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و القبول الرسمي الحدود واألسماء المذكورة في الخريطة ال تعبر عن التصديق أ. الخريطة من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
  : على. فيھا من األمم المتحدة لما يرد

F9C9AAEBEC12574800034A9B1/$Fhttp://www.reliefweb.int/rw/fullMaps_Sa.nsf/luFullMap/D59AD8E

ile/ocha_CE_yem080703.pdf?OpenElement 
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I .الملخص  
  

في شمال اليمن، ورغم تجاھل العالم الخارجي له إال أنه تسبب في تشرد  2004حزيران /نشب نزاع مسلح منذ يونيو
تشرين األول /تى أكتوبرح ، وھذابعيداً عن متناول المنظمات اإلنسانية منھمما زال الكثير شخص،  130000

ھم  –الذين علقوا بين الحكومة والجماعات المسلحة المعروفة باسم الحوثيين  –وھؤالء المدنيون المشردون . 2008
  .عن األعين من بين ضحايا الحرب الخافين

  
صعدة على األخص، عندما سعت منظمات المساعدة الدولية إلى الوصول إلى كافة أجزاء محافظة  2007ومنذ عام 

الشمالية، قيدت السلطات اليمنية كثيراً من قدرة المنظمات اإلنسانية على الوصول إلى عشرات اآلالف من المدنيين 
، منعت الحكومة حركة كل 2008أيار /وبعد الجولة الخامسة من القتال التي اندلعت في مايو. المحتاجين للمساعدة

  .حروقات، فيما يبدو أنه يُشكل عقاباً جماعياً غير قانونيالسلع التجارية، بما في ذلك أغلب األغذية والم
  

ألف شخصاً  60، حين أعلن الرئيس اليمني علي عبد هللا صالح انتھاء القتال، عثر 2008تموز /وبحلول أواسط يوليو
 مشرداً على الملجأ في بلدة صعدة، حيث تلقوا مساعدات محدودة في سبعة مخيمات تخدمھا المنظمات اإلنسانية

تعرضوا للتشرد في  –ألفاً  70وربما يبلغ عددھم  –إال أن عشرات اآلالف من األشخاص اآلخرين . الوطنية والدولية
مناطق نائية أو حضرية بخالف بلدة صعدة، حيث تسببت القيود الحكومية في منع أغلب المساعدات من الوصول 

  .إليھم
  

فرضت الحكومة حظراً كامالً على تسرب المعلومات  2008تموز /ويوليو 2007شباط /فضالً عن أنه بين فبراير
وشنت حملة قوية على التغطية اإلعالمية؛ إذ منعت الصحفيين المحليين واألجانب من السفر إلى . على محافظة صعدة

أي مكان في المحافظة، وھددت الصحفيين الذين يغطون النزاع، واعتقلت تعسفاً أصحاب مواقع إنترنت وغيرھم ممن 
وقطعت الحكومة الخدمة عن أغلب مشتركي شبكات الھواتف . ھم معلومات عن أعداد الخسائر في صفوف المدنيينلدي

  .النقالة، ولم تسمح بعمل ھواتف إال بعض األشخاص المختارين والمقبولين من قِبل الحكومة
  

ييد المعلومات، تأثر عشرات ونتيجة سياسة الحكومة المنھجية والمستدامة وغير المتمتعة بالشفافية والخاصة بتق
اآلالف من المدنيين بشكل مباشر بالحرب ثم تُركوا ليكابدوا المعاناة وحدھم، مع اختباء بلواھم ومعاناتھم عن أعين 

والحرمان من الحصول على المساعدات يخالف القانون اإلنساني الدولي الذي نص على . باقي اليمن والعالم الخارجي
  .ي تلقي المساعدات اإلنسانية الضرورية الستمرارھم في الحياةحق السكان المدنيين ف

  
قالت الحكومة للمنظمات اإلنسانية الدولية إنھا يمكنھا وبال  2008تموز /ومنذ اإلعالن عن انتھاء القتال في يوليو
ن عليھا أن تطلب إال أن الواقع يختلف؛ فالكثير من المنظمات اإلنسانية يتعي. استثناءات دخول محافظة صعدة بالكامل

ومع انتھاء . إذن وزارة الداخلية على كل رحلة تقوم بھا إلى صعدة، وھو مطلب مستحيل من الناحية العملياتية
سمحت الحكومة للمنظمات اإلنسانية بدخول عدد محدود من البلدات في محافظة صعدة، لكن  2008أيلول /سبتمبر
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ه اإلتاحة المحدودة للدخول غير كافية لبلوغ الكثيرين ممن مكثوا تشرين األول كانت ھذ/مع الدخول في شھر أكتوبر
  .لفترة طويلة بمعزل عن المساعدات وممن ما زالوا عرضة للمخاطر

  
وقيود الحكومة الُمشددة على المنظمات اإلنسانية والصحفيين، حتى بعد انتھاء القتال، تعني أنه ال تتوافر إال معلومات 

وتؤكد الحكومة أن . المشردين، ومعدالت عدم األمان التي تواجه السكان، ومجريات القتال محدودة عن أعداد المدنيين
انعدام األمان تطلب منھا أن تفرض القيود على دخول المساعدات اإلنسانية، لكن القيود في حد ذاتھا صعبت من تأكيد 

الضرورة "ولي واضح، إذ ورد فيه أن إال أن القانون اإلنساني الد. ھذا الموقف الُمعلن أو الطعن في مصداقيته
  .فقط ھي التي تبرر تقييد المساعدات اإلنسانية، على أن تكون قيوداً مؤقتة فقط" العسكرية القصوى

  
  .كما لم يقم المتمردون الحوثيون بتيسير دخول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتھم

  
 –كما ھو مفھوم  –لمساعدات، ترددت المنظمات اإلنسانية غير الحكومية وخشية فقدان القدرة المحدودة على دخول ا

على الحكومة أو المتمردين من أجل التراجع  –دعك من فرض ضغوط علنية  –في فرض ضغوط من وراء الستار 
  .عن القيود المفروضة على دخول المساعدات اإلنسانية

  
دفع الحكومة لتخفيف القيود على دخول المساعدات اإلنسانية، وبذلت منظمات األمم المتحدة في اليمن بعض الجھود ل

ً جد محدود في مساعيھا ھذه ويبدو أن األمم المتحدة لم تبذل إال القليل، وبتكتم، من أجل الضغط . ولم تلق إال نجاحا
ن من أجل حماية على الحكومة والمتمردين الحوثيين الحترام التزاماتھم الخاصة بالقانون الدولي وقانون حقوق اإلنسا

  .المدنيين المتأثرين بالحرب، بما في ذلك عشرات اآلالف من األشخاص المشردين
  

وبالمثل، فإن المانحين الدوليين، ومنھم االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، لم يھتم كثيراً بالنزاع منذ بدأ في عام 
ا في القتال وقضية دخول المساعدات ويبدو أن تردد المانحين في الضغط على الحكومة بشأن سلوكھ. 2004

اإلنسانية، مرجعه في األغلب إلى القلق على االستقرار السياسي في دولة فيھا تواجد عريض للقاعدة وكذلك تحديات 
حاولت دول االتحاد األوروبي صياغة منھج موحد لمخاطبة الحكومة بموجبه  2008تموز /وفي يوليو. تنموية واسعة

  .اعدات إلى مستحقيھا، لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق بين الطرفينبشأن قضية دخول المس
  

 –عن انتھاء الجولة الخامسة من القتال  2008تموز /يوليو 17ورغم أن الرئيس علي عبد هللا صالح أعلن في 
أنه دون وجود فإن الكثيرين ممن شھدوا انتھاء الجوالت السابقة من القتال يخشون  –والنزاع المسلح بالكامل بالتبعية 

، فقد يندلع القتال ثانية ليغشى 2007اتفاق سالم ُمدون وخاضع للمراقبة بناء على اتفاقية توسطت فيھا قطر في عام 
  .محافظة صعدة بالكامل في المستقبل القريب

  
دات اإلنسانية حتى إذا لم يتجدد النزاع المسلح، فإن القانون اإلنساني الدولي يتطلب توفير المساعدة في إدخال المساع

القادمة للتصدي آلثار النزاعات، ويكفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية تنقل 
  .القائمين على المساعدات اإلنسانية
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وتدعو ھيومن رايتس ووتش حكومة اليمن والحوثيين إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان أن المنظمات 
ة الُمحايدة تتمتع بقدرة دخول سالمة وموثوقة ومستدامة لمحافظة صعدة، من أجل مساعدة مدنيين كثيرين اإلنساني

  .بأمس الحاجة للمساعدات
  

كما تدعو ھيومن رايتس ووتش منسق األمم المتحدة باليمن إلى دعوة الحكومة والحوثيين إلى احترام التزاماتھم 
ون الدوليون دوراً فعاالً وُمنسقاً في الضغط على الحكومة والحوثيين من أجل بموجب القانون الدولي، وأن يلعب المانح

 .منح الحق للمنظمات اإلنسانية في الوصول إلى جميع المدنيين المتأثرين بالحرب
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II .منھج التقرير 
  

، 2008تموز /يوليو 31إلى  13يستند ھذا التقرير إلى أبحاث أجريت في صنعاء عاصمة اليمن في الفترة من 
مقابلة مع ضحايا وشھود عيان  97وأجراھا باحثان من ھيومن رايتس ووتش بمساعدة استشاري للمنظمة، وأجروا 

انتھاكات حقوق اإلنسان، وصحفيين وناشطين حقوقيين وعاملين بالمنظمات اإلنسانية وأكاديميين وقادة حركات 
مقابالت إضافية عبر الھاتف ومراسالت مع منظمات وتحضيراً لھذا التقرير تم إجراء . سياسية ومسؤولين حكوميين

  .2008تشرين األول /أكتوبر 21إغاثة حتى 
  

وقائع االختفاء واالعتقاالت : اليمن"كما نشرت ھيومن رايتس ووتش تقريراً على صلة بھذا التقرير تحت عنوان 
  .2008تشرين األول /توبرأك 24، في "التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن

  
وساعدت بعض المنظمات ھيومن رايتس ووتش على االتصال باألفراد ممن لديھم معرفة بمنطقة النزاع، ومنھا 
منظمات حقوق إنسان محلية وأعضاء من الحزب االشتراكي وحزب اإلصالح وحزب الحق وحزب المؤتمر الشعبي 

  .العام، وھو الحزب الحاكم
  

وقام شخصان يمنيان بالمساعدة في الترجمة الفورية ألحد الباحثين . ت باللغة العربيةوتمت أغلب المقابال
ونتقدم . وتمت أغلب المقابالت في صنعاء. أما الباحث الثالث فقام بإجراء المقابالت باللغة العربية. ولالستشاري

. بلة مسؤولين من الوزارتين في صنعاءبشكرنا لوزارة الخارجية اليمنية ووزارة حقوق اإلنسان على قبول طلباتنا بمقا
تموز والثاني على ھيئة طلب /يوليو 23إال أنه على الرغم من طلبين لـ ھيومن رايتس ووتش، األول بالھاتف في 

  .تموز، فلم نتلق إذناً رسمياً بالسفر إلى محافظة صعدة/يوليو 28كتابي في 
  

ثير من المنظمات واألفراد ممن أجريت معھم المقابالت بناء وفي ھذا التقرير لم تذكر ھيومن رايتس ووتش أسماء الك
 .على خشيتھم الكشف عن ھوياتھم كي ال يعرضھم ھذا لبعض التبعات من جانب السلطات اليمنية
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III .خلفية  
  

  من خمس جوالت... حرب واحدة
ة فرنسا تقريباً، وتقع في ألف كيلو متر مربع، أي بنفس مساح 528مليون نسمة وتشغل مساحة  22تعداد سكان اليمن 

 520ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في اليمن  1.الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية
ً مسلمون 2.دوالراً، مما يجعلھا من أفقر الدول في العالم واألغلبية من السنة، ويتبعون . وجميع سكان اليمن تقريبا

وأغلب الباقين من . عيشون في وسط وجنوب اليمن، وعلى امتداد ساحل البحر األحمرالمذھب الشافعي وأغلبھم ي
  3.الطائفة الزيدية الشيعية، وأغلب ھؤالء يعيشون في المناطق الجبلية الواقعة شماالً 

  
 على اسم قائد التمرد، في نزاع مسلح" الحوثيون"اشتبكت جماعة يُطلق عليھا في اليمن اسم  2004ومنذ مطلع عام 

مع الجيش اليمني ومقاتلي القبائل الموالين للحكومة في محافظة صعدة الواقعة في أقصى شمال اليمن، وھو النزاع 
ً عن أعين العالم الخارجي إلى حد كبير ووقع النزاع على ھيئة خمس جوالت من النزاع المسلح،  4.الذي ظل خفيا

وبين فترات النزاع المسلح . 2008تموز /يوليو 17ة، في وآخرھا النزاع الذي انتھى رسمياً، حسب ما أعلنت الحكوم
  5.األساسية ھذه، استمر القتال بمعدل ھادئ

  

  الحوثيون
وأسس التنظيم حسين بدر ". الشباب المؤمن"ظھرت الحركة التي قادھا الحوثيون في بادئ األمر تحت اسم تنظيم 

عضو، وھدفھا في األغلب  3000إلى  1000بين الدين الحوثي، وكان تعداد أعضاء الحركة في مطلع التسعينات 

                                                      
مليون، وھذا بتاريخ  22.2وتُقدر حكومة الواليات المتحدة تعداد اليمن بـ . مليون نسمة 19.7أن عدد السكان  2004كانون األول /تبين من إحصاء للسكان في ديسمبر  1

: ، على5، صفحة 2008آب /، مكتبة الكونغرس، قسم البحوث الفيدرالية، أغسطس"اليمن: ملف الدولة: "انظر. 2007تموز /يوليو
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Yemen.pdf ) 2008تشرين األول /أكتوبر 2تمت الزيارة في.(  

: ، على"اليمن"البنك الدولي "، انظر 2005إجمالي الناتج المحلي مأخوذ من عام   2
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/YEMENEXTN/0,,menuPK:310170~pagePK:141159~piPK:1

41110~theSitePK:310165,00.html ) أكبر تحٍد قائم بذاته من "وفي موضع آخر وصف البنك الدولي اليمن بأنھا ). 2008تشرين األول /أكتوبر 2تمت الزيارة في
: على، 2005دولة في مؤشر التنمية اإلنسانية الخاص باألمم المتحدة، لعام  177من بين  151، وترتيبھا "حيث التنمية في الشرق األوسط

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/YEMENEXTN/0,,menuPK:310174~pagePK:141132~piPK:1
41107~theSitePK:310165,00.html ) 2008تشرين األول /أكتوبر 2تمت الزيارة في.(  

ملف "، انظر )شيعة(في المائة من الزيديين  30، و)سنة(في المائة من السكان من الشافعية  70حسب تقسيم قسم البحوث الفيدرالية في مكتبة الكونغرس األميركية، فإن   3
تمت ( http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Yemen.pdf: ، على6، صفحة 2008آب /بة الكونغرس، قسم البحوث الفيدرالية، أغسطساليمن، مكت: الدولة

  ).2008ـشرين األول /أكتوبر 2الزيارة في 
 IRIN ،18، "الحكومة تدعو إلى الدعم الدولي في إعادة بناء المناطق التي مزقھا النزاع: اليمن"ألف نسمة، انظر  700صعدة زھاء ، فإن سكان 2004طبقاً لتعداد عام   4

تمت الزيارة ( http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsr/db900sid/PANA-7JLDRZ?OpenDocument&rc=3&cc=yem: ، على2008أيلول /سبتمبر
  ).2008أيلول /سبتمبر 24في 

ران حزي/يونيو 18) 1: (منھاجوالت القتال الخمس، أو الحروب الخمس كما ھي معروفة في اليمن، وقعت ضمن التواريخ التالية حسب إعالن الحكومة لبدء وانتھاء كل جولة   5
 27) 4. (2006شباط /فبراير 28إلى  2005تموز /يوليو 12) 3. (2005نيسان /أبريل 12إلى  2005آذار /مارس 19) 2. (2004أيلول /سبتمبر 10إلى  2004
عبد هللا صالح النتھاء القتال كان  يوم إعالن الرئيس علي. 2008تموز /يوليو 17إلى  2008أيار /مايو 5أو  4) 5. (2007حزيران /يونيو 15أو  14إلى  2007شباط /فبراير

  .1978أيضاً الذكرى الثالثين لبلوغه السلطة في عام 
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ويسكن المحافظة باألساس المسلمون الزيديون، وھم من اتباع الطائفة  6.الترويج للتعليم الديني في محافظة صعدة
  7.الزيدية التابعة للمذھب الشيعي

  
 8).مفردھا سيد(، السادة ويؤمن الزيديون بأن زعامة المجتمع اإلسالمي يجب أن تكون حكراً على ساللة النبي محمد

يمكن أن يكونوا أئمة  –فيھم صفات مثل الشجاعة وسعة المعرفة والتقوى  –ويقول المذھب الزيدي بأن سادة معينين 
  9.لمجتمعھم

  
. 1962اليمن ألكثر من ألف سنة، حتى نشوب الثورة بقيادة الجيش في اليمن عام " إمامة"وتزعم األئمة الزيديون 

وقبل . ؛ مثّل حزب الحق مصالح الزيديين في البرلمان1990تخابات بمشاركة األحزاب في عام وبعد إدخال االن
، فقد رفض عودة 2004الحزب بتواجد الجمھورية اليمنية وعلى النقيض من مزاعم الحكومة إبان نشوب النزاع عام 

تولى شقيقه عبد المالك  2004وإثر مقتل حسين الحوثي العنيف في ظروف غامضة عام  10.حكم األئمة في اليمن
  .الحوثي القيادة

  
والرئيس علي عبد هللا صالح . وال يناصر جميع الزيديين الحوثيين، وال يتبع الكثيرون منھم المذھب الزيدي التقليدي

ً في مناصب سياسية وعسكرية ھامة . نفسه من أصول زيدية، والزيديون من تحالف حاشد القبلي القوي يُمثلون غالبا
بعض المراقبين فإن النزاع بمثابة تعبير عن التوترات بين المركز والھامش مثلما ھو من أشكال التعبير عن  وفي رأي

  11.االختالفات في المبادئ واالختالفات الطائفية
  

  القبائل الموالية للحكومة
ومنذ اندالع  12.حوثيينيتكرر وقوع النزاع القبلي في محافظات اليمن الشمالية، وقد فاقم من النزاع بين الحكومة وال

وصدر إعالن حكومي في  13.قامت الحكومة بضم اآلالف من رجال القبائل الشمالية 2004النزاع المسلح في عام 
                                                      

: ، على2005تموز /يوليو Sarah Phillips, “Cracks in the Yemeni System,” Middle East Report Online, 28: انظر  6
http://www.merip.org/mero/mero072805.html ) 2008آب /أغسطس 29تمت الزيارة في.(  

7   ً واعترفوا بدالً منه باالبن األصغر ، انقسم الزيديون عن المذھب الشيعي في القرن التاسع حين وبعد مقتل اإلمام الشيعي الرابع، رفضوا االعتراف بابنه األكبر إماماً خامسا
 Albert Hourani, A History of the Arab Peoples: انظر. ويمثل الزيديون أغلبية في محافظة صعدة. ويُدعون أحياناً باسم أصحاب األصول الخمسة. زيد

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991),  ملة الزيديين، انظرلمزيد عن معا. 62و 61و 40إلى  38صفحات :Gabriele vom Bruck, Islam, 
Memory, and Morality in Yemen (New York: Palgrave Macmillan, 2005).  

