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من هي سام؟
منظمة حقوقية مستقلة وغير ربحية مقرها جنيف ،بدأت نشاطها في يناير 2016
وحصلت على تصريح عمل في ديسمبر . 2017تسعى للدفاع عن حقوق اإلنسان في
الشرق االوسط واليمن على وجه الخصوص ،وايصال انتهاكات حقوق االنسان الى
مؤسسات صناعة القرار ،والمنظمات الدولية الفاعلة والمؤثرة ،تعرضت للعديد من
حمالت التشويه والتحريض ،وكذا القرصنة لمنصاتها من أطراف الحرب اليمنية بسبب
فضحها ما ارتكبوه من جرائم .وأصدرت عشرات التقارير باللغتين العربية واالنجليزية
والبيانات الحقوقية التي توثق انتهاكات الحرب وحقوق االنسان في اليمن
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يشهد اليمن منذ عام  2014نزاعا بين أطراف سياسية داخلية وخارجية عدة ،أسفر عن مقتل

عشرات اآلالف ونزوح الماليين من اليمنيين ،بينما بات ما يقرب من  80%من سكان اليمن
البالغ عددهم  29مليونا يعتمدون على المساعدات ،في أكبر أزمة إنسانية على مستوى
العالم.

ومع استمرار الصراع ال زالت العديد من المناطق اليمنية تتعرض لالنتهاك والتشديد ومنها

مطبقا تفرضه جماعة الحوثي على المدينة ،كما أن األرقام
ً
حصارا
مدينة تعز التي تشهد
ً
والحوادث التي رصدها فريق المنظمة الدولية أظهر تأثر المدنيين بشكل مباشر بتبعاته ال

حول الحصار مدينة تعز إلى سجن كبير
سيما المرضى وكبار السن واألطفال والنساء ،حيث ّ
لممارسة عقاب جماعي على كل من يعيش فيها دون تفرقة بين المدنيين والعسكريين ،كما
أثر على حرية التنقل بين القرى والمدن ،واستهدف حق الحياة للمدنيين بصورة مباشرة؛ سواء

بالقنص أو األلغام أو القصف العشوائي.

كل هذه المعطيات وغيرها ،دفعت األمم المتحدة لرعاية اتفاق هدنة أو تهدئة بين جماعة

الحوثي والتحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ،من أجل إعطاء المدنيين
مساحة من الوقت دون التعرض للقتل واالنتهاك على يد أطراف الصراع المختلفة ،إلى جانب

محاولة خلق فرص بين أطراف الصراع إليجاد حل سلمي يضمن حماية المدنيين.
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المصغرأنها
وذكرت المنظمة في تقريرها ُ

سيطرتها ،مشيرة إلى أن هناك استغالال

السياسية والدول المتدخلة في الصراع

مناطق إلعاقة األطراف للتوصل إلى حل

كانت تأمل بأن يتحمل جميع األطراف

اليمني المسؤولية الكافية لتجنيب اليمنيين

ويالت الصراع المستمر منذ سنوات ،ال سيما
في ظل استمرار خروقات األطراف وبشكل

أخص جماعة الحوثي التي تقوم بانتهاك

حقوق المدنيين ال سيما القاطنين في تعز
عبر عمليات القصف والقنص واستخدام

القوة غير المبررة بالرغم من اتفاق الهدنة
الموقع.

لحالة الفوضى وعدم االستقرار في عدة
سياسي شامل للحرب في اليمن.

رصدت «سام» – في تقريرها أكثر من 90

انتهاكً ا في محافظة تعز خالل الهدنة األممية
التي بدأت في شهر أبريل/نيسان الماضي،

مشيرة إلى أن جماعة الحوثي مسؤولة
عن تلك االنتهاكات التي شملت استخدام

األسلحة الثقيلة والقصف العشوائي وفرض
الحصار وعمليات القنص المستمرة منذ عدة

حيث أشارت «سام» إلى أن أول هدنة

أشهر ،مؤكدة على أن جماعة الحوثي من

الثاني من أبريل ،وصمدت بدرجة كبيرة ،فيما

وتنصلها الفعلي والميداني منه هدفت منه

موقعة بين األطراف دخلت حيز التنفيذ في
سعت األمم المتحدة إلى تمديدها ،خاصة

مع انتهائها في نهاية شهر يونيو /حزيران

وتسجيل عشرات الخروقات واالنتهاكات،
قبل أن يعلن المبعوث األممي تجديدها

لمدة شهرين إضافيين وبعدها تم تجديدها

للمرة الثالثة.

خالل توقيعها على اتفاق الهدنة األممي

تحقيق مصالحها عبر االستمرار بانتهاكاتها
بالتوازي مع تصريحاتها بأنها تطبق شروط

اتفاق الهدنة دون أي عوائق.

واختتمت «سام» تقريرها بالتأكيد على

أهمية حماية المجتمع الدولي التفاق
الهدنة من خالل تشكيل لجنة رقابة تشرف

وعلى الرغم من تأييدها للهدنة األممية

تمهيدا
عليها دول محايدة ،كخطوة أولى
ً

بالقلق من هشاشتها ال سيما وأن الهدنة

المستمرة وضمان تحقيق تطلعات الشعب

ولحماية المدنيين إال أن «سام» تشعر

األممية في اليمن تسير نحو طريق مسدود،
في ظل تعثر بنودها األساسية التي ُأ ُعلن

عنها في إبريل /نيسان الماضي ،ال سيما

فك الحصار عن مدينة تعزُ ،مرجعة األمر

للخروج بحل نهائي يضمن إنهاء حالة الصراع
اليمني في حكم ديمقراطي إلى جانب توفير

الحقوق األساسية التي كفلها لهم القانون
الدولي.

الستمرار خروقات جماعة الحوثي التي ال

زالت تستعرض قوتها العسكرية في مناطق
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خلفية قانونية
بداية ال بد من اإلشارة إلى أن اتفاق الهدنة األممية يجب أن يتم رعايته
من قبل المجتمع الدولي عبر ضمانات وآليات محددة وموثقة لضمان

تطبيقه وتقديم المخالفين له للمساءلة القانونية ال سيما وأن انتهاكات
أطراف الصراع  -في مقدمتها جماعة الحوثي  -تُ شكل جرائم خطيرة

نظرا لمخالفتها قواعد ومواثيق القانون الدولي.
ً

فمنذ اندالع الحرب في اليمن ارتفعت نسبة جرائم القتل والقصف

العشوائي واستهداف المدنيين إلى جانب جريمة االختفاء القسري
بشكل ملحوظ ،وهي جرائم تشترك فيها جميع أطراف النزاع في اليمن،
حيث يسنُ د لتلك األطراف قيامها بالعديد من الممارسات المنتهكة

ابتداء بقتل المدنيين خارج إطار القانون وعمليات
لقواعد القانون الدولي
ً
مرورا بجرائم اإلخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي
القصف
ً

انتهاء بالحصار الذي تفرضه جماعة
بحق المعتقلين والمختطفين وليس
ً

الحوثي على مدينة تعز وما خلفه من آثار خطيرة وغير مقبولة.

