:30 الساعة 

يصعدون الساللم ويهبطون. كسروا باب شقة محمد عيضة، وكانت زوجته قد خرجت من املنزل إليصال 
بل وجدوا شقيقه وطفله الذي لم يتجاوز  فتشوا املنزل لكنهم لم يجدوا محمد،  أوالدها إلى املدرسة. 
 )81( اقتادوا أخا عيضة إلى خارج البناية بعد أن وضعوا الطفل في بيت الجيران«.   .

ً
سنه العامين تقريبا

أضاف حمود: »أما شقة الخضر فقد كانت في الطابق الثالث، طرق املسلحون الباب وفتحت لهم زوجة 
الخضر فدخلوا مباشرة إلى غرفة النوم، واقتادوا الخضر إلى الخارج، وحين منعت زوجته املسلحين من 
تفتيش املنزل، فتشته املرأة التي رافقت املسلحين. ظلت البناية محاصرة بأربع سيارات فيها مسلحون 

 ولم يسمح لنا بالخروج حتى ذلك الوقت. ظللنا في بيوتنا أشبه باملساجين«.
ً
حتى الساعة 11:00 صباحا

وقد تعرض املصوران  هاجمت املجموعة الخضر وعيضة وسرقت بعض ممتلكاتهم الشخصية. 
لالختفاء القسري، ثم أطلق سراحهما بعد نحو أسبوعين من احتجازهما.

)81(  مقابلة مواطنة مع شاهد عيان ، تاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.





الفصل الثاني
 التجمع السلمي 



110
حياة تذوي  - حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2018

شهدت اليمن خالل زمن الحرب تقلص املساحة املدنية، وخاصة حرية التجمع والتظاهر السلمي، بعد 
أن كانت أحد أبرز أشكال االحتجاج لعدة سنوات في اليمن. وجوبهت بأساليب قمعية وممارسات عنيفة 

العنيفة، وهو ما ي�ضي على نحو جلّي بمدى االنتكاسات والدمار الذي حل بمنظومة حقوق اإلنسان في 
اليمن جّراء الحرب على يد األطراف املتنازعة. 

وثقت »مواطنة« خالل عام 2018 ثالثة نماذج لحمالت قمع بأساليب جديدة بحق تجمعات سلمية 
وواحدة في مدينة املكال جنوب  اثنتين منها في العاصمة صنعاء،  ومظاهرات مطلبية ملواطنين يمنيين، 

شرقي البالد. 

اإلطار القانوني

ويوفر هذا القانون  النزاعات املسلحة،  يظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان ساري املفعول أثناء 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وينص  السلمي.  والتظاهر  التجمع  حرية  في  للحق  الحماية 
والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن، على ما يلي: »الحق في التجمع السلمي معترف به. وال يجوز أن 
 للقانون«. على الرغم من أن العهد يجيز 

ً
فرض طبقا

ُ
توضع قيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ت

 ،
ً
فرض بعض القيود على بعض الحقوق أثناء النزاع أو أثناء حاالت الطوارئ العامة املعلن قيامها رسميا

فإنه يجب أن تكون أي قيود ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة ومحدودة في أضيق الحدود التي يتطلبها 
 احترام بعض الحقوق األساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في املحاكمة 

ً
الوضع«. يجب دائما

العادلة والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة والحرمان التعسفي من الحرية.

كما يؤكد قانون حرية التظاهر اليمني على أن »للمواطنين في عموم الجمهورية ولألحزاب السياسية 
واملنظمات الجماهيرية والنقابات املهنية حرية تنظيم املظاهرات واملسيرات السلمية«.)82( 

بعض األمثلة على الوقائع

في صباح  يوم األربعاء 21 مارس/ آذار 2018، تجمع مجموعة من أنصار الرئيس السابق 
علي عبدهللا صالح أمام منزله لالحتفال بذكرى ميالده.

كانوا قد بدأوا بالتجمع أمام بوابة منزله الشرقية املقابلة ملركز الكميم التجاري، وكان عددهم 
 وامرأة، يحملون باقات ورد يريدون وضعها أمام املنزل. وإذا بعشرات املسلحين 

ً
بين 40 إلى 50 رجال

التابعين ألنصار هللا )الحوثيين( يخرجون من بيت صالح ومن شوارع مجاورة، ويشرعون في مضايقة 
فاعترض بعض سكان الحي على سلوك مسلحي  املتجمعات،  ودفعوا بعض النساء  ذلك التجمع، 
املباشر على أولئك الرجال بالضرب  مادفع بعض املسلحين إلى االعتداء  الجماعة تجاه النساء، 

)82(  قانون رقم )29( لسنة 2003 بشأن تنظيم املظاهرات واملسيرات، الفصل الثاني، املادة رقم )3(.
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بأعقاب البنادق وجّرهم إلى مركبات عسكرية واقتيادهم إلى جهة مجهولة بحسب شهود عيان. 

يحملن في أيديهن  يتبعن جماعة الحوثي،  بعد هذه االعتداءات وصلت مجموعة من النساء، 
 كهربائية، وبدأن بضرب النساء املتجمعات أمام منزل صالح، وحشر أغلب املتجمعات 

ً
هراوات وعصّيا

في حافالت كبيرة، واقتيادهن إلى املنطقة األمنية التابعة ملديرية السبعين.

)21 سنة(: »وصلت إلى أمام مركز الكميم حوالي الساعة 9:30  )اسم مستعار(  قال العامل شادي 
في أيديهم ورود،   ،

ً
50 تقريبا أو   40  يصل عددهم إلى 

ً
، كعادتي اليومية، وشاهدت نساء ورجاال

ً
صباحا

كانوا يتجمعون في الشارع املؤدي إلى منزل الرئيس السابق علي عبدهللا صالح. كان يقف أمامهم مسلحون 
حوثيون، يمنعوهم من الوصول إلى بوابة البيت. تعالت أصوات النساء بهتاف »سالم هللا على عفاش« 

)لقب الرئيس صالح(. 

بعد دقائق، خرج مسلحون من بيت الرئيس وآخرون قدموا من شارع »صخر« وبدأوا يدفعون النساء 
تدخل العم  ويهددونهن بإطالق النار إن لم يغادرن على الفور.  ويصوبون بنادقهم نحوهن،  والفتيات، 
يحيى، حارس املبنى، وبعض رجال الحارة وقال للحوثيين: »عيب، ال تضربوا النساء، ال يجوز«. فضربه 
3 أو 4 حوثيين بالبنادق، ودفعوه إلى األرض بقوة فسالت الدماء من رأسه، وبعدها جروه إلى )الطقم(  

وأخذوه«.  