بادل لإلشارة إلى والسادة ھم مجموعة ضمن الھاشميين، على الرغم من أن المصطلحين يُستخدمان بالت. يستخدم السنة والشيعة لفظة ھاشمي لإلشارة إلى ساللة جد النبي محمد  8
  ).ھاشمي(وليست جميع المدارس اإلسالمية تتفق على متى توقفت شجرة أسرة النبي عن التوسع ومن ثم من يُعتبر من الساللة المباشرة للنبي ... األصل نفسه في أغلب األحيان

 Mohammed Al-Asadi, “From Religious Leaders to Ordinary Citizens, The Changing Role of ‘Sadah’ in Yemen,” The: انظر  9
Ambassadors, على2005كانون الثاني /يناير ، :http://ambassadors.net/archives/issue18/features3.htm ) آب /أغسطس 29تمت الزيارة في

2008.(  
 ,Iris Glosemeyer, “Uprising in the Yemeni Highlands,” Middle East Report 232 (Fall 2004): انظر  10

http://www.merip.org/mer/mer232/mer232.html )وقبل أن يصبح أول زعيم 1997و 1993بين عامي ). 2008آب /أغسطس 29الزيارة في  تمت ،
وبما أنه ُمستحق من الناحية النظرية لمنصب اإلمام، فقد اتھمه المسؤولون اليمنيون بالرغبة في إعادة نظام . للحوثيين، كان حسين الحوثي عضواً برلمانياً يمثل حزب الحق

  .2004ال عام اإلمامة، إبان اندالع القت
  .2008أيلول /سبتمبر 29بريد إلكتروني من شيال كارابيشيو، باحثة في السياسة اليمنية بجامعة ريتشموند،   11
 Yemen: Tribal Conflict Management Program Research Report,” National Democratic Institute for International Affairsانظر   12

، )2008آب /أغسطس 30تمت الزيارة في ( http://www.ndi.org/worldwide/mena/yemen/yemen.asp: رانظ. 2007آذار /مارس
ذكر دريش أن قائد قبيلة  .Paul Dresch, Tribes, Government and History in Yemen (Oxford: Oxford University Press, 1993): وانظر
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ألفاً من رجال القبائل، فأدى إلى خشية نشوب  27قوامه " جيش شعبي"بأن الحكومة تعتزم تجنيد  2008تموز /يوليو
فما كان من الحكومة إال أن كادت  14.قبائل وضمن تصفية الحسابات بين القبائلنزاع محدود لالنتقام من مقتل أبناء ال

  .بعد أسابيع من اإلعالن عنه" الجيش الشعبي"تتخلى بالكامل عن فكرة 
  

  أسباب النزاع
لم يتقدم الحوثيون قط بمطالب محددة للحكومة اليمنية، على الرغم من أن قيادات من الحوثيين أشاروا إلى جملة من 

وتشمل ھذه األسباب المحتملة الرغبة في حماية الھوية  15.تفسيرات المحتملة لقرارھم باالستمرار في النزاع المسلحال
الدينية الزيدية والترويج لھا، ومعارضة الحكومة ألنھا تتعاون مع الواليات المتحدة، والتجاھل االقتصادي لمحافظة 

ووصفت الحكومة الحوثيين علناً  16.سكرية حكومية غير ُمبررةصعدة، والدفاع عن أنفسھم ضد ما يرونه عمليات ع
وھيومن رايتس  18.إال أن الفاعلين الدوليين، ومنھم الواليات المتحدة لم يستخدموا ھذا اللقب 17".إرھابيون"بأنھم 

ين أو ووتش، ضمن التزامھا بسياسة الحياد فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ليس لھا موقف محدد مع أو ضد الحوثي
  .الحكومة في قرار الطرفين اللجوء إلى حل النزاع بينھما بالقتال المسلح

  
وفي الثمانيات، أسس اليمنيون العائدون من العمل لفترات طويلة في المملكة العربية السعودية المئات من المدارس 

سلفي، وھو الميل إلى التفسير الحرفي السنية الدينية بدعم من السعودية في قلب المنطقة الزيدية الشيعية لنشر الفكر ال
للنبي محمد وجيل المسلمين األوائل الذين اتبعوه، وھو قريب من الفكر " األصلية"لتبني المعتقدات والممارسات 

ورأى زيديون كثيرون في انتشار ھذه المدارس محاولة من السلفيين  19.الوھابي المنتشر في المملكة العربية السعودية
  .ضعاف النفوذ االجتماعي والسياسي للزيديين في اليمنومن الحكومة إل

                                                                                                                                                              
 لالطالع على خلفيات القبائل في شمال اليمن انظر". الشيخ الجمھوري"حاشد، الذي يتزعمھا منذ فترة طويلة، عبد هللا األحمر معروف باسم 

 ً  Paul Dresch, “Imams and Tribes: The Writing and Acting of History in Upper Egypt,” in Philip S. Khoury and Joseph: أيضا
Kostiner, eds., Tribes and State Formation in the Middle East (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1990) 

  .287إلى  252صفحات 
: ، على2008تموز /يوليو Yemen: The conflict in Saada Governorate – analysis”, IRIN, 24“: انظر  13

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/AMMF-7GUDEL?OpenDocument&rc=3&cc=yem ) آب /أغسطس 30تمت الزيارة في
كما حاربت إلى جانب الرئيس . ضد األئمة الزيديين والقتال الذي تلى الثورة حتى تأسيس الجمھورية 1962لعبت قبيلة حاشد دوراً أساسياً في الثورة العسكرية عام ). 2008

 Sarah Phillips, “Cracks in the Yemeni System,” Middle: انظر. 1994عام  ، وكذلك في الحرب األھلية1990صالح ضد الجنوب قبل توحيد اليمن عام 
East Report 28 على2005تموز /يوليو ، :http://www.merip.org/mero/mero072805.html ) 2008آب /أغسطس 29تمت الزيارة في.(  

: ، على2008تموز /يوليو Mohammed Bin Sallam, “Saleh calls for recruiting tribesmen to fight Houthis ,” Yemen Times 10: انظر  14
http://www.yementimes.com/article.shtml?i=1171&p=front&a=1 ) 2008آب /أغسطس 29تمت الزيارة في.(  

ً  /http://armiesofliberation.com: ، على"Armies of Librationجيوش التحرير  "المدونة اإلنجليزية األساسية التي تعرض آراء الحوثيين ھي   15 : انظر أيضا
Robert Worth, “A Living-Room Crusade via Blogging,” The New York Times 20 على 2008أيار /مايو :

http://www.nytimes.com/2008/05/20/world/middleeast/20blogger.html?pagewanted=print ) 2008أيلول /سبتمبر 8تمت الزيارة في.(  
لم يكن موقفاً ضد الدولة، أو ضد النظام الجمھوري، بل ضد الرئيس " قال عبد الملك الحوثي لصحيفة النداء، وھي صحيفة أسبوعية مستقلة 2005حزيران /في يونيو  16

 ً " في الدين وفي االحتفاالت الدينية وفي المساجد"الحوثي أضاف أن جماعته تطالب بالحرية ". كان دفاعاً عن النفس بعد أن شنت القوات الحكومية الھجمات على بيوتنا. شخصيا
أغلب المراجع مجرد رسل، ووساطتھم ال فائدة : عبد الملك الحوثي"انظر ". إيجاد حل لمشكلة التواجد الحكومي في بيوتنا ومناطقنا"ناء ووكذلك اإلفراج عن السجناء وإعادة الب

  ).توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش( 2005حزيران /يونيو 8، النداء، "منھا
:  ، على2007نيسان /أبريل Nasser Arrabyee, “Interpol agrees to extradite al-Houthi, government says,” Yemen Observer, 14: انظر  17

http://www.yobserver.com/editorials/10012077.htm )الكثير من المعلقين الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش ). 2008حزيران /يونيو 30رة في تمت الزيا
  .بقيادة الواليات المتحدة" الحرب على اإلرھاب"توقعوا أن تكون من أسباب نشوب الحرب رغبة الحكومة في أن تُرى على أنھا من مناصري التحالف في 

  .ال يوجد فاعل، وال الحكومة اليمنية، يعتقد أن الحوثيين على صلة بالقاعدة. 2008تموز /يوليو 29ت المتحدة في صنعاء، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سفارة الواليا  18
 Gabriel vom Bruck, “Disputing descent-based authority in the idiom of religion: The: عن تمويل السعودية لھذه المدارس انظر  19

case of the Republic of Yemen,” Die Welt des Islams, 1998, Vol. 38, p. 156; and Paul Dresch, A History of Modern Yemen, 
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التي ناصرت في  –وقررت الحكومة  20.وفي مطلع التسعينات أسس تنظيم الشباب المؤمن المدارس لتعليم الزيدية
أنھا تمثل إحياء للزيدية مما قد يھدد سلطة الدولة في المناطق القبلية  2000قرابة عام  –البداية ھذه المدارس 

ويعتقد الكثير من  22.وبدأت الحكومة تغلق المدارس الزيدية، وھي عملية ما زالت قائمة حتى اآلن 21.ماليةالش
ومن العوامل األخرى وراء  23.المراقبين أن ھذا أدى للتسريع بوقوع المصادمات بين الجيش وتنظيم الشباب المؤمن

فأثناء حرب الخليج في عامي . ياسية معادية للغربحملة الحكومة على تنظيم الشباب المؤمن تبني التنظيم لمواقف س
، بعد أن انحازت الحكومة اليمنية إلى جانب العراق في غزو الكويت، قامت المملكة العربية السعودية 1991و 1990

وقطعت دول الخليج  24.بترحيل أكثر من مليون عامل يمني، وكان يعتمد على تحويالتھم المالية الماليين من اليمنيين
أيلول دعمت الحكومة صراحة الواليات /سبتمبر 11إال أن بعد  25.لواليات المتحدة كل المساعدات المقدمة لليمنوا

وعلى الرغم من أنه يوجد  2003آذار /المتحدة، وھو الموقف الذي الزمته رغم الغزو األميركي للعراق في مارس
ويشير التحليل الغربي بشأن مكافحة اإلرھاب . نستانفي اليمن الكثير من اليمنيين والعرب ممن شاركوا في حرب أفغا

  26.لليمن على أنھا قاعدة خلفية فعالة للقاعدة، مما يجعلھا عرضة للتدخل العسكري األميركي
  

والنصر . واللعنة على اليھود. الموت إلسرائيل. الموت لألمريكان. هللا أكبر"رفع الحوثيون شعار  2003وفي عام 
ات وقعت بعد صالة الجمعة بالجامع الكبير في صنعاء وفي مساجد أخرى في بلدات صعدة أثناء مظاھر" لإلسالم

                                                                                                                                                              
Cambridge UP 2000, p. 142. See also Shelagh Weir, “A Clash of Fundamentalism,” Middle East Report 204 (1997), 

http://www.merip.org/mer/mer204/weir.htm ) من السلف، تشير إلى(الوھابية والسلفية ). 2008آب /أغسطس 29تمت الزيارة في 
  .مذھب الزيدي بصفة خاصة، ومع المذھب الشيعي عامة، ومع ال)الغالبة في اليمن(تتعارض مع أغلب أشكال المذھب السني المتسامحة مثل الشافعية ) صحابة النبي

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد . مدرسة دينية ومعھد ديني 200يخضع له أكثر من ) الزيدي(، كان جامع صنعاء الكبير 2000قدر أحد المعلقين أنه بحلول عام   20
  .2008تموز /يوليو 23عياش من صحيفة الشارع، صنعاء، 

في اليمن، متمثالً في حزب اإلصالح، وھو أكبر حزب معارضة يظھر في ) والتأثير السعودي(توقيف نمو السلفية عند حد معين  يُرجح أن دعم الحكومة مرجعه رغبة في  21
تشييد  وطبقاً للصحفي محمد عياش فإن تنظيم الشباب المؤمن شجع زعماء قبائل ھامين ومجتمعاتھم المحلية على. 1990انتقال اليمن إلى االنتخابات بتعدد األحزاب سنة 

تھديداً للتوازن الھش  –باترامھا لعدد قليل من الزعماء الدينيين بناء على نظام األسرة بعيداً عن الوالء للقبيلة  –مدارسھم الزيدية، ويرجح أن الحكومة رأت أن الرسالة الزيدية 
  .2008تموز /يوليو 23ع محمد عياش من صحيفة الشارع، صنعاء، مقابلة ھيومن رايتس ووتش م. للسيطرة على القبائل التي تعتمد عليھا سلطتھا إلى حد كبير

آب /أغسطس Kent Davis-Packard, “Anti-terror measures incite sectarianism in Yemen,” Christian Science Monitor, 29: انظر  22
  ).2008آب /أغسطس 31تمت الزيارة في ( http://www.csmonitor.com/2008/0829/p04s01-wome.html: ، على2008

. من االعتقاالت للطالب في المدارس الزيدية القليلة المتبقية وللشخصيات الھاشمية الزيدية الھامة 2008كتبت ھيومن رايتس ووتش مؤخراً عن حملة الحكومة في عام   23
تشرين األول /أكتوبر ISBN 1-56432-393-5وقائع االختفاء واالعتقاالت التعسفية في سياق النزاع المسلح ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، : ، اليمنھيومن رايتس ووتش

2008.  
-http://www.yemenonline.info/news: ، على2008حزيران /يونيو Yemen: Saleh Resilient Despite Threats,” Yemen Online 11: انظر  24

746.html ) 2008آب /أغسطس 30تمت الزيارة في.(  
 ”,Moneer Al-Omari, “ Yemeni Illegal Immigration to Saudi Arabia on the Increase: Illegal Immigrant Tells his Story: انظر  25

Yemen Post, 5 على2008أيار /مايو ، :http://www.yemenpost.net/28/reports/20081.htm ) 2008آب /أغسطس 30تمت الزيارة في.(  
ين في منطقة منعزلة من اليمن، وزعمت واشنطن أن الحارثي تسببت الصواريخ األميركية في مقتل قائد سالم سنان الحارثي وخمسة آخر 2002تشرين الثاني /في نوفمبر  26

لالطالع على مناقشات عن مكافحة اإلرھاب والقاعدة . 2000تشرين األول /كان مسؤوالً رفيع المستوى في القاعدة وأنه تورط في تفجير المدمرة كول بميناء عدن في أكتوبر
شباط /فبراير Michael Scheuer, “Yemen’s Role in al-Qaeda’s Strategy,”  Global Terrorism Analysis  vol. 5, no. 5 )5: في اليمن، انظر

 Gregory ، و)2008أيلول /سبتمبر 23تمت الزيارة في ( http://jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2373951: ، على)2008
D. Johnsen, “Al Qaeda’s Generational Split,” Boston Globe 9 على2007تشرين الثاني /نوفمبر ، :

http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2007/11/09/al_qaedas_generational_split/ ) تمت الزيارة
  ).2008أيلول /سبتمبر 23في 
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وبالنسبة للحكومة، كانت  27.وضمر، رغم أن الحوثيين لم يستھدفوا قط الغرب أو المصالح الغربية في اليمن
  .اب األميركيةالمظاھرات بال شك مبعث حرج، نظراً اللتزام اليمن الُمعلن بمساعدة مبادرات مكافحة اإلرھ

