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الجريمة المنسية

مقدمة:
للتعليــم اهميـ ُ
ـة بالغــةُ فــي حيــاة االفــراد والمجتمــع والدولــة  ،فالتعليــم يــدرب العقــل البشــري علــى
كيفيــة التفكيــر ويعطيــه القــدرة علــى التمييــز بيــن الصــواب والخطــاء وكيفيــة اتخــاذ القــرارات
وللتعليــم اهميــة فــي حيــاة المجتمــع والدولــة اذ انــه يمضــي بالمجتمعــات قدمــا نحــو التقــدم
ومواكبــة كل مــا يســتجد مــن تطــورات فــي التكنولوجيــا وفــي كل مناحــي الحيــاة ويحقــق الرفاهيــة
والحيــاة الكريمــة لألفــراد واالســر والمجتمعــات  ،كمــا ان التعليــم يعــرف االفــراد مــا لهــم مــن حقــوق
ومــا يترتــب عليهــم مــن واجبــات  ،فللتعليــم دور ًا هام ـ ًا فــي توثيــق تاريــخ االمــم وثقافــات الشــعوب
ويحميهــا مــن االندثــار و يعلــي مــن المكانــة االجتماعيــة ويجعــل الفــرد علــى قــدر مــن المســؤولية ،
إال أن الوضــع يختلــف تمامــا فــي اليمــن  ،ســنتحدث فــي هــذا التقريــر عــن وضــع التعليــم ( االساســي
والثانــوي ) (((1فــي البلــد الــذي اثخنتهــا الحــروب منــذ ســت ســنوات عجــاف .
بعــد ســيطرة جماعــة انصــار اللــه ( الحوثييــن ) علــى الســلطة نهايــة أيلــول  2014ســاءت احــوال
التعليــم أكثــر وإن كان وضــع التعليــم قبــل ذلــك مقبــوال إلــى حــد مــا  ،غيــر أن تداعيــات ســتة أعــوام
مــن الحــرب زادت الطيــن بلــة علــى واقــع العمــل التعليمــي .
ضاعفــت الحــرب مــن حجــم االعبــاء والمخاطــر علــى معلمــي وطــاب المــدارس  ،الســيما مــع اســتمرار
حرمــان مــا يقــرب مــن ثالثــة مالييــن طفــل يمنــي مــن مواصلــة التعليــم االساســي بســبب الحــرب
((( في تقريرنا هذا نستعرض االنتهاكات التي طالت التعليم المدرسي من المرحلة التمهيدية وحتي نهاية مرحلة التعليم الثانوي دون الخوض في انتهاكات التعليم الجامعي
والفني والمهني التي سنفرد لها تقرير مستقل مستقبال لتشعب موضوعاته واتساعها على الباحث والقارئ
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والنــزوح  (((،نتيجــة الحــرب وصعوبــة الحــاق االســر اليمنيــة اطفالهــم بالمــدارس يضــاف الــى ذلــك
تــردي االحــوال المعيشــية  ،وفقــدان الكثيــر مــن اليمنييــن لوظائفهــم وتوقــف الرواتــب لعــدد ()170
الــف معلــم منــذ أربــع ســنوات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن بصــورة كاملــة  ،باســتثناء
مــا كان يصــرف مــن مبلــغ مالــي زهيــد عــن طريــق اليونســف لبضعــة أشــهر  ،وفــي مناطــق التابعــة
للشــرعية بصــورة متقطعــة .
يعيــش (اليمــن الســعيد ) أســوأ أوضــاع تعليميــة بســبب مــا فرضتــه الحــرب التــي تخوضهــا عــدة
جهــات علــى ارضــه  ،ارقــام صادمــة تتحــدث عمــا يقــارب ثالثــة مالييــن طفــل محروميــن مــن التعليــم
بســبب إغــاق المــدارس وتدميرهــا ونــزوح طالبهــا  ،وتحويــل المئــات منهــا الــى ثكنــات عســكرية أو
اماكــن لجــوء  ،فواقــع التعليــم فــي اليمــن ســيئ حيــث تبلــغ نســبة االميــة القرائيــة حوالــي ()70%
فــي االريــاف  ،وتصــل فــي المــدن الــى ()38%
ٍسنقسم تقريرنا الى الفصول التالية :
الفصــل االول  :االنتهــاكات المباشــرة التــي طالــت العمليــة التعليمــة فــي اليمــن خــال فتــرة الحــرب
والتــي سنشــير فيــه إلــى واقــع التعليــم فــي بعــض المحافظــات التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار
اللــه ( الحوثيــون ) علــى ســبيل المثــال محافظــات (الجــوف ، ،عمــران ،صنعــاء البيضــاء  ،المحويــت ،
حجــه )
الفصل الثاني  :االنتهاكات الغير مباشرة للعملية التعليمية خالل فترة الحرب
الفصــل الثالــث  :واقــع التعليــم فــي نطــاق ســيطرة الحكومــة الشــرعية وســنتناول االشــارة الــى
واقــع التعليــم فــي بعــض المحافظــات ( عــدن  ،تعــز  ،شــبوة  ،مديريــات الســاحل الغربــي )

((( وفقا للتقارير الصادرة عن منظمة اليونسف واليونسكو مطلع العام 2020
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المنهجية :
يؤكــد المركــز االمريكــي للعدالــة ( )ACJعلــى التزامــه
الكامــل بالمنهجيــة المعمــول بهــا وفقــا للمعاييــر
الدوليــة  ،ومــن أهمهــا الشــفافية واالســتقاللية والحيــاد
والموضوعيــة والمهنيــة والســرية  ،ووفقــ ًا للمبــادئ
االساســية التــي انشــئ ألجلهــا المركــز.
حــرص المركــز فــي هــذا التقريــر النوعــي علــى رصــد وبيــان
كافــة االنتهــاكات المرتكبــة فــي اليمــن مــن جميــع أطراف
الصــراع والتــي تمكــن فريــق الرصــد مــن الوصــول اليهــا
والمتعلقــة بالعمليــة التعليميــة ومــا يتصــل بهــا خــال
فتــرة الحــرب المســتمرة فــي مناطــق شاســعة فــي اليمــن
منــذ ســت اعــوام .
يقــوم المركــز بالنــزول الميدانــي عبــر راصديــه المتواجديــن
فــي أكثــر مــن محافظــة فــي اليمــن وإجــراء المقابــات
مــع الضحايــا وذويهــم واالســتماع الــى إفــادات المبلغيــن
مباشــرة او عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي فــي
حــال تعــذر ذلــك  ،كمــا يقــوم بالتواصــل مــع القائميــن
علــى المؤسســات التعليميــة الرســمية واالســتماع
لهــم عــن االضــرار واالنتهــاكات التــي طالــت العمليــة
التعليميــة خــال فتــرة الحــرب ســواء المباشــرة منهــا او
غيــر المباشــرة(((.

((( قام المركز اثناء اعداده للتقرير بعقد عدة جلسات مع مسؤولين حكوميين في قطاع التعليم
ومدراء مدارس حكومية واهلية ووجهنا لهم العديد من االستفسارات عن واقع التعليم واالضرار
التي لحقته خالل فترة الحرب
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السياق
منــذ مــا يقــرب مــن ســتة أعــوام واليمــن يشــهد صراعــا داميــا خلــف أالف
مــن القتلــى والجرحــى مــن جميــع شــرائح المجتمــع بمــن فيهــم المعلمــون
والعاملــون فــي المجــال التربــوي  ،وطــاب المــدارس  ،كمــا تســبت الحــرب
بتدميــر واســع للبنــى التحتيــة للدولــة  ،ويعــد قطــاع التعليــم مــن أكثــر
القطاعــات التــي تضــررت بفعــل الحــرب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر  ،وخــال
فتــرة الحــرب وحتــى تاريــخ كتابــة التقريــر افــرزت تلــك الصراعــات عــدد ًا مــن
الكيانــات والجماعــات الــى جانــب الســلطة الشــرعية فــي البلــد.
ففــي صنعــاء والمحافظــات الشــمالية المجــاورة لهــا كصعــده وحجــه وعمــران
والمحويــت وذمــار واب والبيضــاء وريمــة والتــي تخضــع لســلطات جماعــة
انصــار اللــه ( الحوثييــن ) التــي أعلنــت التزامهــا بكافــة االتفاقيــات المصادقــة
عليهــا اليمــن مــن خــال ردهــا علــى تقريــر الفريــق االممــي الصــادر نهايــة .2019
الحكومــة الشــرعية بقيــادة الرئيــس هــادي تســيطر قــوات تابعــة لهــا علــى
محافظــة شــبوة وحضرمــوت والمهــرة ومــأرب وأجــزاء مــن محافظتــي تعــز
وحجــة .
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محافظــة تعــز والحديــدة والجــوف وأجــزاء مــن مــأرب والبيضــاء واجــزاء مــن محافظــة الضالــع تعــد فــي
الوقــت الراهــن مناطــق اشــتباكات ويســيطر كل طــرف علــى أجــزاء مــن تلــك المحافظــات.
المحافظــات الجنوبيــة عــدن ولحــج والضالــع وابيــن وجزيــرة ســقطره تخضــع للمجلــس االنتقالــي
المدعــوم مــن االمــارات والــذي خــاض صراع ـ ًا مســلح ًا مــع قــوات الحكومــة الشــرعية فــي اغســطس
 2018انتهــت بســيطرته علــى تلــك المحافظــات فقــد عمــل علــى تقويــض ســلطات الحكومــة
الشــرعية ومنعهــا مــن ممارســة مهامهــا فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن  ،كمــا تشــهد اجــزاء مــن ابيــن
اشــتباكات متقطعــة بيــن قــوات المجلــس االنتقالــي والقــوات التابعــة لحكومــة هــادي  ،وبالنســبة
لمديريــات الســاحل الغربــي فتســيطر عليهــا القــوات المشــتركة

(((

الشــك أن تعــدد الســلطات واســتمرار الحــرب قــد فاقــم االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــد ًا وخاصــة فيمــا
يتعلــق بالتعليــم ،ويمكننــا القــول أن األضــرار التــي طالــت هــذا الجــزء الهــام قــد وصــل تأثيــره إلــى
كافــة ابنــاء اليمــن مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واالمنيــة.
(((  3القوات المشتركة مجموعه من االلوية منها حراس الجمهورية والمقاومة التهامية بقيادة طارق صالح والوية العمالقة التابعة لقيادة سلفيه واخرى من ابناء الجنوب
وجميعها تتلقى دعمها من االمارات العربية بشكل مباشر
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الخلفية القانونية
تكــرس عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة حــق

قبــل الجمهوريــة اليمنيــة  ،وتعــد ملتزمــة

االنســان في التعليم  ،ويحظى هذا الحق

بالوفــاء بجميــع مــا نصــت عليهــا  ،اضافــة

بتغطيــة شــاملة فــي اتفاقيــة اليونســكو

الــى كفالــة الدســتور اليمنــي للحــق فــي

لمكافحــة التمييــز فــي مجــال التعليــم

التعليــم ومجانيتــه وخاصــة التعليــم

الصــادرة عــام  1960وفــي المادتيــن 13،14

االساســي والثانــوي لــكل افــراد المجتمــع

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق

دون تمييــز .

االقتصاديــة

واالجتماعيــة

والثقافيــة

 ، 1966وتعتــرف العديــد مــن االتفاقيــات
األخــرى لحقــوق االنســان بالحــق فــي
التعليــم لمجموعــات محــددة مــن االفــراد
ومــن بينهمــا اتفاقيــة حقــوق الطفل التي
تضمنــت الحــق فــي التعليــم لألطفــال
فــي المــواد ( )30-28واتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة
حيــث حظــرت أي تمييــز فــي التعليــم
للمــراءة فــي المــادة ( )10مــن االتفاقيــة ،
وكذلــك االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق
جميــع العمــال المهاجريــن وافــراد اســرهم
 ،والتــي تضمنــت الحــق فــي التعليــم
للمهاجريــن فــي المادتــان ( )30-12وايضــا
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال
التمييــز العنصــري فــي المــادة ( ، )5كمــا
نصــت المــادة ( )24مــن اتفاقيــة حقــوق
االشــخاص ذوى االعاقــة علــى حــق
المعاقيــن بالتعليــم الكامــل دون أي تمييــز
 ،ونؤكــد هنــا علــى أن جميــع االتفاقيــات
المذكــورة ســلف ًا مصــادق عليهــا مــن
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ال تعفــي حالــةُ الحــرب أيــا مــن أطــراف
الصــراع مــن ضــرورة االلتــزام باحتــرام
الحــدود الدنيــا لحقــوق الســكان الواقعيــن
تحــت ســيطرة هــذه األطــراف  ،ومــن هــذه
الحقــوق الحــق فــي التعليــم  ،وبمــا أن
النــزاع القائــم فــي اليمــن يصنــف علــى
أنــه نــزاع مســلح غيــر دولــي فــان القانــون
الواجــب التطبيــق هــو القانــون الدولــي
االنســاني الــذي أوجــب الحمايــة القانونيــة
لالعيــان المدنيــة ومنهــا ( المدارس ) واعتبر
اســتهدافها مــن دون ضــرورة عســكرية
جريمــة حــرب لمــا لذلــك مــن اثــر مباشــر على
المدنييــن والعامليــن فيهــا كمــا أن القانون
الدولــي لحقــوق االنســان قــد ألــزم الــدول
بتوفيــر نظــام تعليمــي يحتــرم الحــق فــي
التعليــم للجميــع مــن دون تمييــز أو اقصــاء
 ،وتشــمل االلتزامــات مســؤولية الدولــة
لتوفيــر المــواد الالزمــة إلعمــال هــذا الحــق
 ،ويعــد الحــق فــي التعليــم مــن الحقــوق
القابلــة للتقاضــي علــى الصعيــد الدولــي .
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الفصل االول
االنتهــاكات المباشــرة التــي طالــت العمليــة التعليميــة فــي
اليمــن منــذ انــدالع الحــرب فــي مــارس اذار . 2015
شــهدت العمليــة التعليميــة انتهــاكات واســعة النطــاق
منــذ ســيطرة جماعــة انصــار اللــه الحوثييــن علــى مؤسســات
الدولــة نهايــة ســبتمبر  2014ابتــداء ومــا أعقبــه مــن تدخــل
عســكري مــن قبــل التحالــف العربــي فــي اليمــن نهايــة
مــارس  2015وقــد تفاوتــت تلــك االنتهــاكات مــن محافظــة
الــى أخــرى  ،حيــث كانــت بنســب أعلــى فــي المحافظــات
التــي شــهدت اشــتباكات مباشــرة كمحافظــة تعــز والجــوف
ومــارب والبيضــاء والحديــدة والضالــع وبعــض المحافظــات
الجنوبيــة  ،تمكــن الباحثــون الميدانيــون التابعــون للمركز من
رصــد وتوثيــق العديــد مــن االنتهــاكات التــي طالــت العمليــة
التعليميــة فــي اليمــن ســنذكر بعــض منهــا فــي تقريرنــا هــذا
علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر وعلــى النحــو االتــي .