 غليظة 
ً
وأضاف شادي: »بعد ما يقارب نصف ساعة وصلت قرابة 30 امرأة، يحملن في أيديهن عصيا

وصواعق كهربائية. وبدأن مباشرة بضرب النساء املتجمعات بالع�ضّي وصعقهن بالكهرباء، وسقطت على 
األرض ثالث نساء في حالة إغماء. بعض النساء )من حزب املؤتمر الشعبي( حاولن الهرب باتجاه جولة 
الرويشان لكن »الحوثيات« طاردنهن. بعدها رأيت »الحوثيات« يقتدن النساء بالقوة إلى باصات كبيرة، 

وأخذن من حاولن الهرب منهن على سيارة )هيلوكس(«.)83( 

 إلحدى البنايات: »خرجت من البناية لتناول اإلفطار، 
ً
وقال يحيى الوشلي )50 سنة(، يعمل حارسا

وكان  »الرئيس«،  أمام بوابة منزل  نساء   5 يجرون   
ً
رأيت ثالثة جنود وضابطا حين سمعت إطالق نار، 

بجوارهم »طقم« عسكري، ذهبت نحوهم وقلت  لهم: »حرام عليكم، هؤالء نساء، من العيب ضربهن!«. 
فاعتدوا علّي، وضربني أحدهم على وجهي، ودفعني آخر إلى األرض، وصّوب الضابط بندقيته إلى صدري، 

ثم رفعها وأطلق رصاصتين في الجو«. 

كان أحدهما قد تعرض  »اقتادوني إلى الطقم العسكري بصحبة شخصين آخرين،  وأضاف يحيى: 
للطعن، يقال إنه شيخ ينتمي إلى حزب املؤتمر. وحين وصلنا إلى قسم شرطة النصر، شاهدت عشرات 
في غرفة أرضية طولها خمسة أو ستة أمتار،   

ً
50 رجال والرجال داخل القسم، حشر ما يقارب  النساء 

)83(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، تاريخ29 مارس/ آذار 2018 .
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 ملدة 5 أيام. بعدها علمنا أنه تم إطالق سراح النساء في الليلة األولى )84( «.
ً
ظللت محتجزا

في صبيحة 5 و6 سبتمبر/ أيلول 2018، شهدت مدينة املكال، عاصمة محافظة حضرموت، 
 ضد حكومة الرئيس هادي، رافق العصيان 

ً
 مدنيا

ً
جنوب شرق العاصمة صنعاء، عصيانا

وتوفير السلع األساسية  خروج مسيرات احتجاج طالبت الحكومة بتخفيض األسعار، 
ردد فيها  والغاز املنزلي بأسعار تناسب قدرة املواطنين الشرائية،  واملشتقات النفطية، 

املواطنون هتافات غاضبة ضد الحكومة والتحالف السعودي اإلماراتي. 

 عن سخط املواطنين 
ً
وتخلل هذه املسيرات قطع بعض الشوارع الرئيسية، وإحراق اإلطارات تعبيرا

على األوضاع املعيشية البائسة التي يحّملون الحكومة والتحالف املسؤولية الكاملة عنها. شهدت املدينة 
  لقوات األمن التي عمدت إلى تفريق املتظاهرين بالضرب وإطالق األعيرة النارية الحّية، األمر 

ً
 كثيفا

ً
انتشارا

 عن تعرض ثالثة رجال آخرين لجروح. 
ً
الذي أدى إلى إصابة طفلين، إصابة أحدهما بليغة، فضال

وباشرت قوات األمن حملة اعتقاالت بحق العشرات من املواطنين، بينهم خمسة أطفال، تم اإلفراج 
مانعة بعض  وكانت قوات األمن قد نصبت نقاط تفتيش في مداخل املدينة،  عنهم في غضون يومين. 
املواطنين من الدخول، واعتقلت مواطنين عند هذه النقاط بذريعة أنهم يودون املشاركة في املسيرات 

االحتجاجية.

قالت إشراق )اسم مستعار( )28 سنة(، شاهدة عيان: »بينما كانت مسيرة االحتجاج تعبر في الشارع 
بدأت قوات الشرطة العسكرية التابعة لجيش النخبة   ،

ً
العام ملدينة املكال قرابة الساعة 12.00 ظهرا

 في الجو، 
ً
الحضرمية باالعتداء على املتظاهرين بطريقة مفاجئة، إذ شرعوا في إطالق الرصاص الحي أوال

وبعد هياج املتظاهرين بدأ عناصر القوات األمنية بإطالق الرصاص تجاه املواطنين بصورة عشوائية. 
إلى  بعضهم بإسعاف الجرحى  وتفرق املتظاهرون وهّم  أصيب عدد من املواطنين كان بينهم أطفال، 
ِقلوا بعدها 

ُ
ن الذي قدم فقط اإلسعافات األولية،  الخاص باألمومة والطفولة،  مستشفى »باشراحيل« 

مساء   6:00 »قرابة الساعة  وأضافت إشراق:  إلى مستشفى الريان التخص�ضي لتلقي العالج هناك«. 
ذلك اليوم استأنف املحتجون مسيراتهم املنددة بالقمع، إال أن قوات النخبة الحضرمية منعت تشكل 
، حيث 

ً
تجمعات كبيرة، وباشرت حملة اعتقاالت واسعة، حتى أنه في اليوم التالي تم منع التجمعات تماما

كثفت قوات األمن من انتشارها حتى داخل األحياء السكنية«.)85( 

)84(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، تاريخ 30 مارس/ آذار 2018 . 

)85(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، تاريخ 21 ديسمبر/ كانون األول 2018.  
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على وقع االنهيار املتسارع للعملة الوطنية »الريال« مقابل العمالت األجنبية، وما ترتب 
على هذا االنهيار من تفاقم األوضاع االقتصادية وتردي الظروف املعيشية للمواطنين 
في البالد. تداول ناشطون على صفحات التواصل االجتماعي الدعوة للخروج)86) في كافة 

 بهبوط العملة الوطنية وارتفاع األسعار. 
ً
املدن اليمنية، تنديدا

في صباح يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين األول، أقدمت جماعة أنصار هللا املسلحة )الحوثيون( على قمع 
مدنيين لبوا دعوة الخروج والتظاهر، حيث اعتدت عليهم عناصر تتبع الجماعة، وفّرقوهم باستخدام 
الهراوات والع�ضي الكهربائية في نقاط تجمعهم أمام جامعة صنعاء وفي ميدان التحرير. وكانت الجماعة 
قد نشرت مسلحيها ودورياتهم العسكرية بصورة مكثفة في معظم شوارع صنعاء، ونصبوا نقاط تفتيش 

أمنية فيها، ضمت هذه النقاط نساء مسلحات. 

وتخللت أعمال القمع: اإلهانة، والتشهير، والضرب، واحتجاز عشرات الطالب والطالبات ومواطنين 
آخرين. إذ تم حشرهم في حافالت، واقتيادهم إلى قسم شرطة »الجديري« الذي يقع في شارع الزراعة 
 عن اقتحام كليتي التجارة واإلعالم، وإخضاع الطالب للتفتيش من قبل مسلحي 

ً
بمدينة صنعاء. فضال

 داخل الحرم الجامعي، تلته 
ً
 عسكريا

ً
ومسلحات الجماعة. وفي ظهيرة نفس اليوم أقامت الجماعة عرضا

وقفة احتجاجية ألنصارها منددة »بحرب قوات التحالف على اليمن«.  