  
 18وفي . ، عرض الرئيس علي عبد هللا صالح مقابلة حسين الحوثي لكن لم يتم االجتماع قط2004أيار /وفي مايو

ً  2004حزيران /يونيو متظاھراً من الحوثيين من أمام الجامع الكبير  640اعتقلت الشرطة واحتجزت مؤقتا
ويرجح أنھم  –عدة إلى منطقة مران، لكن رجال القبائل ، انتقل حاكم ص2004حزيران /يونيو 20وفي . بالعاصمة

عربة  18وفي اليوم نفسه حاولت قوات األمن وقوامھا حوالي . منعوه من الدخول –على صلة بحسين الحوثي 
  28.عسكرية، أن تعتقل الحوثي، فتصاعد القتال ليتخذ طابع الحرب الشاملة

  

  نزاع مسلح غير دولي: الحرب في شمال اليمن
بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شمال اليمن ھو نزاع  2004القانون الدولي، فإن النزاع القائم منذ عام  بموجب

وتلتزم القوات المسلحة ). قوانين الحرب(تلتزم جميع أطرافه بالقانون اإلنساني الدولي ) داخلي(مسلح غير دولي 
المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع لعام  3ثية بالمادة اليمنية ومقاتلو القبائل الموالون للحكومة والقوات الحو

وأحكام القانون الدولي  30،)البروتوكول الثاني( 1977والبروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف لعام  1949.29
  31.العرفي ذات الصلة

  

                                                      
 حزيران/يونيو Nasr Salem, “Zaydi leaders offer government to end uprising in Yemen,” Media Monitors Network 22: انظر  27

تمت ( http://usa.mediamonitors.net/headlines/zaydi_leaders_offer_government_to_end_uprising_in_yemen: ، على2005
  .)2008أيلول /سبتمبر 14الزيارة في 

آب /أغسطس ,J.E. Peterson, “The al-Huthi Conflict in Yemen,” Arabian Peninsula Background Note, No. APBN-66: انظر  28
تمت ( http://www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/APBN-006_Yemen_al-Huthi_Conflict.pdf: ، على2008

  ).2008آب /أغسطس 30الزيارة في 
 ,، 1949آب /أغسطس 12، اعتمدت في )اتفاقية جنيف الرابعة(نيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب ، اتفاقية ج3المادة   29

75 U.N.T.S. 287  تموز /يوليو 16في  1949صدقت اليمن على اتفاقيات جنيف لعام . 1950تشرين األول /أكتوبر 21ودخلت حيز النفاذ في
قيام نزاع  في حالة"المشتركة في االتفاقيات األربع  3ة والقبائل الموالية للحكومة، ُملزمة بالمادة والحوثيون، وكذلك القوات الحكومي. 1970

وتبقى ... التالية كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني األحكام أحد األطراف السامية المتعاقدة، يلتزم مسلح ليس له طابع دولي في أراضي
والمعاملة القاسية،  وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، االعتداء علي الحياة والسالمة البدنية، )أ(. محظورة في جميع األوقات واألماكن

إصدار األحكام ) د(  األخص المعاملة المھينة والحاطة بالكرامة، االعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي )ج( أخذ الرھائن، )ب(   والتعذيب،
  .قانونيا مة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيالإجراء محاك وتنفيذ العقوبات دون

التي تتم في أقاليم األطراف السامية الموقعة بين قواتھا المسلحة والقوات المسلحة "البروتوكول الثاني ينطبق على النزاعات المسلحة   30
إجراء عمليات عسكرية مستدامة  المنشقة أو الجماعات المسلحة المنظمة، والتي تمارس سيطرتھا على جزء من األرض بحيث تتمكن من

، والمعني بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية 1949آب /أغسطس 12البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف، في . وفعالة
وكول الثاني في وصدقت اليمن على البروت. 1978كانون األول /ديسمبر 7، دخل حيز النفاذ في U.N.T.S. 609 1125، )البروتوكول الثاني(

فالحوثيون يعملون بموجب مسؤولية القيادة ويسيطرون على بلدات . البروتوكول الثاني ينطبق على الوضع الراھن. 1990نيسان /أبريل 17
كاملة وأجزاء ھامة من منطقة صعدة، ونفذوا عمليات عسكرية مستدامة وفعالة، حتى إذا لم يكن البروتوكول ينطبق بصفة رسمية، فأغلب 

  .أحكام البروتوكول الثاني تعتبر معبرة عن القانون الدولي العرفي
 International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International: القانون اإلنساني الدولي العرفي يمكن البحث فيه على  31

Humanitarian Law (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005). وليس متوفراً على اإلنترنت.  
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فوا عن المشاركة في ويحظر القانون اإلنساني الدولي إلحاق الضرر عمداً بالمدنيين وغيرھم من األشخاص ممن ك
كما يحظر اإلعدام دون محاكمات والتعذيب والمعاملة . أعمال القتال، بمن فيھم المصابين والمقاتلين األسرى

كما يفرض القانون اإلنساني قواعد لالشتباك في القتال من أجل . الالإنسانية واالغتصاب والنھب وغيرھا من الجرائم
ً عن إتاحة دخول المساعدات إلغاثة السكان المدنيينويش. تقليل المعاناة غير الضرورية وفي حالة . مل ھذا أحكاما

  .انتھاء النزاع المسلح القائم فعلياً، يستمر سريان القانون اإلنساني على القضايا المتعلقة بالنزاع
  

ً حقوق ا) المبادئ التوجيھية(ومبادئ األمم المتحدة التوجيھية بشأن التشرد الداخلي  ألشخاص المشردين حددت أيضا
 ً ً المذكورة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما فيه العھد  32.داخليا والمبادئ ُمستمدة من األحكام الُملِزمة قانونا

 34والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 33الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وھذه المبادئ تنطبق على الوضع في اليمن سواء  35.فيه، وكذلك القانون اإلنساني الدولي الذي تُعد اليمن دولة طرف

  .استمر في كونه نزاعاً مسلحاً أم لم يستمر

                                                      
: ، على1998أيلول /، أقرتھا الجمعية العامة في سبتمبر)المبادئ اإلرشادية(مبادئ األمم المتحدة اإلرشادية الخاصة بالمشردين داخلياً   32

http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/principles.htm ) األشخاص الذين "واألشخاص المشردون داخلياً ھم ). 2008آب /أغسطس 31تمت الزيارة في
ع العنف المعمم واالنتھاكات أجبروا أو اضطروا على الفرار من بيوتھم أو مغادرتھا أو من أماكن سكناھم، على األخصنتيجة أو من أجل تفادي آثار النزاع المسلح وأوضا

  .2المرجع السابق، ديباجة، الفقرة " ية أو الكوارث الطبيعية أو اإلنسانية، دون أن يعبروا حدوداً دولية معترف بھاالحقوق
 G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at، 1966كانون األول /ديسمبر 16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في   33

52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171,  على1976آذار /مارس 23دخل حير النفاذ في ، :
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm ) 1987شباط /فبراير 9، وصدقت اليمن على العھد في )2008آب /أغسطس 31تمت الزيارة في.  

 .G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp، 1966كانون األول /ديسمبر 16العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تم تبنيه في   34
(No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3  على1976كانون الثاني /يناير 3دخل حيز النفاذ في ، :

http://www2.ohchr.org/english/law/ESCR.htm ) 1987شباط /فبراير 9، وصدقت عليه اليمن في )2008آب /أغسطس 31تمت الزيارة في.  
  .3المبادئ اإلرشادية، مادة   35
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IV .حجب المعلومات  
  

ً للمعلومات على محافظة 2007شباط /مع بدء الجولة الرابعة من القتال في فبراير ، فرضت الحكومة اليمنية حجبا
بالنسبة ألغلب الصحفيين، وأدى إلى نقص المعلومات عن  2008تشرين األول /نافذاً حتى أكتوبر صعدة وما زال

ومنعت السلطات كالً من الصحفيين اليمنيين واألجانب من السفر إلى أي  36.احتياجات المدنيين المتأثرين بالحرب
ف النقالة في تلك المنطقة، ولم مكان في محافظة صعدة ومنعت اإلشارات عن أغلب المشتركين في شبكات الھوات

وبين الجولتين الرابعة والخامسة  37.يُسمح بعمل إال بعض الھواتف النقالة المختارة ألشخاص وافقت عليھم الحكومة
، منعت الحكومة المنظمات اإلنسانية من السفر خارج عدد )2008أيار /حتى مايو 2007حزيران /يونيو(من القتال 

، فرضت الحكومة حظراً )2008تموز /أيار إلى أواسط يوليو/مطلع مايو(اء الحرب الخامسة وأثن. محدود من البلدات
  ).انظر أدناه(شبه كامل على التنقل في محافظة صعدة 

  
وھددت الحكومة الصحفيين الذين يغطون النزاع واعتقلت تعسفاً أصحاب مواقع إنترنت وغيرھم ممن لديھم معلومات 

وقال صحفيون يمنيون كبار لـ ھيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أنھم  38.ينعن الخسائر في صفوف المدني
كانوا قادرين على استخدام مصادر ثانوية للكتابة بشكل عام عن الحرب، فإن ثمة خطوط حمراء ومنھا انتقاد الرئيس 

وقال وزير  39".منيقوض وحدة الي"علي عبد هللا صالح واإلشارة إلى الخسائر العسكرية وأي شيء من شأنه أن 
الخارجية أبو بكر القربي، وھو يتحدث عن مقاضاة الصحفي عبد الكريم الخيواني، قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن 

  40".للتمييز بين حرية التعبير والجرائم الصحفية"القيود الحكومية على  الصحفيين ھي محاولة 
  

وال عن االحتياجات اإلنسانية أو األضرار التي لحقت  وال تنشر الحكومة معلومات عن الخسائر في صفوف المدنيين،
وبصفة غير رسمية قام المسؤولون باتھام الحوثيين بارتكاب أعمال وحشية منھا . باألعيان المدنية جراء الحرب

وحظر الحكومة للمعلومات والقيود المفروضة على التنقل في كافة أرجاء محافظة صعدة  41.اإلعدام دون محاكمة

                                                      
بعض الصحفيين اليمنيين كتبوا موضوعات من صعدة في . 2008تشرين األول /أكتوبر 21صحفي دولي يعمل في صنعاء، مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع   36

 Mohammed Bin Sallam, “Humanitarian situation continues to worsen,” Yemen Times, 21: انظر مثالً . تشرين األول/أيلول وأكتوبر/سبتمبر
تمت الزيارة ( http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/ASAZ-7JQFEY?OpenDocument&rc=3&cc=yem: ، على2008أيلول /سبتمبر

  ).2008تشرين األول /أكتوبر 21في 
  .2008تموز /نعاء، يوليومقابالت لـ ھيومن رايتس ووتش، ص  37
تشرين األول /أكتوبر ISBN 1-56432-393-5وقائع االختفاء واالعتقاالت التعسفية في سياق النزاع المسلح مع الحوثيين في اليمن، : ھيومن رايتس ووتش، اليمن  38

2008.  
  .2008تموز /مقابالت لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  39
وقاضت الحكومة الخويني، محرر موقع الشورى المعارض باعتباره مناصراً للمتمردين . 2008تموز /يوليو 23ش مع أبو بكر القربي، مقابلة ھيومن رايتس ووت  40

عبد هللا صالح، وأدانته  س عليوطبقاً للجنة حماية الصحفيين، فإن األدلة شملت صوراً فوتوغرافية للقتال في صعدة ومقابلة مع أحد قادة المتمردين، ومقال ينتقد الرئي. الحوثيين
، 2008أيلول /سبتمبر 25في . 2008حزيران /يونيو 9"صحفي يمني يُحكم عليه بالسجن ستة أعوام"انظر لجنة حماية الصحفيين، . الحكومة وحكمت عليه بالسجن ستة أعوام

، بريد إلكتروني بتاريخ "في اليمن، العفو عن الصحفي المعارض وإخالء سبيله" أمر الرئيس علي عبد هللا صالح بإخالء سبيله وإخراجه من السجن، انظر لجنة حماية الصحفيين
  .2008أيلول /سبتمبر 25
  .2008تموز /يوليو 28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ھدى البان، وزيرة حقوق اإلنسان، صنعاء،   41
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وبعض األشخاص الذين اعتقلتھم الحكومة قيل إنه كانت . تابة المستقلة والموثوقة عن أثر القتال على المدنيينمنعت الك
  42.بحوزتھم صوراً فوتوغرافية للقتلى المدنيين والممتلكات الُمدمرة

  
المقاتلة  ومع اقتباسھا لألقوال من مصادر مجھولة عادة، كتبت الصحافة اليمنية أن الحكومة استخدمت الطائرات

والمروحيات والدبابات والمدفعية في الھجوم على مواقع الحوثيين في أغلب المناطق الريفية وكذلك في البلدات 
وورد في بعض  43.المكتظة بالسكان، وأحدث ھذه الھجمات وقعت في بني حشيش وضحيان وحيدان وحرف سفيان

وبعض األشخاص، ومنھم  44.لة والمدافع المضادة للطائراتالتقارير اإلعالمية أن الحوثيين استخدموا المدفعية الثقي
  45.أشخاص من المنظمات الدولية غير الحكومية، قالوا لـ ھيومن رايتس ووتش إن الطرفين استخدما األلغام األرضية

  
وحرص الحوثيون على إمداد الصحفيين بالمعلومات عن األضرار التي لحقت بالمدنيين، بعد أن زعموا بوجود عدد 

 46.ير من المصابين المدنيين في وقائع معينة، ووردت ھذه التقديرات في بعض المواقع على اإلنترنت والصحفكب
واقتبست الصحف العربية من مصادر مجھولة ما ذكرته عن التقنيات العسكرية الخاصة بالحوثيين والقصف الجوي 

وأشارت إلى حوادث فردية وقع فيھا عشرات  الحكومي للمواقع الحوثية والمناطق التي ما زالت مأھولة بالسكان،
وإذا كانت تقديرات ھذه التقارير دقيقة، فھذا يعني أن الحرب التي استغرقت أربع سنوات تسببت في  47.المدنيين قتلى

 .المدنيين، باإلضافة إلى مقاتلين حوثيين وآخرين تابعين للقوات الحكومية –إن لم يكن آالف  –مقتل مئات 

                                                      
  .2008تموز /يوليو 23مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع صحفي يمني، صنعاء،   42
: ، على2008تموز /يوليو Mohammed Bin Sallam, “Clashes renew as Houthis’ lockdown of troops ends,” Yemen Times, 16: رانظ  43

http://yementimes.com/article.shtml?i=1173&p=front&a=2 )وانظر)2008آب /أغسطس 31ي تمت الزيارة ف ، :Mohammed Bin Sallam, 
“Hundreds killed in military operations against Houthis,” Yemen Times, 16 على2008تموز /يوليو ، :

http://yementimes.com/article.shtml?i=1170&p=front&a=2 ) 2008آب /أغسطس 30تمت الزيارة في.(  
: ، على2008حزيران /يونيو Muneer  al-Mawiri, “Saudi-Iranian Conflict in Yemen,” Yemen Times, 30: انظر  44

http://yementimes.com/article.shtml?i=1168&p=opinion&a=2 ) 2008أيلول /سبتمبر 14تمت الزيارة في.(  
ً . 2008تموز /مقابالت ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  45  ,Yemen: Government accused of planting landlines,” IRIN“: انظر أيضا

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=71562 ) وانظر)2008آب /أغسطس 30تمت الزيارة في ، :Mohamed Bin Sallam, “Despite 
increasing efforts to restore Sa’da anti-personnel mines kill hundreds of goat herders,” Yemen Times, 31 على2008آب /أغسطس ، :

http://yementimes.com/article.shtml?i=1186&p=front&a=1 ( ) 2008أيلول /سبتمبر 8تمت الزيارة في.(  
 ,Mohammed Al-Qadhi, “Deaths mount as fighting escalates in Sa’ada,” Yemen  Times, April 4-6, 2005: انظر على سبيل المثال  46

http://74.125.93.104/translate_c?hl=en&sl=pt&u=http://yementimes.com/article.shtml%3Fi%3D830%26p%3Dfront%26a%
3D1&prev=/search%3Fq%3D%2522Deaths%2Bmount%2Bas%2Bfighting%2Bescalates%2Bin%2BSa%2527ada%2522%26hl

%3Den%26sa%3DG&usg=ALkJrhj9DW4jfExTMEle4JgIs1bdbXN6sQ ) 2008تشرين األول /أكتوبر 2تمت الزيارة في.(  
ً ، فإن الصحافة غير العربية ت2008باستثناء القليل من المقاالت المنشورة في الصحافة األميركية عام   47   .جاھلت النزاع تماما
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V .2008الخسائر في صفوف المدنيين في أواسط القتال و  
  