الجريمة المنسية

النوع االول:
قصف واستهداف المدارس
تعــد المــدارس مــن ضمــن االعيــان المدنيــة المحميــة بموجــب
ُ
القانــون الدولــي االنســاني الــذي ألــزم اطــراف الصــراع باحتــرام
تلــك الحمايــة واعتبــر اســتهدافها مــن دون ضــرورة جريمــة
حــرب  ،اال إن المــدارس فــي اليمــن قــد نالــت نصيبــ ًا وافــر ًا مــن
القصــف والدمــار مــن قبــل اطــراف الصــراع الذيــن انتهكــوا تلــك
ُ
ـرورة عســكريةُ تســتوجب
الحمايــة فــي احيــان كثيــرة دونمــا ضـ
ذلــك  ،المركــز االمريكــي رصــد وتحقــق مــن عــدد (  ) 49حالــة مــن
وقائــع قصــف واســتهداف المــدارس فــي اكثــر مــن محافظــة
فــي اليمــن  ،ســنورد بعــض الحــاالت علــى ســبيل المثــال فــي
محافظــات ( مــارب  ،الحديــدة  ,امانــة العاصمــة  ،لحــج  ،الضالــع )
،مــع بيــان الجهـ ُ
ـة المســؤولة عــن االنتهــاك وفقــا لمــا هــو ات :
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الحالة االولى:

الرياضــي  ،تعرضــت للقصــف مــن قبــل قــوات

مكتب التربية والتعليم بمديرية الحوطة
بمحافظة لحج:

التحالــف العربــي بتاريــخ  2015/7/9حيــث
اســتخدمت مــن قبــل جماعــة الحوثييــن وقــوات
الرئيــس صالــح كثكنــه عســكرية أثنــاء الهجــوم

تُ عتبــر مدرســة المحســنية مــن المــدارس

المســلح علــى المحافظــة  ،تســبب القصــف

االثريــة فــي البــاد تأسســت عــام  1931وكان

أطــال يبكــي عليهــا
بتدميــر كلــي واصبحــت
ُ

بالمحافظــة وتخــرج منهــا العديــد مــن األدبــاء

ســمع وقــرأ تاريخهــا ومــا قدمتــه ألجيــال لحــج

والشــعراء والقضــاة  ،تــم تحويــل المدرســة إلــى

وكل المناطــق المجــاورة .

فضــل كبيــ ُر فــي نشــر العلــوم والمعرفــة
لهــا
ُ

كل مــن يمــر مــن امامهــا ممــن درس فيهــا او

مكتــب للتربيــة والتعليــم بمديريــة الحوطــة
منــذ الســبعينات  ،تقــع المدرســة علــى مدخــل
الشــارع العــام للمدينــة مقابــل ميــدان معاويــة
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الحالة الثانية:
مجمع الشيماء بمحافظة الحديدة
مجمــع الشــيماء المخصــص للتعليــم الثانــوي للبنــات والكائــن بمحافظــة الحديــدة مديريــة الحــوك ،
شــارع المطــار تعــرض بتاريــخ  2015/8/28للقصــف مــن قبــل طيــران التحالــف العربــي بعــدد مــن الغــارات
تســببت بتدميــر المبنــي بشــكل كلــي  ،وتدميــر كامــل لألثــاث المدرســي  ،يعــد المجمــع مــن اكبــر
المجمعــات التعليميــة فــي البــاد اذ انــه كان مخصــص لتعليــم مــا يقــرب مــن ( )9500طالبــة مــن
مختلــف مديريــات المحافظــة تابــع راصــدوا المركــز االســباب التــي دعــت طيــران التحالــف الــي قصــف
مجمــع الشــيماء وخلــص إلــى عــدم اســتخدامه مــن قبــل مســلحي جماعــة الحوثييــن كثكنة عســكرية
تمامــا وخلــوه مــن أي تواجــد لمســلحي جماعــة الحوثييــن اثنــاء اســتهدافه  ،غيــر أن شــهود عيــان
تحــدث إلينــا عــن تواجــد مخــازن اســلحة للحوثييــن بجــوار المجمــع ولــم ينالهــا أي اســتهداف اثنــاء
الف الطالبــات مــن مواصلــة التعليــم
قصــف مجمــع الشــيماء  ،وقــد تســبب القصــف فــي حرمــان ا َ
بمحافظــة الحديــدة.

الحالة الثالثة:
مدرسة عذبان محافظة مارب
بتاريــخ  2015/9/3تــم قصــف مدرســة عذبــان للتعليــم االساســي مــن قبــل طيــران التحالــف العربــي
والكائنــة بمديريــة حريــب محافظــة مــارب  ،وقــد تــم اســتهداف المدرســة بغارتيــن ممــا تســبب بتدميــر
عــدد ( )8فصــول دراســية بشــكل كلــي  ،بــرر التحالــف قصفــه للمدرســة بادعــاء تواجــد مســلحين
حوثييــن داخــل المدرســة ،تمكــن راصــدي ( )AACJمــن رصــد الواقعــة والتحقــق منهــا وكانــت النتيجــة
تجــزم بعــدم وجــود مقاتليــن حوثييــن داخــل المدرســة اثنــاء اســتهدافها مــن قبــل طيــران التحالــف
العربــي  ،وقــد تســبب تدميــر المدرســة مــن حرمــان اكثــر مــن اربعمائــة طفــل مــن التعليــم االساســي.
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الحالة الرابعة:
مدرسة السالم بمديرية دمت محافظة الضالع
بتاريخ  2015/11/29تعرضت للقصف من قبل طيران التحالف العربي
بغارتين بدعوى تمركز مجموعات مسلحة تابعين لجماعة الحوثيين داخل
المدرسة التي كانت مخصصة للتعليم االساسي والثانوي  ،وبعد تحقق
راصدي ( )AACJمن الواقعة توصلوا الى حقيقة وجود عناصر مسلحة تابعة
لجماعة الحوثين داخل المدرسة اثناء قصفها من قبل طيران التحالف،
وكانت نتيجة ما سبق تدمير شبه كلي للمدرسة ومكوناتها وحرمان ما

يقرب من ( )800طالب من التعليم االساسي والثانوي.

و في محافظة الضالع وسط اليمن تمكن راصدوا المركز من رصد عدد
( )16واقعة انتهاك طالت المدارس في أربع مديريات (دمت ،مريس،
ً
متعددة خالل فترة الحرب من
قعطبة ،العود) وقد تعرضت النتهاكات
 2015وحتى  2019نستعرضها من خالل الجدول التالي:
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جدول يوضح االنتهاكات التي طالت المدارس بمحافظة الضالع
الجهة التعليمية

الجهة المسؤولة عن االنتهاك

تاريخ االنتهاك مكان االنتهاك

م

نوع االنتهاك

م -مريس

مدرسة السالم

جماعة انصار الله (الحوثيين)

1

قصف مدفعي

2015/11/11

مدرسة يعيس

جماعة انصار الله (الحوثيين )

مدرسة الشهيد
المغني

2

تعطيل التعليم

2015/11/11

يعيس -قعطبة

جماعة انصار الله (الحوثيين )

3

قصف مدفعي

2015/11/12

مريس

جماعة انصار الله (الحوثيين)

4

اقتحام وتمركز

2015/11/21

العود

مدرسة الحمزة
االبتدائية

جماعة انصار الله (الحوثيين )

5

اقتحام مدرسة

2016/5/14

دمت

مدرسة نسيبة

6

اقتحام وتمركز

2016/10/6

قعطبة

مدرسة رمه

جماعة انصار الله (الحوثيين )

7

تهجير عدد 1200
طالب بسبب القصف

2016/12/12

مريس

طالب قرى سون،
حجالن الرحبة ،رمه

جماعة انصار الله (الحوثيين )

8

قصف طيران

2016/12/15

دمت

مدرسة السالم

طيران التحالف العربي

9

قصف مدفعي

2016/12/27

العود

مدرسة الشهيد
الصيادي

جماعة انصار الله (الحوثيين )

10

اقتحام وتمركز

2018/11/5

دمت

مدرسة العرفاف

جماعة انصار الله (الحوثيين )

11

اقتحام وتمركز

2019/5/1

قعطبة

مدرسة الشهيد حزام

جماعة انصار الله (الحوثيين )

12

اثارة الرعب

2019/5/4

قعطبة

مدرسة بيت جعوال

طيران التحالف العربي

13

تعطيل الدراسة

2019/5/5

مريس

مدرسة الصوالن

جماعة انصار الله (الحوثيين)

14

تعطيل الدراسة

2019/5/5

مريس

مدرسة القهرة

جماعة انصار الله (الحوثيين)

15

اقتحام وتمركز

2019/4/4

قعطبة

مجمع السعيد

جماعة انصار الله (الحوثيين)

16

اقتحام وتمركز

2018/11/5

دمت

مدرسة بيت اليزيدي

جماعة انصار الله (الحوثيين)
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الحالة الخامسة:
مدرسة الراعي للبنات بأمانة العاصمة

المشــيعين  ،فيمــا نفــي تركــى المالكــي أي
مســؤولية للتحالــف عــن االســتهداف وأن
مســرح العمليــات لــم ينفــذ يومهــا أي عمــل
عســكري فــي المــكان المذكــور  ،وفــي تاريــخ
الحــق للواقعــة وبهــذا الشــأن أصــدرت منظمــة
ســام للحقــوق والحريــات تقريــر بعنــوان (االنفجــار
الغامــض)((( خلصــت فــي نتائجــه الــى تحميــل
ُ
مســؤولية الواقعــة وبعدهــا بيــوم
الحوثييــن
واحــد اصــدرت منظمــة مواطنــة لحقــوق
بتاريــخ  2019/4/7شــهد حــي ســعوان شــرق

االنســان (((بيــان حملــت فيــه مســؤولية االنفجــار

امانــة العاصمــة انفجــار ًا هــو االعنــف مــن نوعــه

جماعــة انصــار اللــه الحوثييــن ،وهــو مــا توصلنــا

منــذ بدايــة الحــرب  ،حيــث تصاعــد دخــان أبيــض

اليــه فــي ( )ACJACJاثنــاء عمليــة البحــث التــي

كثيــف مــن إحــدى ورشــات االلمونيــوم وصــل

خلصنــا اليهــا بــأن جماعــة الحوثييــن تعمــدوا

الــى علــو مرتفــع أعقبــه تصاعــد الســنة اللهــب

تصنيــع متفجــرات واســلحة قتاليــة وســط حــي

وانفجــار شــديد فــي الورشــة أدي إلــى تدميرهــا

ســكني وبالقــرب من عدد مــن المدارس االهلية

مــع الحــوش المقامــة عليــه بشــكل كلــي ،

والحكوميــة وكانــت النتيجــة مقتــل ( )12طالبــة

وقــد تســبب االنفجــار بســقوط ( )14ضحيــة

وجــرح العشــرات مــن الطالبــات كمــا اليــزال

جميعهــم مــن طــاب وطالبــات مدرســة الراعــي

العديــد مــن طالبــات مدرســة الراعــي يعانيــن مــن

واالحقــاف المجاورتيــن لمــكان الواقعــة البعــض

حــاالت نفســية نتيجــة االنفجــار الهائــل  ،وقــد

منهــم توفــي اثنــاء التدافــع فــي ســاليم

لحــق المــدارس الحكوميــة واالهليــة القريبــة

المدرســة  ،كمــا أصيــب عشــرات الطــاب

مــن مــكان االنفجــار أضــرار بالغــة  ،وكــذا تضــررت

والطالبــات  ،وقــد أحــدث االنفجــار دمــار ًا واســع ًا

محــات تجاريــة عــدة و العشــرات مــن المنــازل

فــي المســاكن والمحــات التجاريــة وصــل

المجــاورة لمــكان االنفجــار  ،تمكــن راصــدون مــن

مداهــا الــي مــا يقــرب مــن ( )3كيلومتــر مربــع

مقابلــة بعــض أســر الضحايــا التــي الزال معالــم

 ،،عقــب الواقعــة اتهمــت جماعــة انصــار اللــه

الحــزن يكســو وجوههــم علــى فقــدان ذويهــم

الحوثييــن طيــران التحالــف بقصــف المدرســة

فــي االنفجــار متســائلين هــل ســتتحقق العدالة

وتحميلهــم المســؤولية الكاملــة وتــم تشــييع

يومــا لمــن تســبب فــي مقتــل اوالدهــم؟

الضحايــا بشــارع االربعيــن بحضــور العديــد مــن
((( منظمة سام للحقوق والحريات والتي تتخذ من جنيف مقرا لها اصدرت تقرير بالواقعة حمل عنوان االنفجار الغامض توصلت في نتائجه الي ان سبب االنفجار هو قيام
جماعة الحوثيين بانشاء ورشة للتصنيع وسط حي سكني من المدنيين على مقربة من مدرسة الراعي
((( منظمة مواطنة من المنظمات المحلية العاملة في صنعاء والتي يصنفها باحثون على انها تابعة لجماعة الحوثيين .
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اسماء الضحايا لواقعة  ( 2019/4/7مدرسة الراعي للبنات – امانة العاصمة )