قالت زينب )اسم مستعار( )22 سنة(، طالبة هندسة في جامعة صنعاء: »كنت عازمة على الخروج 
والتظاهر منذ أكثر من عام، فاألوضاع االقتصادية باتت صعبة للغاية، وكلنا صار يشعر باملعاناة، لم أقدر 
على شراء جهاز كمبيوتر يتالءم ومتطلبات دراستي نتيجة لكلفته العالية، فقد صار ثمن الجهاز أكثر من 
(. أمي موظفة لكنها لم تتسلم رواتبها منذ أكثر من عامين، 

ً
مليون ريال )يعادل 1700 دوالر أمريكي تقريبا

ت فيهما على نصف راتب ثالث مرات فقط«.  
َ
حصل

 9:40 »قررت الذهاب إلى الجامعة للمشاركة في املظاهرة وما أن وصلت قرابة الساعة  وأضافت: 
هالني منظر املسلحين املنتشرين أمام  )الحرم الجامعي الجديد(  إلى البوابة الشرقية للجامعة   

ً
صباحا

 لعشرات املسلحين داخل الجامعة يحملون 
ً
 عسكريا

ً
البوابة، وحين دخلت من البوابة شاهدت عرضا
شعارات جماعة أنصار هللا ويرددون هتافاتها)87(«. 

وأكملت زينب: »رأيت فتيات يقفن في تجمعات صغيرة، اقتربت منهن وتعرفت على بعضهن، كنا من 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018 : »86(  الجزيرة نت،« ثورة الجياع باليمن تستمر ضد الحوثيين والتحالف والحكومة(
/10/6/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%
A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B6%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%
AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9

)87(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، تاريخ 13 أكتوبر/  تشرين األول 2018. 
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»الحوثيات«  وما أن بدأنا بترتيب أنفسنا حتى هاجمتنا مجموعة من  بين من قررن الخروج للتظاهر، 
لقد ضربنني  )تويوتا(.  نوع هايس موديل  الالتي اقتدنني مع ثالث زميالت إلى حافلة متوسطة الحجم، 
، وركلنني بأرجلهن على بطني. لم يتوقفن عن ضربي وشتمي قائالت: »يا بنات الكلب، يا بنات الحرام، 

ً
كثيرا

يا ملعونات«. وأضافت: »تحرك الباص بعد أن تمت تعبئته بالفتيات، لكن شابين ال نعرفهما اعترضاه 
 للتعارك معهما، ففتحت إحدى 

ً
قبل خروجه من الحرم الجامعي، فنزل السائق الذي كان يحمل مسدسا

ّنا الهرب«.  
ّ
الفتيات باب الحافلة وتمك

)20 سنة(، طالبة في جامعة صنعاء: »كانت الساعة  )اسم مستعار(  في شهادة أخرى قالت ميرفت 
يتهجمن على بعض الطالبات وينزعن عنهن  ورأيت نساء  حين دخلت الجامعة،   

ً
صباحا  9:45 تقارب 

النسوة تجرني من يدي، وتقول لي: »تعالي  أغطية الرأس، شعرت بالخوف وبكيت،  وإذا  بإحدى تلك  
ت هاتفي وحقيبتي، 

َ
. أخذ

ً
 كهربائيا

ً
معنا«. سألتها: »إلى أين؟« فلم ترد، وكانت تحمل عصا غليظة وصاعقا

ودفعتني بقوة داخل الحافلة. أعطوا أشيائي للمسلحين، وكلما طلبت منهم أن يعيدوها صقعتني إحداهن 
بالكهرباء«.)88(   

 جاءت إلى باحة الجامعة 
ً
وأضافت ميرفت: »كنا نبكي فوق الحافلة، حتى أنهم أخذوا امرأة عجوزا

للتنّزه. اقتادونا إلى قسم شرطة »الجديري«. وهناك كانت غرف القسم ومكاتبه مكتظة بعشرات الفتيات 
ثم جمعونا في غرفة كبيرة يبدو أنها  لكنها كانت ممتلئة.  قالوا إنهم سيضعوننا في الزنازين،  والنساء. 
مخصصة لالجتماعات. كان معنا في تلك الغرفة نساء اعُتقلن من ميدان التحرير، بعضهن كن يتسّوقن، 

بينهن فتيات يحملن أغراض الزفاف معهن«.  

)88(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، تاريخ 13 أكتوبر/  تشرين األول .2018



الفصل الثالث
األقليات الدينية
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لطاملا ظلت حقوق األقليات الدينية ُمقيدة في اليمن وعرضة لالنتقاص واالزدراء االجتماعي، ال سيما 
قيم التنوع واالختالف  مع تصاعد نشاط الحركات األصولية اإلسالمية بخطابها املتشدد خاصة إزاء 
ذات  تلك األقليات ظلت خاضعة لقيود قانونية وإجرائية مشددة،  عن أن حقوق    

ً
فضال والتعايش. 

مضمون تمييزي تفرضها الدولة على أفراد هذه األقليات. 

فقد تعرضت  ويعود اضطهاد األقليات الدينية في اليمن إلى تاريخ سابق الندالع الحرب األخيرة، 
الطائفة اليهودية)89( والطائفة البهائية)90( لكثير من االنتهاكات التي طالت حقوق املنتمين إليهما وحرياتهم 

األساسية، غير أن الحرب وانهيار مؤسسات الدولة ضاعف من مأساة هاتين األقليتين.

واقعتي احتجاز تعسفي ارتكبتهما جماعة أنصار هللا املسلحة   ،2018 خالل عام  »مواطنة«  وثقت 
)الحوثيون(، مرتبطة على ما يبدو باملعتقدات الدينية لألفراد: إحداها بحق عبدهللا العلفي، أحد أعضاء 

الطائفة البهائية. واألخرى بحق يوسف سعيد الناعظي من الطائفة اليهودية في اليمن. 

أصدرت عليه املحكمة الجزائية املتخصصة في  وفي تطور حقوقي خطير بحق حامد كمال حيدرة، 
 باإلعدام، على خلفية ُتهم غير مثبتة بعد محاكمة غير عادلة. فيما ال يزال أربعة 

ً
العاصمة صنعاء حكما

بهائيين قيد االحتجاز التعسفي في سجن يشرف عليه جهاز األمن القومي، وآخر ال يزال  رهن االختفاء 
القسري منذ أبريل/ نيسان 2017. 