وتُحظر الھجمات التي تستھدف المدنيين . من المبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدولي التمييز بين المدنيين والمقاتلين
ل واألعيان المدنية مث 48.أو ذات الطابع العشوائي من حيث كونھا ال تميز بين األھداف المدنية واألھداف العسكرية

المنازل أو دور العبادة أو المدارس مشمولة بدورھا بالحماية من الھجمات، ما لم تكن مستخدمة في أغراض 
واألشخاص الذين عن قصد أو بإھمال منھم يرتكبون مخالفات جسيمة للقانون  50.ويُحظر النھب والسرقة 49.عسكرية

بموجب القانون الدولي بالتحقيق في جرائم الحرب  والدولة ُملزمة. اإلنساني يُعدون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب
  51.المزعوم ارتكاب قواتھا لھا أو التي يتم ارتكابھا على إقليم الدولة، وعليھا مسؤولية مقاضاة الجناة المسؤولين

  
سمعت ھيومن رايتس ووتش روايات كثيرة عن القتال الدائر شملت مزاعم بغارات قصف  2008وفي أواسط عام 

  .ھدفت قرى مأھولة بالسكان وغيرھا من االنتھاكات الجسيمة لقوانين الحربحكومية است
  

وأعطى . وبسبب الحظر الحكومي على المعلومات، فلم تتمكن ھيومن رايتس ووتش من التثبت من ھذه الروايات
وأغلبھم . أشخاص مشردون شھدوا القتال في مواقع متعددة لـ ھيومن رايتس ووتش بعض المعلومات عن وقائع محددة

كانوا مترددين في التعليق على إساءات محتملة من جانب الحوثيين أو انتقاد ھذه الجماعة المسلحة بأي شكل من 
  .األشكال

  
  :وقال شخص مشرد داخلياً لـ ھيومن رايتس ووتش

  
وكانت . بسبب القصف الجوي في الحرب الخامسة، تعرضت ربع بلدة ضحيان تقريباً للدمار

وقال لي أقاربي الذين عادوا إن كل . بعة منازل ھناك، ولحق بھا جميعاً الدمارأسرتي تعيش في س
، أعطانا 2007وفي الحرب األخيرة، في مطلع عام . البنايات العامة في ضحيان لحق بھا الدمار

إذ بدأ إطالق النار . الجيش مھلة ثالثة أيام إلخالء البلدة، لكن ھذه المرة لم يرد إلينا أي تحذير
  52.ف بغتةوالقص

  
  :وقال شخص آخر مشرد داخلياً يعيش اآلن في صنعاء

  

                                                      
  ).2( 13انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون اإلنساني الدولي العرفي، البروتوكول الثاني مادة   48
  ).1( 13انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون اإلنساني الدولي العرفي، البروتوكول الثاني مادة   49
  .591حمر، القانون اإلنساني الدولي العرفي، صفحة انظر اللجنة الدولية للصليب األ  50
  .610إلى  608، و69 – 568انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون اإلنساني الدولي العرفي، صفحات   51
  .2008تموز /مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  52
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. تحدثت إلى شقيقي الذي فر من البلدة ذلك اليوم. 2008أيار /مايو 11بدأ القتال في ضحيان في 
قال لي إن عشرة أشخاص فروا من مكان آخر وسعوا للجوء في ضحيان قُتلوا في غارة جوية 

  53.أصابت البيت الذي كانوا يقيمون فيه
  

في قريتين قريبتين من  –األسرة  –وتحدثت ھيومن رايتس ووتش إلى امرأتين من نفس األسرة المشردة، وتعيش 
  :وطبقاً إلحدى المرأتين. أحدھما األخرى

  
استخدمت  2008أيار /ومع نھاية مايو. كنا نعيش في قريتين بالقرب من منطقة بني حشيش

ودمروا بيوتنا ومتاجرنا، وقُتل . في الھجوم على البلدةالحكومة الطائرات والمروحيات والدبابات 
ولقت مصرعھا . وقُتل طفل في الخامسة من عمره أثناء الفرار من الصواريخ. أشخاص كثيرون

عاماً وكانت ترعى أطفالنا، حين أصيب بيتنا بصاروخ، وأطلق  18أيضاً امرأة تبلغ من العمر 
  .المسجدالجنود النار على اثنين من جيراننا أمام 

  
  :وقالت المرأة األخرى

  
، قصفت الطائرت والمروحيات الحكومية الجبل القريب 2008أيار /في األسبوع األخير من مايو

ثم عدنا بعد . لمدة سبع ساعات، فقمنا بالفرار من قريتنا قرية بيت األغربي وذھبنا إلى صنعاء
القرية بعد أن غادرنا ولقوا حتفھم وظل بعض سكان . أسبوعين وعثرنا على بيتنا ُمدمراً بالكامل

وبعد ثالثة أسابيع . ثم ذھبنا إلى قرية الشارع لإلقامة مع األسرة ھناك. حين قصفت الحكومة القرية
وكنا داخل بيتنا، فدمرت الدبابات األدوار الثالثة العليا واختبئنا . قصفت الحكومة القرية بالدبابات

يكن من اآلمن الفرار ثانية في اليوم التالي والعودة إلى  ولم. لمدة يوم وليلة في الطابق األرضي
  54.صنعاء

  
وتناقلت التقارير أن القصف الجوي الحكومي تسبب في تدمير أجزاء عديدة من منطقة حرف سفيان في محافظة 

وقال صحفي يمني  55.كيلومتراً إلى شمال غرب العاصمة على الطريق المؤدي إلى صعدة 150عمران، على مسافة 
ان في المنطقة لـ ھيومن رايتس ووتش إن قرى عيان ومجزان وسيفان ووجبة لحق بھا دمار كامل وأن قرية حيرة ك

  56.القريبة قُصفت طيلة ثالثة أيام متعاقبة
  

                                                      
  .2008تموز /يوليو 28مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   53
  .2008تموز /يوليو 24مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   54
 ,Yemen: Aid pledge for war-affected families in north,” IRIN, September 4, 2008“: انظر  55

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=80165 ) وانظر)2008أيلول /سبتمبر 8تمت الزيارة في ، :“Yemen: Spotlight on IDPs in 
Amran Governorate,” IRIN, August 18,2008, 

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/AMMF-7HMDRV?OpenDocument&rc=3&cc=yem ) آب /أغسطس 19تمت الزيارة في
2008.(  

  .2008تموز /يوليو 20مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صحفي يمني، صنعاء،   56
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ً في بلدة صعدة مطلع أغسطس آب /ونظمت منظمة دولية غير حكومية جماعات نقاش في مخيمات المشردين داخليا
ً عادوا إلى ديارھم أثناء األسبوع األخير من يوليووخلصت إلى أن بعض  2008 ، 2008تموز /المشردين داخليا

وأكد زعيم إحدى المجتمعات  57.ليجدوا أن ممتلكاتھم ُدمرت تماماً، فلم يعد أمامھم خيارات سوى العودة إلى المخيمات
والدمار الموسع الذي لحق  أسرة لم تتمكن من العودة إلى قراھا بسبب القتال 1800المحلية في حرف سفيان أن 

تشرين األول ظل بعض األشخاص في المخيمات ألن بيوتھم لحق بھا الدمار، على الرغم من /وفي أكتوبر 58.ببيوتھا
  59.الضغوط الحكومية عليھم من أجل العودة

  
لحق  ، شكلت الحكومة لجنة صعدة العليا لحصر أضرار الحرب للتصدي للدمار الذي2008تموز /وفي أواخر يوليو

واجھت اللجنة صعوبات  2008آب /وأثناء األسبوع األول من أغسطس. بالممتلكات العامة والخاصة جراء الحرب
في الدخول إلى المناطق المتأثرة بالقتال بعد أن منعت القبائل الموالية للحكومة قافلة اللجنة وأصرت على أن تلقى ھذه 

وية في المساعدة في إصالح األضرار الالحقة بالممتلكات مقابل قتال األول" وليس القرى المناصرة للحوثيين"القبائل 
  60".الحوثيين

  
وفي تصريح يُركز على تسييس الحكومة للمساعدات التنموية في اليمن، قال رئيس  2008آب /وفي أواسط أغسطس

الحدود مع السعودية، ستتلقى اللجنة العليا، وزير اإلدارة المحلية عبد القادر علي ھالل، إن منطقة زھير، الواقعة على 
ً بدعم المنطقة للجيش  األولوية في إعادة البناء وسوف تستفيد من مد الكھرباء والمياه والطرق المرصوفة، اعترافا

  61.اليمني أثناء القتال ضد المتمردين الحوثيين
  

أة مشردة في سن الشباب من وقالت امر. كما زعم عدة أشخاص مشردين إن الجنود الحكوميين نھبوا الممتلكات المدنية
  : بني حشيش

  
وسرقوا ممتلكاتنا أمام أعيننا، . حين عدنا إلى قريتنا رأينا الجنود يعبثون ببيوتنا والبيوت األخرى

وحين تحدثنا إلى الجنود قالوا . كما فجروا بعض البيوت التي لم يكن قد لحق بھا التدمير الكامل بعد
  62.فسوف نقتلهإذا رأينا أي رجل من أسرتكم : لنا

                                                      
 Maryam Al-Yemeni and Nadia Al-Sakkaf, “Relative optimism as humanitarian aid slowly finds its way to Sa’da,” Yemen: انظر  57

Times, J 31 على2008تموز /يوليو ، :http://yementimes.com/article.shtml?i=1177&p=front&a=2 )2008آب /أغسطس 11ت الزيارة في تم .(
 ً  ,Yemen: thousands of IDPs unable to return home,” IRIN, July 28, 2008“: انظر أيضا

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/6b7cfc1c850044ed883fb9453fde9ba4.htm ) 2008آب /أغسطس 11تمت الزيارة في.(  
 Hasan al-Zaidi , “As Government Looks into Damages Report; Zaidi Scholars Call for Releasing Detainees over Sa’da: انظر  58

Events,” Yemen Post, A 18 على2008آب /أغسطس ، :http://www.yemenpost.net/43/LocalNews/20083.htm ) 27الزيارة في تمت 
  ).2008آب /أغسطس

  .2008تشرين األول /أكتوبر 21مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش، منظمة إغاثة إنسانية دولية، صنعاء،   59
 ,Yemen: conflict damage assessment committee runs into trouble,” IRIN, August 7, 2008“: انظر  60

http://www.irinnews.org/PrintReport.aspx?ReportId=79688 ) وانظر)2008آب /أغسطس 25تمت الزيارة في ، :“Tribesmen protest as 
Sa’da reconstruction committee fails to make progress on the ground,” Yemen Times, August 3, 2008,  

http://yementimes.com/article.shtml?i=1178&p=local&a=3 ) 2008أيلول /سبتمبر 23تمت الزيارة في(  
 ,Muhammad Bin Sallam, “Sa’da security situation relatively calm,” Yemen Times, August 17, 2008: انظر  61

http://yementimes.com/article.shtml?i=1182&p=front&a=2 ) 2008آب /أغسطس 28تمت الزيارة في.(  
  .2008تموز /يوليو 24مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   62
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وقال صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش إنه تحدث إلى جنود من الفرقة المدرعة الحادية والعشرين اليمنية، وتباھوا بكم 
  2008.63و 2007و 2006الممتلكات التي نھبوھا من المنازل المدنية أثناء القتال في أعوام 

  
وقال رجل من . عرفوا على وجه التحديد من الجانيوفي حاالت أخرى وصف الناس كيف تم نھب ممتلكاتھم لكنھم ال ي

وقال  64.حرف سفيان لـ ھيومن رايتس ووتش إن بعض أقاربه عادوا إلى البلدة بعد انتھاء القتال ليجدوا بيوتھم منھوبة
ولدى . 2008أيار /صحفي آخر لـ ھيومن رايتس ووتش إن أسرته فرت من حرف سفيان في األسبوع الثاني من مايو

بعد القتال وجدوا أن المنازل التي ما زالت قائمة في القرية قد تعرضت للنھب، بما في ذلك األثاث واألجھزة عودتھم 
  65.اإللكترونية والمجوھرات

  
إذ قال شخصان بصورة منفصلة لـ ھيومن رايتس ووتش إنه . وال يمكن الجزم بعدم مشاركة الحوثيين في أعمال النھب

المقاتلون الحوثيون يدخلون إلى القرية، كانوا يحصرون ما بھا من متاجر ، حين كان 2005و 2004في عامي 
ً والمتبقي بعد انتھاء المعركة وقال شخص من بلدة وقع . ويثبتون ألنفسھم سعراً لما يشترونه، ويدفعون النصف مقدما

من أجريت معھم المقابالت وتردد الكثير م. إن الحوثيين لم يعوضوا السكان المحليين 2008أيار /فيھا القتال في مايو
ً "في انتقاد الحوثيين وقال شخص إن السكان المحليين أعطوا اإلمدادات    66.للحوثيين" طوعا

                                                      
  .2008تموز /يوليو 19مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   63
  .2008تموز /يوليو 20ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش،  مقابلة  64
  .2008تموز /يوليو 20مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   65
  .2008تموز /يوليو 21مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع شخص يؤوي إلى الخالء بعد الفرار من حرف سفيان، محافظة عمران،   66
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VI . 2008التشرد أثناء عام  
  

  )2008تموز /يوليو 17أيار إلى /مايو 10(التشرد أثناء جولة القتال الخامسة 
  التشرد في بلدة صعدة

ً إلى  17ا يتراوح بين كان م 2008تموز /يوليو 17بحلول  ً  20ألفا في المائة نساء  80منھم (ألف مشرداً داخليا
وتقع المخيمات في بلدة صعدة وحولھا، وھي  67.يعيشون في سبعة مخيمات من إدارة الھالل األحمر اليمني) وأطفال

ً ما زالوا يعيشون مع أقاربھم أو أ 40ويُقدر أن  68.عاصمة محافظة صعدة صدقائھم في بلدة ألف مشرداً داخليا
  69.صعدة

  

  التشرد خارج بلدة صعدة
كانت القدرة على إدخال المساعدات اإلنسانية إلى المناطق الريفية في محافظة صعدة أثناء النصف األول من عام 

وال . تموز، حين أعلن الرئيس علي عبد هللا صالح انتھاء القتال/يوليو 17معدومة تقريباً، وظلت محدودة بعد  2008
ً في مناطق صعدة الريفيةتوج وتقدر المنظمات اإلنسانية غير . د تقديرات ُمتاحة إال بالعدد اإلجمالي للمشردين داخليا

شخص إلى المناطق الريفية في شتى أرجاء  14700حزيران تسبب النزاع في تشرد /يونيو 30الحكومية أنه بحلول 
  70.رتينشخص إلى محافظتي عمران والجوف المجاو 15200المحافظة، و

  
ألف شخصاً في شتى أرجاء  130قدرت األمم المتحدة أن النزاع تسبب في تشرد إجمالي  2008حزيران /وفي يونيو

ً تعرضوا للتشرد في  70ويبدو من ھذا الرقم أن ما يبلغ  71.ألف حالة معروفة في بلدة صعدة 60اليمن، ومنھم  ألفا
ً لتقدير للجنة الدولية للصليب األحمر في مايو. دةالمناطق الريفية أو الحضرية األخرى بخالف بلدة صع أيار /وطبقا

ً من بلدة صعدة وقت إجراء التقدير، مما  40ألف مدني تأثروا تأثراً مباشراً بالحرب، ومنھم  100، فإن 2008 ألفا
  72.يضفي الواقعية على ھذا التقدير

  
كنوا من بلوغ بلدة صعدة، العثور على ومن لم يتم 2008وحاول األشخاص المشردون في النصف األول من عام 

ً ممن لم  500مثالً، أثناء الجولة الخامسة من القتال، كان زھاء . مأوى مع األقارب أو األصدقاء شخص مشرد حديثا

                                                      
  .2008تموز /يوليو 23اليونسيف، صنعاء، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع   67
  .2008تموز /يوليو 15مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع اإلغاثة اإلسالمية، صنعاء، . 2007المخيمات األولى تم افتتاحھا أثناء الجولة الرابعة للقتال في عام   68
  .2008تموز /يوليو 15مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع اإلغاثة اإلسالمية، صنعاء،   69
توجد نسخة لدى . ، وثيقة غير منشورة صادرة عن منظمات إغاثة غير حكومية2008تموز /يوليو 7، "اليمن، التحديات والفرص: الوضع اإلنساني في محافظة صعدة"  70

  .ھيومن رايتس ووتش
 ,Humanitarian Update,” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), June 2008“: انظر  71

http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/romenaca ) 2008آب /أغسطس 31تمت الزيارة في.(  
 ,Yemen: 100,000 people affected by rebellion in the north – ICRC,” IRIN, May 11, 2008“: انظر  72

http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=78139 ) 2008آب /أغسطس 31الزيارة في تمت.(  
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وقام مشردون آخرون ممن  73.يتمكنوا من بلوغ بلدة صعدة يقيمون مع أقارب لھم في بقيل أمير على الحدود السعودية
  74.العثور على مساعدة، باللجوء بعبورھم الحدود إلى المملكة العربية السعوديةلم يتمكنوا من 

  
ً أو أكثر يعيشون في بيوت كانت تضم قبل التشرد  60وفي بلدة صعدة، أفاد السكان بأن  ً فقط من  20شخصا شخصا