م

اسم الضحية

الجنس

العمر

م

اسم الضحية

الجنس

العمر

1

حنان فتح الوصابي

انثى

11عام

7

اسيا حسن محمد الحداد

انثى

 12عام

انثى

 12عام

8

بثينة احمد احمد الخزان

انثى

 12عام

انثى

 11عام

9

ارزاق محمد يحي عزام

انثى

 11عام

انثى

 10اعوام

10

اية الرحمن على الجفري

انثى

 12عام

5

نيراد احمد الحرازي

انثى

 10اعوام

11

بسام الشدادي

ذكر

 6اعوام

6

ناصر جحاف

ذكر

 15عام

12

رنا فواد الحربي

انثى

 12عام

2
3
4
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الحالــة السادســة  :مدرســة الميثــاق بمحافظــة
مــارب
فــي تمــام الســاعة الثامنــة مــن مســاء ليلــة
 26ســبتمبر ( 2020اثنــاء كتابتنــا لهــذا التقريــر)
ـتي علــى مدرســة الميثــاق
ســقط صــاروخُ باليسـ ُ
االساســية الثانويــة بمحافظــة مــارب التــي
وتعــد مــن أكبــر
تقــع الــى الشــرق مــن صنعــاء،
ّ
المــدارس فــي المحافظــة والكائنــة وســط
مدينــة مــارب  ،وقبــل اطــاق الصــاروخ بدقائــق
غــادر ســاحات المدرســة فــرق طالبيــة مــن
الكشــافة واالطفــال كانــوا يقومــون بإجــراء
بروفــات لالحتفــاء فــي اليــوم الثانــي بعيــد

ثــورة ســبتمبر

(((

تســبب القصــف بإحــداث دمــار

واســع فــي مبنــى المدرســة وممتلكاتهــا،
وإحــداث حالــه كبيــرة مــن الرعــب فــي اوســاط
الســكان المدنييــن القريبيــن مــن موقــع
االســتهداف كــون المدرســة تقــع وســط
مجمــع ســكاني يقطنــه المئــات مــن االســر
،وبســبب مغــادرة الطــاب لفنــاء المدرســة
قبــل القصــف بوقــت قصيــر وإال كانــت النتيجــة
كارثيــة وال يمكــن تخيلهــا  ،وفــي اليــوم التالــي
لالســتهداف انتقــل راصــدي المركــز الــي مــكان
االســتهداف ورصــدوا الواقعــة وعاينــوا االضــرار
وبقايــا المقــذوف الصاروخــي وتــم التحقــق ان
القصــف كان مــن قبــل القــوات التابعــة لجماعــة
انصــار اللــه ( الحوثييــن ) وبالتحديــد مــن مواقــع
غــرب مــارب المســيطرة عليهــا الجماعــة  ،ولــم
تصــدر الجماعــة أي بيــان نفــي للواقعــة  ،وفــي
يــوم االحــد  2020/9/27اصــدرت وزارة حقــوق
االنســان التابعــة للحكومــة الشــرعية بيــان إدانــة
بالواقعــة وقــد انضــم للبيــان عــدد ( )14مــن
المنظمــات الحقوقيــة اليمنيــة .

((( ثورة ( )26من سبتمبر يوم وطني يحتفل به اليمنيون ويعد رمزا لسقوط النظام الملكي وقيام الجمهورية وقد كان ذلك صبيحة السادس والعشرون من شهر سبتمبر عام
1962
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النوع الثاني
من االنتهاكات :
تفجير المدارس
يعتبـ ُر تفجيــر المــدارس العلميــة والدينيــة أحــد االنتهــاكات التــي انفــردت بهــا جماعــة أنصار
اللــه ( الحوثييــن ) عــن غيرهــا مــن الكيانــات واالطــراف االخــرى علــى الســاحة اليمنيــة  ،وبــدأ
ظهــور هــذا النمــط ألول مــرة فــي اليمــن مــع ســيطرة الجماعــة علــى محافظــة صعــدة
عــام  ، 2012ومحافظــة عمــران الحقــا ودخــول صنعــاء نهايــة ســبتمبر  2014بهــدف فــرض
ســيطرتها ونشــر فكرهــا الثقافــي ومشــروعها العقائــدي باجتثــاث المــدارس الفكريــة
فقــد ارتكبــت الجماعــة تفجيـ ُر العديــد مــن المــدارس المخصصــة للتعليــم العــام أو الدينــي ،
ومارســت الجماعــة هــذا االنتهــاك كســلوك وســاح إلخضــاع خصومهــا السياســيين علــى
الرغــم أن المجتمــع اليمنــي ومنــذ قــرون لــم يشــهد مثــل هكــذا انتهــاكات  .،تمكــن فريــق
الرصــد مــن توثيــق عــدد (  ) 21حالــة تفجيــر للمــدارس فــي محافظــات عــدة  ،نــورد منها علي
ســبيل المثــال عــدد أربــع حــاالت بمحافظــة ( صنعــاء  ،الحديــدة  ،الجــوف ) كمــا ســنتناول
محافظــة حجــه بنــوع مــن اإليضــاح كونهــا نالهــا نصيــب كبيــر مــن صنــف هــذا االنتهــاك :
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الحالة االولى  :مدرسة طارق بن زياد

الحالة الثالثة  :مدرسة الكفاح االساسية

الكائنــة بقريــة (محــل ربيــع ) مديريــة حيــس
الكائنــة بقريــة الصرم بمديريــة همدان بمحافظة

بمحافظــة الحديــدة  ،قامــت مجموعــة مســلحةُ

صنعــاء  ،تتكــون المدرســة مــن ( )3طوابــق

تابعــةُ للحوثييــن بتاريــخ  2020/9/21بتفجيــر

ومخصصــة للتعليــم االساســي والثانــوي  ،فــي

المدرســة المكونــة مــن ( )12فصــل دراســي

مطلــع مــارس  2014واثنــاء الهجــوم المســلح

كانــت مخصصــة للتعليــم المختلط لعــدد ()500

الــذي قادتــه جماعــة الحوثييــن تمهيــدا

طالب وطالبة.

لالســتيالء علــى العاصمــة صنعــاء كان مرورهــا
بمديريــة همــدان التــي تقــع الــى الغــرب مــن
العاصمــة وشــهدت المديريــة عــدد واســع مــن
االنتهــاكات نخــص هنــا بالذكــر تفجيــر مدرســة
طــارق بعــد زرعهــا بالمتفجــرات وتســويتها
بــاألرض  ،كانــت المدرســة مخصصــة لتعليــم أكثر
مــن ( )800طالــب التعليــم االساســي والثانــوي
وبتفجيــر المدرســة حرمــوا مــن التعليــم بعــد أن
دمــرت بكامــل اثاثهــا ومحتوياتهــا  ،والتــزال

الحالة الرابعة  :مدرسة المستقبل االهلية
مدرســة المســتقبل للتعليــم االهلــي بمديريــة
الغيــل بمحافظــة الجــوف والمكونــة مــن مبنــى
خــاص مكــون مــن (طابقيــن ) وملحقاتهــا  ،فــي
شــهر أيلــول مــن العــام  2014قــام مقاتلــون
تابعــون لجماعــة الحوثيــن بتفجيــر المدرســة،
وتســبب ذلــك بحرمــان ( )300طالــب مــن حقهــم
المكفول قانونا.
في التعليم
ُ

أثارها شاهدة على الواقعة حتى اليوم.
الحالة الثانية  :مدرسة الحسين بن علي
تقــع المدرســة بمديريــة الغيــل بمحافظــة
الجــوف تعرضــت للتفجيــر مــن قبــل جماعــة
انصــار اللــه الحوثييــن فــي ســبتمبر مــن العــام
 2014و تتكــون مــن دوريــن مــع ملحقاتهــا ،
وبتفجيرهــا حــرم أكثــر مــن ( )300طالــب مــن
تلقي التعليم االساسي.
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محافظة حجة
نموذج لهذا االنتهاك
ـد محافظــة حجــة إحــدى المحافظــات اليمنيــة المجــاورة للمملكــة العربيــة الســعودية والتــي تقــع
تعـ ُ
شــمال العاصمــة صنعــاء ،وتخضــع غالبيــة نطاقهــا الجغرافــي لســيطرة جماعــة انصــار اللــه الحوثييــن،
ولكــون المحافظــة حدوديــة فقــد نالهــا جــزء كبيــر مــن الدمــار بســبب الحــرب وخاصــة المديريــات
الحدوديــة كحــرض وميــدي وحيــران واجــزاء واســعة مــن مديريــة عبــس والتــي تســيطر عليهــا قــوات
تابعــة للحكومــة ،فوفق ـ ًا لمؤشــرات التعليــم الرســمية للعــام  2013يبلــغ عــدد المــدارس بمحافظــات
حجــه ( )1430مدرســة منهــا عــدد ( )54مدرســة مخصصــه للذكــور ،وعــدد ( )69لتعليــم االنــاث وعــدد
( )1307مختلــط للذكــور واالنــاث  ،فيمــا تبلــغ عــدد المــدارس الثانويــة بالمحافظــة ( )30مدرســة منهــا
( )22مدرســة مختلــط و( )3مــدارس لإلنــاث و ( )5للذكــور  ،العمليــة التعليميــة لــم تكــن بمنــأى عــن تلــك
المخاطر

مؤشرات التعليم
الرسمية للعام
عدد المدارس
بمحافظات حجه

2013

54 1430
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فقــد تمكنــا فــي المركــز االمريكــي للعدالــة ( )ACJِACJمــن رصــد االنتهــاكات التــي طالــت التعليــم
بالمحافظــة ووفقــ ًا للجــدول التالــي ووفقــا للجــدول التالــي :
م

نوع االنتهاك

مالحظات لطبيعة االنتهاك

العدد

1

القتلى من المعلمين

 89معلم

نتيجة للحرب المستمرة منذ خمسة اعوام

2

المصابون من المعلمين

 149معلم

بسبب الحرب والقصف للقرى والمنازل وزراعات االلغام

 251معلم

في السجون التابعة لجماعة انصار الله ( الحوثيين )

3
4
5

المعتقلون من
المعلمين
المهجرون والنازحون
قسريا
االطفال الذين جندوا
للقتال

 299معلم
 353طفل

نزحــوا قســرا مــن اماكــن اقامتهــم خوفــا مــن االعتقــال الــذي ســيطالهم مــن
قبــل ســلطات الحوثييــن بســبب انتمائهــم السياســي المخالــف لهــم
اكثــر مــن  90%جنــدوا فــي صفــوف الحوثييــن والبقيــة فــي صفــوف القــوات
الحكوميــة والتحالــف
فجــرت مــن قبــل جماعــة الحوثــي منهــا مدرســة  22مايــو بمديريــة حيــران المكونــة

6

المدارس التي فجرت

 9مدارس

مــن ( )12فصــل والتــي كانــت مخصصــة للتعليــم االساســي والثانــوي وتســبب
تفجيرهــا بحرمــان مــا يقــرب مــن ( )800طالــب مــن التعليــم

7

المدارس التي قصفها
طيران التحالف

 15مدرسة

المدارس التي حولت
8

الى ثكنات عسكرية من
قبل الحوثيين

 7مدارس

منهــا عــدد ( )7مــدرس حولــت الــى ثكنــات عســكريه وعــدد ( )8قصفــت بــدون اي
مبــرر او ضــرورة عســكرية تســتوجب التعامــل معهــا كهــدف عســكري مشــروع
منهــا مدرســة عبــس المكونــة مــن ( )12فصــل والمخصصــة للتعليــم الثانــوي
لعــدد ( )2000طالــب

مديــر مكتــب التربيــة والتعليــم بمديريــة حيــران الخاضعــة للشــرعية قــال مطلــع العــام
الدراســي الحالي (ان اآلف من الطالب يتلقون تعليمهم تحت األشــجار بســبب تعرض
مدارســهم للدمــار حيــث ســبق للحوثييــن أثنــاء معاركهــم مــع القــوات الحكوميــة أن
قامــوا بتفجيــر ثــاث مــدارس فــي المديريــة هــي مدرســة الزبيــر بــن العــوام فــي قريــة
الســادة  ،ومدرســة النجــاح فــي قريــة الخمــج ،ومدرســة الجمهوريــة بقريــة العوجــاء
فيمــا باقــي المــدارس تفتقــر ألبســط المقومــات االساســية  ،واضــاف باعــوم أن أكثــر
مــن ( )2250طالــب وطالبــة يدرســون تحــت االشــجار وفــي الخيــام  ،وأوضــح أن المنهــج
الدراســي شــبه معــدوم  ،الــى جانــب شــحة الــكادر التعليمــي بعــد تعــرض المبانــي
المدرســية للتدميــر بســبب الحــرب التــي شــنها الحوثيــون علــى المحافظــة.
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حصلنــا فــي المركــز االمريكــي للعدالــة علــى وثيقــة صــادرة عــن مكتــب
التربيــة والتعليــم بمحافظــة حجــه بتاريــخ  2020/10/10تتضمــن تغييــر
عــدد اســماء ( )7مــن المــدارس مــن أســمائها المعتمــدة مــن الــوزارة منــذ
ســنوات والمتعــارف عليهــا فــي الوثائــق والســجالت الخاصــة بالخريجيــن
منهــا منــذ عقــود الــى اســماء قيــادات تابعــة لجماعــة الحوثييــن ومنهــا
لزعامــات دينيــة تمجدهــا الجماعــة(((.
((( تأكدنا من صحة الوثيقة من خالل التواصل مع مدير الحقوق والحريات بمحافظة حجه
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النوع الثالث من االنتهاكات :
تحويل المدارس الي ثكنات وسجون خاصة
بســبب اســتمرار الحــرب فــي جبهــات عــدة بالبــاد اصبحــت
المــدارس مكانــا مناســبا للمقاتليــن حيــث يتــم تحويلهــا
الــى ســكن للمقاتليــن وأماكــن لتخزيــن األســلحة وســجون
لخصومهــم  ،وثكنــات عســكرية وخاصــة فــي المحافظــات
التــي تشــهد اشــتباكات فــي الفتــرة الحاليــة كمحافظــة
مــارب والجــوف وتعــز والضالــع والبيضــاء ومديريــات الســاحل
الغربــي  ،فقــد تمكــن راصــدوا ( )ACJACJمــن رصــد و وتوثيــق
عــدد ( )22حالــة لمــدارس تــم تحويلهــا الــى ثكنــات عســكرية
عــدد مــن الحــاالت
وســجون نــورد منهــا علــى ســبيل المثــال
ُ
بمحافظــة ( الجــوف – البيضــاء – صنعــاء )
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محافظة الجوف ( نموذج لهذا االنتهاك )
تعرض القطاع التعليمي في محافظة الجوف
النتهاكات عدة خالل الحرب األخيرة بين قوات
الشرعية وجماعة الحوثيين

والتى انتهت

بسيطرة األخير على المحافظة مطلع العام
 2020وبحسب افادة االستاذ /مفرج الويس
مدير مكتب التربية بالمحافظة الذي أفاد
بقوله( تزامن سيطرة جماعة الحوثين على
مدينة الحزم