أكدت المواثيق الدولية على أن جرائم القتل خارج القانون واستخدام

القوة غير المبررة في االعتداء على المدنيين تعتبر جرائم حرب وجرائم
وفقا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية
ً
ضد اإلنسانية
إضافة لمخالفته قواعد الهاي واتفاقيات جنيف السيما الرابعة التي

أقرت بالحماية الكاملة والخاصة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

تشدد «سام» على أن القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات الدولية
ذات الصلة تُ لزم قوات وأفراد جماعة الحوثي بشكل خاص وأطراف

الصراع بشكل عام ،احترام القواعد القانونية التي كفلت الحماية

للمدنيين ،ال سيما معايير اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية التي أكدت مجتمعة على حماية
حقوق المدنيين وتجريم كل اعتداء أو سلوك أو ممارسة من شأنها

خطرا يمس المدنيين في أماكن تواجدهم
أن تستهدف أو أن تشكل
ً
وتجمعاتهم
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سجن كبير
تسير الهدنة األممية في اليمن نحو طريق مسدود ،في ظل تعثر بنودها األساسية التي
ُأ ُعلن عنها في إبريل /نيسان الماضي ،ال سيما فك الحصار عن مدينة تعز ،حيث أرجعت «سام»
ذلك األمر بسبب استمرار خروقات جماعة الحوثي التي ال زالت تستعرض قوتها العسكرية
في مناطق سيطرتها ،مشيرة إلى أن هناك استغالال لحالة الفوضى وعدم االستقرار في

عدة مناطق إلعاقة األطراف للتوصل إلى حل سياسي شامل للحرب في اليمن.

حيث تلقت منظمة «سام» الحقوقية عدة شكاوى من أفراد يقطنون في تعز ،عبروا عن

شكواهم بسبب األوضاع الصعبة التي يعانونها نتيجة الستمرار عمليات القصف والقنص
التي تنفذها جماعة الحوثي ،مشيرين إلى أنهم يواجهون صعوبة في الخروج إلى األسواق

من أجل التبضع أو حتى الذهاب إلى المساجد وغيرها.

فقد حول الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي محافظة تعز إلى سجن كبير ،وتقطعت أوصال
المدينة ،حيث تنتشر النقاط المسلحة على مداخل المدينة الخارجية األمر الذي ّأثر على
حركة المدنيين من وإلى خارج المحافظة ،وأثرت تلك التعقيدات على عملية التنقل داخل
وإرهاقا ،خاصة للمرضى وذوي االحتياجات الخاصة ،األمر الذي
ً
المدينة وجعلتها أكثر كلفة

أيضا على أسعار البضائع والمواد األساسية الضرورية للمدنيين ،حيث تحول
ألقى بظالله ً
الطريق الذي كان يستغرق ساعة من المدينة إلى منطقة الحوبات الواقعة تحت سيطرة
مليشيا الحوثي والتي تشمل (خط سير طريق تعز  ،الحوبان شارع جمال ،الضباب ،مفرق جبل

حبشي ،نجد قسيم ،المسراخ ،األقروض  -وهي منطقة حدودية بين المقاومة و الحوثي
 -دمنة خدير ،الحوبان) إلى جانب ( خط سير تعز عدن ،طريق سير عدن إلى وسط المدينة،

الضباب ،مفرق جبل حبشي ،نجد ،قسيم ،البيرين ،النشمة ،التربة ،هيجة العبد سائلة ،هيجة
العبد الصبيحة ،نقطة حديد ،بير أحمد عدن) إلى طريق يستغرق  8ساعات وتكلفة تُ قدر بنحو

اثني عشر ألف ريال يمني.

فبحسب تقديرات مكتب النقل ،فقد تسبب الحصار في ارتفاع التنقل لألشخاص بمقدار

يوميا ،وبسبب
أربعة أضعاف عما كان قبل الحرب ،وبحساب تنقل ما يقارب  100شخص
ً
ارتفاع أجور التنقل بين مديريات المحافظة أو بين المحافظة والمحافظات األخرى ،فقد
أنفق المواطن في تعز ما يقارب 70مليار ريال يمني من ماله الخاص  ،كما فقد ما يقارب
 500ألف ساعة يقضيها في طرق الْ تفافية للوصول إلى غايته.

الصورة منقولة من موقع حروب وخرائط على تويتر
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نماذج
عاما،
الحاج «سعيد على قاسم» ً 80
«أضطر للسفر من تعز إلى صنعاء بشكل مستمر لغرض العالج عند طبيب مشهور حيث أنني
ّ
مريض بالكبد وأتلقى عالجي للسنة الخامسة على التوالي ،أظل أفكر كثيرا بالسفر ومشقة
كثيرا بشكل يزيد مرضي وتعبي معاناة
الطريق واالزدحامات التي نجدها بالطريق ألني أتعب
ً
فوق مرضي الذي أعاني منه «الكبد» حيث أصبحت ال أحتمل ُبعد المسافة من تعز إلى صنعاء،
فجرا حتى ال يكون الطريق مزدحما وال أتأخر في الطريق ومع
كما أنني أسافر في وقت مبكر ً

هذا أصل صنعاء في المساء ،مع بداية سفري في كل مرة أشعر باإلرهاق والتعب بسبب ما

سأالقيه من معاناة في التنقل كما أن الطرق ترابية وجبلية ويكون جسمي يؤلمني بشدة
بشكل ال يحتمل ،حيث أنني كنت قبل الحرب ال أحتمل تعب الطريق مع أن الطريق كان أقصر

من اآلن فكيف سيكون حالي بعد كل هذه المعيقات».

وأضاف « عند وصولي إلى صنعاء أشعر باإلعياء وأجلس في بيتي عدة أيام حتى أتعافى
من تعب ومشقة الطريق وهكذا في كل مرة ،حيث أنني أضطر للذهاب إلى صنعاء لعدم

وجود أطباء بسبب نزوحهم من تعز إلى المحافظات األخرى».

أستاذ شوقي اليوسفي صحفي طريق االقروض الذي يفصل الحوبان عن

المدينة يعد من جرائم الحرب األكثر بشاعة !

قطعت مسافة الـ  5دقائق من الحوبان الى المدينة بخمس ساعات وبحسب عدد كبير من
المسافرين يحتاج  -المنكوب  -في أوقات كثيرة إلى وقت قد يصل إلى  8ساعات وأكثر خاصة

إذا وقع حادث أو تعطلت مركبة ،لم أكن اتخيل الطريق بهذا السوء وبهذا الجحيم ،كتبنا كثيرا

عن طول المسافة بيد أن خوض التجربة كشف لي تفاصيل في غاية البؤس والقرف ،لقد

أدركت وأنا أقطع المسافة في أحد الممرات الضيقة أن خصوم تعز يتكاثرون وأن حصارها ليس

في تضييق الخناق على الناس وحسب وإنما في تحويلهم إلى أدوات صراع .