ً على المأوى إال في المساجد وال 75.أبناء األسرة األصليين مدارس والخيام والكھوف ولم يعثر بعض المشردين داخليا
ً لـ ھيومن رايتس ووتش إنه شاھد . أو في األراضي الزراعية تحت السماء المكشوفة وقال شخص مشرد داخليا

  76.مشردين آخرين يعيشون في مغارات بعدد كبير في مناطق شملت رغفة وضحيان وسنام والعريضه
  

شخص  3000قام بصحبة  2008أيار /ايووقال شخص مشرد من حرف سفيان لـ ھيومن رايتس ووتش إنه في م
وانتھى بھم . آخرين بالفرار من البلدة بعد أن حذرھم كبار المجتمع المحلي من أن الجيش سينفذ عمليات قصف جوي

حزيران /أيار ويونيو/وأكدت منظمة دولية غير حكومية أنه في مايو 77.المطاف بالعيش دون مأوى في الجبال القريبة
ً فر زھاء ألفي مشرد    78.داخلي من حرف سفيان إلى محافظة الجوف المجاورة الواقعة شرقا

  

  التشرد في الوقت الحالي
آالف  9، أفادت مؤسسة الھالل األحمر اليمنية أن 2008آب /أغسطس 5بعد أسبوعين من انتھاء القتال رسمياً، في 

ً  20شخص ما زالوا يقيمون في مخيمات بلدة صعدة السبعة، بعد أن كانوا  ً المقدرين  79.ألفا ومن بين المشردين داخليا
ً في بلدة صعدة ممن يقيمون مع أقاربھم، قدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر في يونيو حزيران أن /بأربعين ألفا

مشرد داخلي لم تكن لديھم المياه النظيفة والرعاية الصحية، واختلفت الحكومة المحلية على ھذا الرقم، وقالت  15500
ً عادوا إلى   80.سر المشردة عادت إلى منازلھاإن أغلب األ وانتھت منظمات أخرى إلى أن بعض المشردين داخليا

ليجدوا أن ممتلكاتھم لحق بھا الدمار الكامل، فتركوھا بعد أن لم  2008تموز /قراھم أثناء األسبوع األخير من يوليو
  81.يعد أمامھم إال العودة للمخيمات

                                                      
  .2008تموز /يوليو 29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الھالل األحمر اليمني، صنعاء،   73
صة انظر اتفاقية األمم المتحدة الخا. والالجئ ھو أي شخص يعبر حدوداً دولية فراراً من االضطھاد... 2008تموز /يوليو 22مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   74

التابع  1967، والبروتوكول الخاص بوضع الالجئ لعام 1954نيسان /أبريل 22دخلت حيز النفاذ في  U.N.T.S. 150 189، )1951اتفاقية الالجئين لعام (بوضعية الالجئ 
  http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm: ، على1967تشرين األول /أكتوبر 4دخل حيز النفاذ في  U.N.T.S. 267 606 لالتفاقية، 

  .2008تموز /يوليو 21مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع رجل من بلدة صعدة،   75
  .2008تموز /مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  76
  .2008تموز /يوليو 20اء، مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش، صنع  77
  .2008تموز /مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  78
  .اإلحصاءات الداخلية الخاصة بالھالل األحمر، توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش  79
 انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر ". مستقلة لم تتمكن من التحقق من اإلحصاءات بصورة" "بسبب الوضع األمني"قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر إنھا   80

“Operational Update 8-08-2008” at  http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/yemen-update-
080808?opendocument ظر أيضاً ان“Government denies authenticity of ICRC’s scores war aftermath,” Yemen Times 10 آب /أغسطس

  ).2008آب /غسطسأ 18تمت الزيارة في ( http://yementimes.com/article.shtml?i=1180&p=front&a=2: ، على2008
 Maryam Al-Yemeni and Nadia Al-Sakkaf, “Relative optimism as humanitarian aid slowly finds its way to Sa’da,” Yemen: انظر  81

Times, 31 على2008تموز /يوليو ، :http://yementimes.com/article.shtml?i=1177&p=front&a=2 ) انظر ). 2008آب /أغسطس 11تمت الزيارة في
 ً  ,Yemen: thousands of IDPs unable to return home,” IRIN, July 28, 2008“: أيضا

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/6b7cfc1c850044ed883fb9453fde9ba4.htm ) 2008آب /أغسطس 11تمت الزيارة في.(  
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ل عضو بمنظمة إنسانية دولية لـ ھيومن رايتس ووتش إن المشردين داخلياً الذين ، قا2008آب /وفي أواسط أغسطس
غادروا بلدة صعدة إلى ديارھم عادوا بعد أن قال لھم بعض الحوثيين إنھم ليسوا موضع ترحيب ألنھم فروا أثناء 

ً لمعلومات حصلت عليھا ھيومن رايتس وو 82.القتال، مما يشير إلى معارضتھم للحوثيين تش من شخص زار وطبقا
تموز إلى ديارھم عادوا إلى /مالحيط مؤخراً، فإن الكثير من المشردين داخلياً فروا من بلدة مالحيط في أواخر يوليو

مالحيط بعد أن قال لھم الحوثيون المسيطرون على قراھم إنھم لن يُسمح لھم باإلقامة إال بعد توقيع بيان يعلنون فيه 
  83.ذا نشبت حرب أخرىدعم الحوثيين وليس الحكومة إ

  
أسرة فرت من القتال العنيف في حرف سفيان في  1100آب أيضاً أفاد الھالل األحمر اليمني أن /وفي أواسط أغسطس

، أصبحت تعيش في 2008تموز /أيار ويوليو/، ومن محافظة صعدة بين مايو2008أيار /محافظة عمران في مايو
وكما ھو  84.دارس ومساجد وبحاجة ماسة للمساعدات اإلنسانيةعدة مناطق بمحافظة عمران في بيوت مھجورة وم

أسرة لم تتمكن  1800آب أن /مذكور أعاله، فإن أحد قيادات المجتمع المحلي في حرف سفيان أكد في أواسط أغسطس
ً لعضو بمنظمة إنسانية دولية، فإن 85.من العودة إلى قراھا ألن القتال تسبب في التدمير الكامل لمنازلھم بعض  وطبقا

 ً ألن بيوتھم "السكان الذين عادوا إلى منازلھم استجابة لتشجيع الحكومة ثم عادوا إلى مخيمات المشردين داخليا
  86".تعرضت للتدمير أو ألنھم أجبروا على قطع التعھدات للحوثيين

                                                      
  .2008آب /أغسطس 15ظمة إغاثة دولية، مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع عضو بمن  82
  .2008آب /أغسطس 20بريد إلكتروني لـ ھيومن رايتس ووتش،   83
 ,Yemen: Spotlight on IDPs in Amran Governorate,” IRIN, August 18,2008“: انظر  84

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/AMMF-7HMDRV?OpenDocument&rc=3&cc=yem ) آب /أغسطس 19تمت الزيارة في
2008.(  

 Hasan Al-Zaidi , “As Government Looks into Damages Report; Zaidi Scholars Call for Releasing Detainees over Sa’da: انظر  85
Events,” Yemen Post, August 18, 2008, http://www.yemenpost.net/43/LocalNews/20083.htm ) آب /أغسطس 27تمت الزيارة في

2008.(  
  .2008تشرين األول /أكتوبر 21اتفية لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، مقابلة ھ  86
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VII .النقص في إتاحة المساعدات اإلنسانية  
  

ات اإلنسانية النشطة في محافظة صعدة جملة واسعة من واجھت المنظم 2004منذ بدء النزاع المسلح في عام 
وبسبب منع الحكومة . التحديات في القدرة على الوصول إلى المشردين وغيرھم من المدنيين ممن بحاجة للمساعدة

ه فعلياً للمنظمات اإلنسانية والصحفيين وغيرھم من الدخول إلى أغلب أجزاء المحافظة، فال توجد إال أقل األدلة عن أن
وھذه القيود منعت أيضاً . في أي تاريخ رفضت السلطات السماح بالدخول بشكل متعسف، في انتھاك للقانون الدولي

والقيود على إتاحة . المنظمات اإلنسانية من تحديد كامل أثر النزاع على المدنيين، واحتياجاتھم في أعقاب النزاع
ودون شفافية ودون  –أن الحكومة قامت بشكل موسع ومنھجي  المساعدات اإلنسانية الموثقة في ھذا التقرير تُظھر

بمنع المنظمات اإلنسانية المحلية والدولية  المحايدة من بلوغ المدنيين لتقييم احتياجاتھم ولتقديم  –إبداء أسباب ُمقنعة 
الكثير من والواضح ھو أن االحتياج واسع، وأن المساعدات لم تصل للمناطق الريفية حيث ما زال . المساعدات

ً في البرية دون مأوى، وحيث ما زالت القيود الحكومية تمنع المنظمات  األشخاص المشردين في المخيمات، وأحيانا
  .اإلنسانية من توفير المساعدات

  
وقال دبلوماسي أجنبي في صنعاء لـ ھيومن رايتس ووتش إن مسؤوالً من مكتب نائب وزير التخطيط قال 

وأثناء الجولة  87.اليمنية ال ترغب في أن يرى الرعايا األجانب ما يحدث في محافظة صعدة للدبلوماسيين إن الحكومة
الخامسة من القتال منحت السلطات المنظمات الوطنية المقربة من الحكومة الحق في االطالع على المناطق التي 

ً لمنع الدخول والسبب رفضت السلطات إطالع المنظمات الدولية عليھا، مما يشير إلى أن األمن لم يكن سب ً قويا با
 88.األقوى ھو عدم رغبة المسؤولين في أن يشھد العاملون الدوليون بالمنظمات اإلنسانية ما يحدث في منطقة الحرب

وألن الحاجة أكبر بكثير مما يمكن للمنظمات الوطنية أن توفره، فإن رفض الحكومة دخول المنظمات اإلنسانية الدولية 
  .تزام الحكومة بضمان حصول السكان على المساعدة المطلوبة لضمان االستمرار في الحياةيبدو أنه ينتھك ال

  

  القانون اإلنساني الخاص بحق الدخول
ينص القانون اإلنساني الدولي على أن السكان المدنيين الذين يعانون من المتاعب يحق لھم تلقي المساعدات اإلنسانية 

وفيما . يجب على أطراف النزاع تيسير اإلغاثة الواردة من أطراف محايدةو 89.الضرورية الستمرارھم في الحياة
يمكن لألطراف اتخاذ اإلجراءات للتحكم في محتوى وأسلوب تسليم المساعدات اإلنسانية، فال يمكنھا عمداً أن تعرقل 

ً إدخال المنظمات اإلنسانية  إلى السكان التسليم وال يحق ألي طرف تحت أي ظرف من الظروف أن يرفض تعسفا
  90.المتأثرين بالنزاع

  

                                                      
  .2008تموز /يوليو 21مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش،   87
ابلة لـ مق. وتأكدت ھيومن رايتس ووتش من الوكالة الوطنية لإلغاثة أنھا حصلت على حق دخول المنطقة المعنية. 2008تموز /يوليو 20مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش،   88

  .2008تموز /ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو
 .ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949,  (Y: انظر  89

Sandoz et al., eds., 1987) [hereinafter ICRC, Commentary on Additional Protocols], 1478 صفحة.  
  .56و 55القواعد  ,ICRC, Customary International Humanitarian Law: انظر  90
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  :من البروتوكول الثاني ورد فيھا أن) 2( 18والمادة 
  

تبذل أعمال الغوث ذات الطابع اإلنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف، 
لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان 

  91.من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوھري لبقائھم كاألغذية والمواد الطبية المدنيون
  

ً للتعليق واجب التطبيق الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن البروتوكول الثاني، فإن متطلبات  وطبقا
  :الموافقة ال تعني أن القرار متروك لألطراف حسب ما تشاء

  
وتمكنت منظمة إنسانية مستوفية لشروط الحياد وعدم التمييز من إصالح  إذا تھددت حياة السكان

والسلطات المسؤولة عن حماية السكان في عموم إقليم ... الوضع، فيجب أن تُبذل أعمال الغوث
  92.الدولة ال يمكنھا رفض مثل ھذا الغوث دون أسانيد ُمقنعة

  
أن على األطراف ضمان حرية تنقل المنظمات اإلنسانية  وبالمثل، فإن القانون اإلنساني الدولي العرفي ينص على

ويمكن  93.يمكن تقييد تنقالتھا بصفة مؤقتة" الضرورة العسكرية القصوى"الُمصرح لھا بالعمل، وأنه فقط في حالة 
من شأنھا "إذا اعتقد أن عمليات اإلغاثة " الضرورة العسكرية القصوى"ألي طرف في النزاع أن يزعم بوجود 

ً "ويجب أن يكون مثل ھذا االستثناء " مع العمليات العسكريةالتعارض    94".محدوداً ومؤقتا
  

وينص القانون اإلنساني الدولي على ضمانات حماية ُمحددة للعاملين باإلغاثة اإلنسانية، ويعتبر أن سالمتھم وأمنھم 
ً ال يمكن التنازل عنه من أجل إيصال المساعدات اإلنسانية دعى مجلس األمن جميع  وفي نزاعات عدة 95.شرطا

ومثل المدنيين، فإن القائمين  96.األطراف في النزاعات المسلحة الداخلية إلى احترام وحماية العاملين باإلغاثة اإلنسانية
وال يحق لألطراف مضايقة أو  97.على المساعدات اإلنسانية يحق لھم الحماية من الھجمات المباشرة والعشوائية

ً ترھيب أو احتجاز العاملي واألغراض المستخدمة في عمليات المساعدة اإلنسانية، مثل  98.ن باإلغاثة اإلنسانية تعسفا
والتخريب والسرقة أو النھب لھذه  99.األغذية والعقاقير الطبية والعربات ھي أغراض مدنية ويجب احترامھا وحمايتھا

                                                      
  ).2( 18البروتوكول الثاني، المادة   91
  .1479اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعليق على البروتوكالت اإلضافية، صفحة   92
  .202إلى  200الصفحات  ICRC, Customary International Humanitarian Law, rule 56: انظر  93
  .202المرجع السابق، صفحة   94
  ).3(70، باقتباس من البروتوكول األول، مادة 198صفحة  ,ICRC, Customary International Humanitarian Law, rule 55: انظر  95
  .ارات لمجلس األمن، باقتباس من قر107صفحة  ICRC, Customary International Humanitarian Law, rule 31: انظر  96
  .المشتركة، اتفاقية جنيف الرابعة 3المادة   97
  .، باقتباس من عدة قرارات لمجلس األمن وممارسات الدول108، صفحة ICRC, Customary International Humanitarian Law, rule 31: انظر  98
من نظام المحكمة الجنائية الدولية ) iii)(e)(2(8، باقتباس من المادة 109حة ، صفICRC, Customary International Humanitarian Law, rule 31: انظر  99

  ..."الھجمات الموجھة عمداً ضد العاملين أو التجھيزات أو المواد أو الوحدات أو العربات الخاصة ببعثات اإلغاثة اإلنسانية"الذي يحظر 
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شرد الداخلي كل تدخل في عمل كما تحظر المبادئ التوجيھية لألمم المتحدة الخاصة بالت 100.األغراض محظور
  101.المنظمات اإلنسانية

  

  المبادئ التوجيھية بشأن التشرد الداخلي المتصلة بإتاحة اإلغاثة اإلنسانية
والمبادئ . يحق لألشخاص المشردين داخلياً الحماية بموجب القانون الدولي أثناء فترات النزاع المسلح وفي وقت السلم

ً في تلقي المساعدات اإلنسانية التي تكفل حقوقھم التوجيھية بشأن التشرد الداخل ي حددت حق المشردين داخليا
ويحق للمدنيين المشردين . االجتماعية واالقتصادية األساسية، مثل إتاحة األغذية والمياه، والرعاية الصحية والمأوى

   102.مفي اليمن حماية جميع حقوقھم أثناء تشردھم، ويجب أال يتعرضوا للتمييز جراء تشردھ
  

ً "وعلى الحكومة اليمنية  ويحق للمشردين داخلياً " واجب ومسؤولية توفير الحماية والمساعدة اإلنسانية للمشردين داخليا
وإذا لم توفر السلطات اليمنية المساعدة، يحق  103.من السلطات اليمنية" حق طلب وتلقي الحماية والمساعدة اإلنسانية"

  :للمنظمات اإلنسانية
  

ً عرض خدماتھا  . ويجب أن يُنظر لھذا العرض باعتباره بحسن نية... لمساعدة المشردين داخليا
ويجب أال تحجب الموافقة على ھذا العرض تعسفاً، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية 

وتتولى كافة السلطات المعنية إتاحة ... تقديم المساعدة اإلنسانية المطلوبة أو كانت راغبة في ذلك
لمرور الحر للمساعدة اإلنسانية وتمكين األشخاص القائمين على توفير ھذه المساعدة من وتيسير ا

  104.الوصول إلى المشردين داخلياً بسرعة ودون عوائق
  

كحد أدنى وبغض النظر عن "وعن أنواع المساعدات المستحقة للمشردين داخلياً، أوضحت المبادئ التوجيھية أن 
األغذية األساسية والمياه الصالحة للشرب، ) أ... (كفل لھم الوصول اآلمن إلىأن ت"يجب أن تساعد على " الظروف