عاصمة المحافظة في غرة

الموسم الدراسي  ،وقد تسببت السيطرة
المسلحة لقوات الحوثين على المدينة بحرمان
عدد ( )12000طالب وطالبة من مواصلة
العام الدراسي  ،إذ تعمد المقاتلون ألى إفراغ
المدارس والتمترس فيها والسيطرة على
مكتب التربية بالمدينة والعبث بمحتوياتها من
وثائق وسجالت خاصة بالطالب والموظفين
واالرشيف ومعمل الحاسوب باإلضافة الى

شبكات وسلفرات الربط الخاص بالتعليم
االلكتروني ،وأضاف الويس أن جماعة الحوثين
تسببت في تهجير الكادر التربوي والتضييق
على من تبقي منهم  ،كما تعمدت ممارسة
اجراءات تحرم  35%منهم من الرواتب
المصروفة من الحكومة الشرعية التي كانت
تصرف لهم أثناء ما كانت المحافظة تابعة
للحكومة الشرعية  ،فيما التزال مدرسة االمام
على بن ابي طالب االساسية الثانوية للبنين
وهي المدرسة المحورية في مدينة الحزم
مغلقة أمام الطالب وقد حولتها جماعة
الحوثيين الى مركز خدمات لجبهات القتال
وأدخلت في مبانيها ثالجات مركزية خاصة
باإلمداد اللوجستي لمقاتليها  ،،وقد ذكر
الويس احصائية لالنتهاكات التي طالت
التعليم بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف
نوردها كما في الجدول التالي:

م

بيان نوع االنتهاك الذي طال العملية التعليمية بالحزم عاصمة الجوف

النسبة – العدد

1

اعداد الطالب الذين حرموا من التعليم

 12000طالب وطالبة

2

عدد المعلمين الذين تم اختطافهم

 3معلمين

3

عدد المدارس والمؤسسات التعليمية التي اغلقت بالمحافظة

 428مدرسة

4

عدد المعلمين الذين حرموا من مستحقاتهم المالية

 35%من عدد المدرسين بالمحافظة

5

المؤسسات التعليمية التي تعرضت للنهب

 10مؤسسات بما فيها مكتب التربية

6

عدد الطالب الذين تسربوا من المدارس والتحقوا بجبهات القتال

00

6طالب

أسماء المدارس التي حولتها جماعة انصار الله الحوثين الى ثكنات عسكرية وسجون لخصومهم
السياسيون خالل فترة الحرب وهذه المدارس هي :
•مدرسة السرحات والكائنة بعزلة السرحات بمديرية المتون والتي كانت مخصصة للتعليم
االساسي والمكونة من ستة فصول وتسبب السيطرة عليها الى حرمان ما ال يقل عن ()300
طالب من التعليم .
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•مدرسة عائشة بمديرية الحزم وسط مدينة الجوف والتي كانت مخصصة للتعليم االساسي
والثانوي للفتيات والمكونة من ( )12فصل وبسبب السيطرة عليها من قبل جماعة الحوثيين
وتحويلها لثكنة عسكرية فقد حرمت عدد ( )372طالبة من الحق في التعليم .
•مدرسة السعموم عزلة الزاهر مديرية الزاهر والتي كانت مخصصة للتعليم االساسي والمكونة
من ( )6فصول دراسية ومرفقاتها وبسبب تحويلها من قبل مقاتلي جماعة الحوثي الي سجن
فقد تسبب ذلك بحرمان ( )350طالب من التعليم .
•مدرسة المتون والكائنة بمديرية المتون  ،وقد تم السيطرة عليها من قبل جماعة انصار الله (
الحوثيين ) وحولت إلى سجن تابع للجماعة  ،وتتكون المدرسة من )8(.فصول دراسية خصصت
للتعليم المتوسط وتسبب السيطرة عليها من حرمان ما ال يقل عن ( )500طالب من التعليم

مدرسة الفاروق االساسية بمحافظة صنعاء
اقدمت عناصر مسلحه على متن ثالثة أطقم عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين بتاريخ 2015/7/10
باقتحام مدرسة الفاروق االساسية التي تقع بمديرية الحيمة الداخلية عزلة الحدب

وتحويلها

وجزء منها سجن لخصومهم  ،وتعرضت المدرسة لإلتالف
إلى مقر للجماعة وسكن للمسلحين
ُ
لمحتوياتها وحرق الكتب الدراسية وحرمان المئات من الطالب من تلقي دروسهم االساسية
واستمر الحال عليه ألكثر من عام.
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مدرسة الفتح بمحافظة البيضاء االساسية
الكائنة بعزلة طياب ،مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء والمخصصة للتعليم االساسي للفتيات
وتتكون من ( )9فصول وبكادر تربوي مكون من ( )14معلم جميعهم من الذكور  ،عدد الطالبات
التي يتلقين التعليم في مدرسة الفتح ( )235طالبة  ،ومع سيطرة جماعة الحوثين على مديرية
ذي ناعم بتاريخ  2017/2/18قامت مجموعات مسلحة تابعة للجماعة باقتحام المدرسة وتحويلها
الي ثكنة عسكرية وقد تسبب ذلك الفعل بتعطيل التعليم في المدرسة لمدة عام كامل وحرمان
الطالبات من التعليم  ،أضف إلى ذلك تعرض المدرسة إلى أضرار جزئية تمثلت بتحطم أثاث ونوافذ
المدرسة وتدمير خزانات المياه فيها .
ُ
مسلحة
صراعات
**وللحديث أكثر عن محافظة البيضاء الواقعة وسط اليمن والتي شهدت
ُ
بين اطراف عديدة  ،فالحوثيين يسيطرون على عدد واسع من المديريات فيما تسيطر المقاومة
الشعبية والجيش التابع للشرعية على جزء من مديريات المحافظة  ،كما سجل تنظيم القاعدة
وداعش ظهورا في مديريات محدده بالمحافظة  ،والشك أن تعدد الكيانات داخل المحافظة
الواحدة كان له تأثير سلبي وزيادة عدد االنتهاكات منها ما يخص القطاع التعليمي تمكن فريق
المركز االمريكي للعدالة بالمحافظة من رصد االنتهاكات التي طالت التعليم في عدد ( )9مديريات
هي ( البيضاء  ,مكيراس  ،ذي ناعم  ،القرشية  ،الزاهر  ،نعمان  ،ولد ربيع  ،الرياشية  ،السوادية )
وقد شملت االحصائية للمدارس التي طالتها االنتهاكات وتضرر قطاع التعليم تبعا لذلك عدد
( )69مدرسة منها ( )57مدرسة مخصصة للتعليم االساسي  ،وعدد ( )11مدرسة مخصصه للتعليم
ً
ً
واحدة (تمهيدي) تعددت تلك االنتهاكات بين( قصف لطيران التحالف  ،سيطرة
ومدرسة
الثانوي ،
وتمركز مسلحين ،قصف بالقذائف المختلفة  ،مأوى للنازحين بسبب الحرب .
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النوع الرابع من االنتهاكات
المباشرة:
القتل واالصابات للمعلمين
وفقــ ًا لإلحصائيــة الرســمية المقدمــة لنــا
مــن نقابــة المعلميــن ((( فــإن عــدد المعلميــن
الذيــن قتلــوا مــن بدايــة الحــرب وحتــى

كتابــة هــذا التقريــر ()1579
معلــم وعــدد
ُ

ـائل قتــل
المصابيــن (  ) 2624تعــددت وسـ ُ

المعلميــن بيــن التعذيــب حتــى المــوت
والتصفيــة الجســدية واالغتيــاالت والقتــل
بواســطة القنــص واســتهداف التجمعــات
الســكنية بالقذائــف وقصــف الطيــران
وانفجــار االلغــام وضحايــا الفوضــى األمنيــة،
رصــد فريــق (  )ACJACJعــدد ًا مــن حــاالت القتــل
التــي تعــرض لهــا معلميــن فــي مختلــف
المحافظــات.

((( سلمت االحصائيات لفريق الرصد التابع للمركز من قبل المسؤول
االعالمي لنقابة المعلمين يحي اليناعي.
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محافظة عدن (نموذج لهذا االنتهاك)
عــدن المدينــة اليمنيــة الســاحلية والتــي اعتبرتهــا الحكومــة الشــرعية عاصمــة مؤقتــة بديلــه
عــن صنعــاء بعــد االنقــاب المســلح للحوثييــن  ،المدينــة الســاحرة والجميلــة طالهــا نصيــب كبيــر
مــن انتهــاكات التعليــم فقــد غيبــت فيهــا االغتيــاالت والقتــل عشــرات المعلميــن والتربويــن عــن
مدارســهم وقبــل ذلــك عــن أســرهم وأطفالهــم  ،مدينــة عــدن وخــال الفتــرة مــن ( ) 2018 2016-كانــت
نمــوذج لمأســاة ألمــت المجتمــع اليمنــي باســره  ،إذ كانــت المدينــة ال تصحــو يومــا اال علــى خبــر اغتيــال
مجهوليــن لمعلــم أو تربــوي أمــام مدرســته او أمــام مســجده او فــي الشــارع العــام  ،وأحيانــا علــى
مقربــة مــن نقــاط التفتيــش المنتشــرة بشــكل كثيــف فــي المحافظــة ،والمثيــر للدهشــة انــه لــم يتــم
القبــض علــى غالبيــة منفــذي تلــك العمليــات ومــن تــم القبــض عليــه تــم تهريبهــم مــن الســجون اثنــاء
ســيطرةُ المجلــس االنتقالــي علــى مقاليــد الســلطة بعــدن وطــرد الحكومــة الشــرعية منهــا .
راصــدو المركــز االمريكــي للعدالــة تمكنــوا خــال الفتــرة الماضيــة مــن رصــد عــدد ( )16واقعــة اغتيــال
لمعلميــن وتربوييــن دفعــوا حياتهــم ثمنــا لغيــاب الدولــة((( ((( ووفقــا للجــدول التالــي:
تفاصيل االنتهاك

م

اسم الضحية

المهنة

تاريخ االنتهاك

1

على عثمان الجيالني

معلم

2016/1/4

اغتيل برصاص مسلحين اثناء ذهابه للجامع فجرا -كريتر

2

عبدالرحمن الزهري

معلم

2016/7/23

اغتيل برصاص مسلحين اثناء خروجه للعمل – المنصورة

3

عابد مجمل

معلم

2016/7/25

اغتيل برصاص مسلحين اثناء خروجه من منزله الشيخ عثمان

4

صالح سالم حليس

تربوي

2016/8/15

اغتيل برصاص مسلحين بعد خروجه من منزله بالمنصورة

5

ياسين الحوشبي

معلم

2017/10/10

اغتيل بعبوة ناسفة زرعت في سيارته في حي  -المنصورة

6

فهد اليونسي

معلم

2017/10/18

اغتيل برصاص مسلحين اثناء خروجه لصالة الفجر – المنصورة

7

عادل الشهري

تربوي

2017/10/28

اغتيل برصاص مسلحين اثناء خروجه للمسجد – المنصورة

8

عبدالرحمن العمراني

معلم

2017/12/5

اغتيل برصاص مسلحين اثناء خروجه من منزله – المنصورة

9

فائز فواد

معلم

2017/12/12

اغتيل برصاص مسلحين اثناء قيادته لسيارته في المنصورة

10

عارف الصبيحي

معلم

2018/1/24

اغتيل برصاص مسلحين اثناء خروجه من منزله – المنصورة

11

شوقي محمد كمادي

تربوي

2018/2/14

اغتيل برصاص مسلحين امام ثانوية مارب بحي المعال

12

وهاد عون

معلم

2016/5/6

اغتيل برصاص مسلحين اثناء عودته الى منزله – المنصورة

13

فائز الضبياني

معلم

2016/7/24

اغتيل بعبوة ناسفة زرعت بسيارته في حي الشيخ عثمان

14

ياسر عزي

تربوي

2018/3/28

اغتيل برصاص مسلحين اثناء خروجه من منزله – المنصورة

15

محمد راغب بازرعة

معلم

2018/7/21

اغتيل برصاص مسلحين اثناء خروجه من المسجد – المعال

16

حميد االثوري

معلم

2018/10/23

اغتيل برصاص مسلحين بحي عبد القوي بالشيخ عثمان

((( في تقرير لمنظمة سام التي تتخذ من جنيف مقر لها حول عملية االغتياالت في عدن والذي حمل اسم القاتل الخفي اجرت المنظمة تحقيقا استقصائيا للوصول الي
المسؤولين عن تنفيذ تلك االغتياالت
((( فك لغز خيوط االغتياالت تحت هذا العنوان في الصفحة ( )35من تقرير سام ذكر ان موقع (بازفيد االمريكي) وبتاريخ  2018/10/15نشر تحقيا صحفيا عن تعاقد
دولة االمارات مع مرتزقة امريكيين وفرنسيين يعملون ضمن شركة يديرها اسرائيلي يدعى ( ابراهام غوالن ) بغرض تنفيذ اغتياالت لسياسيين ورجال دين في محافظة
عدن
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المعلم  /أحمد أحمد محسن الحاج ( مديرية
بني مطر – محافظة صنعاء )

اخفاء والدي واخي قسرا لمدة
استمر
ُ
اربعة اشهر وفي تاريخ  2016/12/16ابلغتنا
المليشيات عبر أحد مشرفيها بوفاة والدي
وطلبوا منا الحضور الستالم جثته والتنازل
عن القضية  ،،عرفنا فيما بعد من السجناء
الذين كانوا برفقة والدي ان المليشيات قامت
بتعذيبه بشكل وحشي منذ اختطافه لمدة
شهرين كاملين وفي يوم  2016/9/27قامت
بتصفيته بإطالق الرصاص عليه .
ويفيد عصام بالقول أن تقرير البحث الجنائي
يثبت تعرض والده لطلقة نارية اصابته بمقتل
في القلب وأنه قد وصل إلى مستشفى أزال
ً
ً
هامدة ،وبالنسبة ألخي االكبر احمد فقد
جثة

تعرض لالعتقال من منزله من قبل مسلحين
أعقبه االخفاء
تابعين لجماعة الحوثي
القسري و التعذيب داخل المعتقل واالعدام
رميا بالرصاص  ،يروي لنا المأساة ابنه عصام
بقوله ( بتاريخ  2016/8/30وأثناء ماكنا في
منزلنا بمنطقة المحجر شمالن مديرية همدان
ُ
مجموعة
شمال صنعاء داهمت منزلنا ليال
مسلحةُ تابعةُ للحوثيين حيث قاموا باعتقال
والدي التربوي أحمد الحاج وأخي األكبر
احمد وزوجته  ،في سابقة مخالفة لألعراف
واالسالف المتعارف عليها الشعب اليمني
من حرمة اعتقال النساء وقاموا بتفتيش
المنزل والعبث بمحتوياته ونهب كامل اثاثه،
ونقلوهم الى احدى المراكز األمنية التابعة
ساعة متأخرة من مساء تلك
للجماعة  ،وفي
ٍ
ٍٍٍٍِ
أخي أما بالنسبة لوالدي
الليلة اطلقوا زوجة ٍِ
وشقيقي األكبر فقد نقلوا الى مكان مجهول

كان اعتقالهما بدون اي سبب !!!
وال نعلم ماهي التهمةُ الموجهة لهما ؟؟؟
وال مكان اعتقالهما وال من المسؤول عن مركز
االعتقال لمراجعته ؟؟؟

اطلق بعد مقتل والدي بفتره وجيزة وهو
مصاب بحالة نفسية شديدة نتيجة التعذيب
التي تعرض لها أثناء فترة االعتقال واالخفاء
القسري
وبعد مقتل والدي نتيجة التعذيب واالعدام
رميا بالرصاص تعرضنا لضغوط وابتزاز من قبل
مليشيات الحوثي الستالم جثة أبي ودفنه
وعدم إقامة اي مراسيم عزاء والتنازل من قبل
جميع اولياء الدم  ،ولم يكن امامنا من سبيل
سوى النزوح القسري إلى محافظة مارب ،
واليزال جثمان والدي في ثالجة مستشفى
أزال حتى يومنا هذا ويختم عصام حديثه الينا
والدموع في عينيه بقوله ( كان أبي رحمه الله
معلما وامينا شرعيا لوادي بقالن بمديرية بني
مطر والجميع يعرفه بأخالقه وتسامحه ولم
يعتد يوما على أحد أو يكن البغضاء لشخص
 ،لكن في شرع المليشيات ال فرق بين حامل
القلم وحامل السالح  ،وأن مأساة والدي
واخي ليست سوى واحدةُ من االنتهاكات
والجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية
بشكل متواصل بحق الشعب اليمني .