عقدت املحكمة الجزائية املتخصصة أولى جلسات املحاكمة   ،2018 أيلول  سبتمبر/   15 وفي يوم 
 من األقلية البهائية، بينهم طفلة وثمان نساء، بشكل سري دون إعالم 

ً
بحق قائمة مكونة من 23 شخصا

محاميهم أو أهاليهم، أو حتى بعض من شملتهم القائمة. وُوجهت لهم نفس التهم التي ُوّجهت لحامد حيدرة، 
مع إضافة تهمة الردة لليمنيين منهم.

اإلطار القانوني

الجهات الفاعلة غير التابعة للدول، بما في ذلك الجماعات املسلحة، التي تمارس مهام مناِظرة ملهام 
الحكومة وتسيطر على منطقة ما، كما هو الحال مع أنصار هللا في أجزاء من اليمن، ملزمة باحترام مبادئ 

حقوق اإلنسان في األحوال التي يؤثر سلوكها فيها على حقوق اإلنسان لألفراد الخاضعين لسيطرتها)91(. 

يوفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحماية لحرية الدين. العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية، على سبيل املثال، ينص صراحة عل حرية »الفرد في إظهار دينه أو معتقداته«)92(. على الرغم 
النزاع أو أثناء حاالت الطوارئ العامة  من أن العهد يجيز فرض بعض القيود على بعض الحقوق أثناء 

)89(  املرصد اليمني لحقوق اإلنسان ،«التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن، 2009« ص:95-97، 2010.

)90(  األمم املتحدة ، تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري )الدورة الثامنة والسبعون – الدورة التاسعة والسبعون، 2011( ص:-170
.171

)91(  تقرير منظمة العفو الدولية، »اليمن: أين أبي؟: االحتجاز واالختفاء في املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن« ص 17، الطبعة 
األولى، 2016.

)92(  املادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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»في أضيق  فإنه يجب أن تكون أي قيود ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة ومحدودة   ،
ً
املعلن عنها رسميا

الحدود التي يتطلبها الوضع«. 

والحق في املحاكمة العادلة،  بما في ذلك الحق في الحياة،  يجب احترام بعض الحقوق األساسية، 
والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة والحرمان التعسفي من الحرية، في جميع األوقات، بما 

في ذلك فترات النزاع. تعارض »مواطنة« عقوبة اإلعدام في جميع الظروف وفي جميع األوقات. 

بعض األمثلة على الوقائع

في صباح يوم الثالثاء 2 يناير/ كانون الثاني 2018، أصدرت املحكمة الجنائية املتخصصة 
ومصادرة أمواله وممتلكاته   ،

ً
تعزيرا سنة(   53( حكم اإلعدام بحق حامد كامل حيدرة 

وإغالق املحافل البهائية في اليمن. 

وكان ضباط من جهاز األمن القومي قد اعتقلوه من مكان عمله في بلحاف محافظة شبوة جنوبي 
قل إلى أحد مراكز االحتجاز في صنعاء، حيث ظل قيد 

ُ
2013، ون 3 ديسمبر / كانون األول  اليمن بتاريخ 

االختفاء القسري لتسعة أشهر. 

وخالل األشهر التسعة األولى من احتجازه 
لدى جهاز األمن القومي، عذب املحققون حامد 
قال  كما  التحقيقات  خالل   

ً
ونفسيا  

ً
جسديا

لعائلته، ووجهوا اإلساءة إلى ديانته البهائية؛ إذ 
تم صعقه بالكهرباء، وضربه بقضيب معدني 
على أصابعه وأعضائه التناسلية، وتعليقه  في  
 لسجل االدعاء 

ً
السقف لفترات طويلة. وطبقا

العام حول تحقيق أجري معه في 23 نوفمبر/ 
لدى  احتجازه  فترة  في   2014 الثاني  تشرين 
جهاز األمن القومي، أبلغ حامد حيدرة املحقق 
أنه تعرض للضرب الشديد والتهديد في أثناء 
احتجازه كي يعترف ويبصم »على بياض« على 
املحقق عرض  أن  ثم زعم  له.  وثائق قدمت 
عليه »اعترافاته« املؤرخة في 20 يناير/ كانون 
أقواله  تلك  كانت  إن  وسأله   ،2014 الثاني 

وبصمته. وأجاب حامد إنه ال يعرف.
حامد كمال حيدرة، معتقل بهائي
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قل حامد حيدرة، قبل أن تبدأ محاكمته، إلى السجن املركزي 
ُ
وفي 3 أكتوبر/ تشرين األول 2014، ن

 ملبدأ حبس السجناء 
ً
بصنعاء، حيث أودع  زنزانة مع سجناء مدانين بأحكام إعدام، األمر الذي يعد خرقا

الذين لم تنتِه محاكمتهم، على نحو منفصل عن أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة، وفي 8 يناير/ 
كانون  الثاني2015   أصدر مدعي املحكمة الجنائية املتخصصة الئحة اتهامات شملت العمل لدى دولة 
أجنبية لنشر الديانة البهائية في األرا�ضي اليمنية، والتحريض على اعتناق تلك الديانة، وإخراج اليمنيين 
من الدين اإلسالمي بغرض املساس باستقالل اليمن وسالمة أراضيه، وتزوير وثائق شملت جوازات سفر 

وبطاقات هوية شخصية لنفسه ولعائلته، إضافة إلى تهم أخرى.)93(

وفي األول من يناير/ كانون الثاني 2019، عقدت أولى جلسات االستئناف في قضية حامد كمال حيدرة 
 من 

ً
، وتضمنت هذه الجلسة عرض حيثيات القضية، وقراءة  الحكم الصادر ابتدائيا

ً
بحضوره شخصيا

املحكمة الجنائية املتخصصة. وتم تحديد موعد الجلسة القادمة في تاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2019.

في يوم األربعاء 16 مايو/ أيار 2018، اعتقل أنصار هللا )الحوثيون( الحاخام يوسف سعيد 
 للغة العبرية 

ً
سعيد الناعظي )30 سنة( من أفراد الطائفة اليهودية، الذي يعمل مدرسا

في املدينة السياحية بالعاصمة صنعاء، حيث استقر ما تبقى من أفراد الطائفة اليهودية. 

 من املدينة السياحية، اعترضته سيارتان نوع هايلوكس)تويوتا( 
ً
فبينما كان على متن سيارته قريبا

على متنهما قرابة 10 مسلحين بمالبس مدنية، أجبروه على الخروج من سيارته وحشروه في إحدى 
السيارتين.  

 في سجن 
ً
شف عن مصير يوسف الذي كان محتجزا

ُ
وبعد أن استعانت أسرته بنافذين قبليين ك

جهاز األمن السيا�ضي. وقد تمكن أهله من زيارته يوم السبت 27 مايو/ أيار 2018، وال يزال الحاخام 
يوسف الناعظي قيد االحتجاز في سجن جهاز األمن السيا�ضي حتى وقت كتابة هذا التقرير.

في يوم الخميس 11 أكتوبر/ تشرين األول 2018، اعتقل أنصار هللا )الحوثيون( عبدهللا 
العلفي )43 سنة( من أفراد الطائفة البهائية، بينما كان  يم�سي برفقة أحد أصدقائه في 

خط املطار بالعاصمة صنعاء. 