وعورة الطريق وزحلقتها  ..تضطر الناقالت  -الدينات والشاحنات الكبيرة  -في معظم األوقات
إلى التوقف لخطورة الموقف .وأما ضيق الشوارع في منطقة  -حلق الديك  -بالذات أمر ال

يصدقه عقل ،بالكاد تمر سيارة واحدة بطريق طويل وإذا ظهرت أمامها سيارة أخرى يكون أمام
أصحاب المركبات عدة خيارات :إما أن يعود أحدهم مسافة يصعب تخيلها أو يبتكرون حال في

ذات اللحظة ويقبلون أن يمروا مع حدوث التصاق يسبب أضرارا للسيارات أو أن تتوقف الحركة
إلى ان يأتي الحل من أطراف اخرى ناهيكم عن زحمة الشاحنات فيتكرر التصاق المركبات الكبيرة

ببعضها إلى درجة أن فكها يحتاج إلى وقت طويل.
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ال يمر أحد من هذه الطرق إال ولعن كل من تسبب في هكذا جحيم ألكثر من أربعة ماليين
حول المحافظة إلى مادة إعالمية يراد لها في الظاهر الخير وفي الباطن يحاك ضدها
تعزي ثم ّ

أقسى المؤامرات ،لقد بات من الواضح أن كل طرف يسعى إلى شيطنة اآلخر من خالل تعز

وكأنه مكتوب على هذه المحافظة أن تصبح ورقة رهان طويلة األمد دون النظر إلى حجم

المعاناة التي يعيشها المواطن التعزي .

يكفي أن نقول باختصار إن ضحايا طريق األقروض أشنع من ضحايا الجبهات ،يتشابه الوجع هنا

وهناك مع فارق أن من يقطع المسافة بين تعز والحوبان بهذا النحو من الغثاء يشعر بحسرة

كبيرة كلما تذكر أنه كان بإمكانه أن يصل في غضون دقائق.

ينبغي أال يغلق ملف فتح الممرات اآلمنة ألن ما يحدث في نقيل األقروض وحلق الديك جرائم

ترقى إلى جرائم الحرب بل أكثر من ذلك.
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لماذا طريق الحوبان
تربط طريق الحوبان تعز ببقية المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء بوقت

قياسي حيث ال يفصل تعز عن عدن عن طريق الحوبان سوى ساعتين ونصف بدال من

 10ساعات في الطرق االلتفافية الترابية المرهقة ،وتختصر المسافة إلى صنعاء إلى
 4ساعات بدال من 10

اليوم بعد إغالق الحوثي الطرق الرئيسية المؤدية إلى الشمال الشرقي باتجاه منطقة
الحوبان ،وكذلك الطرق المؤدية إلى الشمال والشمال الغربي والتي تربط مدينة تعز

ببقية اليمن .كانت الرحلة من مدينة تعز إلى منطقة الحوبان تستغرق حوالي  10أو 15
دقيقة قبل  ،2015لكنها تستغرق اآلن من  6إلى  8ساعات .لمغادرة مدينة تعز ُيضطر

المعبد ،وهو التفاف حول المدينة يزيد
السكان إلى سلوك طريق األقروض الجبلي غير
ّ
طوله عن  60كيلومتر .طريق األقروض متعرجة وضيقة ،وفيها الكثير من المنعطفات

الحادة والعديد من نقاط التفتيش الحكومية والحوثية.

في تصريح مايكل َب ْيج ،نائب مديرة الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتش« :القيود

التي فرضها الحوثيون أجبرت المدنيين على استخدام طرق جبلية خطيرة وسيئة ،وهي
تشكل الرابط الوحيد بين السكان المحاصرين في مدينة تعز وبقية العالم .فتح الطرق

الرئيسية سيساعد بشكل كبير في تخفيف معاناة السكان الذين ظلوا في عزلة شبه

تامة سبع سنوات».

إضافة إلى أن الحصار أفقد الكثير من العمال الذين يعملون في مصانع هائل سعيد
الواقعة في منطقة الحوبان أعمالهم أو أجبرهم على نقل أسرهم إلى منطقة الحوبان

في رحلة شاقة تسببت في تفكيك األسر.
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الحركة االقتصادية
يكفل القانون الدولي للمدنيين حرية تنقلهم وسهولة وصول بضائعهم التجارية واألساسية
حتى في أوقات الحرب وهذا ما نص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقواعد الهاي

واتفاقيات جنيف األربعة ،لكن جماعة الحوثي ال زالت تتنكر لهذه المجموعة من الحقوق

قيودا مشددة
وتحرم المواطنين في تعز من وصول البضائع واحتياجاتهم األساسية وتفرض
ً
على دخول وخروج البضائع .فقد تأثرت الحركة التجارية في تعز بسبب الحصار المفروض على

المدينة ،وتسببت في ارتفاع كبير لألسعار تجاوزت قدرة المدنيين الشرائية.

2022
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ولتقريب الصورة بشكل أكبر سنذكر مثال على مقياس أجر نقل الطن من البضائع الذي ُيكلف
حاليا عبر هيجة العبد ،وإذا ما تم نقل البضائع عبر طريق
نحو  45000ريال يمني نحو المدينة ً
كربة الصحى وهو الطريق البديل لهيجة العبد فسيرتفع ثمن النقل إلى  70000ريال يمني

للطن ،بينما لن يزيد ثمن النقل عن  15000ريال يمني إذا ما تم فتح الطرق الرئيسية.

أما أسعار البضائع الوطنية من الحوبان فلقد ارتفع إيجار الطن إلى نحو  20000ريال يمني ،فيما
لن يزيد عن  4000ريال يمني في حال ما تم فتح الطرقات الرئيسية لنقل البضائع .هذا عالوة
على تعرض تلك البضائع للتلف والتهتك والفساد بسبب ُوعورة الطرق الجبلية وطول الطريق

الذي يستمر لعدة أيام أو التقلبات الطقسية كالحوادث والسيول وما إلى ذلك حيث تتعرض

البضائع مثل األجبان والدجاج المجمد واألسماك واأللبان للتلف بسبب تلك العوامل.

