
 

 

 اليمن.. مأساة إنسانية تتوارى خمف مصالح السياسة وغبار الحرب

 إعداد مجموعة من باحثي المركز

 مدخل تأسيسي:

وسط ِخَضمِّ التصريحات والمواقف السياسية، وأناقة قاعات االجتماعات، واألضواء 
تنقل الممونة المبيرة لممقاتالت وشاشات الرادار، و"فالشات" كاميرات التصوير الكبيرة، التي 

أدق تفاصيل ابتسامة ىذا المسؤول أو ذاك؛ ال ينبغي أن ننسى أن ىناك عشرين مميون 
حتماالت مواجية الماليين منيم اللخطر المجاعة، وال يجدون الدواء، مع  يمني معرضون

 في أية لحظة.المحتَّم لموت ا

كاد أن يكون بشكل يوالمتابع لألرقام والحقائق والصور الواردة من اليمن، والتي تبثيا 
ا، األمم االمتحدة ووكاالت اإلغاثة، عن الوضع ىناك؛ يجد أن ىناك اضطراًدا مخيًفا في يومي  

 ستيفنفي األمم المتحدة،  اإلنسانية األنشطة سؤولمتفاقم األزمات اإلنسانية، بشكل دعا 
، متفوًقا "العالم في األضخم اإلنسانية األزمة"بأنو  اليمن في الوضع، إألى أن يصف أوبراين

 منذ ما يزيد عمى ستة أعوام. بذلك عمى أوضاع السوريين، الذين تجتاح الحرب بالدىم

 األمين إيجالند، يانفي ىذا الصدد،  قاليا لمغاية،وُمعبَِّرة  الفتة عبارة إلى ىنا ونشير
 لمشؤون المتحدة األمم مستشار منصب يشغل كان والذي السويدي، الالجئين لمجمس العام

 الموت مصيرك فسيكون القنابل؛ تقتمك لم إذا" اليمن في إنك م،6102 العام في اإلنسانية،
 ".كبيًرا تيديًدا اليوم أصبحت التي بالمجاعة، المؤلم البطيء



 

 

 طبيعة بحكم - اليمن يزال وال كان حيث فحسب؛ اليمنيين عمى الحرب تبعات تقتصر ولم
 تعاني التي األخرى، الدول بعض من المجوء وجيات أىم أحد - والمضياف التكافمي شعبو
ريترياوالسودان  الصومال مثل مزمنة، أزمات ثيوبيا وا   .وا 

 من قصف في يمني، ومواطن صومالي ا الجًئا 26 ُقِتل مارس، من الثاني النصف ففي
طالق لمتحالف، تابعة حربية سفينة  ىجوم في أمريكية،" أباتشي" ىميكوبتر طائرة من نار وا 
 .لميمن الشرقي الجنوبي الساحل ُقبالة يستقمونو، كانوا قارب عمى

عمى اليمن فحسب؛ حيث امتدت إلى المساس بقضية  آثارىا في تقتصر لم الحرب أن أي
 أخرى من األولويات الراىنة عمى أجندة المجتمع الدولي، وىي اليجرة والمجوء.

في وقتنا الراىن،  المجاعة تيددىافي العالم  دول أربع بين من اليمن عد  يُ في السياق، و 
 .ونيجيريا السودان وجنوب الصومالبجانب كلٍّ من 

الذي تقوده الرياض عمى ىذا ىو الوجو الحقيقي لمحرب الحالية التي يشنيا التحالف 
اليمن، وليس ما يبدو منيا أمام شاشات الفضائيات؛ حيث المعاناة عمى األرض أكبر من أن 

رة! توصف، أو أن ُتجَمع في  ممفات وتقارير مصوَّ

ولذلك؛ فإن ىذا التقرير الذي يحاول أن ينقل جانًبا من صورة األوضاع اإلنسانية الراىنة 
التي تتسع لكي تشمل أن يقدم كامل الصورة  –بالتأكيد  –عمى األرض في اليمن؛ لن يمكنو 

 مساحة وطن من أجمل أوطان العرب، وكان ُيمقَّب يوًما بـ"السعيد"!