على متنها مسلحون أجبروه على صعود  )تويوتا(  إذ اعترضت طريقه سيارتان نوع هايلوكس 
واقتادوه إلى مبنى جهاز األمن السيا�ضي. وتم التحقيق معه بتهمة البهائية والتواصل مع  إحداهما، 

السفارة األمريكية. وتم اإلفراج عنه بعد ثالثة أيام بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين األول 2018.

)93(  التهم الكاملة املوجهة لحيدرة مدرجة في بيان مواطنة الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني )حميد كمال حيدرة، رجل بهائي، يواجه عقوبة 
اإلعدام(.



الفصل الرابع
التنقل
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خالل سنوات الحرب، فرضت األطراف املتحاربة قيوًدا على حرية التنقل في اليمن، مارست األطراف 
املتنازعة االنتهاكات كشكل من أشكال فرض الهيمنة والتسلط، وحتى التدابير االنتقامية التي تمارسها 
هذه األطراف بحق املدنيين ألسباب مختلفة، يشوبها التمييز والتعصب إزاء خلفيات املدنيين الجهوية 
 عن انتهاك حق املدنيين في التنقل، بغرض االبتزاز املادي 

ً
وانتمائهم السيا�ضي وحتى ألقاب عائالتهم، فضال

 إلى مبالغ كبيرة، في الوقت الذي يكافح املاليين 
ً
وفرض اإلتاوات. وإجبارهم على دفع رشاوى، تصل أحيانا

من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم. 

داخل بلدهم  سواء  وقائع طالت حق املدنيين في التنقل،   10 »مواطنة«  وثقت   ،2018 خالل عام 
من قبل جماعة أنصار هللا املسلحة )الحوثيين(، والقوات والجماعات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي وللتحالف بقيادة السعودية واإلمارات، وجماعات مسلحة تتبع املجلس االنتقالي الجنوبي، 
أو الحركة خارج البالد التي يفرضها التحالف على مختلف مطارات اليمن واملعابر الحدودية. وقد قلت 
قدرة الناس على التحرك بحرية داخل وخارج اليمن بشكل كبير خالل النزاع، مما كان له تأثير كبير على 

املدنيين والحياة املدنية.

اإلطار القانوني

ساري املفعول  الذي يوفر الحماية للحق في حرية التنقل،  يظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
خالل النزاع املسلح. وينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه »لكل فرد الحق في حرية التنقل، وفي 

اختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة«)94(. 

كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن، على أن 
»لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته«)95(. 
على الرغم من أن العهد يجيز فرض بعض القيود على بعض الحقوق أثناء النزاع، فإنه يجب أن تكون أي 

قيود ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة ومحدودة »في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع«. 

والحق في املحاكمة العادلة،  بما في ذلك الحق في الحياة،  يجب احترام بعض الحقوق األساسية، 
والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة والحرمان التعسفي من الحرية، في جميع األوقات، بما 
التي تمارس  بما في ذلك الجماعات املسلحة،  الجهات الفاعلة غير التابعة للدول،  النزاع.  في ذلك أثناء 
مهام مناِظرة ملهام الحكومة وتسيطر على منطقة ما، كما هو الحال مع أنصار هللا )الحوثيين( في أجزاء 
من اليمن، ملزمة باحترام مبادئ حقوق اإلنسان في األحوال التي يؤثر سلوكها فيها على حقوق اإلنسان 

لألفراد الخاضعين لسيطرتها.   

)94(  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، املادة 13.

)95(  العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، املادة 12، الفقرة 1.
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: تعز
ً
 أوال

خضعت مدينة تعز )جنوب العاصمة صنعاء( للحصار الذي فرضه أنصار هللا )الحوثيون( منذ اندالع 
 عن األهوال واملآ�ضي التي تجشمها سكان هذه املدينة جراء الحصار، 

ً
الحرب مارس/ آذار 2015، وفضال

من انعدام املواد الغذائية، وشحة مياه الشرب، والنقص الحاد في املستلزمات الطبية والدوائية؛ ونتائج 
هذه الحرب والحصار من انهيار النظم الخدمية، والتعليمية، والصحية)96(؛ فقد عانى سكان هذه املدينة 
من تجارب إنسانية قاسية، تمثلت في العناء الهائل الذي تسببه صعوبة التنقل من وإلى املدينة، فنقاط 

التفتيش على الحدود الشرقية للمدينة قيدت بشكل خاص قدرة الناس على التحرك بحرية. 

فقد بات الوقت الذي يحتاجه أحدهم للوصول إلى مدينة تعز من الحوبان يزيد على ثمان ساعات، 
في حين كان الوقت الكافي للوصول إلى  املدخل الشرقي للمدينة،  )الحوثيون(  قبل أن يغلق أنصار هللا 
املدينة من قبل ال يتجاوز نصف الساعة. كما فرضت القوات املوالية للرئيس هادي قيوًدا تعسفية على 

الحركة، واستغلت املدنيين عند نقاط التفتيش التي يسيطرون عليها في مناطق أخرى من تعز. 

بعض األمثلة على الوقائع

ب 2018، أوقفت سيارة حسين )اسم مستعار( )30 
َ
في نهار يوم الخميس 16 أغسطس/ا

سنة( في نقطة تفتيش تابعة ألنصار هللا )الحوثيين( في منطقة األقروض، مديرية صبر 
املوادم ،محافظة تعز.

بينما كان حسين يؤدي عمله في نقل املسافرين من منطقتي »الحوبان« و»الدمنة« إلى مدينة تعز أمر 
84( ومنعه من إكمال طريقه،  مشرف نقطة التفتيش باحتجاز سيارته طراز )الندكروزر موديل تويوتا 
»التهذيب«. ظل السائق وسيارته قيد االحتجاز ملدة  بدعوى أن حسين تجاهل النقطة وأنه بحاجة إلى 
 ويرتدي 

ً
ست ساعات، رافق هذا االحتجاز إطالق التهديدات والسباب من قبل املشرف الذي كان مسلحا

.
ً
 مدنيا

ً
زيا

قال حسين: »تم احتجازي ملدة ست ساعات في نقطة التفتيش التابعة »للحوثيين«. كنا قبل أيام من 
قل أربعة ركاب من 

ُ
يوم العيد وهو أهم موسم لنا نحن السائقين الذين نعمل في مهنة نقل الركاب. كنت أ

، قرابة الساعة 11:45 
ً
20 مترا إلى تعز، وقبل أن أصل إلى نقطة تفتيش األقروض بما يقارب  »خدير« 

)96(  لالطالع على بعض من معاناة هذه املدينة، انظر مواطنة لحقوق االنسان، بيان« الحصار يجهز على رمق الحياة األخير في تعز«، أكتوبر/ 
: مواطنة لحقوق اإلنسان، بيان » تعز: استمرار الحصار 