  105".الخدمات الطبية والمرافق الصحية األساسية) د(المالبس المالئمة، ) ج(المأوى األساسي والمسكن، ) ب(
  

ر المصحوبين، األطفال، وال سيما القاصرين غي"كما ُذكر في المبادئ التوجيھية حقوق الجماعات الخاصة، مثل 
تلقي " واألمھات الحوامل، واألمھات المصحوبات بأطفال صغار، واإلناث الالئي يعلن أسراً، والمعوقين، وكبار السن

  106".التي تتطلبھا أحوالھم والمعاملة التي تقتضيھا احتياجاتھم الخاصة"المساعدات 
  

                                                      
  .، باقتباس من قرارات مجلس األمن وممارسات الدول111، صفحة ICRC, Customary International Humanitarian Law, rule 32: انظر  100
ينص على أن  26، المبدأ "المساعدات اإلنسانية لألشخاص المشردين الداخلية يجب عدم تحويلھا للغير، السيما ألسباب سياسية أو عسكرية"ينص على أن ) 2(24المبدأ   101

  ".ويجب أال يتعرضوا ألي ھجمات أو غير ذلك من أعمال العنف. اعدة اإلنسانية، وتنقالتھم وإمداداتھميجب احترام وحماية األشخاص المشتغلين بالمس"
  ).1( 1المبدأ   102
  .3المبدأ   103
  .25المبدأ   104
  ).2(18المبدأ   105
  ).2( 4المبدأ   106
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لياً، وكذلك المعوقون، الرعاية والعناية يتلقى جميع الجرحى والمرضى من المشردين داخ"وعن الرعاية الصحية 
ً ودون تأخير الخدمات النفسية "بما في ذلك " الطبيتين الذين ھم بحاجة إليھم، وذلك إلى أقصى حد ممكن عمليا

ينبغي إيالء اھتمام خاص لالحتياجات الصحية للنساء، بما في ذلك وصولھن إلى "فضالً عن أنه ". واالجتماعية
فضالً عن خدمات اإلرشاد المناسبة لضحايا ... ة الصحية وحصولھن على تلك الخدماتمقدمي خدمات الرعاي

 107".االعتداءات الجنسية وغيرھا من االعتداءات
  

حزيران /يونيو 18(ضعف إتاحة المساعدات اإلنسانية بين الجولتين الرابعة والخامسة من القتال 
  )2008أيار /مايو 10إلى  2007

طولة في القتال، مثل الفترة التي استغرقت قرابة العام بين الجولتين الرابعة والخامسة، فإن حتى أثناء فترات ھدوء م
  .المنظمات اإلنسانية الوطنية والدولية وجدت استحالة في الدخول إلى أجزاء من محافظة صعدة

  
نت الحكومة ما زالت ، بعد أكثر من شھر من االنتھاء الرسمي لجولة العنف الرابعة، كا2007تموز /وبنھاية يوليو

وفي الشھور التالية تمكنت بعض  108.تحظر على المنظمات اإلنسانية المحلية الوصول إلى المدنيين المتأثرين بالنزاع
وبعد عام، أي بعد شھر من  109.المنظمات اإلنسانية من بلوغ عدد جد محدود من المناطق الريفية، وبشكل متقطع

  ).انظر أدناه(، واجھت المنظمات اإلنسانية نفس القيود 2008تموز /وانتھاء جولة القتال الخامسة في يولي
  

ً في   18وبدأت أغلب المنظمات اإلنسانية الدولية العمل في صعدة بعد انتھاء جولة القتال الرابعة، والتي انتھت رسميا
و في حاالت ومنذ ذلك التاريخ، اقتصرت أغلب المنظمات على العمل في بلدة صعدة، أ. 2007حزيران /يونيو

ً وغيرھم من السكان المتضررين  محدودة في بلدات قليلة أصغر حجماً، وتطلب تواجدھا أن يخاطر المشردون داخليا
  .بعبور نقاط تفتيش الجيش والحوثيين والقبائل لبلوغ نقاط المساعدة

  
انية من دخول المناطق وبين الجولتين الرابعة والخامسة منعت الحكومة بشكل موسع ومنھجي جميع المنظمات اإلنس

رفضت الحكومة منح المنظمات  2008وفي مطلع عام . الريفية في محافظة صعدة، وتذرعت بدواعي أمنية عامة
اإلنسانية اإلذن بإرسال بعثات حصر في المناطق التي يُعتقد أن بھا أعداد كبيرة من المدنيين المحتاجين، وتذرعت 

  110.ة بين الحوثيين وقوات األمن، وبين الحوثيين والقبائل الموالية للحكومةبوجود حقول األلغام والمصادمات القائم
  

                                                      
  .19المبدأ   107
  ,Yemen: Humanitarian situation in Saada remains poor despite peace agreement,” IRIN, July 31, 2007“: انظر  108

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/43ffd104b063694a2635061fbac125a9.htm ) آب /أغسطس 30تمت الزيارة في
2008.(  

  .2008تموز /مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  109
  .2008تموز /مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع منظمة إنسانية، صنعاء، يوليو  110
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إال أن جراء قيود الحكومة على أغلب . وفي مناسبات قليلة واستثنائية، منحت الحكومة اإلذن بإرسال بعثات حصر
وغ معارفھا من ، فلم تتمكن المنظمات من بل2007مشتركي شبكة الھاتف النقال في محافظة صعدة بدءاً من عام 

  111.الحوثيين للحصول على ضمانات أمنية، من ثم لم يتمكنوا من السفر
  

قام برنامج األمم المتحدة لألغذية بمساعدة منظمات شريكة بتوزيع  2008أيار /ومايو 2007حزيران /وبين يونيو
ً ممن يقيمون في مخيمات في بلدة صعدة، وعلى األسر المضيفة  األغذية على عشرات اآلالف من المشردين داخليا

آالف شخص يأتون إلى بلدة صعدة بانتظام من المناطق الريفية للحصول على  10للمشردين في البلدة، ولزھاء 
إال أن عدداً مجھوالً من المدنيين لم يتمكنوا من بلوغ بلدة صعدة، ويُرجح أن عددھم بعشرات اآلالف، فلم  112.أنصبتھم

ً بخشية األمم المتحدة أن يرى اليمنيون األمم المتحدة ھيئة غربية أو وانعدام ا. يحصلوا على أي مساعدة آلمان مقترنا
مناصرة للواليات المتحدة وليست جھة إنسانية أو تنموية محايدة، أدى باألمم المتحدة لالمتناع عن السفر إلى المناطق 

تشرين /ائي خارج بلدة صعدة في أكتوبروأجرى برنامج األمم المتحدة لألغذية حصراً لألمن الغذ 113.الريفية في صعدة
  114.لم يكن قد انتھى من إجراء حصر جديد 2008تشرين األول /، وحتى أكتوبر2007األول 

  
، تمكنت المنظمات اإلنسانية من 2008أيار /وأثناء الشھور التسعة السابقة على اندالع القتال مجدداً في مايو

لدات بمحافظة صعدة، رغم أن وزارة الداخلية طلبت من ھذه االضطالع بالنشاط الطبي في عدد محدود من الب
  115.المنظمات بال استثناء وعلى كل زيارة من العاصمة لھذه البلدات، أن تحصل على إذن بالسفر

  
وأعلى من بواعث القلق المحيطة بعدم دخول المنظمات لمناطق صعدة الريفية حقيقة أن المدنيين لم يتمكنوا في أغلب 

  .لمرور عبر نقاط التفتيش الحكومية أو الحوثية أو القبلية لبلوغ البلدات وللحصول على الرعاية الطبيةاألحوال من ا
  

 17إلى  2008أيار /مايو 10(نقص إتاحة المساعدات اإلنسانية أثناء الجولة الخامسة من القتال 
  )2008تموز /يوليو

، لم تتمكن المنظمات اإلنسانية الدولية 2008تموز /يوليو 17أيار إلى /مايو 10أثناء الجولة األخيرة من القتال، من 
ً المشردين في المناطق الريفية بصعدة والجوف  من الوصول إلى أي من األشخاص الُمقدر عددھم بثالثين ألفا

                                                      
  .2008تموز /مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع منظمة إنسانية، صنعاء، يوليو  111
  .2008تموز /يوليو 21متحدة لألغذية، صنعاء، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحد العاملين ببرنامج األمم ال  112
لديھم مخاوف أمنية واسعة منبعھا قال كل من العاملين في األمم المتحدة ومنظمة إنسانية أممية لـ ھيومن رايتس ووتش إن جميع العاملين في المنظمات اإلنسانية في اليمن   113

، فإن وكاالت األمم المتحدة التي تحركت استجابة للحرب لم تسافر إال 3أعلن أن اليمن بالكامل مغطاة بالمستوى األمني وألن قسم السالمة واألمان في األمم المتحدة . ھذا التقدير
  .إلى بلدتي صعدة ومالحيط، ولم تتحرك إال بصحبة عناصر حكومية مسلحة

  .2008تشرين األول /أكتوبر 22ومقابلة ھاتفية، صنعاء، . 2008تموز /يوليو 21مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع برنامج األمم المتحدة لألغذية، صنعاء،   114
كما ساعدت العيادات المتنقلة . بدعم المستشفيات الحكومية في حيدان ورازه وطلح بفريق رعاية طوارئ للطفل واألم وفريق جراحي متخصص MSFمثالً قامت منظمة   115

مراكز الرعاية الصحية الحكومية في مران والمالحيد، بما  MSFوبعد بدء الجولة الخامسة من القتال، دعمت . حفي ضحيان، وھي قرية يسيطر عليھا الحوثيون بالقرب من الطل
، صنعاء، MSFمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع . في ذلك العيادات المتنقلة للمشردين داخلياً على مقربة من البلدات ودعمت العيادات الحكومية المتنقلة قرب بلدة ضحيان

  .2008تموز /يوليو
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وحظرت الحكومة بشكل منھجي أي سفر إلى المناطق الريفية وقامت بتأخير القرارات والمفاوضات مع . وعمران
  116.إلنسانية، ورفضت طلبات المنظمات الفردية بالدخول طلباً وراء اآلخرالمنظمات ا

  
وقالت منظمات إنسانية يمنية، منھا الھالل األحمر اليمني، لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم في أغلب األحوال ُمنعوا من 

اثنتين من مناطق تركز  دخول المناطق الريفية لدى نقاط تفتيش الجيش، والتي لم تسمح لھم إال ببلوغ أول منطقة أو
  117.المدنيين، وھذا في حاالت محدودة

  
وقالت منظمتان لـ ھيومن رايتس ووتش إنه حتى مع الحصول على إذن الحكومة يستحيل عليھم السفر أثناء القتال إلى 

ظمات، ال المناطق التي يسيطر عليھا الحوثيون ألن شيوخ القبائل المحلية، التي تتصل بالحوثيين لضمان سالمة المن
  118.وسيلة اتصال بھا بعد أن أوقفت الحكومة عمل أغلب خطوط الھواتف النقالة في المنطقة

  
، حظرت الحكومة بشكل موسع على كل العاملين 2008أيار /وبعد جولة القتال الخامسة التي بدأت في مطلع مايو

أو أن يمدوا مراكز التخزين القريبة  بالمنظمات اإلنسانية في بلدة صعدة أن يسافروا إلى أي مناطق ريفية قريبة
  119.بمخزون األغذية

  
ورغم أن أحد العاملين بمنظمة إنسانية أممية أحس بأن المدنيين قادرين على السفر بحرية من المناطق الريفية 
للحصول على المساعدة ببلدة صعدة، فإن العاملين في منظمات إنسانية أخرى قالوا لـ ھيومن رايتس ووتش إن 

يين ممنوعون من قبل الجيش والحوثيين من السفر من قراھم إلى بلدة صعدة للحصول على الطعام والمساعدة المدن
ممن لم  –ھؤالء المدنيين " حصار"، على الرغم من إدراكھم بـ )انظر أدناه الجزء بعنوان الرعاية الصحية(الطبية 

فلم تتمكن المنظمات اإلنسانية  –بحرية لطلب المساعدة  يتمكنوا من البقاء في قراھم بسبب العنف ولم يتسن لھم التنقل
  120.من إيجاد أي سبيل لبلوغھم ومساعدتھم

  
وقال أحد العاملين بمنظمة إنسانية لـ ھيومن رايتس ووتش إنه في مرات نادرة منحت وزارة الداخلية اإلذن بالسفر إلى 

  121.م بالمرورالمناطق الريفية، لكن رفض الجنود لدى نقاط التفتيش السماح لھ
  

  منع الضروريات عن المدنيين: صعدة –إغالق طريق صنعاء 
يُعد حظر الحكومة للضروريات األساسية، ومنھا المساعدات اإلنسانية والسلع التجارية، إلى بلدة صعدة أواسط عام 

ً على قيد غير قانوني على المساعدات اإلنسانية للسكان المدنيين2008 ً من دعم المدنيين وحين يتم انتقا. ، منطويا ما
  122.المزعوم للحوثيين، يُشكل نوعاً من العقاب الجماعي، والمحظور بدوره حسب القانون اإلنساني الدولي

                                                      
  .2008تموز /مقابالت لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  116
  .2008تموز /يوليو 29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحد العاملين بالھالل األحمر اليمني، صنعاء،   117
  .2008تموز /مقابالت لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  118
  .2008تموز /يومقابالت ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يول  119
  .2008أيار /ومقابالت ھاتفية، مايو 2008تموز /مقابالت ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  120
  .2008تموز /يوليو 15مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   121
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تقريباً، بعد أسبوعين من القتال الثقيل في منطقة ضحيان شمال بلدة صعدة، رفضت  2008أيار /مايو 12وبدءاً من 
فر من العاصمة صنعاء إلى بلدة صعدة، وتذرعت في أغلب األحوال الحكومة كل طلبات المنظمات اإلنسانية بالس

والنتيجة أن طيلة عشرة . 2008تموز /يوليو 20واستمر الحصار حتى  123.بانعدام األمان بسبب نقاط تفتيش الحوثيين
ساعدات واضطر القائمون على الم) أغذية، مواد غير غذائية، عقاقير طبية(أسابيع لم تبلغ صعدة أي مواد إنسانية 

ً في البلدة والمخيمات، إلى العمل باإلمدادات  60اإلنسانية في بلدة صعدة ممن يساعدون  ً من المشردين داخليا ألفا
  .القليلة الموجودة منذ بدء القتال

  
ً حركة كل السلع التجارية، بما في ذلك أغلب األغذية والوقود وقال عدة  124.وأثناء الفترة نفسھا منعت الحكومة أيضا

، لم يبلغ صعدة أي وقود ديزل، 2008تموز /أيار ووسط يوليو/در لـ ھيومن رايتس ووتش إنه بين مطلع مايومصا
وبالنتيجة لم تعمل مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل في صعدة، مما أدى . وتضاعفت أسعار البنزين ووقود الديزل

  125.النقطاع الكھرباء ألكثر من شھرين
  

إلى شخص مشرد من صعدة قال إن أسعار األغذية والمواد غير الغذائية على حد سواء  وتحدثت ھيومن رايتس ووتش
ألف لایر  21إلى ) دوالراً  35(لایر يمني  7000فكيس القمح ارتفع سعره من : ارتفعت كثيراً أثناء فترة الحصار

لایر  2500إلى ) ردوال 2.75(لایر يمني  550، بينما أسطوانة الغاز ارتفع سعرھا من )دوالرات 105(يمني 
لتر ارتفع من  200وحسب ما ذكر موظف بإحدى مستشفيات صعدة، فإن سعر حاوية الديزل سعة  126).دوالر 12.5(

  127).دوالرات 110(لایر  22000إلى ) دوالر 37.5(لایر يمني  7500
  

فبين . ة والسلع التجاريةولم تكن بلدة صعدة ھي المنطقة الوحيدة التي منعت عنھا الحكومة أغلب المساعدات اإلنساني
تموز انتشر القتال متجاوزاً مناطق محافظة صعدة الخمسة عشرة، إلى أجزاء أخرى من /يوليو 17أيار إلى /مايو 4

وحين بلغ النزاع منطقة بني حشيش في محافظة صنعاء في . اليمن، ومنھا محافظات الجوف وعمران وحجة وصنعاء
لومتراً من العاصمة، فرضت الحكومة حظراً على منتجات الديزل والطعام كي 20، على مسافة 2008حزيران /يونيو

وقال مسؤول بمكتب محافظ . ويبدو أن ھذا اإلجراء يُعد عقاباً جماعياً غير مشروع. على جميع سكان المنطقة المدنيين
ة ضد الحوثيين حتى إذا دفع السكان المحليين لفھم أن عليھم التعاون مع الدول"صعدة لوسائل اإلعالم إن الغرض كان 

  128".كانوا أقاربھم أو جيرانھم
  

                                                                                                                                                              
، )البروتوكول الثاني(زاعات المسلحة غير الدولية ، والبروتوكول بشأن حماية ضحايا الن1949آب /أغسطس 12انظر البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف بتاريخ   122