ُيشار هنا إلى أن هناك أسباب كثيرة الرتفاع األسعار ،حيث يتحمل النقل عبر هذه الخطوط
تقريبا من المواد
ما نسبته  10إلى  % 15بالنسبة للبضائع المعبأة في كراتين وما نسبته 5%
ً
األساسية «قمح ودقيق وسكر» المعبأة في أكياس ،حيث أن نسبة الزيادة تكون من قيمة
السلع وليس نسبة زيادة من تكلفة النقل ،مع العلم بأن الزيادة وتكاليف النقل المرتفعة من

ميناء عدن يتكبدها أبناء تعز سواء الذين في المدينة أو في الحوبان ،إلى جانب ما يتحمله
القطاع التجاري من ضرر لمنشآته وممتلكاته أو توقف أعماله ،و ما ينعكس بطبيعة الحال على
المواطن ،حيث أدى استمرار الحصار وإطالة أمد الحرب إلى تشكل هذه النتيجة الحتمية من

ارتفاع لألسعار وخسائر اقتصادية وتجارية فادحة شملت عدة مناطق وقطاعات.
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نموذج آخر

تقول إحدى المواطنات لفريق «سام» في شهادته «هنا في وسط مدينة تعز

يعاني المواطن من عدم استقرار أسعار السلعة الغذائية ،كل يوم يختلف السعر
عن سابقه ،كما أن األسعار في ارتفاع مستمر حتى أضحت البضائع ذات قيمة ال

يمكن تحملها» وأضافت « يتم التداول في عملية البيع والشراء بالعملة األجنبية،
تسعير السلع بالعملة السعودية ،ونتيجة لعدم استقرار سعر الصرف
لذا يتم ّ

فمثاًل الدقيق سعره في الصباح
ً
ترتفع األسعار باليوم الواحد ألكثر من سعر واحد.

يختلف عن سعره في المساء ،ولألسف إذا ارتفع سعر الصرف ترتفع أسعار السعر
أما في حال انخفاض سعر الصرف ال تنخفض أسعار السلع ،حيث يبلغ السعر الحالي
للدقيق بحدود  55000ألف ريال يمني تقريبا أي ما نحو  $٥٠التي تعتبر بمبلغ كبير

للمواطن في تعز الذي يعاني من الحصار وعدم استقرار األوضاع األمنية».

وأضافت «عدم استقرار أسعار السلع وأسعار الصرف جعل دخل المواطن هنا أقل

بكثير من احتياجاته ،كل شيء هنا باهض الثمن حتى اإليجارات مرتفعة بشكل ال
يمكن تحمله ،فأنا مثال مستأجرة لشقة عبارة غرفتين ودورة مياه ومطبخ بمبلغ

جدا ومادة
وقدره  95000ألف ريال يمني ،حتى الكهرباء والمياه أسعارها مرتفعة ً
الغاز تكاد أن تكون شبه معدومة ،حيث نجدها بصعوبة وبأسعار مرتفعة حيث تباع

إسطوانة الغاز في السوق السوداء بـ  ٢٠ألف ريال يمني ،لقد أصبح الوضع في تعز

غير مستقر على جميع النواحي».
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تعز خارج حسابات الهدنة
منذ اإلعالن عن التوصل إلى اتفاقية استكهولم في سبتمبر  2018وتعز أحد البنود األساسية

في االتفاق حيث نص البند الثالث من االتفاق على « إعالن تفاهمات حول تعز « ومنذ ذلك

الوقت نُ سيت تعز وتركت لمعاناتها اإلنسانية المتفاقمة ،ففي إبريل  2022أعلن المبعوث
األممي « هانس» عن هدنة بين أطراف الحرب في اليمن نص على « فور دخول الهدنة حيز

التنفيذ سوف يدعو المبعوث الخاص األطراف إلى اجتماع لالتفاق على فتح طرق في تعز
وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين» .فعقد وفدان يمثالن الحكومة الشرعية
وجماعة الحوثي مفاوضات مباشرة في العاصمة األردنية تحت رعاية المبعوث األممي

«هانس» ألجل تنفيذ بند رفع الحصار عن تعز ،إال أن الطرفين لم يتوصال إلى نتيجة؛ حيث يحمل
وفد الحكومة الشرعية جماعة الحوثي مسؤولية فشل التوصل إلى تفاهمات حول رفع الحصار

عن تعز.

مزيدا من
أي حديث عن هدنة في تعز يعني
ً
تقول الناشطة الحقوقية «داليا محمد»« :إن ّ

المجازر والقصف والقنص والرعب ،ألننا أصبحنا نعرف الحوثين عبر تجربتنا معهم في الهدن
السابقة خالل السنوات الماضية ،واألمر نفسه ينعكس على الهدنة األخيرة والتي بدأت من
شهر  ،2022/4والتي باشرها جماعة الحوثي من منتصف ليلة اإلعالن عنها من خالل قصف

الغربية بالضباب واألحياء الشرقية ،إلى جانب سقوط العديد من الجرحى المدنيين نتيجة لقصف

وقنص المنازل واستهداف المدنيين وبشكل خاص النساء واألطفال».

وتابعت الناشطة حديثها «شهد شهر مايو الماضي ،أبرز جريمة من خالل استهداف جماعة
الحوثي ألحد المنازل في قرية السائلة والتي راح ضحيتها طفل وإصابة األب واألم بجروح
وكسور متفاوتة ،وبعدها مجزرة العيد في منطقة الروضة التي راح ضحيتها األطفال ،وإلى
يومنا هذا واالنتهاكات مستمرة والتي كان آخرها الهجوم الذي راح ضحيته  10قتلى من الجيش

إلى جانب الجرحى أثناء صدهم للهجوم الذي هدف إلى غلق شريان المدينة الوحيد ،ومنذ

تاريخ  31سبتمبر /أيلول إلى يومنا هذا والقصف العشوائي واستهداف خط الضباب الذي يعد

مستمرا».
شريان المدينة الوحيد ال يزال
ً
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الهدنة الهشة ...استمرار في االنتهاكات
استمرت انتهاكات جماعة الحوثي على المدنيين في مدينه تعز حيث رصدت المنظمة أكثر من 90
انتهاكً ا خالل الهدنة األممية التي بدأت في شهر أبريل/نيسان الماضي ،حيث قتل  15مدنيا وأصيب 69

آخرون ،اكد وبحسب ارقام المحور تعز التي ارسلت لمنظمة سام عدد الخروقات  ,4370عدد الجرحى
 , 149عدد الشهداء  37شملت الخروقات انتهاكات متعدده شن هجمات  ,قذائف تحليق طيران ,

وطيران مسير,قنص المدنيين شملت مواقع الجيش  ,واألحياء والقرى السكنية خاصة الضباب المنفذ
الجنوبي الغربي للمدينة ،مشيرة إلى أن جماعة الحوثي مسؤولة عن معظم تلك االنتهاكات التي
شملت استخدام األسلحة الثقيلة والقصف العشوائي وفرض الحصار وعمليات القنص المستمرة

منذ عدة أشهر ،مؤكدة على أن جماعة الحوثي من خالل توقيعها على اتفاق الهدنة األممي وتنصلها

الفعلي والميداني منه هدفت منه تحقيق مصالحها عبر االستمرار بانتهاكاتها بالتوازي مع تصريحاتها

بأنها تطبق شروط اتفاق الهدنة دون أي عوائق.