ً
تشرين األول 2015، على الرابط : http://mwatana.org/taiz-siege/  ، وانظر أيضا

 /http://mwatana.org/taiz-unremitting-suffocating : الخانق يحرم املدنيين بقايا الخدمة الطبية« نوفمبر/ تشرين الثاني 2015  على الرابط
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ما الذي  »إلى أين؟  األسئلة الروتينية:  ووجه إلّي  )األمن العام(  أوقفني جندي يرتدي زي قوات   ،
ً
ظهرا

تحمله في السيارة؟ من هؤالء الركاب؟ أعطني بطائقهم« ناولته البطائق فتفحصها وأعادها إلّي وابتسم 
إتاوة،   500 ريال أو   200 إذ يتعمد بعض الجنود في النقاط أخذ مبالغ تتراوح بين  وقال لي: »حسابي«. 
 لي بالعبور. وبعد تجاوزي نقطة التفتيش بأمتار سمعت أحدهم يصرخ 

ً
أعطيته النقود، فأشار بيده آذنا

 .»
ً
 بأن يطلق النار إن لم أوقف السيارة فورا

ً
بي ويشتمني ويوجه بندقيته نحو سيارتي متوعدا

أطلق حسين زفرة وأكمل حديثه: »أوقفت السيارة وترجلت منها، وإذا بمن عرفت أنه مشرف نقطة 
 بندقيته صوبي، تتدافع من فمه الشتائم والتحذيرات )تتجاوز النقطة 

ً
 موجها

ً
التفتيش، يدنو مني غاضبا

يا بغل، يا حيوان، سوف أربيك(. حاولت أن أشرح له األمر، لكنه نهرني بشدة وأمرني أن ألزم الصمت. 
 .
ً
أوقف سيارتي في جانب الطريق، وأخبرني أنني وسيارتي قيد االحتجاز، وأنه لن يسمح لنا بدخول تعز نهائيا

 هناك حتى غربت الشمس. 
ً
استقل الركاب الذين كانوا بصحبتي سيارة أخرى وغادروا، وبقيت محتجزا

طلق سراحك، غادر«. ذهبت ألخذ 
ُ
 دنا مني أحد الجنود وقال: »لقد أ

ً
وعند الساعة 06:00 مساًء تقريبا

اإلذن من املشرف باملغادرة، فقال: »لقد أحسنُت تربيتك«. وأنهى حسين كالمه: »توقفت عن العمل منذ 
ذلك اليوم، وأّجرت سيارتي لشخص آخر كي يعمل بها في موسم العيد«.)97(

تعتبر طريق األقروض في الوقت الحالي، حيث تم إيقاف حسين، ومنذ انقطاع جميع الطرق املؤدية 
إلى مدينة تعز من الجهة الشمالية الشرقية، بمثابة املنفذ الوحيد لتعز املدينة،  والشريان األسا�ضي الذي 
تتدفق من خالله البضائع والسلع األساسية، وهي طريق غير معبدة تتسم بالوعورة واالنحدار الشديد. 

، منعت نقطة 
ً
و في يوم اإلثنين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قرابة الساعة 12:00 ظهرا

التفتيش التابعة ألنصار هللا )الحوثيين( مرور سيارات نقل الركاب ومركبات نقل البضائع 
ملدة ساعتين.

قرر مسلحو الجماعة فرض دفع مبالغ مالية إضافية )جبايات( على جميع السيارات والناقالت التي 
تريد عبور نقطة التفتيش. 

، قطعت 
ً
2018، قرابة الساعة 03:00 عصرا 20 نوفمبر/ تشرين الثاني  وفي يوم الثالثاء 

الطريق العام لخط  مشاة املوالي للرئيس هادي،   17 مجاميع مسلحة تنتمي إلى اللواء 
الضباب )املدخل الغربي ملدينة تعز(، باستحداث خمس نقاط تفتيش على مدى الطريق، 
ومنع مرور السيارات والشاحنات باستثناء السيارات التي يوجد على متنها نساء وأطفال. 

وهو خط حيوي واصل بين العديد من مديريات ريف تعز  واملدينة. 

وقد أطلق املسلحون األعيرة النارية في الهواء أكثر من مرة لترهيب املواطنين وثنيهم عن املرور، بذريعة 

)97(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع الضحية، تاريخ 27 ديسمبر/ كانون األول 2018.  
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تفتيش السيارات للبحث عن فاّرين ومطاردتهم.  واستمر املسلحون بقطع الطريق حتى صباح اليوم التالي 
األربعاء 21 أكتوبر/ تشرين األول.

: اإلجراءات التعسفية لنقاط التفتيش على مداخل املدن الجنوبية
ً
ثانيا

 
ً
 متواترا

ً
شهدت نقاط التفتيش األمنية في مداخل املدن الجنوبية للبالد خالل سنوات الحرب، نمطا

 بمنع مواطنين يمنيين من دخول 
ً
من إجراءات التوقيف التعسفية واملمارسات العدائية، التي تنتهي غالبا

بعض املدن الجنوبية فقط ألنهم شماليون. 

وثقت »مواطنة« نماذج مختلفة من هذه االعتداءات واإلجراءات التعسفية التي يمارسها مسلحون 
يتبعون فصائل مختلفة في جنوب البالد، مثل األحزمة األمنية ومديريات األمن في عدن ولحج، وجماعات 
مسلحة تتبع ما يعرف باملجلس االنتقالي الجنوبي. وتتباين املمارسات بين التوقيف التعسفي لساعات 
واستجوابهم  وإساءة معاملة املسافرين،  وتوجيه اإلهانات ذات الطابع العنصري والتمييزي،  طويلة، 
واالحتجاز التعسفي،  واالبتزاز املالي وفرض اإلتاوات وإجبارهم على دفع الرشاوى،  والتحقيق معهم، 
واالختفاء القسري، وحتى إطالق الرصاص الحي على السيارات والشاحنات، األمر الذي يؤدي أحيانا إلى 

إصابة املدنيين وقتلهم.

بعض األمثلة على الوقائع

 و2:00 مساًء، احتجز 
ً
في يوم اإلثنين 18 يونيو/ حزيران 2018، بين الساعة 11:00 صباحا

حضرموت  بمحافظة  سيئون  مطار  وسلطات  واإلمارات  السعودية  بقيادة  التحالف 
)املدير  جوازات رضية املتوكل )رئيسة مواطنة لحقوق اإلنسان( وعبد الرشيد الفقيه 

التنفيذي ملواطنة لحقوق اإلنسان(، ثم احتجزهما قبل سفرهما في رحلة عمل وعالج. 