 



 

 

 :الحرب عمى اليمن.. الحقيقة في أرقام أواًل:

 المنظمات من العديد أصدرت اليمن، الحرب في لبدء الثانية الذكرى حمول بمناسبة
، والتي اليمن عمى الحرب آثار حول التقارير من حزمة المتحدة، األمم رأسيا وعمى الدولية،

صابة عدد غير  06إلى  01بين أدت في آثارىا المباشرة، إلى مقتل ما  ألف مواطن، وا 
ن كان ال يقل عن أربعين ألف مواطن يمني  .محدد، وا 

عوامل أساسية  ستةوفي البداية، يمكن رصد أىم عقبات العمل اإلغاثي في اليمن، في 
 عمال حركة دقيِّ تمعب أدواًرا مزدوجة،؛ تفاقم األزمة، من جانب، وُتعطِّل أنشطة اإلغاثة، وتُ 

 ، من جانب آخر، وىي:اإلنسانية اإلغاثة

 ل، بحسب التوصيف الدقيق من جانب األمم المتحدة.التموي "انعدام" .0

استمرار الحرب، بما يمنع نيوض نشاط إغاثي مستمر وقادر عمى الوفاء باحتياجات  .6
 .، ويشمل ذلك أعمال القصف والقتال، وكذلك الحصاراليمنيين

تدمير الُبنى التحتية، والسيما الطرق وخطوط المياه النظيفة والصرف الصحي،  .3
 والمرافق العامة بشكل عام.

. االنقسام الداخمي، والذي يمنع األطراف اليمنيين من توحيد الجيود في مجال إغاثة 2
 السكان، وكذلك منع كل طرف من ىذه األطراف لقوافل اإلغاثة من دخول مناطقيا.



 

 

األطر الرسمية، في ظل انقسام السمطة في اليمن بين حكومَتْين، أحداىا تعمل  . غياب5
من عدن، ومن دون كثير فاعمية، واألخرى في صنعاء، وال توجد تحت أيدييا الموارد الكافية 

 لكي تتحرك في ىذا االتجاه.

ة منو، . الضعف الكبير في قدرة المجتمع المدني اليمني عمى الوفاء باألدوار المنتَظرَ 2
سواء لجية التمويل، أو نقص الكفاءات البشرية في المجاالت المتخصصة؛ أطباء، معممون، 

 سائقون.. إلخ، أو ضعف قدراتيا اإلدارية والسياسية عمى الحشد والحركة.

 لحقوق المتحدة األمم مكتب نشرىا التي تمك ،الحرب آثار عن المعبِّرة األرقام بين ومن
 حوالي مقتل إلى تقود الحرب إن فييا وقال الماضي، مارس من والعشرين الرابع يوم اإلنسان،

 أطراف من العسكريين من بالضحايا الخاصة األرقام وضع دون من - شيري ا مدني 011
 الموالية أو ىادي، منصور ربو عبد لمرئيس الموالية القوات من سواء المختمفة، الحرب
 .العام الشعبي المؤتمر وحزب الحوثي،" اهلل أنصار" جماعة لتحالف

 القصف وأعمال الجوية الضربات بسبب يسقطون المدنيين الضحايا أغمب إن قال المكتب
 .السعودية العربية المممكة تقوده الذي التحالف قوات بيا تقوم التي

 الثانية الذكرى في تقريًرا بدوره أصدر ،"اليونيسيف" لمطفولة المتحدة األمم صندوق
 ،"تفادييا يمكن كان" ألسباب م،6102 العام في ماتوا يمني ألف 23 حوالي إن قال لمحرب،

 .التغذية سوء أىميا من

البالغ عددىا  اليمن محافظات ثمُ ثُ كما صدرت تقارير عن األمم المتحدة، أوضحت أن 
؛ حيث أعمنتيا األمم ضمن حالة الطوارئ من الدرجة الرابعة، المجاعة اشف عمىمحافظة،  66