حتى مجرد السؤال عن المختطف في عرف
المليشيات جريمة !!!
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المعلــم  -مجلــي فرحــان (مــن ابنــاء مديريــة

المعلــم عــادل عبدالملــك محمــد الحســني

ســحار – بمحافظــة صعــده)

(مديريــة يريــم – محافظــة اب )
مــن أبنــاء محافظــة إب  ،يبلــغ مــن العمــر ()37
عــام  ،اعتقــل مــن قبــل جماعــة الحوثييــن بتاريــخ
 2016/8/2واودع ســجن األمــن السياســي
بالمحافظــة ثــم نقــل فــي اليــوم الثانــي إلــى
ســجن خــاص بجماعــة انصــار اللــه ( الحوثييــن )
بمديريــة يريــم وضــل فــي الســجن ألكثــر مــن
نصــف شــهر ثــم أفــرج عنــه  ،تعــرض خــال فتــرة
االحتجــاز للتعذيــب الشــديد الــذي تســبب لــه
بعــدة أمــراض  ،نقــل الــى المستشــفى فــور
خروجــه مــن المعتقــل أال أنــه بســبب التعذيــب

يعمــل مديــر إدارة التعليــم فــي مكتــب التربيــة

الــذي تلقــاه فــارق الحياة بعد نقله لمستشــفى

بمحافظــة صعــده  ،اعتقلتــه جماعــة الحوثييــن

النــور بســاعات قليلــة.

مــن منزلــه منتصــف العــام  2016وأخفــي قســرا
فــي مــكان مجهــول لمــدة عاميــن ولــم تعلــم
أســرته عنــه شــيئا  ،وبعــد فتــرة مــن االخفــاء
القســري تــم إبــاغ أســرته بوفاتــه وبــأن جثتــه
بثالجــة المستشــفى العســكري بصنعــاء ،
ُ
رحلــة
فذهبــوا فلــم يجدوهــا  ،وهكــذا بدئــت
ُ
جثــة
اخــرى للبحــث عنــه ميتــا حتــى وجــدوه
مزقهــا التعذيــب فــي مستشــفى الشــرطة
بصنعــاء  ،وبتقصينــا عــن حقيقــة وماضــي
الضحيــة المذكــور فلــم يكــن يحمــل ســاحا او
مقاتــا فــي جبهــات القتــال  ،بــل انــه كان مدنيــا
واعتقــل مــن منزلــه بطريقــة تعســفية وغيــر
قانونيــة ولــم نجــد مــن تبريــر لتعرضــه لالعتقــال
ثــم االخفــاء القســري ثــم التعذيــب حتــى
المــوت اال مخالفتــه لجماعــة الحوثييــن بالــرأي
السياســي الــذي يعتنقــه .
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•ال يقتصــر قتــل المعلمــون علــى مــا ذكرنــاه
فــي الفقــرات الســابقة فحســب  ،بــل إن
جماعــة الحوثييــن يقومــون بالدفــع بهــم
للجبهــات للمشــاركات فــي العمليــات
القتاليــة  ،ففــي تاريــخ  2020/6/9وأثنــاء
مشــاركة عــدد ًا مــن قيــادات مكتــب التربيــة
والتعليــم بمديريــة ريمــة فــي جبهــة الجوف
القتاليــة بقيــادة مديــر مكتــب التربيــة
حميــد التوعــري وبرفقــة عــدد ( )6مــن
مــدراء المــدارس فــي المحافظــة وعــدد ()6
معلمــون  ،فقــد تعرضــوا لقصــف طيــران ممــا
أدى إلــى مقتــل عــدد ( )6منهــم وجــرح ()7
أخريــن  ،وفقــ ًا لمــا هــو ثابــت فــي المذكــرة
المرفوعــة مــن مكتــب التربيــة بريمــة لوزيــر
التربيــة بحكومــة الحوثييــن،
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إن قيــام جماعــة الحوثييــن بالدفــع بالمعلميــن ومــدراء المــدارس
والــكادر اإلداري التربــوي للمشــاركة فــي القتــال بالجبهــات امــر ًا فــي
غايــة الخطــورة ويجــب التوقــف عنــده كــون ذلــك الســلوك لوحــده
ا بتدميــر العمليــة التعليميــة برمتهــا .
فقــط كفيــ ً
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النوع الخامس  :من االنتهاكات المباشرة
االعتقاالت واإلخفاء القسري للمعلمين والتربويين
يصــادف اليــوم العالمــي للمعلــم خــال عامنــا هــذا ( 2020أثنــاء اعدادنــا لهــذا
التقريــر) ففــي الوقــت الــذي يحتفــي العالــم بهــذا اليــوم  ،وتتســابق الحكومــات
الــى تكريمهــم ورفــع مقامهــم واعطائهــم التقديــر المســتحق علــى مــا يبذلونــه
مــن جهــود فــي تعليــم االجيــال  ،إال ان حــال المعلمــون اليمنييــن يختلــف تمامــا
فــي اليمــن  ،فقــد تعــرض المئــات منهــم خــال فتــرة الحــرب الــى االعتقــال
واالختطــاف واالخفــاء القســري والحكــم باإلعــدام والمــوت تحــت التعذيــب
فــي ســجون جماعــة الحوثييــن فــي الشــمال وســجون المجلــس االنتقالــي فــي
الجنــوب  ،المركــز االمريكــي للعدالــة وعبــر راصديــه تمكــن مــن رصــد عــدد مــن
حــاالت االنتهــاكات التــي طالــت المعلميــن فــي محافظــات عــدة  ،علــى ســبيل
المثــال فــي محافظــات صنعــاء وعــدن وتعــز التــي ســجلت أعلــى نســبة بيــن
غيرهــا مــن المحافظــات نذكــر الحــاالت االتيــة علــى ســبيل المثــال فقــط :
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2 .زكريا احمد محمد قاسم ( مديرية المعال –

1 .خالد داود احمد النهاري

محافظة عدن ) اخفاء قسري

يعمل معلما بمكتب التربية بمديرية المعال،
( مدير مدرسة الفاتح االهلية بمنطقة شمالن
غرب صنعاء أعتقل من قبل جماعة الحوثيين
في  2016/9/25من مقر عمله وأخفي قسر ًا
لمدة أربعة اشهر  ،تعرض للتعذيب من خالل
تعليقه ومنعه من النوم ثم حبس في زنزانة
انفرادية لمدة 4

اشهر  ،أكره خالل فترة

االعتقال على االعتراف بارتكاب أعمال إرهابية
وعرض ذلك على قناة المسيرة التابعة لجماعة
الحوثيين  ،وأحيل للمحاكمة أمام محكمة
أمن الدولة ومنع من مقابلة محامي الدفاع،
واصدرت محكمة امن الدولة بصنعاء

في

حقه حكما باإلعدام (((.وقد أفرج عنه ضمن
صفقة االسرى التي رعتها االمم المتحدة بين
الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين منتصف
اكتوبر الماضي

متزوج واب لخمسة اطفال  ،بتاريخ 2018/1/27
وأثناء خروجه من منزله الساعة الخامسة صباحا
تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحه على
سيارة سوداء نوع (سنتافي) تابع إلدارة أمن
عدن ونقل الى جهة مجهولة  ،تفيد أسرته
قاموا فور واقعة االختطاف بتقديم

انهم

بالغ لوزير الداخلية وللنائب العام والذين وجها
ألمن عدن باإلفراج عنه أو إحالته للقضاء ان
كان متهم بارتكاب فعل مخالف للقانون ،إال
أن تلك التوجيهات القت اهماال متعمدا وال
مباالة بحريات وحقوق ومعاناة الناس ،ومنذ
تاريخ اختطافه وحتي يومنا هذا لم تألو أسرته
وزمالئه ومحبيه جهدا في البحث عنه واقامة
الوقفات االحتجاجية امام مقرات السجون
والتحالف بعدن لعشرات المرات

لكن دون

جدوى ،وعرف زكريا في أوساط مجتمعه
محبا للسالم ومربيا لألجيال ال يحمل سوى
قلمه واليزال مصيره مجهوال حتى كتابة هذا
التاريخ.

(((

((( محكمة امن الدولة محكمة جزائية متخصصه تابعة لجماعة الحوثيين يتم من خاللها محاكمة المعارضين السياسيين لها واصدار احكام االعدام بحقهم وقد سبق للمحكمة
بالحكم باإلعدام على صحفيين ومعلمين واكاديميين بسبب معارضتهم السياسية ألفكار جماعة الحوثيين .
((( في االعوام الماضية كشفت منظمات دولية ومحلية في عدن عن شبكة للسجون السرية تديرها االمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي لدعم الشرعية
 ،وقد تحدثت التقارير عن وجود المئات من المدنيين في تلك السجون السرية التي يتعرضون فيها لشتى صنوف التعذيب في حين تبدو الحكومة اليمنية عاجزة تماما عن
االشراف على تلك المعتقالت او حتى زيارتها .
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3 .حازم احمد على الحرف (مدير لمدرسة
القيم االهلية بصنعاء)

أعتقــل بتاريــخ  2018/3/28الســاعة الثالثــة
عصــرا مــن جــوار مســجد االمــام الذهبــي بحــي
كريتــر مــن قبــل وحــدة مكافحــة االرهــاب فــي
التواهــي  ،اســتمر فــي المعتقــل مخفي قســرا
طيلــة أربعــة أشــهر وطيلــة فتــرة االخفــاء منــع
مــن التواصــل باهلــه أو الســماح لهــم بزيارتــه أو
مقابلــة محاميــه ،نضــال متــزوج ولديــه مــن االبناء
خمســة اوالد ( ثــاث إنــاث واثنــان ذكــور) ويعمــل
معلمـ ًا لمــادة القــران الكريــم فــي ثانويــة محمــد
عبــده غانــم منــذ خمســة وعشــرون عــام  ،افــرج
عنــه بتاريــخ  2018/7/18وغــادر مدينــة عــدن

أختطف من قبل جماعة الحوثيين بتاريخ
 2015/11/22من مقر عمله  ،وظل مخفي
قسريا لمدة سبعة أشهر  ،عرفت أسرته بعد
مخفي في سجن بيت العامري
ذلك انه كان
ُ

رغــم حبــه وتعلقــه بمدينتــه بســبب خوفــه مــن
التعــرض لالعتقــال او االغتيــال كحــال العشــرات
مــن معلميــن عــدن.

(((

5 .فهد عبدالله محمد السالمي

بدار سلم جنوب صنعاء تعرض فيه للتعذيب
 ،ثم نقل الى سجن األمن السياسي بصنعاء ،
ومازال فيه حتى اليوم تم تقديمه للمحاكمة
ألكثر من ( )15جلسة  ،توفى والده وهو في
السجن ومنع من السماح من القاء نظرته
األخيرة على ابيه !!!! وبعد خمسة اعوام من
االعتقال والمحاكمة الغير قانونية افرجت عنه
جماعة الحوثيين ضمن صفقة تبادل االسرى
مع الحكومة الشرعية منتصف اكتوبر .2019
4 .نضال صالح محمد باحويرث ( مديرية كريتر
– عدن -اخفاء قسري) اخفاء قسري

مدير مدرسة النهضة بأمانة العاصمة صنعاء )،
اختطفته جماعة الحوثيين بتاريخ 2016/10/6
من أمام منزله ُ ،أخفي لمدة خمسة اشهر
ثم عرفت اسرته مكان اعتقاله

في األمن

السياسي تعرض في فترة االخفاء القسري
للتعذيب النفسي والجسدي  ،عرض على
النيابة مؤخرا وأحالته للمحكمة الجزائية
المتخصصة  ،ووجهت له تهم سياسية
وطالبت النيابة في قرار االتهام الحكم عليه
باإلعدام و كانت أولى جلسة المحكمة بتاريخ
 2020/1/13واليزال في السجن حتى اليوم.
((( المعلومات نقال عن الضحية نفسه الذي تعرض لإلخفاء القسري اربعة اشهر في سجن تابع لمكافحة االرهاب التي يرأسها يسران المقطري .
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6 .البراء

احمد

محمد

علوي

الجفري

(المنصورة – عدن) – اخفاء قسري

وال عن ماهي التهمة الموجهة اليه؟
قام أهله

بمتابعة جميع الجهات االمنية

والقضائية بما فيها النائب العام والنيابة
الجزائية ووزير العدل ووزارة حقوق االنسان ،
وجميع تلك الجهات تقف عاجزة عن تساؤالت
اطفال البراء عن مصير والدهم المخفي قسرا
منذ اربعة أعوام ونصف !
7 .عبدالحكيم حسين محسن االنسي
(موجه تربوي) اختطفه الحوثيون بتاريخ
في الساعة الثانية عشر ليال بتاريخ 2016/6/13
وأثناء ما كان األستاذ البراء احمد يعمل في
ً
جماعة
مكتبته بحي المنصورة  ،داهم محله
ً
مسلحة بقيادة أبو اليمامة التابعين لقوات
الحزام االمني وتم نقله الى مكان مجهول
 ،ومنذ ذلك اليوم واهله يتابعون الجهات
االمنية لمعرفة سبب اعتقاله ومكان اخفائه
إال أنهم لم يتوصلوا الى أي نتيجة  ،وقد
وصل اليهم أخبار من بعض المعتقلين الذي

 2015/12/25من أمام منزله بصنعاء بعد
تطويق الحارة بستة أطقم  ،اخفي قسريا مدة
عام كامل ،تعرض فيها للتعذيب ،تم نقله إلى
سجن االمن السياسي بصنعاء وخالل فترة
سجنه منع اهله من زيارته لمدة خمسة اشهر،
يعاني من مرض الضغط والتهاب المفاصل
واآلم العمود الفقري وضعف في السمع
والبصر  ،تم تقديمه للمحاكمة واليزال في
المعتقل حتى تاريخ كتابة التقرير .