وإلى جانب سفره  كان من املفترض أن تشارك املتوكل في فعالية ملركز الحوار اإلنساني في أوسلو. 
بغرض العالج، كان الفقيه في مهمة عمل للتحضير لدورة تدريبية في إطار الشراكة مع االتحاد األوروبي. 
أدى احتجازهما الذي وصل إلى 12 ساعة، تم خاللها نقلهما إلى مبنى الشرطة العسكرية، إلى عدم تمكنهما 
)98( بعد ضغوط محلية ودولية  من اللحاق بالرحلة التي غادرت مطار سيئون في الساعة 12:30 مساًء. 

طلق سراح االثنين وُسمح لهما بالسفر خارج اليمن.
ُ
مدنية، أ

http://mwata- :98(  ملزيد من املعلومات حول االنتهاك يمكنك العودة إلى بيان »مواطنة« أصدر بتاريخ 18 يونيو/  حزيران 2018، متاح على(
/na.org/saudi-must-release-al-mutawakel
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 ،
ً
09:00 صباحا قرابة الساعة   ،2018 تشرين األول  أكتوبر/   26 في صباح يوم الجمعة 

وعند نقطة التفتيش املعروفة باسم )الجبلين( التابعة إلدارة أمن مديرية طور الباحة– 
محافظة لحج، الواقعة على الخط اإلسفلتي العام الرابط بين لحج وعدن. أوقف أحد 

،)
ً
الجنود حافلة نقل ركاب طراز )كوستر – 26 كرسيا

كانت الحافلة تقل نازحين من محافظة تعز إلى عدن. أخبر  الجندي سائق الحافلة بضرورة دفعه 
، فسمح له باملرور. غير أن 

ً
 )إتاوة( مقابل السماح للحافلة باملرور. دفع السائق مبلغ 750 رياال

ً
 ماليا

ً
مبلغا

أحد الجنود في نقطة التفتيش صّوب رصاصات بندقيته تجاه الحافلة التي كانت على بعد نحو 10 أمتار 
من النقطة. نفذت رصاصتان من هيكل الحافلة، أودت الرصاصة األولى بحياة أنمار أحمد عبدهللا )21 
سنة( على الفور أمام زوجته وأطفاله، حيث أصابت الرصاصة أسفل فمه ونفذت من مؤخرة رأسه. 

وأصابت الرصاصة الثانية رعد أحمد محمد سيف )35 سنة( بجروح طفيفة في شفته العليا.

وفي يوم الخميس 8 ديسمبر/ كانون األول 2018، قرابة الساعة 05:00 مساًء. تم إيقاف 
حافلة نقل جماعي في نقطة تفتيش تابعة للحزام األمني على الخط العام الرابط بين 

محافظتي لحج وعدن للتفتيش،

توقف الجندي أمام عمرو عبدالودود  وصعد أحد الجنود إلى الحافلة ملعاينة بطائق املسافرين، 
تم  كونه شمالي وال يحق له الدخول إلى عدن.   

ً
وأمره بمغادرة الحافلة فورا )28 سنة(  محمد القد�ضي 

أمره مشرف نقطة التفتيش بالعودة إلى  مساًء   09:00 وفي تمام الساعة  احتجاز عمرو ألربع ساعات، 
 من دخول عدن حتى كتابة هذا التقرير.

ً
صنعاء، وظل ممنوعا

إذ أقوم بنقل السيارات من  باألجر اليومي مع تاجر سيارات في عدن،   
ً
»أنا أعمل سائقا قال عمرو: 

ميناء عدن إلى صنعاء بغرض ترقيمها. وبعد أن أوصل السيارة إلى صنعاء، وأسلمها للزبون أعود إلى عدن 
عبر حافالت النقل الجماعي. هذه املرة وأنا في طريق العودة إلى عدن أنزلني أحد جنود النقطة ومنعني من 
مواصلة السفر إلى عدن بحجة أنني شمالي، توسلت إليه أن يسمح لي بالدخول فأنا أعمل باألجر اليومي في 

عدن وهذا مصدر دخلي الوحيد. لكنه صرخ في وجهي: »أنتم شماليون، عدن ليست بالدكم)99(«.

)99(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، تاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. 
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: نقطة تفتيش )الفلج( محافظة مأرب 
ً
ثالثا

تشكل نقطة تفتيش )الفلج( في املدخل الغربي ملدينة مأرب حالة من الفزع لدى فئات مختلفة من 
إذ تمارس نقطة  املسافرين القادمين من صنعاء خاصة، وبعض املحافظات الشمالية بصفة العامة، 
 مختلفة من 

ً
التفتيش هذه، التي تتبع القوات العسكرية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضروبا

القسري، ومنع مرور  االنتهاكات التي تقيد حرية التنقل للمواطنين، منها االحتجاز التعسفي، واالختفاء 
املواطنين بسبب ألقاب عائالتهم وخلفياتهم الجهوية، في سلوك ال يخلو من طابع تمييزي ومتعصب. 

الدولي أمام الرحالت  بعد قرار قيادة التحالف بقيادة السعودية واإلمارات بإغالق مطار صنعاء 
املناطق  للمواطنين من أبناء  أصبح هناك منفذان وحيدان    ،2016 آب  أغسطس/   9 التجارية في يوم 
الشمالية للسفر إلى الخارج، سواء للعالج أو الدراسة، أو ألي أغراض أخرى، وهذان املنفذان هما مطار 
عدن الدولي ومطار سيئون الدولي املفتوحان في اليمن للمدنيين، الواقعان في املناطق الخاضعة لسلطة 

الرئيس هادي.

والعديد من  )الفلج( هي إحدى النقاط التي يجب أن يعبرها املسافرون من صنعاء،  نقطة تفتيش 
غير أن  للوصول إلى سيئون من أجل السفر إلى خارج البالد،  املناطق األخرى في شمال وغرب اليمن- 
السلوك التعسفي لقيادة هذه النقطة وأفرادها، واملمارسات القمعية التي طالت العديد من املسافرين 
بحجة ألقابهم العائلية، خلق حالة من الفزع والرعب الشديد لدى الكثير من الذين بات حقهم في التنقل 

وحرية الحركة في حكم املحظور.

بعض األمثلة على الوقائع:

، احتجزت القوات 
ً
في يوم الخميس 14 يونيو/ حزيران 2018، قرابة الساعة 6:30 صباحا

لـ«مواطنة«  التنفيذي  املدير  الفقيه  الرشيد  عبد  هادي،  للرئيس  التابعة  الحكومية 
بمحافظة مأرب، وهو في طريقه إلى مدينة سيئون بمحافظة  الفلج«  في نقطة تفتيش« 

حضرموت بغرض السفر إلى خارج اليمن. 