90

69

مقتل

أكثر من  90انتهاكً ا خالل الهدنة
األممية

4,370

اكد وبحسب ارقام المحور تعز

التي ارسلت لمنظمة سام عدد
الخروقات 4،370

15

مدني

مقتل

37
شهيد

مصاب

149
جريح

شملت الخروقات انتهاكات متعدده شن هجمات  ,قذائف تحليق طيران ,وطيران

مسير,قنص المدنيين شملت مواقع الجيش  ,واألحياء والقرى السكنية خاصة الضباب
المنفذ الجنوبي الغربي للمدينة
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تقول السيدة «فاطمة إبراهيم» في شهادتها لفريق «سام» بتاريخ  21أغسطس /آب الحالي

«خرج ابني جهاد ليرعي األغنام مثل كل يوم العصر ويعود وقت المغرب ،إال هذا اليوم خرج
إلى الوادي يرعى األغنام وأثناء جلوسه جوار األغنام أصابته طلقة قناص من قبل مسلحي
جماعة الحوثي المتمركزين عند تلة القرن ،حيث أصابت الرصاصة يده اليمنى وشظايا متفرقة».
وأضافت «كنت وقت اإلصابة متواجدة داخل البيت سمعت صراخ أوالد القرية بأن القناص قتل

ابني جهاد فخرجت مسرعة لمحاولة رؤيته وإسعافه إال أن قناصي الحوثي قاموا بتوجيه نيران

أسلحتهم علينا وبعد عدة محاوالت استطعنا إسعافه بصعوبة وتم نقله على متن دراجة نارية

إلى مستشفى الثورة وبعدها إلى مستشفى الصفوة والحمد لله تحسنت حالة ابني».

واختتمت «فاطمة» شهادتها بقولها « قناص الحوثي ال يرحم أهالي القرية حتى األغنام واألبقار
يوميا بإطالق النار واستهداف للنساء واألطفال وكبار السن فهم ال يفرقون بين
حيث يقوم
ً

أحد ،ال نعلم أين الهدنة التي يتحدثون عنها والقتل أمامنا».

عاما ،فقد قال في شهادته لفريق سام « لقد سقطت قذيفة
أما «العاقل فيصل أحمد» ً 50

هاون أطلقتها جماعة الحوثي بجوار منزل (هاشم محمد علي) في قرية السائلة منطقة

الضباب ،حيث تطايرت عدة شظايا من تلك القذيفة أثناء تواجدهم جوار المنزل قبل المغرب

ونتج عنها مقتل الطفل (محمود هاشم) بشظايا تلك القذيفة التي أصابته في الصدر والفخذ
األيسر ،كما نتج عن تلك القذيفة إصابة (هاشم علي) بشظايا في الصدر واليد اليمنى وكذلك

زوجته سعاد».

جدا من مسكني،
وأضاف « لقد كنت أجلس في المنزل عندما سمعت صوت انفجار قوي قريب ً

خرجت مباشرة إلى مكان االنفجار فوجدت عدة جرحى وقمنا بإسعافهم ونقلهم إلى مستشفى
الثورة العام في تعز بعدما تجمع أهالي القرية بعد حصول االنفجار» .واختتم حديثه بقوله «هل
هذه هي الهدنة األممية؟ ما ذنب هؤالء األبرياء؟ ما ذنبهم تقتلهم مليشيات الحوثي في

منازلهم دون ذنب غير أنهم مدنيون آمنون؟».

عاما ،فقد قال في شهادته « كنا جالسين في البيت داخل الغرفة
أما «وليد عبد الباري» ً 41

جدا عندنا داخل البيت ،حتى تبين لنا بأن
أنا وأوالدي وزوجتي عند سماعنا لصوت انفجار قوي ً
قذيفة هاون سقطت داخل البيت وأحدثت فتحة بسقف الصالة ودورة المياه وكان مصدر

القذيفة مليشيات الحوثي المتواجدة في الربيعي حذران ،والحمد لله ال توجد إصابات سوى

أضرار مادية بالبيت».

وأضاف « أدى الصوت القوي إلى إصابة األطفال بخوف شديد بسبب قوة االنفجار ،أما عن
الهدنة فال نراها تُ طبق على أرض الواقع ،نحن في قرية الصياحي منطقة الضباب كل يوم نعاني

من القصف على منازلنا والحقول الزراعية ،حيث يكاد القصف ال يتوقف ،أما الهدنة فال نعرف

عنها إال ما نسمعه في القنوات اإلخبارية».

18

منظمة سام للحقوق والحريات

2022

الهدنة الهشة

اتهامات متبادلة
تتبادل األطراف الملتزمة بالهدنة االتهامات حول انتهاكات يمارسها الطرف اآلخر ،حيث نشر

المركز اإلعالمي لمحور تعز على صفحته أكثر من تقرير تتهم الحكومة اليمنية فيها جماعة
الحوثي بعدم االلتزام بالهدنة التي من المفترض أن تساهم في إعادة فتح الطرق المؤدية
إلى مدينة تعز المحاصرة ،مؤكدة أن الجماعة تتنصل من التزاماتها .عبدالباسط البرح المتحث
الرسمي باسم محور تعز قال لمنظمة سام « لم نشعر كعسكريين أو يشعر المواطنين المدنيين

في تعز بأن هناك هدنة على االطالق  ,كل األعمال القتالية العدائية للمليشيات الحوث/

ايرانية مستمرة بل زادت وتيرتها في بعض الجبهات وبعض األوقات

شالل الدم الزال كما هو كما تالحظ القتلى والجرحى واألسرى والمختطفين  ..ومعظمهم

مدنيين وأطفال ونساء.الحصار الجائر والمطبق وإغالق جميع المعابر والمنافذ ومنع حرية
الحركة أو تنقل المواطنين والبضائع والمساعدات اإلنسانية من والى المدينة تعز كما هو ..

بل شهد المنفذ الجزئي الوحيد وشريان حياة المدنيين بتعز الجنوبي الغربي ( الضباب ) عمليات

هجومية عنيفة ومستمرة وبمختلف األسلحة أكثر من أي وقت مضى من قبل مليشيات

2022
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الحوثي بهدف إغالقه والسيطرة عليه ولو ناريا الحكام الحصار المطبق من أي منفذ مهما كان
وهذا دليل على عدوانيتها وعدم جنوحها للسالم إال كمناورات إعالمية وسياسية ولالستفادة

من الهدنة عسكريا وترتيب أوضاعها لخوض الحرب من جديد

قناعة الكثير عسكريين ومدنيين أن الهدنة هي هدية المليشيات ال أكثر ولم يستفد منها
المواطن شيئا يذكر ولم تؤد إلى تخفيف حدة التوتر أو على األقل في عدم تصعيد األعمال

العدائية والقتالية وحتى من هم تحت قبضة المليشيات لم يستفيدوا من الهدنة ال في صرف
المرتبات وال في وجود المشتقات فظلت السوق السوداء رغم دخول السفن وحتى في
الجوازات والسفر لم يكن لعموم المواطنين بل لمعينين واالغراض أخرى واستمر التحشيد

والتجنيد حتى لالطفال واالستعراضات العسكرية باألسلحة بما فيها االستراتيجية وبالعناصر

القتالية والقوى البشرية بمختلف صنوف القوات حتى في الحديدة أمام بعثة المراقبة األممية

والجديد في هدنة المرة األخيرة هو وصول خبراء لصيانة الطيران والتحليق والتهديد بها
للمواطنين ،وتطوير المسيرات وإقامة ورش لذلك ...وهذا أخطر ما يمكن تصوره !.فماذا بقي

للهدنة من فائدة أو اعتبار ,وأين هي هذه الهدنة التي نسمعها وال نجد لها أثرا في الواقع

المعاش أو في الميدان من ناحية اخري قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في
مقرا لها ،تدعم أي تحرك لتمديد
مؤتمر صحافي في عمان :إن حكومته التي تتخذ من عدن
ً
الهدنة التي توسطت فيها األمم المتحدة وجرى تمديدها شهرين آخرين طالما سيقود التفاق

سالم دائم.