تم االفراج عنهم أنه مسجون في سجون
سرية في منطقة بئر أحمد التي تخضع لدولة
اإلمارات يقولو اهله لألسف الشديد والى
يومنا هذا ال نعلم شيء عن البراء ولم نتمكن
من رؤيته أو الحديث أو االتصال به!
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النوع السادس من االنتهاكات :
تجنيد االطفال
•يعــد تجنيــد االطفــال مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي تحضرهــا التشــريعات الوطنيــة والمواثيــق
الدوليــة المعنيــة بحمايــة االطفــال  ,وعلــى وجــه الخصــوص ( اتفاقيــة حقــوق الطفــل )المصــادق
عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة والبرتوكــول االختيــاري االول الملحــق باالتفاقيــة واللــذان
يحظــران اســتخدام االطفــال فــي النزعــات المســلحة وتجنيدهــم ،باإلضافــة الــى ( قانــون حقــوق
الطفــل اليمنــي ) المتوائــم مــع االتفاقيــة ،وكــذا أيضــا القانــون العســكري الــذي حــدد ســن التجنيــد
بـــ( )18عامــا .
•كمــا يحظــر القانــون الدولــي االنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق االنســان تجنيــد االطفــال فــي
القــوات أو الجماعــات المســلحة واســتخدامهم فــي االعمــال القتاليــة ،وقــد عرفــت االتفاقيــة بــأن
الطفــل هــو بانــه مــا دون ســن ( )18عامــا  ،وكــذا البروتكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل
بشــان اشــتراك االطفــال فــي النزعــات المســلحة والــذي اعتمــد ســن ( )18عامــا كحــد ادنــى لســن
التجنيــد االجبــاري لألطفــال فــي القــوات المســلحة  ،وتنــص المادتــان ( )2()1مــن البروتكــول علــى أنــه
ال ينبغــي للجماعــات المســلحة تجنيــد االطفــال دون ســن الثامنــة عشــر وتلــزم الدولــة باتخــاذ جميــع
التدابيــر الممكنــة لمنــع هــذا التجنيــد او االســتخدام  ،كمــا لــزم الدولــة بتســريح االطفــال المجنديــن
وتقديــم المســاعدة الالزمــة لهــم لتعافيهــم البدنــي والنفســي واندماجهــم الجتماعــي ،كمــا
يســمح القانــون الجنائــي الدولــي بمحاكمــة أولئــك الذيــن ينتهكــون محظــورات التجنيــد واســتخدام
االطفــال دون ســن ( )15عامــا فــي االعمــال القتاليــة المباشــرة.
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بداية تجنيد االطفال في اليمن
بــدء تجنيــد االطفــال فــي اليمــن منــذ عهــد الرئيــس الســابق علــى صالــح حيــث كانــت وزارة الدفــاع
تقبــل فــي صفوفهــا مــن هــم أقــل مــن ( )15عامــا مــن العمــر مــن التابعيــن لمشــايخ القبائــل الذيــن كانوا
يقومــون بتجنيــد اقاربهــم مــن أجــل ضمــان مرتبــات شــهرية تصــرف مــن الدولــة  ،لكــن بعــد ضغوطــات
مورســت علــى نظــام صالــح والحكومــات المتعاقبــة خاصــة بعــد توقيــع اليمــن عــدد ًا مــن االتفاقيــات
الدوليــة الخاصــة بحقــوق االنســان والطفــل فقــد تراجعــت الظاهــرة علــى الصعيــد الرســمي .
تجنيد جماعة الحوثيين لألطفال

بدئــت الجماعــة باســتغالل هــذه الفئــة مبكــرا منــذ تأسيســها خاصــة فــي اثنــاء حربهــا ضــد قبائــل
حجــور الشــام بمحافظــة حجــه مطلــع العــام  2012وحربهــا مــع أبنــاء منطقــة دمــاج بمحافظــة صعــدة
خــال العــام  ، 2013وزادت مــن وتيــرة تجنيدهــا لألطفــال خــال ســيطرتها علــى صنعــاء وانقالبهــا
علــى حكــم الرئيــس هــادي  ،فالتقاريــر االمميــة تشــير الــى تجنيــد الحوثييــن نحــو ( )9000طفــل خــال
الثــاث الســنوات االولــي للحــرب فقــط  ،غيــر أن تقاريــر منظمــات الرصــد المحليــة تشــير الــى اضعــاف
هــذا الرقــم وتؤكــد ان عــدد االطفــال الذيــن جندتهــم جماعــة الحوثييــن يناهــز ( )25000ألــف طفــل
علــى أقــل تقديــر  ،ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــال الجثاميــن الذيــن يتــم تشــيعهم الــى المقابــر يوميــا
فــي مناطــق عــده فــي المحافظــات التــي يســيطر عليهــا جماعــة انصــار اللــه  ،وهــذه الحقيقــة يجــزم
بهــا راصــدوا المركــز العامليــن فــي الميــدان .كمــا ان جماعــة الحوثييــن قــد خصصــت االســبوع االول
مــن شــهر ينايــر مــن كل عــام واســمته ( اســبوع الشــهيد ) تقــوم مــن خاللــه باالحتفــاء بالقتلــى الذيــن
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يتــم نشــر صورهــم بشــكل واســع فــي جميــع العــزل والمديريــات التــي تســيطر عليهــا ،ويظهــر جليــا
مــن خــال المتابــع ان نصــف القتلــى مــن االطفــال دون ســن الخامســة عشــر مــن العمــر .
كمــا تشــهد المناطــق القبليــة فــي محافظــات شــمال الشــمال اقبــاال واســعا فــي االلتحــاق بجبهــات
القتــال وخاصــة مــن قبــل طــاب المــدارس الذيــن يتــم الدفــع بهــم للجبهــات دون اي مرعــاه لســنهم
القانونــي ولعواقــب تلــك االفعــال ،بدوافــع عــدة أهمهــا الدفــاع عــن الوطــن والجهــاد  ،ففــي مطلــع
العــام  2019اقامــت جماعــة انصــار اللــه ( الحوثييــن ) معــرض للضحايــا الذيــن ســقطوا فــي الجبهــات
بمديريــة بنــي حشــيش التابعــة لمحافظــة صنعــاء  ،وقــد تضمــن المعــرض مــا يزيــد عــن ( )2000ضحيــة،
زاري باحثــي ( )ACJACJالمعــرض المقــام وتبيــن لنــا أن نصــف العــدد مــن الضحايــا مــن فئــة االطفــال ،كمــا
حصلنــا علــى كشــف إلحــدى المــدارس فــي نفــس المديريــة والمســمى (مدرســة العلــم وااليمــان)
ويتضمــن الكشــف عــدد ( )50ضحيــة مــن طــاب تلــك المدرســة فقــط للعــام  2017يبــدا باســم  /احمــد
احمــد مســاعد وينتهــي بلعيــس محمــد لعيــس الذيــن قتلــوا فــي جبهــات الصــراع.
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دور السعودية في تجنيد االطفال
كشــفت تقاريــر صــادرة عــن االمــم المتحــدة تــورط المملكــة العربيــة الســعودية هــي االخــرى بتجنيــد
االطفــال اليمنيــن فعقــب مهاجمــة جماعــة الحوثيــن خــال العــام  2019مناطــق واســعة فــي الحدود
مــع الســعودية  ،قامــت بأســر مئــات مــن المقاتليــن اليمنيين الذيــن كانوا يقاتلون لصالــح المملكة في
الحــد الجنوبــي بتمويــل منهــا وتحــت قيــادات عســكرية يأتمــرون بأمرهــا  ،أدعــت جماعــة الحوثييــن انــه
مــن ضمــن االســرى عــدد ( )70طفــا ,قالــت الجماعــة بانهــا اخضعتهــم لــدورة تأهيليــة بواســطة وزارة
الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بصنعــاء وبدعــم مــن الصليــب االحمــر الدولــي ثــم ســلموا ألهالييهــم
بعــد اخــذ ضمانــات وتعهــدات بعــدم العــودة للقتــال ضــد جماعــة الحوثييــن  ،حاولنــا الحصــول علــى
كشــف بتلــك األســماء مــن جماعــة الحوثييــن اال انــه لــم نتمكــن بســبب تحفظهــم علــى ذلــك.
تجنيد االطفال في القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية
علــى الرغــم مــن أن قيــادات تابعــة للحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا دولي ـ ًا قــد أصــدرت توجيهــات
بمنــع تجنيــد االطفــال فــي صفــوف الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة أال أن راصدينــا قــد رصــدوا عــدد
مــن الحــاالت ألطفــال صغــار الســن جنــدوا فــي جبهــات تعــز والســاحل الغربــي  ،باإلضافــة الــى تــورط
المجلــس االنتقالــي المدعــوم مــن دولــة االمــارات فــي تجنيــد مئــات االطفــال مقابــل توفيــر لقمــة
العيــش لهــم ولعائالتهــم فــي جبهــات القتــال بمديريــات الســاحل الغربــي والمحافظــات الجنوبيــة،
وبمقارنــة نســبة التجنيــد لألطفــال فــي صفــوف االطــراف المتصارعــة داخــل اليمــن تكــون جماعــة
الحوثــي هــي االعلــى نســبة فــي تجنيــده لصغــار الســن.
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كيف يجند االطفال في اليمن ؟
تلجا الجماعات المسلحة وخاصة جماعة الحوثيين الى تجنيد االطفال بعدة
طرق اهمها :
تنظيم حمالت تجنيد االطفال في المدارس والمخيمات الصيفية  ،ومع مطلع
العام  2016عملت لجان الحشد الحوثية على مستوى المحافظات مع مسؤولي
وزارة التربية والتعليم للضغط على مدراء المدارس والمعلمين والزامهم على
دمج عقيدة الحوثيين ونشاطات دعائية للتجنيد في مدارس محافظات صعدة
وعمران وصنعاء وذمار وحجة وريمة والمحويت  ،وقد جرت انشطة التجنيد
والدعاية بشكل أكبر انتظاما وخاصة من خالل االذاعات الصباحية في المدارس
 ،ووصل األمر الى إلزام مدراء المدارس بتجنيد عدد معين من كل مدرسة  ،راصدوا
المركز وخالل عام  2020رصدوا عدد ( )100حالة تجنيد ألطفال في محافظة
صنعاء فقط .
االستقطاب لألطفال من خالل الوعود الزائفة كصرف سالح شخصي ومبلغ مالي
نهاية كل شهر ،والباعث على ذلك حالة الفقر والجوع التي تدفع بالعشرات من
االطفال بااللتحاق بالتجنيد وترك التعليم  ،وهذه الظاهرة منتشرة بشكل اكبر
في جبهات الساحل الغربي والمناطق الجنوبية والتي يدفع للمقاتلين رواتب
مريحة بالعملة االجنبية التي لديها قدرة شرائية أعلى بكثير من الريال اليمني .
الخطف لألطفال من المدارس والحارات ،يعد الخطف إحدى الوسائل التي
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االحتيال الذي يستخدم لتجنيد الصبيان من
قبل المشرفين الحوثيين ،اذ يتم اخذ االطفال
من المدارس والحارات بوسائل احتيالية ومن
دون علم ورضى والديهم الذين يتفاجؤون
في أكثر األحيان بعلم وخبر مقتل ابنهم في
إحدى جبهات القتال ،راصدوا المركز وثقوا
عدد ( )23حاالت لتجنيد اطفال خالل عامنا هذا،
بهذه الطريقة في محافظة ذمار الخاضعة
لسيطرة الحوثيين .
استغالل استمرار حالة الحرب وتجيرها سياسيا
من خالل استخدام مصطلحات (كردع العدوان
على البالد) ووجوب الدفاع عنها واعتبار ذلك
واجب ًا شرعي ًا ووطني ًا واعتبار الضحايا شهداء
يتم االحتفاء بهم من خالل مواكب تشييع
مهيبة تدفع البعض الى االلتحاق بجبهات
القتال وخاصة ممن فقدوا اقاربهم في هذه
الحرب  ،اضف الى ذلك الحمالت االعالمية
والخطابات لقيادة الجماعات التي التقف عن

عواقب تجنيد االطفال على المجتمع
يدفع المجتمع اليمني ثمن ًا باهض ًا بسبب
انتشار ظاهرة تجنيد االطفال على المستوى
القريب والبعيد وسنجمل تلك العواقب في ما
يلي :
1 .يتسبب تجنيد االطفال بالحرمان من الحق
في الحياة كون غالب من يتم تجنيدهم
من االطفال يدفعون حياتهم ثمن ًا لتلك
الحروب  ،أو تكون االصابة واالعاقة الكلية
هي المصاحبة للطفل مدى الحياة .
2 .حرمان الطفل من الحق في التعليم
والرعاية االجتماعية.
3 .تجنيد االطفال يؤثر في بنية المجتمع
مستقبال إذ أن المجتمع سيحرم من فئة
عمرية فسيصحو حال توقف الحرب على
فئة كبار السن وفئة االطفال أم فئة
الشباب فستكون قلة بسبب كثرة وفيات

ال ونهار ًا .
التحريض على الحرب لي ً

هذه الفئة خصوصا في حال استمرار

إلزام جماعة الحوثيين لمشايخ القبائل وعقال

الحرب لفترة اطول .