1125 U.N.T.S. 609  ب)(2(4، مادة 1978كانون األول /ديسمبر 7دخل حيز النفاذ في...(  
  .2008تموز /مقابالت ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  123
  .2008تموز /مقابالت ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  124
  .2008تموز /وتش، صنعاء، يوليومقابالت ھيومن رايتس و  125
  .2008تموز /يوليو 20مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش،   126
 ”,Maryam Al-Yemeni and Nadia Al-Sakkaf, “Relative optimism as humanitarian aid slowly finds its way to Sa’da: انظر  127

Yemen Times,  July 3o, 2008, http://yementimes.com/article.shtml?i=1177&p=front&a=2 ) 2008آب /أغسطس 11تمت الزيارة في.(  
 ,Almigdad Mojalli, “Bani Hushaish residents' lives deteriorate as security measures escalate,” Yemen Times, June 15: انظر  128

2008, http://yementimes.com/article.shtml?i=1164&p=front&a=1 ) 2008آب /أغسطس 30تمت الزيارة في.(  
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  الحصول على الرعاية الصحية
استمر العاملون الطبيون اليمنيون والدوليون الذين يعملون في مستشفى بلدة صعدة الحكومي في العمل أثناء جولة 

لمستشفى بين مطلع صعدة تسبب في منع وصول أي إمدادات ل –إال أن إغالق طريق صنعاء . القتال الخامسة
. ، مما أدى إلى القصور في العمل، خاصة في عدد العاملين بالمستشفى2008تموز /أيار وأواخر يوليو/مايو

أيار /والمستشفى الثاني بالبلدة، وھو مستشفى السالم صاحب التمويل السعودي، أغلق في وجه المدنيين مطلع مايو
سريراً اضطر  30والنتيجة أن المستشفى الحكومي بسعة . قواتلمواكبة زيادة عدد اإلصابات في صفوف ال 2008

وفي بعض األحيان اضطر العاملون لعدم قبول المرضى بسبب عدم توافر . لمواكبة عدد المدنيين الساعين للمساعدة
  129.األماكن

  
غ عن ، أمرت الحكومة وزارة الصحة في شتى أرجاء محافظة صعدة باإلبال2005ومنذ مطلع الحرب، ربما عام 

وأثناء الجولة الخامسة من القتال فضل  130.األشخاص المصابين الساعين لطلب المساعدة في المستشفى الحكومي
بعض المدنيين المصابين وكذلك آخرون ممن بحاجة للمساعدة أال يسعوا للحصول على الرعاية الطبية، ورفضوا 

ل لكونھم متمردين حوثيين أو مناصرين للحوثيين، وتم التنقل بين المراكز الصحية، وفروا من المستشفى خشية االعتقا
  131.اعتقال بعضھم داخل المستشفى

  
ولفترة محدودة أثناء الجولة الخامسة من القتال، لم يتمكن سوى السكان المحليين من بلدة صعدة من دخول المستشفى 

سة من القتال في منع المدنيين وتسبب حظر تجوال غير رسمي نافذ في محافظة صعدة أثناء الجولة الخام. الحكومي
ً الوصول إلى المدنيين في المناطق الريفية ولم  132.من السفر بعد حلول الظالم ألي سبب كان سفرھم، مما منع فعليا

يحاول بعض األشخاص حتى بلوغ بلدة صعدة للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، مما أدى على سبيل المثال إلى 
  133.م يجدن قابالتإجھاض بعض السيدات ممن ل

  
وھي منظمة غير حكومية يمنية على صلة بحزب اإلصالح وتنشط بمجال الصحة،  –أما جمعية اإلصالح الخيرية 

فكان لھا نشاط محدود في مناطق صحار والزھير  –مثل رعاية النساء واألطفال ممن يعانون من سوء التغذية 
، لكن لم تتمكن من بلوغ السكان في المناطق 2008أيار /مايوكانون الثاني و/والمالحيط بمحافظة صعدة، بين يناير

لم تتمكن ھذه الجمعية من  2008حزيران /وفي يونيو 2008.134أيار /التي تم فيھا استئناف النزاع المسلح في مايو
ً في منطقة بني سعد ممن نزحوا جراء الجولة السابقة " التجمعات غير الرسمية"بلوغ بعض  للمشردين داخليا

  2008.135من القتال، وكان قد سبق لھم بلوغھم في مطلع عام ) ابعةالر(

                                                      
  .2008تموز /يوليو 27مقابلة ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   129
  .2008تموز /ووتش، صنعاء، يوليو مقابلة لـ ھيومن رايتس  130
  .2008تموز /يوليو 22مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   131
  .2008تموز /يوليو 20مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   132
  .2008تموز /يوليو 27مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   133
ً . 2008تموز /يوليو 27، صنعاء، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جمعية اإلصالح الخيرية  134  Yemen: Malnourished children in northern“: انظر أيضا

province get aid,” IRIN, http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=77630 ) 2008آب /أغسطس 30تمت الزيارة في.(  
  .2008تموز /يوليو 27مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع جمعية اإلصالح الخيرية، صنعاء،   135
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ظلوا في كافة  –وتعاونوا مع العاملين الطبيين الحكوميين  –وعلى الرغم من أن العاملين المحليين بأطباء بال حدود 
وليين بھا من المشروعات الصحية بمحافظة صعدة طيلة الجولة الخامسة من القتال، فإن المنظمة أخلت العاملين الد

  :، ونشرت المقال التالي على موقعھا2008حزيران /يونيو 17محافظة صعدة في 
  

أيار لم نتمكن من إيصال مساعدتنا في ظل أوضاع ُمرضية، سواء عالج اإلصابات /مايو 10منذ 
ومن الصعب أن نعرف على وجه اليقين ما حدث في مناطق . أو مساعدة األشخاص الُمشردين

لمناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، فالدخول ممنوع ألسباب أمنية، وال يوجد القتال، أو ا
وال توجد أرقام متوافرة . مراقبون مستقلون في الوقت الراھن، ومعظم شبكات االتصال مقطوعة

إال أن استخدام األسلحة الثقيلة والقصف الجوي للقرى والمعلومات . عن القتلى أو المصابين
  .ر األخرى، تؤدي إلى القلق على معدل الخسائر في صفوف المدنيينالمتوفرة من المصاد

  
والمدنيون ال يمكنھم في كل األحوال الوصول إلى مستشفى، . إال أن أغلب المدنيين ال يمكنھم بلوغ المنشآت الطبية

نسبة للعاملين الطبيين، وحتى بال. سواء بسبب خطورة التنقل أثناء القتال، أو خشية االتھام بمناصرة التمرد، ثم اعتقالھم
ً يستحيل بلوغھا بالمرة، ويفاقم ھذا من مشكلة حصول المصابين  يصعب بلوغ المستشفيات والمراكز الطبية، وأحيانا

  ...على الرعاية الطبية
  

فضالً عن أننا حين حصلنا على معلومات دقيقة عن الضحايا المصابين الذين يحتاجون للعالج، نجد من المستحيل 
لى حيث يمكن عالجھم، ولوحظ ھذا بكثرة في حالة ضحيان، وھي قرية خاضعة لسيطرة المتمردين، وتقع على نقلھم إ

 25أيار عالج فريقنا اليمني /مايو 11وفي ). وتقع في منطقة سيطرة الحكومة(مسافة عشر دقائق بالسيارة من الطلح 
أوضاعھم تطلبت نقلھم، غادرت عربتا إسعاف الطلح  وبما أن. امرأة وطفالً كانوا ھناك، وكانوا قد أصيبوا في القصف
إال أنه بسبب القصف العنيف في المنطقة لم يتمكن الفريق من . إلحضارھم، بعد الحصول على اإلذن من السلطات

وفيما بعد عرفت أطباء بال حدود أن سبعة من . وكانوا المصابين على دراية بأن اإلسعاف عادت أدراجھا. إحضارھم
  .ماتوا على مدار األربع والعشرين ساعة التاليةالمصابين 

  
ً حتى اآلن، ھو عدد األشخاص الذين يتدفقون على بلدتي صعدة  ومن تبعات الحرب األخرى، واألكثر وضوحا

إال أننا لم نتمكن من توفير المساعدة للمشردين ... حيث تمكنت فرق أطباء بال حدود من تقييم الموقف... والمالحيط
ً ألس باب تتعلق بالسالمة وألن مناقشاتنا مع السلطات وغيرھا من ھيئات المساعدة اإلنسانية في الموقع لم تُكلل داخليا
  136.بالنجاح

  
  
  
  
  

                                                      
، 2008حزيران /يونيو MSF, “Yemen: War in Saada renders access to injured impossible,” 20: انظر  136

http://www.msf.org.au/stories/field_update/yemen_170608.shtml ) 2008آب /أغسطس 30تمت الزيارة في.(  
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  إتاحة المساعدات اإلنسانية منذ انتھاء القتال
، قابل 2008تموز /يوليو 17بعد ثالثة أيام من إعالن الرئيس علي عبد هللا صالح انتھاء الجولة الخامسة من القتال في 

وزير الداخلية رشاد المصري منظمات إنسانية دولية وأعلن أن المنظمات حصلت على حق زيارة كامل ودون قيود 
  137.لجميع أنحاء محافظة صعدة

  
إذ اضطرت ھذه المنظمات أن تطلب إذن الوزارة في كل رحلة تجريھا، وھو . أما على أرض الواقع فكان المتحقق أقل

، سمحت الوزارة بزيارات ألماكن 2008آب /وبحلول نھاية أغسطس 138.ن فعالية أداء العملياتمطلب يقيد كثيراً م
  139.قليلة للغاية، وتذرعت بأن القتال الجاري ونقاط تفتيش الحوثيين ھي أسباب حظر الدخول

  
تموز /يوليو 19في  وتمكن المتعاقدون اليمنيون مع برنامج األغذية التابع لألمم المتحدة من نقل الطعام إلى بلدة صعدة

 29وبحلول . تموز/يوليو 27وأول منظمة دولية غير حكومية تتلقى اإلذن بالسفر إلى بلدة صعدة كان بتاريخ 
  140.تموز منحت السلطات الھالل األحمر اليمني اإلذن بدخول بلدة صعدة دون سواھا من جميع مناطق المحافظة/يوليو

  
مم المتحدة المقيم باليمن من الحكومة السماح لبعثة تقييم مشتركة تابعة تموز أو نحوه طلب منسق األ/يوليو 20وفي 

لألمم المتحدة بالسفر برفقة عناصر أمنية إلى بلدة صعدة، بما في ذلك المخيمات على مشارف البلدة، وإلى بلدة 
وقامت وبعد أكثر من أسبوعين منحت السلطات اإلذن  141.مالحيط في منطقة الزھير جنوب غرب محافظة صعدة

وقالت منظمة إنسانية غير حكومية لـ ھيومن رايتس ووتش إنه المسؤولون . آب/البعثة بمھمتھا في أواسط أغسطس
حتى القوات األمنية ال تذھب إلى "الحكوميون أخبروھم بصعوبة بلوغ المناطق الريفية القريبة من مالحيط لدرجة أن 

  142.ى المنطقة المحيطةبسبب التواجد والسيطرة القوية للحوثيين عل" ھناك
  

باستثناء "آب بعد ثالثة أسابيع من انتھاء القتال رسمياً، ذكرت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنه /أغسطس 8وفي 
نة صعدة وما يحيط بھا مباشرة، يظل من الصعب أو المستحيل على اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تعمل في مدي

وحتى اآلن لم توفر اللجنة إال المساعدة الطارئة لألشخاص المشردين في المخيمات ... مناطق النزاع شمالي اليمن
  143]".صعدة[القريبة من المدينة 

  

                                                      
  .2008تموز /يوليو 20مقابلة ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   137
مقابلة ھاتفية . ي كل زيارةكانت منظمة واحدة على األقل لم يعد مطلوباً منھا الحصول على إذن أمني ف 2008تشرين األول /حتى أكتوبر  138

  .2008تشرين األول /أكتوبر 21لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، 
  .2008آب /مقابالت ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش، أغسطس  139
  .2008تموز /يوليو 29مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش، الھالل األحمر اليمني، صنعاء،   140
مقابلة . ألف مشرداً داخلياً في البلدة 13القتال في منطقة حيدان القريبة، سجلت لجنة المشردين داخلياً المحلية في مالحيط  بعد مرور ذروة2008تموز /مع نھاية يوليو  141

  .2008آب /أغسطس 30ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش 
  .2008آب /أغسطس 20مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش،   142
: ، على2008آب /أغسطس ICRC needs better access to people affected by conflict in northern Yemen,” ICRC 8“: انظر  143

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/yemen-news-080808 ) 2008آب /أغسطس 11تمت الزيارة في.(  
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، وحسب التقارير فإن أعضاء بلجنة إعادة 2008آب /ير اإلعالمية أواخر أغسطسوتردد ھذا الوضع في التقار
الكثير من السكان المشردين في حيدان وساقين يعانون من أوضاع حياتية صعبة بسبب "اإلعمار الحكومية ذكروا أن 

بلدة [عاصمة المحافظة  تركيز المنظمات اإلنسانية والخيرية على الالجئين الذين يقيمون في الخيام في الضواحي حول
  144".، وأن أغلب األشخاص المشردين كانوا يعيشون بعيداً عن بلدة صعدة]"صعدة

  
، لم تكن الحكومة قد منحت المنظمات الدولية اإلذن بدخول منطقتي حيدان أو ساقين 2008أيلول /وبحلول سبتمبر

  145.ل والقوات الحكوميةبسبب ما قالته السلطات عن المناوشات الجارية بين الحوثيين والقبائ
  

منحت  2008آب /ففي أواخر أغسطس. وفي مناطق أخرى وقع بعض التحسن في إتاحة المساعدات اإلنسانية
إال أنه حتى أواخر . الحكومة حق الدخول لمنظمات دولية تعمل في مالحيط وضحيان، وإلى بلدتي رازه والطلح

ً في أفضل األحوال، بسبب المخاوف األمنية ونقاط تشرين األول، كان الدخول إلى المناطق الريف/أكتوبر ية صعبا
  146.التفتيش التقييدية وعدم اليقين بشأن أي المناطق خاضعة للقوات الحكومية وأيھا تتبع المتمردين الحوثيين أو القبائل

  

  الھجمات على المنظمات اإلنسانية
لمفھوم في اإلبالغ عن الحوادث التي أدت إلى بسبب حظر الحكومة لتداول المعلومات وتردد المنظمات اإلنسانية ا

. خسائر في العربات أو المواد، فثمة القليل من المعلومات المتوافرة عن مدى اتساع الھجمات على المنظمات اإلنسانية
  .إال أنه تم اإلبالغ عن بعض الحوادث

  
شاحنة وكانت تخص اللجنة  15وامھا قام أشخاص مجھولون بفتح النيران على قافلة إنسانية ق 2007أيار /مايو 2في 

كيلومتراً  18الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر اليمني، وكان عليھا بوضوح شعار الھالل األحمر، على مسافة 
. أسرة مشردة في منطقة بقيم شمالي محافظة صعدة 560وكانت القافلة تحمل إمدادات طارئة لـ . شمالي بلدة صعدة

  147.نين من المتطوعين التابعين للھالل األحمرولحقت اإلصابات باث
  

ھاجمت قبائل موالية للحكومة قافلة للھالل األحمر معھا مواد غير غذائية في منطقة حوث  2008أيار /وفي مايو
وكانت المنظمة قد اتفقت مع السلطات في محافظة عمران على تجھيز ثالثة مخيمات لألسر . بمحافظة عمران

أوقف الھالل األحمر اليمني كل األنشطة في محافظة عمران ولم يتمكن من بلوغ األشخاص وفيما بعد . المشردة
  2008.148آب /المشردين إال في أغسطس

                                                      
 Muhammad Bin Sallam, “Amid legal violations in war-ravaged Sa’da, Refugees suffering severe starvation, lack of: انظر  144

basic services,” Yemen Times, 24 على2008آب /أغسطس ، :http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/PANA-
7HUHJY?OpenDocument ) 2008آب /أغسطس 28تمت الزيارة في.(  

  .2008آب /أغسطس 29مقابالت ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش،   145
  .2008تشرين األول /أكتوبر 21ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، مقابلة   146
: ، على2007أيار /مايو ICRC, “Yemen: ICRC/Yemeni Red Crescent aid convoy attacked in the north of the country,” 5: انظر  147

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/yemen-news-030507?opendocument ) آب /أغسطس 31تمت الزيارة في
2008.(  

 ,Yemen: Spotlight on IDPs in Amran Governorate,” IRIN, August 18,2008“: انظر  148
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أسرة في حرف سفيان أثناء ذروة القتال في  600وھاجم أشخاص مجھولون الھالل األحمر اليمني حين حاول بلوغ 
  2008.149حزيران /يونيو

  
بعد ثالثة أسابيع من النھاية الرسمية للجولة الخامسة من  – 2008آب /لثالث من أغسطسوأثناء األسبوعين الثاني وا

 150.سرق أشخاص مجھولون عربة واحدة من منظمتين دوليتين على الطريق الرئيسية بين صنعاء وصعدة –القتال 

                                                                                                                                                              
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/AMMF-7HMDRV?OpenDocument&rc=3&cc=yem ) 30تمت الزيارة في 

  ).2008آب /أغسطس
  .2008تموز /مقابلة ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  149
  .2008آب /أغسطس 20ن رايتس ووتش، مقابلة ھاتفية لـ ھيوم  150
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VIII .األمم المتحدة والمانحون الدوليون 
 