من جانبها اتهمت جماعة الحوثي ،الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية،
بخرق الهدنة اإلنسانية والعسكرية في اليمن .وقالت في بيان لها في  16اغسطس الماضي،

أن القوات الحكومية وقوات تحالف دعم الشرعية ،ارتكبت  172خرقاً للهدنة خالل الـ  24ساعة

الماضية.
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انقسام المدينة وتشتت األسر
تنص اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب تفادي تفريق أفراد العائلة الواحدة ،قدر اإلمكان ،في سياق
ّ

ويتضمن التعليق على القاعدة  131المتعلقة
نقل أو إجالء المدنيين على يد سلطة االحتالل.
ّ

بمعاملة األشخاص النازحين ممارسة تشترط احترام وحدة العائلة بشكل عام ،ودون حصره بالنزوح.

لم شمل العائالت المشتتة .كما
وباإلضافة إلى ذلك هناك ممارسة هامة تتعلق بواجب تسهيل ّ

لم شمل العائالت
ينص البروتوكوالن اإلضافيان األول والثاني على واجب أطراف النزاع في تسهيل ّ
ّ
جراء نزاع مسلح.
المشتتة من ّ

لقد ّأملت األسر المشتتة بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية

عاما ،في حديثه لفريق سام «لقد نزحت
لم الشمل .فمن جانبه قال «محمد الفقيه» ً 38
أن ُيعاد ّ
من الحوبان بداية الحرب عام  ،2015وللعام الثامن ال أستطيع زيارة أهلي الذين يسكنون في
الشق اآلخر لمدينة تعز الحوبان نتيجة للحصار الخانق الذي تفرضه جماعة الحوثي المسلحة على

المدنيين في مدينة تعز» .وأضاف «لقد استبشرنا خيرا من الهدنة وفرحت كثيرا على أساس بأن
الطرق والمعابر التي تفصلنا عن الحوبان بعض دقائق فقط سيتم فتحها ،ولكن لم يتم تنفيذ هذا

االتفاق».

وأشار في حديثه « وعلى الرغم من بدء سريان الهدنة لكن لألسف ما زلت أعاني من صعوبة في

زيارة أهلي وعائلتي ،وآلية التواصل الوحيدة األن مقتصرة على االتصال عبر الهاتف فقط بالرغم من
قرب المسافة من هذا المنفذ الذي أعيش قربه ،حيث أنني في حال رغبتي لزيارة أهلي في الشق

اآلخر من تعز سأحتاج إلى قطع مسافة  8ساعات بعدما كانت تستغرق الطريق  5دقائق بفعل

حواجز وحصار جماعة الحوثي».

واختتم حديثه بقوله «أطالب األمم المتحدة ومبعوث مكتب األمين العام بالضغط على جماعة

الحوثي لتنفيذ االتفاق وفتح الطرق الرئيسية لكي َي ْسهل على المدنيين التنقل وزيارة األقارب».
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مفاوضات ماراثونية
في  27مايو  2022أصدر رئيس الفريق المفاوض عن الحكومة الشرعية/

عبدالكريم شيبان بيانا جاء فيه «وبعد يومين من النقاشات الشاقة في

الصباح والمساء مع الحوثيين ومحاولة إقناعهم بكافة الوسائل المنطقية

والموضوعية لم يستجيبوا أبداً  ،وكل ما اقترحه الحوثيون هو عبارة عن

معداً لمرور الحمير والجمال وال يمكن أن تمر
ممر جبلي حميري قديم كان
ّ

فيه سيارة نتيجة ضيقه ووعورته وطوله ،وهو معبر يبعد عن المدينة 30

كيلومترا ،يبدأ من منطقة الزيلعي ثم يمر عبر قرية أبعر وقرية الصرمين
ويصل إلى أسفل جبل صبر في منطقة صالة ،وهذا المعبر ال يرفع المعاناة

عن الناس ولو بنسبة  10بالمائة ،ولألسف اعتبره رئيس وفد جماعة الحوثي
أنه هدية منهم ألبناء مدينة تعز» .وحمل جماعة الحوثي مسؤولية الفشل
« لذلك فهناك تعنت واضح ومماطلة وعدم جدية وعدم استجابة لرفع
المعاناة عن  5مليون إنسان من أبناء محافظة تعز ،وإذا لم يستجيبوا لفتح

الطرقات والخطوط الرسمية المعروفة التي تربط تعز ببقية المحافظات

مساء سنضطر للتوقف عن النقاش والحوار ،ونعلن ذلك
اليوم الجمعة
ً
للرأي العام المحلي والدولي عن حقيقة تعنت الحوثيين وعدم استجابتهم
للمطالبات المحلية واإلقليمية واألممية برفع الحصار وفتح الطرقات

وفك القيود عن المحاصرين داخل محافظة تعز».
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«االتحاد األوربي دعا األطراف خاصة الحوثيين إلى مواصلة االنخراط بشكل بنَّ اء

مع المبعوث الخاص لألمم المتحدة غروندبرغ ومقترحاته فيما يتعلق بإعادة فتح

الطرق خصوصا حول تعز».

المبعوث االمريكي لنيدركينغ في مقابلة متلفزة طالب جماعة الحوثي إلى
ضرورة رفع الحصار عن مدينة تعز التي تحاصرها الجماعة منذ  8سنوات .وأكد أن

بالده تسعى للوصول إلى هدنة دائمة في اليمن تفضي إلى حل سياسي لألزمة،

مشددا على أهمية تنفيذ بنود الهدنة األممية وتوسيع فوائدها .ولفت إلى أن
الهدنة ال تزال هشة.