الحارات على تقديم عدد معين من المقاتلين
لرفد جبهات القتال وغالبا ما يكون االطفال
ضحايا لهذا التجنيد.

4 .حرمان الطفل من الحق في اللعب والترفيه
والرعاية الصحية المكفول له قانون ًا .
5 .يتسبب تجنيد االطفال بإصابتهم بنوبات
من القلق والفزع والحاالت النفسية نتيجة
لما يعانوها في جبهات القتال  ،وفي حال
عودتهم الى اسرهم يرتكبون أعمال غير
عقالنية تصل الى القتل نتيجة الفكر الذي
تعلموه والسالح الذي صار يمتلكونه.
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محافظة عمران ( نموذج النتهاك تجنيد االطفال )
تقــع إلــى الشــمال مــن مدينــة صنعــاء وتبعــد عنهــا مســافة ( )50كــم وتخضــع لســلطة جماعــة
انصــار اللــه الحوثييــن  ،شــهدت المحافظــات أحــداث داميــة أوائــل العــام  2014بعــد زحــف جماعــة
ال إلــى تخــوم المدينــة
الحوثييــن مــن صعــدة وســيطرتهم علــى حــرف ســفيان وحاشــد وصــو ً
التــي شــهدت حربــا ضروسـ ًا بيــن القــوات الحكوميــة بقيــادة العميــد حميــد القشــيبي مــن جهــة
والقــوات الحوثيــة مــن جهــة اخــرى والتــي شــارك فــي صفوفهــا أطفــال دون ســن الخامســة
عشــر فــي القتــال المباشــر وســقط منهــم العشــرات مــن القتلــى والجرحــى والمعاقيــن  ،وقــد
اســتمرت الحــرب مــدة ثالثــة اشــهر وانتهــت بمقتــل القشــيبي وســيطرة الحوثييــن علــى مركــز
المدينــة  ،راصــدوا المركــز بالمحافظــة تمكنــوا خــال عــام واحــد مــن رصــد عــدد ( )111حالــة تجنيــد
ألطفــال دون ســن الخامســة عشــر غالبيتهــم قتلــوا فــي الجبهــات  ،نــورد منهــم علــى ســبيل
المثــال الحــاالت االتيــة:

1 .الطفــل  /الحســن علــى مطهــر الغشــمي البالــغ
مــن العمــر ( )14عــام مــن ابنــاء قريــة النايــف
بمديريــة خمــر  ،التحــق بجبهــة القتــال مطلــع العام
 2018بعلــم ورضــى والديــه ،واســتمر مشــارك فــي
االعمــال القتاليــة الــي ان قتــل بتاريــخ 2018/5/6

2 .الطفــل /احمــد منصــور يحــي الفقيــه البالــغ مــن
العمــر ( )12عــام مــن ابنــاء قريــة اللومــي بمديريــة
عيــال يزيــد ،تــم اســتقطابه لجبهــات القتــال مــن
قبــل مشــرف المنطقــة مــن دون علــم والديــه
بدايــة العــام  2019ولــم يمضــى اقــل مــن شــهرين
حتــى عــادوا بــه الــى اهلــه جثــة هامــدة بتاريــخ
.2019/2/27
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3 .الطفــل  /الدن عبــده هــادي جمعــان والبالــغ
مــن العمــر ( )14عــام مــن ابنــاء ال جعمــان
بمديريــة المــدان التحــق بجبهــات القتــال فــي
ينايــر  2019واســتمر فــي جبهــة القتــال مــا
يقــرب مــن اربعــة اشــهر ليصــل نبــاء مقتلــه
بتاريــخ .2019/4/19

وبحســب تقريــر رســمي حصلنــا عليــه مــن مديــر مكتــب حقــوق االنســان بالمحافظــة((( والــذي صــرح
بتعــرض العمليــة التعليميــة ألكثــر مــن ( )6000انتهــاك منــذ ســيطرة الحوثييــن علــى الســلطة
بعمــران ووفقــا للجــدول التالــي :
االنتهاك
انتهاكات طالب
المدارس
انتهاكات للكادر التربوي
انتهاكات المؤسسات
التعليمية

العدد
2200

اصناف االنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاك
تجنيد – اعتداء جسدي – حرمان من التعليم

1900
1680

اقصاء وظيفي -خصم المرتب – تصفير المرتب
تفجيــر مــدارس -تضــرر جزئــي – مداهمــات – فــرض
انشــطة طائفيــة – تغييــر اســماء المــدارس – تعديــات
المنهــج الدراســي

((( االحصائية صادره عن مكتب حقوق االنسان في المحافظة .
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النوع السابع :
انقطاع مرتبات المعلمين
يشــهد قطــاع التعليــم فــي اليمــن انقطــاع شــبه كلــي لمرتبــات
المعلميــن منــذ أربعــة اعــوام فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرة
جماعة الحوثيين  ،فيما المناطق التي تخضع لســيطرة الشــرعية فانه
يمكننــا القــول مــن أن مرتبــات المعلميــن تصــرف بشــكل شــبه مســتمر
مــع انقطاعــات وتأخيــر بعــض االشــهر ،المركــز االمريكــي للعدالــة وعبــر
باحثيــه فــي الميــدان أجــرى دراســة مســتفيضة مــن الواقــع المعــاش
فــي اليمــن لموضــوع مرتبــات التربوييــن واســباب انقطاعهــا ومــن
يتحمــل مســؤوليات ذلــك واالضــرار الناتجــة عــن هــذا األمــر وأثــار ذلــك
علــى مســتقبل العمليــة التعليميــة فــي اليمــن توصلنــا الــي العديــد
مــن الحقائــق والجهــات المســؤولة عــن ذلــك وســنجملها كمــا يلــي:
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الحقيقة االولى :عقب السيطرة المسلحة

الحقيقة الثانية :استمر انقطاع مرتبات

لجماعة الحوثيين على مقاليد السلطة في

المعلمين عقب قرار نقل البنك المركزي إلى

العاصمة صنعاء نهاية سبتمبر  2014واسقاط

عدن لبضعة أشهر في المحافظات الخاضعة

حكومة الرئيس هادي  ،ومع بداية الحرب

للحكومة ومن ثم عادت مرتباتهم للصرف مع

في اليمن نهاية مارس  2015استمرت جماعة

التأخير بعض االشهر  ،أما بالنسبة للمعلمين

انصار الله ( الحوثيين) بصرف مرتبات المعلمين

الذين يعملون في المحافظات الخاضعة

وحتي شهر يوليو ، 2016وخالل هذه الفترة

لسيطرة جماعة الحوثيين فقد انقطعت

كانت جميع ايرادات الدولة تورد الى البنك

مرتباتهم بشكل شبه كلي حتي تاريخ كتابتنا

المركزي في صنعاء بما في ذلك المحافظات

لهذا التقرير باستثناء ما صرف لهم خالل

التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية ،

العام الماضي من معونات نقدية من منظمة

ومنذ شهر اغسطس  2016انقطعت مرتبات

اليونسف  ،صرفت على دفعتين االولى

الموظفين في اليمن بشكل كلي منهم

منتصف العام  2018مبلغ (مائة وعشرون الف

المعلمين  ،فالحوثيون يعزون األمر الى القرار

ريال يمني ) بما يساوى ( )200دوالر  ،والدفعة

الذي اتخذه الرئيس هادي بشأن نقل البنك

الثانية مبلغ ( مائه واربعون الف ريال ) بما يعادل

المركزي من صنعاء الى عدن  ،فيما الحكومة

( )220دوالر وأيضا ما كانت تصرفه وزارة المالية

الشرعية تطلب من الحوثيين توريد العائدات

التابعة للحوثيين بصنعاء بمعدل نصف راتب

المالية في المحافظات المسيطرة عليها الى

كل خمسة أشهر ،وقبل ثالثة أشهر اصدر

البنك المركزي في عدن بما في ذلك إيرادات

رئيس المجلس السياسي

التابع لجماعة

ميناء الحديدة حتى تتمكن من دفع مرتبات

الحوثيين بصنعاء

جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات 2014

راتب كل شهرين لجميع موظفي الدولة في

،وهو ما يرفضه الحوثيون بشده  ،وعلى الرغم

نطاق سيطرتهم بمن فيهم التربويين  ،إال أنه

من الجهود االممية التي بذلت في هذا

عاد وتراجع عن وعده ذاك مبرر ًا عدم قدرته

الشأن لتجنيب الموظفين انعكاسات الحرب

على الوفاء بوعده بسبب ظروف الحرب على

من خالل صرف مرتباتهم إال انه لم ترقى إلى

حد وصفه.

(((

المستوى المطلوب ومع قدراتها على إلزام
طرفي الصراع بالوصول الى تسوية بخصوص
هذا الملف بالتحديد.

((( المجلس السياسي بصنعاء هو الذراع السياسي الذي تدير به جماعة الحوثي المحافظات المسيطرة عليها .
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الحقيقة الثالثة :اتخذت جماعة الحوثيين أسلوب جديد
من خالل استبدال المقابل النقدي ( المرتب) الذي هو حق
للمعلم بصرف (قسائم غذائية) بما يعادل نصف المرتب الذي
كان يصرف للمعلم  ،وقصر الشراء من تجار ومراكز تجارية
تابعة للجماعة  ،واستمر هذا الحال لما يقرب من عامين
 2018-2017وهذا السلوك لم يخفف من المعاناة بل زادها
بلة من خالل إرغام المعلم على أخذ مواد غذائية معينة
ومن مراكز محددة وبأسعار مرتفعة وبجودة اقل وبديلة
عن المرتب النقدي الذي يمكن من خالله تلبية احتياجات
اخرى كإيجار السكن وبدل التنقالت والعالج السيما ان
المعلم في اليمن ليس له اي تامين صحي له وال ألسرته
 ،الجدير بالذكر هنا أن سلطات صنعاء لديها من االيرادات
ما يمكنها من صرف كامل مرتبات المعلمين الموقوفة منذ
أربعة اعوام  ،إال أن كال الطرفين يستخدمون هذا الملف
االنساني للمقايضة واالبتزاز السياسي دون مرعاه لحقوق
هذه الشريحة الهامة في البلد .
الحقيقة الرابعة  :الحكومة الشرعية وخالل األعوام الماضية
قامت بصرف مرتبات لموظفي بعض القطاعات بشكل
عام بمن فيهم الموظفين المقيمين في مناطق سيطرة
جماعة انصار الله ( الحوثيين ) ومن تلك القطاعات الصحة
والقضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واكاديمي
الجامعات ،واستمر الحال لمدة ثالثة أعوام تقريبا الى أن
منعت سلطات الحوثيين التعامل بالعمالت المطبوعة
حديث ًا من قبل حكومة الشرعية فتوقفت عن الصرف ،االمر
المهم في ذلك اغفال الحكومة الشرعية للقطاع التعليمي
وحرمانه من المرتب الشهري وعلى االقل مساواته بالصرف
للقطاعات المذكورة سلف ًا يعد امر ًا غير مبرر  ،وال يعفيها
من تحمل مسؤوليتها لهذا الملف االنساني  ،وفي كل
االحوال كان المعلم وأسرته هم الضحايا الذين دفعوا ثمن ًا
غالي ًا نتيجة التجاذبات السياسية بين طرفي الصراع بمن
فيهم التحالف العربي الذين يتحملون جميع ًا مسؤولية
اخالقية وقانونية تجاه هذا االنتهاك الذي يصنف قانونيا
تحت سياسة العقاب الجماعي المجرم في القانون الجنائي
الدولي .
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خالصة الدراسة البحثية التي اجراها المركز
توصلنا الى أن جميع االطراف ساهمت في تدهور الوضع االنساني للمعلمين
من خالل تقليص قدرتهم على الوصول للسلع الضرورية االساسية نتيجة
عدم دفع رواتبهم ,ومن الممكن التخفيف من حدة الوضع االنساني المتردي
في اليمن بشكل كبير إذا امتثلت أطراف النزاع اللتزاماتها القانونيةـ فجماعة
الحوثي يلزمها توفير رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها،
كونها تستحوذ على مصادر إيرادات تغطي صرف كافة رواتب الموظفين في
نطاق سيطرتها بمن فيهم المعلمين الموقوفة رواتبهم منذ خمسة اعوام،
وهذه الحقيقة موافقة لما تضمنه تقرير فريق الخبراء االممي في تقريره
االخير الصادر منتصف يناير المنصرم من أن جماعة الحوثيين جمعت ملياري
دوالر خالل عام  2019فقط من خالل فرض ضرائب وجبايات غير قانونية على
المواطنين  ،وهذا المبلغ كان كافيا لدفع رواتب الموظفين في اليمن كاملة
لمدة عاميين ،وفي مناطق سيطرة الحوثيين كان يمكن دفعها كمرتبات ألكثر
من ثالث سنوات  ،اال ان الجماعة قد سخرتها لدعم المجهود الحربي .
الحكومة الشرعية يلزمها توفير الرواتب لكافة موظفيها بما فيهم العاملين
في المحافظات الخارجة عن سيطرتها بصفتها صاحبة السلطة المعترف بها
دوليا
إال أن كال الطرفين يستخدمان هذا الملف االنساني للمقايضة واالبتزاز
السياسي دون اعتبار لمسئوليتهما القانونية واألخالقية .
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االضرار الناتجة عن انقطاع رواتب المعلمين واثار ذلك على مستقبل
التعليم في اليمن
•تسبب حرمان المعلمين من مرتباتهم بآثار نفسية  ،أصيب عشرات
المعلمين بحاالت أمراض نفسية شديدة  ،ووصل حال بعضهم الى
اإلنتحار.
•يتسبب وقف رواتب المعلمين بمشاكل أسرية انتهى كثير منها
باالنفصال وتشرد أطفالهم.
•دفعت الحرب في اليمن المئات من المعلمين إلى بيع كافة ممتلكاتهم
للحفاظ على ادنى متطلبات العيش ووصل بعضهم إلى بيع اثاث منزله.
•ترك كثير من المعلمين مدارسهم والتحقوا بأعمال اخرى مقابل أجور
زهيدة بقصد تغطية احتياجات الحياة االساسية  ،مما يؤثر على استمرار
العملية التعليمية ومستقبلها .
•انخراط عدد من المعلمين بجبهات القتال بهدف الحصول على المال
وخاصة في المحافظات التي تشهد اعمال قتالية مستمرة كمحافظة
تعز ومارب .
•تدني مستوي التعليم بشكل كبير جد ًا في المدارس الحكومية ،
وتقليص عدد الحصص التعليمية التي يتلقاها الطالب في اليوم
الواحد من ( )6حصص دراسية الى حصتين أو ثالث في احسن االحول
وانخفاض مستوى التحصيل العلمي للطالب الذين يملكون القدرة
على الذهاب للمدارس الى أقل من  50%عن الطبيعي .
•غياب كوادر التعليم بسبب انقطاع رواتبهم يساهم في تسرب الطالب
من المدارس وخاصة االطفال منهم الى الشوارع أو ممارسة أعمال
وأنشطة خطرة  ،أو التحاقهم بصفوف القتال.
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النوع الثامن
تعديالت المناهج الدراسية والتحريض الطائفي والمناطقي في المدارس
مصــادر تربويــة تحدثــت لنــا مــن أن جماعــة انصــار اللــه الحوثييــن ومنــذ ســيطرتهم
علــى مؤسســات الدولــة نهايــة  2014قــد أولــت أهميــة بالغــة للمؤسســات
التعليميــة حيــث تــم تعيــن نجــل زعيــم جماعــة انصــار اللــه ( الحوثييــن ) يحــي
بدرالديــن الحوثــي وزيــ ًر للتربيــة علــى الرغــم مــن عــدم إمتالكــه ألي مؤهــل
تعليمــي ،إال أن تركيزهــم علــى مؤسســات التعليــم العتبــارات عــدة أهمهــا
غــرس مفاهيــم جديــدة فــي اوســاط الطــاب بمــا يتوافــق مــع رؤيــة الجماعــة
مــن الناحيــة العقائديــة وهــو مــا يتصــادم مــع االفــكار الوســطية التــي يعتنقهــا
غاليــة المجتمــع اليمنــي ،وبالســيطرة التامــة للجماعــة علــى مؤسســات التعليــم
واقصــاء غالبيــة مــن يخالفهــم فــي الفكــر تســعى الجماعــة إلــى ادخــال تعديــات
تدريجيــة علــى المناهــج الدراســية بمــا يخــدم عقيدتهــا وأهدافهــا العقائديــة
والعســكرية ،بإضافــة اســماء لبعــض قادتهــا باعتبارهــم مــن الرمــوز التاريخيــة
اليمنيــة بعكــس مــا هــو معــروف فــي التاريــخ اليمنــي ( )ACJACJومــن خــال االطــاع
علــى المناهــج الدراســية للعــام  2020شــاهدنا وجــود تعديــات فــي كتــب
التربيــة االســامية للصفــوف االساســية االولــى مــن التعليــم االساســي  ،وايضــا
تعديــات اخــرى فــي كتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الرابــع للعــام  2020نعــرض
بعــض مــن تلــك التعديــات كمــا فــي الصــور .
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دور االذاعات المدرسية في التحريض
الطائفي والمناطقي