  األمم المتحدة
تى أرجاء اليمن عن التزام جميع العاملين باألمم المتحدة في اليمن بمستوى مرتفع من أسفرت المخاوف األمنية في ش

عملت األمم المتحدة في بلدتين فقط في محافظة صعدة التي  2004فمنذ بدء النزاع المسلح في عام . االنتباه األمني
  .مزقتھا الحرب، وھما صعدة ومالحيط

  
العالمي للغذاء والحكومة بشأن إتاحة الدخول لمخيمات المشردين داخلياً في وبعد ستة أشھر من التفاوض بين البرنامج 
 151.في توفير المساعدات لبعض السكان المتأثرين بالحرب 2007حزيران /بلدة صعدة، بدأت األمم المتحدة في يونيو

جاھزية في أوضاع الذي يرأس فريق األمم المتحدة لالستجابة وال –ومنذ ذلك الحين قام برنامج الغذاء العالمي 
بتولي زمام المبادرة ضمن ھيئات األمم المتحدة  فقدم الخدمات في بلدة صعدة، واستمر في تنظيم توزيع  –الطوارئ 

  .الطعام بواسطة الشركاء التنفيذيين، اإلغاثة اإلسالمية والھالل األحمر اليمني
  

نسانية لتنفيذ أنشطة في مخيمات بلدة مولت منظمة اليونسيف أربع ھيئات مساعدات إ 2007ومنذ أواسط عام 
، نفذت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أعمال توزيع 2007تشرين األول /ومنذ أكتوبر 152.صعدة

كان لدى المفوضية السامية لشؤون  2008تموز /وبحلول يوليو 153.محدودة لمواد غير غذائية في مخيمات بلدة صعدة
ن على استعداد للسفر والعمل في صعدة، بما في ذلك مخيمات الھالل األحمر اليمني، من أجل الالجئين عاملين دوليي

وفي غياب ھيئات أممية أخرى مثل مكتب . مراقبة االحتياجات اإلنسانية واإلبالغ عنھا وغير ذلك من القضايا الُملحة
للنشر بدوام كامل في صعدة من األمم  المفوض السامي لحقوق اإلنسان، الذي ليس له عاملين في اليمن، فلم يتوفر

المتحدة غير العاملين بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين، بما في ذلك أثناء فترات القتال، من أجل التعرف على 
  .االحتياجات اإلنسانية واالضطالع بالشؤون اإلنسانية األخرى

  
شؤون اإلنسانية عضواً إلى اليمن لتحسين التنسيق أرسل مكتب األمم المتحدة لتنسيق ال 2008تموز /وفي أواسط يوليو

  .بين ھيئات األمم المتحدة وبين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الناشطة في محافظة صعدة
  

  المانحون الدوليون
ت المتحدة تردد المانحون في اليمن، ومنھم دول االتحاد األوروبي واليابان وروسيا والمملكة العربية السعودية والواليا

والسبب الرئيسي لھذا  154.في الضغط على الحكومة بشأن سلوكھا في الحرب وقضية إتاحة المساعدات اإلنسانية

                                                      
  .2008آب /أغسطس 21مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع البرنامج العالمي للغذاء، صنعاء،   151
  .2008تموز /يوليو 23مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع اليونسيف، صنعاء،   152
  .2008تموز /يوليو 14صنعاء، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،   153
 2008في عام . وإسبانيا وإيطاليادول االتحاد األوروبي التسع ذات سفارات في اليمن ھي بلغاريا وجمھورية التشيك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وھولندا وإيطاليا وبولندا   154

مليون دوالر لبرنامج األمم المتحدة لألغذية  1.2األحمر و و إلى اللجنة الدولية للصليبتقدم االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بالتدخل المحدود بمنع مليون يور
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 –تحديداً قتال القاعدة ذات التواجد القوي في اليمن  –التردد يبدو أنه االعتقاد بالتحديات األمنية القوية في اليمن 
اناة اإلنسانية وأوضاع حقوق اإلنسان الطارئة التي تسببت فيھا أربع وعلى الرغم من المع 155.والتحديات التنموية

سنوات من الحرب، وعلى الرغم من مبادرات سيادة القانون التي تقدم بھا بعض المانحين، فحتى اليوم يبدو أن الھدف 
ھدف يُرى غير األساسي للمانحين ھو إضفاء االستقرار على السيطرة السياسية الھشة للحكومة على البالد، وھو 

  .متسق مع تحميل السلطات المسؤولية عن سلوكھا في الحرب
  

وھذا التردد في التعاون مع الحكومة بشأن قوانينھا الخاصة بالتزامات الحرب، السيما مسألة إتاحة المساعدات 
ذ بدء الحرب عام اإلنسانية، ينعكس في كلمات واردة في الوثيقة العلنية الوحيدة الصادرة عن االتحاد األوروبي من

  : 2008حزيران /، وھو إعالن صادر عن مجلس االتحاد األوروبي في يونيو2004
  

يدعم االتحاد األوروبي بحزم الحكومة والشعب اليمنيين في مواجھة التحديات االقتصادية 
ظ إلى الحفا... وفيما يقر االتحاد بحاجة الحكومة. واالجتماعية والخاصة باألمن السياسي في اليمن

على األمن داخل حدودھا، فإن االتحاد األوروبي ما زال قلقاً على التصاعد األخير في القتال حول 
ما زال على استعداد ] و[صعدة والتوسع في النزاع على مشارف صنعاء وغيرھا من المناطق 

اً للنظر في االحتياجات اإلنسانية العاجلة الخاصة بالضحايا، بما في ذلك عدد المشردين داخلي
  156.الباعث على القلق

  
  .ولم يرد في البيان شيئاً عن انتھاكات القانون اإلنساني الدولي من قبل القوات الحكومية أو الحوثيين

  
حاولت بعض الدول األعضاء باالتحاد األوروبي والمفوضية األوروبية  2008تموز /حزيران ويوليو/وفي يونيو

وبعد ذلك بقليل  157.حة المساعدات اإلنسانية في محافظة صعدةسدى تبني موقف أوروبي مشترك بشأن قضية إتا
البرنامج العالمي للغذاء وبرنامج األمم (جمعت السفارة األميركية بين ممثلين عن السفارات المعنية، وھيئتين أمميتين 

مات غير حكومية ، ومنظ)المتحدة للتنمية، واألخير بصفته جھة تنسيق مقيمة، وھي أعلى ممثل لألمم المتحدة في اليمن
دولية من أجل محاولة بلوغ اتفاق على منھج مشترك إزاء السلطات اليمنية في قضية إتاحة المساعدات ودخول 

وعلى الرغم من وصول المشاركين إلى اتفاق على األجزاء الرئيسية من بيان مكتوب، فلم يتسن بلوغ . اإلغاثة الطبية
جزئياً ألن دول االتحاد األوروبي لم تتفق على إن كان يجب على الدول  اتفاق عن المنھج األفضل لمخاطبة السلطات،

وبعد حل المشكلة بقليل . األعضاء أن تقف في جبھة مشتركة أو إن كان يجب على الدول فرادى أن توقع على المبادرة

                                                                                                                                                              
 Yemen: EU Commission allocates €1m for victims of conflict in Sa’da: انظر. للمساعدة اإلنسانية في المناطق المتأثرة بالحرب

Governorate,” EU, July 9, 2008, http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_8007_en.htm ) آب /أغسطس 28تمت الزيارة في
 United States Government to Give $1.7 million in Urgent Humanitarian Assistance to Yemen,” US Embassy in“: ، وانظر)2008

Yemen, July 12, 2008, http://yemen.usembassy.gov/usghay.html ) 2008آب /أغسطس 28تمت الزيارة في.(  
  .2008تموز /مقابالت لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء، يوليو  155
: ، على2008حزيران /يونيو 12، "اسة بالنيابة عن االتحاد األوروبي بشأن تدھور الوضع األمني في اليمنإعالن من الرئ"مجلس االتحاد األوروبي،   156

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PESC/08/75&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguag
e=en ) 2008آب /أغسطس 28تمت الزيارة في.(  

  .2008تموز /، ومقابالت لـ ھيومن رايتس ووتش مع السفارات، صنعاء، يوليو2008تموز /يوليو 29من رايتس ووتش مع السفير الفرنسي، صنعاء، مقابلة ھيو  157
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 17من القتال في  في مقر االتحاد األوروبي في بروكسل، أعلن الرئيس علي عبد هللا صالح انتھاء الجولة الخامسة
  2008.158تموز /يوليو

                                                      
  .2008أيلول /سبتمبر 8مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش، صنعاء،   158
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IX .التوصيات  
  

  إلى الحكومة اليمنية
يجب معاملة السكان المدنيين الخاضعين للسيطرة الفعلية للحكومة، ومنھم األشخاص المشردين، بما يتفق مع  •

لتوجيھية بشأن التشرد القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك مبادئ األمم المتحدة ا
  .الداخلي

 .يجب تيسير المرور السريع وغير المعرض لإلعاقة لمواد الغوث اإلنساني المحايدة إلى المدنيين المحتاجين •

يجب إخطار منظمات المساعدة اإلنسانية بصفة منتظمة بالمناطق داخل محافظة صعدة وغيرھا من المحافظات  •
 .لحكومة وتلك الخاضعة للحوثيينالمتأثرة بالحرب التي تخضع لسيطرة ا

يجب اإلعالن عن أن المنظمات اإلنسانية الدولية لھا كامل الحق في الوصول إلى السكان المدنيين، مع ضمان  •
ھذا، ما لم تكن ھناك حاجة عسكرية ُملحة لفرض قيود مؤقتة على تنقالت ھذه المنظمات، ولدى رفض اإلتاحة، 

 .فسيرات كتابيةيجب إمداد المنظمات اإلنسانية بت

يجب تيسير وصول المنظمات اإلنسانية إلى السكان المحتاجين بكافة السبل، ومنھا إصدار تعليمات واضحة لنقاط  •
 .التفتيش العسكرية

يجب وضع حد للقيود الموسعة المفروضة على حرية التنقل الخاصة بالمنظمات اإلنسانية، مثل المطلب الخاص  •
حظر التنقل في المناطق مثل القيد الخاص بكل رحلة تقوم بھا خارج العاصمة، وبأن تطلب المنظمات اإلذن عن 

 .الريفية

يجب السماح للمنظمات اإلنسانية الوطنية والدولية باالتصال بكبار التجمعات المحلية إلجراء الترتيبات لسالمتھم  •
 .لحوثيينووصولھم دون إعاقة إلى السكان المحتاجين، بما في ذلك في المناطق الخاضعة ل

بسبب الضرر غير المتناسب الالحق بالسكان المدنيين وبإتاحة المساعدات اإلنسانية، يجب فوراً وبالكامل إعادة  •
شبكة الھواتف النقالة للعمل في محافظة صعدة، باستثناء لفترات مؤقتة ألسباب تتعلق بالضرورة العسكرية 

 .الماسة

المدنيين وتأديب أو مقاضاة المسؤولين عن استخدام العقاب  يجب وضع حد ألي ممارسات للعقاب الجماعي بحق •
 .الجماعي

يجب مطالبة مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان بإرسال بعثة استكشافية إلى اليمن للمساعدة  •
يات على ضمان أن تشمل جھود إعادة اإلعمار والمصالحة بعد انتھاء النزاع، تناول قضايا حقوق اإلنسان وآل

 .المحاسبة
  

  إلى الحوثيين
بما يتفق مع القانون  –ومنھم األشخاص المشردين  –يجب معاملة السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتھم الفعلية  •

اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك مبادئ األمم المتحدة التوجيھية بشأن التشرد 
  .الداخلي

 .سريع وغير المعرض لإلعاقة لمواد الغوث اإلنساني المحايدة إلى المدنيين المحتاجينيجب تيسير المرور ال •
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يجب اإلعالن عن أن المنظمات اإلنسانية الدولية لھا كامل الحق في الوصول إلى السكان المدنيين، مع ضمان  •
ولدى رفض اإلتاحة، ھذا، ما لم تكن ھناك حاجة عسكرية ُملحة لفرض قيود مؤقتة على تنقالت ھذه المنظمات، 

 .يجب إمداد المنظمات اإلنسانية بتفسيرات مناسبة

يجب وضع حد للھجمات على القائمين على المساعدات اإلنسانية، والعربات واإلمدادات اإلنسانية، واتخاذ  •
 .اإلجراءات التأديبية المالئمة ضد أعضاء الحركة المسؤولين عن مثل ھذه الھجمات

  

  إلى األمم المتحدة
ً وسراً إلى معاملة السكان المدنيين الخاضعين لنفوذھم  يجب • ومنھم األشخاص  –دعوة الحكومة والحوثيين علنا

بما يتفق مع القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك مبادئ األمم  –المشردين 
  .المتحدة التوجيھية بشأن التشرد الداخلي

من أجل ضمان  –ومنھم الحكومة والقبائل الموالية للحكومة والحوثيين  –أطراف النزاع يجب التعاون مع جميع  •
أن األطراف يقومون بتيسير إتاحة المساعدات اإلنسانية بالكامل ودون إعاقة من كل ھيئات األمم المتحدة 

 .والمنظمات اإلنسانية الدولية والوطنية للسكان المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي

ً وغيرھم من المدنيين  • ً وبروزاً بشأن حماية المشردين داخليا يجب توجيه المنسق المقيم إلى لعب دور أكثر نشاطا
 .المتأثرين بالنزاع

 .يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى توفير تفسيرات كتابية لدى رفضھا إدخال المنظمات اإلنسانية •

السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة بإرسال بعثة يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى مطالبة مكتب المفوض  •
استكشافية إلى اليمن للمساعدة على ضمان أن تشمل جھود إعادة اإلعمار والمصالحة بعد انتھاء النزاع، تناول 

 .قضايا حقوق اإلنسان وآليات المحاسبة
  

ول العربية ودولھا إلى المانحين الدوليين، ومنھم االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، وجامعة الد
  األعضاء، والواليات المتحدة

ً وسراً إلى معاملة السكان المدنيين الخاضعين لنفوذھم  • ومنھم األشخاص  –يجب دعوة الحكومة والحوثيين علنا
بما يتفق مع القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك مبادئ األمم  –المشردين 
 .وجيھية بشأن التشرد الداخليالمتحدة الت

يجب اتخاذ خطوات فعالة من أجل الضغط على الحكومة اليمنية لضمان تيسير الحكومة إتاحة المساعدات  •
اإلنسانية بالكامل ودون إعاقة من كل الھيئات األممية والمنظمات اإلنسانية الدولية والوطنية للسكان المدنيين بما 

 .يتفق مع القانون الدولي

دراج تقييم لسجل الحكومة بشأن ضمان بلوغ المساعدات اإلنسانية السكان المتأثرين بالحرب ضمن يجب إ •
 .المراجعات السنوية للمساعدات اإلنسانية المقدمة لليمن

يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة بإرسال بعثة  •
للمساعدة على ضمان أن تشمل جھود إعادة اإلعمار والمصالحة بعد انتھاء النزاع، تناول استكشافية إلى اليمن 

 .قضايا حقوق اإلنسان وآليات المحاسبة
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XII .شكر وتنويه  
  

األساسية جيري سيمبسون، الباحث والمتحدث باسم برنامج الالجئين في ھيومن  أبحاثهكتب ھذا التقرير وأجرى 
ابالت وساعد في األبحاث ضمن ھذا التقرير كل من كريستوف ويلكى، أحد الباحثين كما أجرى مق. رايتس ووتش

. الرئيسيين في قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ونير روزين، االستشاري بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
المراجعة القانونية  وأجرى. وراجع التقرير جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وراجع التقرير من قسم البرامج أندرو ماوسون، نائب مدير قسم . جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات
. وساعد في البحوث سارة محمود ديفيس ونسيمة نور، المتدربتان بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا. البرامج

وساعد في . برھوم، المنسقان بقسم الشرق األوسط وشمال افريقيا وناديا للنشر كل من برينت غيانوتاوحضر التقرير 
  .اإلنتاج كل من غريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي ھوبكنز، مدير اإلنتاج

  
وتشكر ھيومن رايتس ووتش كل من أجرت معھم المقابالت من المنظمات الحقوقية  واإلنسانية اليمنية والدولية على 

. كما نود أن نشكر الصحفيين واألكاديميين وغيرھم ممن تحدثت إليھم ھيومن رايتس ووتش. ت ثمينما بذلوا من وق
والكثير من أسماء المنظمات واألشخاص الذين تمت مقابلتھم تم حجبھا بسبب خشيتھم أن يؤدي كشف ھويتھم إلى 

  .تعريضھم لعواقب غير محمودة من السلطات اليمنية
  

  .ين والمسؤولين الحكوميين الذين وافقوا على مقابلتھم ضمن التحضير لھذا التقريركما نشكر الزعماء السياسي
  

وأخيراً، نتقدم بالشكر للكثير من الضحايا وشھود العيان اليمنيين الذين تعرضوا النتھاكات لحقوق اإلنسان، ممن 
 .أمدونا برواياتھم الشخصية لما يُعد في أغلب األحوال أحداث مؤلمة للغاية
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