في مقابل هذه الجهود الخجولة جاء رد جماعة الحوثي من خالل استعراض قواتها

العسكرية في كل من مدينتي صنعاء والحديدة ففي  16سبتمبر استعرضت
جماعة الحوثي بعرض عسكري كبير في صنعاء بما سمته يوم الثورة الفتية ،وهي

فرص اختراق اليمن تتضاءل كلما
ُ
رسائل تؤكّ ـد لتحالف العدوان ورعاته الدوليين أن َ
مر يوم من َأ َّيـام العدوان والحصار ،فيما أشار الرئيس المشاط إلى أن األجهزة
األمنية بمختلف تشكيالتها باتت اليوم سياجاً قوياً لخدمة الشعب والحفاظ على

ومخططات ومؤامرات العدوان.
ّ
حقوقه وحمايته من الجريمة

المسؤول العسكري المفاوض بشأن فتح الطرق بين المحافظات التابع لجماعة
الحوثي يحيى عبدالله الرزامي أكد على رفض فتح طريق الحوبان لما سماه
«إجراءات احترازية وتدابير تضمن عدم تفجير أي طرف الوضع عسكرياً من جديد

في هذه المنطقة الحساسة» .وبتاريخ  29أغسطس/آب 2022أصدرت 16
منظمة لحقوق اإلنسان بيانا طالبت قوات جماعة الحوثي ،فتح الطرق الحيوية
في تعز ،ثالث أكبر مدينة في اليمن ،وأن تعيد حرية التنقل لجميع المدنيين ،لمنع

المزيد من التدهور في األزمة اإلنسانية الخطيرة أصال في تعز.
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متطلبات نجاح الهدنة
الموقعة  -ومدتها شهرين  -بين الحوثيين والتحالف
هذا وقد كانت الهدنة ُ
العسكري بقيادة السعودية ،قد دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل،

وصمدت بدرجة كبيرة ،فيما سعت األمم المتحدة إلى تمديدها ،خاصة

مع انتهائها في نهاية شهر يونيو /حزيران وتسجيل عشرات الخروقات
واالنتهاكات ،قبل أن يعلن المبعوث األممي تجديدها لمدة شهرين

إضافيين وبعدها تم تجديدها للمرة الثالثة.

حيث تعيش الهدنة اليمنية الهشة ،التي تم تمديدها لثالث مرة بتاريخ

 2أغسطس /آب الحالي ،لمدة شهرين ،حالة من الركود والتعثر في أحد

ملفاتها األساسية ،إذ توقف تطبيق بنودها عند فتح الطرقات في مدينة
تعز ،وهو البند الذي يقع تطبيقه على عاتق جماعة الحوثيين ،التي تفرض

حصاراً على المدينة منذ ست سنوات.

ويستمر ّ
تعثر تطبيق بنود الهدنة على الرغم من أن موافقة األطراف
بناء على االلتزام بتطبيق هذه البنود ،باإلضافة
اليمنية على تمديدها كان ً

موسع جديد.
للتفاوض على اتفاق هدنة
ّ

حيث ّ
وثقت المنظمة الحقوقية رصدها لعدة انتهاكات غير مبررة من قبل

عدة أطراف عسكرية وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي استهدفت

األحياء السكنية والتجمعات المدنية بالقصف المدفعي والصاروخي
إلى جانب عمليات االعتقال التعسفي واالختطاف خارج إطار القانون

وعمليات القنص ،مؤكدة على أن تلك العمليات استهدفت مدنيين ُعزّ ال
بينهم نساء وأطفال.
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متطلبات الهدنة
عاتق جار الله رئيس مركز المخا للدراسات يقول لسام عن متطلبات الهدنة «

أعتقد أن النظر إلى الحالة اليمنية من نافذة معالجة اآلثار اإلنسانية للحرب في
اليمن لن توقف دوامة الحرب ولن تبني سالم في اليمن وهي مجاالت إغاثية

إسعافية مؤقتة ،حتى الهدنة ذاتها لو استمرت فهي تعد ترحيال للصراعات فقط
لكنها ال تبني سالما دائما ،وبالتالي أعتقد أنه من المهم أن يقف المجتمع الدولي
بشكل جاد على الحالة اليمنية لمعالجة أسباب الحرب ورعاية حوار جاد يحفظ للجميع
مساحة من التمثيل والحضور ،ومدخل هذا الحل هو ضمان حرية الرأي ووقف

وصوال إلى إنهائها.
انتهاكات حقوق اإلنسان والتخفيف من التدخالت الدولية
ً

ويضيف « لكن إذا ما تحدثنا عن الهدنة والعمل اإلغاثي كحالة طارئة فينبغي

األخذ بعين االعتبار للشروط التالية :معاقبة المخالف بشكل حاسم وفوري حتى
ال تتسع الخروقات .معالجة الحاالت العاجلة وفق جدول زمني محدد يضم العدل
والبعد عن االنتقائية ،إشراك مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان اليمنية

والوسائل اإلعالمية والمشاهير والمؤثرين في دعم الهدنة ودعم المبادرات

اإلنسانية والتنموية في مناطق الصراع الحرجة وتحقيق إنجازات حقيقية في ملف
إطالق سجناء الرأي ،وال يجب التوقف كثيرا عند الهدنة ما لم يتم التقدم في

الملف االقتصادي والحريات وحقوق اإلنسان والحوار السياسي في نفس الوقت

حتى ولو كان في مستويات دنيا

االكاديمي عبد الباقي شمسان دكتور علم االجتماع السياسي يقول « :أعتقد أن
حصار تعز يدخل في إطار استراتيجي سواء للتحالف أو الحوثي ألسباب جيوسياسية،
فهذه المدينة لها ثقل ديمغرافي فعدد سكانها  5ماليين ،وهذا الكثافة الهائلة

تعد أغلبها حامال جماهيريا لمخرجات الحوار وللدولة الموحدة وداعمة للسلطة

الشرعية ،فتحريرها سيؤدي إلى تغيير في الخطط واالستراتيجيات في الجغرافية
اليمنية» ،ويضيف «فالمدينة لها امتداد جغرافي واجتماعي ووطني مع المحافظات

الجنوبية ،ومواطنوها منتشرون في كل الديمغرافيا اليمنية ،ويتميزون بالمهارة
العالية وانتشارهم في المؤسسات اإلدارية والمهنية والتعليمية والطبية ،ولذا
سنجد أن دولتي التحالف توقفت عند الخط تسعين عند تحرير المناطق الجنوبية من

الحوثي وصالح ،وكأنها تريد أن توجد فاصال بين المحافظات الشمالية والجنوبية،
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وهذا التوقف يعطي تفسيرا لعدم تحرير المدينة رغم أن هذا ممكن « ويرى
األكاديمي «إن زرع المدينة بجماعات مدخلية مثل جماعة أبي العباس التي
أسست أصال لمواجهة ما يسمى جماعة اإلسالم السياسي ،مثل التجمع

اليمني لإلصالح وتكون ذراعا إماراتيا في العمق التعزي .والتحالف ساهم في
حصار المدينة بعدم تحريرها رغم وجود قوة عسكرية في المدينة وقادرة على

تحرير المدينة متى ما ُم ّدت بالدعم العسكري ولكن ألسباب سياسية توقف
هذا الدعم ،إضافة إلى إنشاء ما يسمي بقوات الجمهورية في المناطق