 

 

يعانون من الجوع، وسط  سكانال منوأن ستين بالمائة  ،درجة من إعالن المجاعة أي أقل
 .تشيد أعمال قصف وعمميات عسكرية التي المناطق منحركة نزوح داخمية واسعة النطاق 

وىذه األرقام، تقول بأن كل ما تقوم بو المنظمات اإلغاثية، بما فيما برنامج األغذية 
 01اليمنيين الذين يعانون، وتتراوح أعدادىم بين بُثُمث احتياجات العالمي، ال يمكنيا أن تفي 

ميون نسمة، ومن بين ىؤالء المنكوبين م 61مميوًنا من سكان البالد البالغين حوالي  61إلى 
 ما يزيد عمى مميوَنْي طفل.

، وحتى ىؤالء ال يتمقون اشيري   نسمة ماليين سبعةإال لحوالي  الغذاء يوفرفالبرنامج ال 
نما الحد األدنى الذي يضمن بقاءىم عمى قيد الحياة.ح  صًصا غذائية كاممة، وا 

 زيادةوبشكل عام؛ فإن الحرب أخمَّت باألمن الغذائي لحوالي ستين بالمائة من السكان، ب
 م، بحسب برنامج األغذية العالمي.6102الماضي،  العام عن عشرين بالمائة

حيث تشمل كذلك قطاع الخدمات الطبية، عند مستوى الغذاء فحسب؛ وال تقف األزمة 
 والمرافق العامة بشكل عام.

فقادت الحرب إلى تدمير كبير في الُبنى التحتية، بما في ذلك الطرق وخطوط إيصال مياه 
الشرب النقية، باإلضافة إلى عدم توافر الصرف الصحي، مما قاد إلى ظيور وباء الكوليرا في 

دم قدرة القطاع الصحي الحكومي أو األىمي، أو الخدمات بعض المناطق اليمنية، في مقابل ع
 التي تقدميا المنظمات الخيرية الدولية، عمى الوفاء بمختمف احتياجات األىالي.

القصف، ووفق شيادات عدة لمنظمات دولية، مثل "أوكسفام"، وتقارير موثقة لألمم ف
مما أدى إلى خروج المتحدة، طال وبشكل ممنيج، المرافق الصحية في مناطق الحرب، 



 

 

أكثرية المنظمات التي تعمل في المجال الطبي من مناطق الحرب األخطر، ومن بينيا منظمة 
"أطباء بال حدود"، التي قصفت جميع المستشفيات التي تشرف عمييا في إب وصنعاء وتعز، 

 وأكثر من مرة، من جانب التحالف العربي.

يين من المساعدات الطبية، بسبب تصاعد في وقت تزايدت فيو احتياجات اليمنيأتي ذلك 
 أعمال القتال، والحرب المتعددة األطراف التي تشيدىا اليمن.

 منطقة في القتال تصعيدالماضَيْين فقط، ونتيجة ل في فبراير والنصف األول من مارسف
 .شخص ألف 24 من أكثر، ُشرَِّد تعز بمحافظة، الساحل

في المقابل؛ ال نجد أن الدعم الدولي لميمنيين في محنتيم ىذه عمى قدر المستوى، ومن 
في تحقيق أي نسبة معتبرة من مخططيا لجمع  المتحدة األممبين أىم مؤشرات ذلك، فشمت 

لماليين اليمنيين من الميددين  العاجمة اإلنسانية والمساعدات الغذاء لتوفير دوالر مميار 6.0
 غيرىم بخطر المجاعة.أكثر من 

فمنذ أن أطمقت األمم المتحدة نداءىا ىذا، في الثامن من فبراير الماضي، لم يزد ما 
جمعتو المنظمة الدولية عن بضعة عشرات من الماليين، في المقابل، تُنفق المميارات عمى 

 آلة الحرب الجينمية التي ال تصيب سوى المواطنين البائسين عمى األرض.