(، وصادروا جواز سفره 
ً
أوقف السيارة أفراد يرتدون زي قوات األمن الخاصة )األمن املركزي سابقا

وهواتفه املحمولة. وطلبوا من الفقيه كلمات املرور الخاصة بهواتفه لتفتيشها بدعوى االشتباه، وتعرض 
لالحتجاز التعسفي قرابة عشر ساعات دون إبداء أي أسباب قانونية.)100(

http:// :100(  ملزيد من املعلومات حول االنتهاك يمكنك العودة إلى بيان »مواطنة«، صدر بتاريخ 14 يونيو/  حزيران 2018، متاح على(
/mwatana.org/al-fakih-detained



126
حياة تذوي  - حالة حقوق اإلنسان في اليمن 2018

2018، أوقفت القوات في نقطة تفتيش )الفلج( علي  16 يونيو/ حزيران  في يوم السبت 
عبد امللك النهاري )35 سنة( الذي كان بصحبته ابنه البالغ من العمر )9 سنوات(. 

 لقضاء شهر رمضان في صنعاء مع أهله. بعد اإليقاف تم احتجازه واقتياده إلى سجن 
ً
كان النهاري ذاهبا

جهاز األمن السيا�ضي بعد أن أودع طفله لدى أحد معارفه في مدينة مأرب. وبحسب الشهادات التي وثقتها 
 ألنصار هللا )الحوثيين(.

ً
 ماديا

ً
»مواطنة« فإن سبب احتجازه شبهة تقديمه دعما

»لم يعد التعسف في النقاط التي تفصل بين  سنة(:   29( )اسم مستعار(  قال محمد 
مناطق سيطرة أطراف النزاع يقتصر على االنتماءات والتوجهات السياسية، بل تعداه 
إلى حد يفرز فيه األفراد بحسب ألقابهم العائلية. حيث تعددت حاالت االحتجاز واالختفاء  

في نقطة تفتيش الفلج، على املدخل الغربي ملدينة مأرب«. 

وأكمل محمد: »هذه اإلجراءات التعسفية جعلت فكرة السفر من مدينة إلى أخرى داخل اليمن بمثابة 
مغامرة قد تكون نتائجها وخيمة. أسكن في العاصمة صنعاء، ومنذ بداية النزاع في اليمن، وفقط بسبب 
 أن سالمتي الشخصية 

ً
لقب عائلتي، فقدت عدة فرص للتدريب والدراسة خارج اليمن، لم أكن أتوقع يوما

وحريتي قد تكون عرضة  للخطر عند التنقل داخل اليمن فقط بسبب اسمي. ال يهتم أطراف النزاع إذا كان 
 في النزاع. بل صار لقب عائلته وثيقة إدانة كافية اليوم))1))«.

ً
 فعليا

ً
الفرد متورطا

 :نقطة تفتيش )أبو هاشم( محافظة البيضاء 
ً
رابعا

، الواقعة في املدخل الشرقي ملدينة 
ً
تعد نقطة تفتيش )أبو هاشم ( سيئة السمعة، )أبو تراب( حاليا

أسود يبتلع عشرات   
ً
ثقبا )الحوثيون(  والتي تسيطر عليها جماعة أنصار هللا  رداع محافظة البيضاء، 

املسافرين عند تنقلهم من صنعاء إلى املحافظات الشرقية والجنوبية والعكس. ترتكب قوات الحوثيين 
 ملناطقهم الجغرافية، 

ً
في نقطة تفتيش )أبو هاشم( ممارسات تعسفية وعدائية تستهدف املواطنين تبعا

وتقع نقطة التفتيش هذه في منتصف الطريق املتجه صوب مطار  وتوجهاتهم السياسية.  وأسمائهم، 
سيئون الدولي، مما ُيقيد حركة املسافرين إلى خارج اليمن.

بعض األمثلة على الوقائع

2018، أوقف الحوثيون في نقطة تفتيش )أبو هاشم(  12 يونيو/ حزيران  في يوم اإلثنين 
إلى  )57 سنة( من صنعاء  )32 سنة( حين كان ينقل والده املريض  محمد يحيى الشيخ 

مدينة سيئون في طريقه للسفر إلى القاهرة من أجل العالج. 

)101(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، تاريخ 10 نوفمبر/ تشرين االثاني 2018 .
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كان محمد ووالده برفقة طبيب، واثنين آخرين، والسائق، على متن حافلة مستأجرة طراز )هايس-
الحوثيون  واستمر  مساًء،   11:00 الساعة  حوالي  هاشم(  )أبو  تفتيش  نقطة  أوقفتهم  حين  تويوتا(، 
باحتجازهم إلى الساعة 03:00 فجر اليوم التالي بذريعة االشتباه، وقد أثر التوقيف على الحالة الصحية 
  لوالد محمد، الذي ما أن وصل إلى سيئون حتى تدهورت حالته أكثر، فأدخل مستشفى 

ً
املتردية أصال

سيئون ليلفظ أنفاسه األخيرة هناك قبل سفره إلى القاهرة.

قال محمد الشيخ: »احُتجزنا في هذه النقطة دون سبب، كان مشرف النقطة يقول إننا مشتبه بنا، 
وحين أخبرته أن والدي مريض وحالته تسوء قال لي: »ليمت.. هو ليس أغلى وأعز من املجاهدين الذين 

يسقطون في الجبهات«. قالها لي بكل  برود ووقاحة«. 

وأضاف محمد: »من حسن الحظ أن أحد الجنود في النقطة كانت تربطه عالقة قرابة مع السائق، 
ما دفع الجندي إلى إقناع املشرف بأن يسمح لنا باملغادرة، وعند حوالي الساعة 03:00 من فجر اليوم 
التالي، سمح لنا باملغادرة فطلبنا أوراقنا وجوازاتنا، فقال املشرف: ابحثوا عنها في الصندوق الحديدي. 
 بمئات الوثائق الشخصية، وجوازات 

ً
بحثنا ألكثر من نصف ساعة داخل ذلك الصندوق الذي كان ممتلئا

سفر، والبطاقات الشخصية، والتقارير الطبية ملئات املسافرين اآلخرين. بعدها أخرج من جيبه أوراقنا 
.»)102( وجوازاتنا وألقاها في وجوهنا وقال: غادروا فوراً

)102(  مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد عيان، تاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2019.

أبرز نقاط التفتيش في اليمن
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تنويه وشكر

أعد تقرير )حياة تذوي( فريق وحدة البحث في مواطنة لحقوق اإلنسان، بإشراف 
اإلدارة التنفيذية و اإلدارة العليا، و بتعاون باقي الوحدات و اإلدارات في املنظمة– وحدة 

الدعم القانوني، وحدة البرامج واملشاريع، وحدة اإلعالم و اإلتصال واملناصرة، إدارة املوارد 
البشرية و اإلدارة املالية.

تتوجه “مواطنة” بالشكر الجزيل إلى كل من أدلوا بشهاداتهم مّمن تمت مقابلتهم من 
ضحايا، و ذوي ضحايا، و شهود عيان، و عاملين في املجال الطبي و اإلنساني. كما تتوجه 
 إلى االستشاريين الذين ساهموا بتقديم املعلومات و إثراء التقرير أثناء فترة 

ً
بالشكر أيضا

إعداده و مراجعته.

 ملا رأى هذا التقرير النور.
ً
لوالهم جميعا