الساحلية لتأمين المالحة ومحاصرتها في حال سيطر عليها فصيل غير موالي
لهم ،وبالتالي فإن التحالف يتحمل جزءا من مسؤولية الحصار لعدم تحريرها
ورغم أنها أصبحت مرهقة جدا .وبالتالي نحصر مطالب المواطن في األمور

الحياتية ،مع العلم أن تفريغ المحافظات المناطق الجنوبية من أبناء تعز زاد من

معاناة المواطنين الحياتية «

من ناحية ثانية يقول شمسان «أما حصار الحوثي فيأتي في سياق رفض
المحافظة للمشروع اإلمامي «الحوثي» القائم على التفويض اإللهي،
فالمحافظة تشكل خطرا عليهم .والحوثيون يدركون جيدا أن التحالف ال يريد
تحرير المدينة فعمل على إحكام الحصار إلبطال الثقل الديمغرافي ،كما أن
المجتمع الدولي والدول المهيمنة على صناعة القرار الدولي كانوا متواطئين

ألنهم يريدون الحفاظ على الحوثي إلقامة توازن وإلعادة ترتيبهم في إطار
مشروع الشرق األوسط على غرار ما حدث في العراق ،حيث إن الدول لم

تتحدث عن رفع الحصار بل عن رفع ممرات فقط ،مما يعني بقاء جماعة
الحوثي على تخوم تعز بحيث تكون قادرة على إعادة الحصار من جديد في أي
وقت ،وهذا يتنافى مع المرجعيات الثالث خاصة القرار  .2216إذن هي هدنة

ليحتفظ كل طرف على قوته وتواجده في الجغرافيا تمهيدا لحل توافقي

ال يوفر السالم الحقيقي بل يحقق السالم في ظل دولة رخوة وسيادة غير

متماسكة ويظل المجتمع رهين الدول اإلقليمية لفترات طويلة .الحل الواضح

يقوم على المرجعيات الثالث وإنهاء االنقالب في صنعاء وعدن»
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الصحفي عبدالرقيب الجبيحي « الحقيقة أن

اقترحت أن نقوم بمسيرة وأكون في مقدمتها

العربي وغيره في استمرار حصار تعز وتجاهل

أن له ثمنا ،مع االستعداد العسكري وتطهير

هناك تعمدا أو شبه تعمد من قبل التحالف
توفير الضروريات لها وصوال إلى إذاللها بصورة

متعمدة يساعدهم في ذلك جحم التنازالت

من قبل الشرعية بموافقتها على الهدنة
األولى والثانية دون موافقة الحوثي رغم

استفادتهم وحدهم من تلك الشروط ،وعدم

موافقتهم على تلك الشروط بكل صلف،
وحتى ولو أن موافقة «الشرعية» قد يكون
الجانب اإلنساني هو الدافع للموافقة بالدرجة
األولى إال أن ذلك ُيفسر من قبل الحوثي وإيران

بأنه ضعف وقبول إمالءات على حساب حصار

تعز .شخصيا ال أستبعد وجود توافق خليجي
إيراني وبضغوط أمريكية على تنفيذ متطلبات
الحوثي وعدم االهتمام بحصار تعز ،ألن حصار

تعز ال يعني فقط تحرير تعز وإنما يعني أيضا
تحرير بقية المحافظات ،كون تعز تُ عد القدوة

والقادرة على إطالق شرارة الثورة الشعبية
والتحرر من النظام الملكي والدكتاتوري،
واألهم أن تعز ستكون هي القادرة على البناء

وإعادة اإلعمار والتوجه نحو مزيد من التطور
الثقافي واالقتصادي وهي عوامل ال ترغب
بها دول التحالف التي ترغب أن تخرج اليمن من
الحرب وهي في حالة ارتهان لفترة طويلة ،كما

ولو قتلت ألجل فك الحصار ،ففك الحصار البد
الطريق من األلغام ،وقد وجدت ردا عنيفا من
القيادات العسكرية بسبب هذا االقتراح في
حين كن هناك تفاعل من المدنيين ،فبعض
القيادات العسكرية واألمنية غير راغبة بفتح

الحصار ألسباب تخصهم ،وأعتقد أن الهدنة

القائمة على أسس إنسانية متبادلة من

الطرفين هي التي قام المبعوث بصياغتها
وأعلنت وقبلت بها الحكومة الشرعية وقبل
الحوثي فقط ما يهمه ،وأعتقد هناك صعوبة

في تنفيذ الهدنة على األرض مادام المبعوثون
األمميون ينفذون رغبات الحوثي ،ولذا فان ما
ينفذ على االرض هو ما قبلت به الشرعية رغم
ضآلته ،البد من تحرير الشرعية من الضغوط

التي تدفعها لتقديم التنازالت ،إضافة إلى

تغيير بعض قيادات السلطة المحلية في
محافظة تعز وتسليح الجيش الشرعي
والمقاومة الشعبية وتوفير أهم المقومات
الضرورية فهذا هو الكفيل بتنفيذ كافة بنود

الهدنة على األرض ،مالم يقم المجتمع المدني

بالمهمة في توعية المواطنين بأهمية فك

الحصار والبد من التضحية ألجل ذلك.

تتحمل السلطة األمنية والعسكرية في تعز
جانبا من المسؤولية في الحصار الذي تعاني

منه تعز ،أدبيا وأخالقيا ،ولو وجدت القوة بحق
لقام عشرات من أبناء تعز بمسيرات ارتجالية
إلى منطقة الحوبان التي ال تبعد عن شوارع

المدينة سوى  5كيلو متر وكنت شخصيا قد
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مطالبات
تُ ؤكد «سام»
على المجتمع الدولي التعامل بجدية مع الهدنه في اليمن من خالل تشكيل لجنة رقابة
تمهيدا للخروج بحل نهائي يضمن إنهاء حالة الصراع
تشرف عليها دول محايدة ،كخطوة أولى
ً

المستمرة وضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في حكم ديمقراطي إلى جانب توفير

الحقوق األساسية التي كفلها لهم القانون الدولي

رفع الحصار الفوري عن مدينة تعز  ,والزام جماعة الحوثي بوقف كافة

هجماتها ضد المدنيات

على أن جميع األطراف العسكرية والسياسية وفي مقدمتها جماعة الحوثي ،إلى جانب دولتي

جانبا وااللتفات إلى معاناة المدنيين اليمنيين
اإلمارات والسعودية ،مطالبون بوضع أي خالفات ً
الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات ،مشيرة إلى أن الحالة االقتصادية والسياسية والحقوقية

في البالد وصلت إلى أدنى مستوياتها على المستوى الدولي وأن جميع األطراف ملزمون

بالخروج بحل يضمن حماية المدنيين وحقوقهم.

قيام المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف
الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات

االنتهاكات المتكررة على يد كافة األطراف.
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تقرير يتناول تحديات الهدنة في اليمن
وأسباب عجزها عن فك حصار تعز
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