 

 :لمتعامل مع األزمة اإلنسانية في اليمن تنفيذيما العمل؟!. نحو إطار ثانًيا: 



 

 

 ندوة، نساناإل  لحقوق اليمني المركزيوم السابع والعشرين من مارس الماضي، أقام 
"، الندوة ركزت في مداخالتيا، اليمن الحرب في من نيْ عامَ  خالل المتحدة األمم دور" بعنوان

بطبيعة الحال، عمى تقديم جردة حساب متخصصة، لدور األمم المتحدة خالل فترة العاَمْين 
إنو في الجانب الماضَيْين، وحفمت بانتقادات عدة لدور األمم المتحدة، والذي قال المشاركون 

 السياسي، عرف قصوًرا كبيًرا.

انب اإلنساني لألوضاع في اليمن، سواء خالل الحرب، إال أنيم أكدوا عمى أن معالجة الج
أو في مرحمة ما بعد الحرب؛ لن تستقيم من دون مشاركة فعالة لألمم المتحدة، بل أشاروا 
إلى إن األمم المتحدة يجب أن تقود ىذه الجيود، بما ليا من إمكانيات، أو ما ليا من تأثير 

مع الدولي، ومنصة اللتقاء كل أطراف سياسي، وكونيا إطاًرا يضم مختمف أطراف المجت
 .، والمانحين عمى حد سواءاألزمة

كما لفتت الندوة إلى أمر شديد األىمية فيما يتعمق بجيود العمل اإلغاثي في اليمن، وىو 
الفساد؛ حيث ال تقوم الكثير من المنظمات العاممة في الحقل اإلغاثي، سواء المحمية أو 

لمموارد المالية والعينية التي تتحصل عمييا، باإلضافة إلى انتفاع والدولية، باالستخدام األمثل 
 بعضيا بجزء غير يسير مما تحصل عميو من موارد مخصصة لمشعب اليمني.

وبالتالي؛ فإن أحد أىم ميام األمم المتحدة ىو السيطرة عمى الموارد المقدمة لغرض 
اإلغاثة في اليمن، وضمان توزيعيا بالكامل، بشكل عادل، عمى مختمف مناطق اليمن، مع 
التركيز عمى المناطق األكثر تضرًرا، كما في صعدة وتعز والحديدة، وغيرىا من المناطق 

التحالف، والمحاصرة من جانب مختمف أطراف الحرب عمى األرض، األكثر تعرًضا لضربات 
 وذلك بشفافية تامة لن يمكن ألي طرف غير األمم المتحدة القيام بو.



 

 

 االستجابة خطةكذلك، طرح نشطاء يمنيون ضرورة أن تقوم األمم المتحدة بمراجعة 
لمطموبة، والتي تنطمق ا ولوياتوزفق األ  وتعديميام، 6101الجاري،  لعامالخاصة با اإلنسانية

باألساس من احتياجات المنكوبين والمتضررين عمى األرض، عمى أن تمزم األمم المتحدة 
األطراف اإلقميمية والدولية، وعمى رأسيا المممكة العربية السعودية والواليات المتحدة، بالقيام 

 بالتزاماتيا وفق القانون الدولي في وقت الحرب.

في  م، وبروتوكوالتيا الثالث الموقعة0121قعة في العام المو  فاتفاقيات جنيف األربع
بة بضمان سالمة المدنيين، وعدم عرقمة أعمال اإلغاثة، الدول المتحار تمزم م، 0111العام 

والسماح بيا في مناطق العمميات، وعدم استيداف أية منشآت طبية أو إغاثية تقدم خدماتيا 
 لممدنيين.

غاثة المدنيين في  اتفاقيةومن بين ىذه الوثائق، ىناك  كاممة تختص بأعمال حماية وا 
، الحرب وقت في المدنيين األشخاص حماية بشأن، الرابعة جنيفوقت الحرب، وىي اتفاقية 

 م؛ حيث تتضمن 0121 أغسطس 06بتاريخ  المؤرخةو 

تقل أىمية  واًرا أخرى الوباإلضافة إلى الدور المطموب من األمم المتحدة؛ فإن ىناك أد
 عن دور األمم المتحدة، ألطراف عدة.

الطرف األول يتعمق باألجيزة الحكومية القادرة عمى العمل عمى األرض، في مختمف 
مناطق اليمن، سواء التابعة لحكومة الرئيس ىادي، أو لتحالف أنصار اهلل/ المؤتمر الشعبي 
في صنعاء، وخصوًصا وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ حيث ينبغي عمييا أواًل توفير البيانات 

األكثر إلحاًحا المناطق المختمفة واحتياجاتيا، وفق تصنيف دقيق لالحتياجات  المطموبة، حول
 .. إلخ.: أدوية/ أغذيةبالنسبة ليا



 

 

تسييل تحركات المنظمات الدولية والمحمية بعد ذلك، توفير اآلليات الالزمة من أجل 
عمى رأسيا الت، وتأمينيا بالوسائل المختمفة، و ، مثل توفير وسائل المواصالعاممة في اليمن

التنسيق مع مختمف األطراف الفاعمة عمى األرض؛ سواء الحكومة في صنعاء، أو المقيمة 
 .في عدن، أو قيادات القبائل والرموز المحميين، وغيرىم

، في الجانب المتعمق الدولي والتعاون التخطيط وزارة دوروتبرز في ىذا الصدد أىمية 
األمم المتحدة ومنظماتيا المتخصصة، أو المنظمات غير الالزمة مع  تفاقياتعمى اال  توقيعبال

 الحكومية، مثل "الصميب األحمر الدولي"، و"أوكسفام" البريطانية، وغيرىا.

 منظماتال لعمل تنظيمية الئحة صدارويشمل الجيد الحكومي المطموب في ىذا اإلطار، إ
بقدر ما  –كذلك و نيين، ، ومنع التالعب بمقدرات اليمالفساد مكافحةالمختمفة في اليمن، و 

 بين العمل تنسيقالتي تخدم في ىذا االتجاه، و  القوانين تطبيق –تسمح بو ظروف الحرب 
الرسمية واألىمية، بما يضمن الكفاءة والفاعمية في توظيف الموارد  الجياتمختمف 

 المحدودة، وعدالة توزيعيا قدر المستطاع.

المستوى الثالث، بجانب األمم المتحدة، واألطر الحكومية الداخمية في اليمن، ىو 
المجتمع المدني، ولكن جيد المجتمع المدني والقطاع األىمي، لن يمكن تفعيمو من دون 

التي توجو الحرب من تعاون مختمف األطراف المتحاربة، سواء الفاعمة عمى األرض، أو تمك 
قميم، أو الواليات المتحدة، باعتبار أنيا الطرف الدولي الوحيد الذي الخارج، سواء من دول اإل

 يشارك في الحرب من خارج اإلقميم.

فعامان من الحرب، أفقدا القطاع األىمي في اليمن الكثير من قدراتو عمى الفعل، إال أن 
ية الدعم يجد دعًما من جانب المغتربين اليمنيين المقيمين في الخارج؛ حيث يممك ىؤالء إمكان



 

 

المالي والعيني، باإلضافة إلى حشد بعض الكفاءات البشرية التي تعاني نقًصا في اليمن، 
 وخصوًصا األطباء.

ويبقى أن نؤكد عمى أىمية إطالق المبادرات المختمفة من جانب مختمف األطراف المعنية 
نعاء، عمى أن بالجانب اإلغاثي، وخصوًصا األمم المتحدة والحكومتان اليمنيتان، في عدن وص

تكون مصحوبة بحممة إعالمية أوسع نطاًقا مما ىو جاٍر اآلن، لنشر حجم المأساة اليمنية 
 عمى العالم أجمع، لتحسين مستوى االستجابة الدولية لمتطمبات التعامل معيا.

*.*.*.*.*.*.* 

 تم الموضوع بحمد اهلل تعالى..؛؛