بشــكل شــبه اســبوعي

بعــد أن كانــت االذاعــة الصباحيــة فــي الطابــور
المدرســي منبــر ًا لتزويــد الطــاب بالمعلومــات
المفيــدة ونشــر قيــم المحبــة والســام فــي
المجتمــع  ،اســتخدمتها جماعــة انصــار اللــه
الحوثييــن منبــر ًا لتســويق أفكارهــا وعقائدهــا
وترويــج شــعاراتها ال ســيما فــي مناســبات
عــدة اســتحدثتها الجماعــة منــذ ســيطرتها
علــى التعليــم ( كمقتــل الحســين  ،واالمــام
زيــد  ،الميــاد النبــوي  ،ميــاد الزهــراء ،واســبوع
الشــهيد  ،وعيــد الغديــر  ،ويــوم الواليــة
) وغيرهــا مــن المســميات الدخيلــة علــى
المجتمــع فــي اليمــن ،حيــث يقــوم مشــرفي
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الجماعــة بتنفيــذ زيــارات ميدانيــة للمــدارس
،والقيــام بإيقــاف

العمليــة التعليميــة واســتبدالها بمحاضــرات
وكلمــات الهــدف منهــا دفــع الطــاب للقتــال
فــي الجبهــات وتغيــر افــكار ومعتقــدات الفهــا
االجيــال لقــرون مــن الزمــن وذلــك بمــا ينســاق
مــع الفكــر والعقيــدة التــي تحملــه جماعــة
الحوثييــن  ،راصــدوا المركــز قامــوا برصــد عــدد
مــن الوقائــع فــي المحافظــات الشــمالية التــي
تخضــع لســيطرة جماعــة الحوثييــن والتــي يتــم
مــن خاللهــا التحريــض الطائفــي وادخــال افــكار
جديــدة علــى االطفــال  ،فعلــى ســبيل المثــال
مــن ذلــك مدرســة النجــاح بمديريــة الحصــن
جنــوب صنعــاء يتــم ارغــام الطــاب علــى ترديــد
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شــعار الجماعــة السياســي عقــب االنتهــاء مــن النشــيد الوطنــي فــي كل يــوم((( ،وفــي محافظــة
إب رصــد باحثــي المركــز فــي مدرســة الفتــح واثنــاء االحتفــال بمــا يســمى عيــد الواليــة

(((

إكــراه طــاب

المدرســة علــى ترديــد مــا يســمى بقســم الواليــة كمــا تــم رصــد العشــرات مــن الحــاالت المتكــررة
بشــكل اســبوعي بمــدارس أمانــه العاصمــة يتــم تلقيــن االطفــال شــعار جماعــة الحوثييــن السياســي
منهــا مدرســة عائشــة المخصصــة للتعليــم االساســي والثانــوي  ،واســتمرار جماعــة الحوثييــن بتلــك
الظاهــرة ال شــك انــه ســيؤثر فــي عقليــة االطفــال ولــن يؤســس لســام مســتدام فــي المجتمــع
الــذي طحنتــه الحــرب منــذ عــدة ســنوات.
فــي المناطــق الجنوبيــة التــي يســيطر عليهــا المجلــس االنتقالــي المدعــوم مــن االمــارات يتــم
اســتخدام االذاعــات المدرســية فــي كثيــر مــن المــدارس للتحريــض ضــد جماعــة الحوثــي فــي الشــمال،
واالشــادة بــدور االمــارات فــي تحريــر بعــض المحافظــات مــن ســيطرة الحوثييــن ورفــع اعــام دولــة
االمــارات علــى المــدارس  ،كمــا هــو الحــال نفســه فــي مــدارس الســاحل الغربــي الــذي تســيطر عليــه
القــوات المشــتركة المدعومــة مــن االمــارات.

((( الشعار السياسي التى اتخذت منه الجماعة رمز لها في مناسبتها السياسية وتجمعاتها وتنشر ذلك الشعار في كافات مؤوسسات ومرافق الدولة
((( ترديد للقسم الذي تريد جماعة الحوثي فرضه بديال عن القسم الوطني ونصه ( اللهم انا نتوالك ونتولى رسولك ونولى االمام على ونتولى من امرتنا بتوليه سيدي
وموالي عبدالملك بدر الدين الحوثي اللهم انا نبرا من عدوك وعدو نبيك وعدو االمام علي وعدو من امرتنا بتوليه سيدي وموالي عبدالملك الحوثي )حيث يؤكد اخر القسم انه
من يعادي الحوثي يصبح عدو هلل .
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عواقب نشر الطائفية والمناطقية في المدارس
إن التعبئــة الطائفيــة التــي تقــوم بهــا جماعــة الحوثييــن فــي مــدارس الشــمال
والنهــج المناطقــي التــي تدعمــه االمــارات عبــر المجلــس االنتقالــي فــي مــدارس
ا علــى المــدى القريــب بإنتــاج جيليــن فــي بلــد
جنــوب اليمــن  ،ســيكون كفيــ ً
واحــد كل جيــل يحمــل افــكار معاديــة لألخــر وهــذا االمــر ســينعكس ســلبا علــى
المجتمــع اليمنــي واالقليمــي ،ويجعلنــا نــدق ناقــوس الخطــر لتبعــات ذلــك وندعــو
الجميــع الــى تجنيــب العمليــة التعليميــة االفــكار الدخيلــة علــى المجتمــع اليمنــي
والمحافظــة علــى نقــاء وســامة افــكار االجيــال مــن االفــكار الدخيلــة للجماعــات
المتطرفــة  ،وبــث روح التســامح وقيــم الســام التــي ســتكون كفيلــة بعمــران مــا
هدمتــه الحــرب خــال االعــوام الماضيــة.
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الفصل الثاني
االنتهاكات التي طالت العملية
التعليمية بشكل غير مباشر
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النوع االول :
تسريح المعلمين الرسميين وإحالل بديال عنهم
ان االنتهــاكات المباشــرة التــي طالــت قطــاع التعليم في اليمن خالل
فتــرة الحــرب مــن اعتقــاالت وتهجيــر وغيرهــا مــن صنــوف االنتهــاكات
التــي وجهــت نحــو المعلميــن بشــكل مباشــر  ،كان لهــا تداعيــات غيــر
مباشــرة  ،،مــن خــال احــال جماعــة الحوثييــن ألشــخاص غيــر مؤهليــن
للقيــام بالتعليــم كبديــل عــن المعلميــن الذيــن تعرضــوا للتهجيــر
واالعتقــاالت ومنعــوا مــن القيــام بواجباتهــم فــي المــدارس  ،تقريــر
فريــق الخبــراء فــي نســخته االخيــرة اوضــح ان نــزوح المدرســين تــرك
فجــوة مالهــا عناصــر تابعــة للحوثيــن تــم تعينهــم كمعلميــن ومــدراء
مــدارس عــززوا مــن جهــود الحوثيــن لتلقيــن الطــاب وتجنيدهــم فــي
عــدد (  ) 12مــن المحافظــات التــي تســيطر عليهــا الجماعــة  ،ونحــن
بدورنــا فــي المركــز تحققنــا مــن هــذه الجزئيــة فــي محافظــة صنعــاء
وعمــران وصعــده و المحويــت  ،وســنفرد الحديــث عــن محافظــة
المحويــت ومــا شــهدته مــن انتهــاكات للعمليــة التعليميــة خــال
فتــرة الحــرب .
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محافظة المحويت ( نموذج )
احــدى المحافظــات الشــمالية التــي تقــع الــى الغــرب مــن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء  ،تحــوى كثافــة
ســكانية عاليــة  ،تخضــع المحافظــة لســيطرة جماعــة الحوثييــن منــذ نهايــة ســبتمبر  2014بعــد ان
كانــت احــدى المحافظــات المحســوبة علــى الرئيــس االســبق علــى صالــح وللحديــث عــن العمليــة
التعليميــة بالمحافظــة نــورد احصائيــة رســمية لعــدد المعلميــن والمعلمــات العامليــن بمــدارس
المحافظــة الحكوميــة واالهليــة وكذلــك عــدد المــدارس فــي المحافظــة وعــدد الطــاب فــي المراحل
االساســية والثانويــة ووفقــا للجــداول التاليــة :

عدد المدارس بمحافظة المحويت الحكومية واالهلية
النوع
عدد
المدارس

اساسي

ثانوي

اساسي – ثانوي

بنين

بنات

مختلط

االجمالي

بنين

بنات

مختلط

اجمالي

بنين

بنات

مختلط

اجمالي

15

18

367

409

15

21

127

163

3

0

4

7

عدد الطالب بمحافظة المحويت في مدارس التعليم الحكومي والخاص
عدد الطالب
في التعليم االساسي
في التعليم الثانوي

59

الذكور
68783
8325

االناث
46827
4114
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االجمالي
115610
12439
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عدد المعلمين بمدارس المحافظة الحكومية واالهلية
عدد المعلمين
في المدارس االساسي
في المدارس االساسية
والثانوية
في المدارس الثانوية
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فمنــذ ســيطرة جماعــة انصــار اللــه الحوثييــن علــى المحافظــة قامــت بالتضييــق علــى المعلميــن
ألســباب عــدة أهمهــا عــدم اعتناقهــم لــآراء السياســية واالفكار العقائديــة للجماعة فقامــت باعتقال
العشــرات مــن التربوييــن واخفائهــم فــي الســجون لفتــرات تتــراوح بيــن عــام وثالثــة اعــوام ،وهــو مــا
اضطــر الكثيــر مــن المعلميــن للنــزوح القســري الــى مناطــق خــارج ســيطرة جماعــة الحوثــي  ،تمكــن
راصــدوا المركــز االمريكــي للعدالــة مــن رصــد عــدد ( )286معلــم مــن محافظــة المحويــت تــم تشــريدهم
مــن قراهــم ومنازلهــم ومدارســهم  ،اعقــب ذلــك إحــال اشــخاص للعمــل كمعلميــن فــي المــدارس
ومــدراء مــن دون كفائــه وبمعيــار واحــد وهــو التبعيــة والــوالء للجماعــة  ،فخــال الفتــرة الماضيــة
أصــدرت جماعــة الحوثييــن قــرارات بتغيــر عــدد مــن مــدراء ومكاتــب التربيــة فــي مديريــات المحافظــة
نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال االســماء التاليــة:

م
1
2
3
4

اسم الشخص المعين في
الوظيفة
ابراهيم الزين

مكان التعيين

الصفة

مدير مكتب التربية بالمحافظة قيادي بجماعة انصار الله

نائبا لمدير مكتب التربية
شرف عبدالرحمن شرف الدين
بالمحافظة
مدير مكتب التربية مديرية
عبدالله القاسمي
شبام
مدير لمكتب التربية بمديرية
عبدالله محمد سعد
الطويلة

قيادي بجماعة انصار الله
قيادي بجماعة انصار الله
قيادي بجماعة انصار الله

5

محمد جعبل

مدير مكتب التربية بالرجم

قيادي بجماعة انصار الله

6

عبدالكريم االخرم

مدير مكتب التربية بالمدينة

قيادي موتمري موالي لجماعة
الحوثيين

7

على عبده النزيلي

8

احمد الزين

9

عادل الناشري

60

مدير مكتب التربية بجبل
المحويت
مدير مكتب التربية بمديرية
حفاش
مدير مكتب التربية بملحان

صادر عن المركز االمريكي للعدالة ()ACJ

قيادي بجماعة انصار الله
قيادي بجماعة انصار الله
قيادي بجماعة انصار الله

الجريمة المنسية

النوع الثاني
من انتهاكات التعليم الغير مباشرة :
فرض رسوم اجبارية على الطالب
•تقــوم وزارة التربيــة فــي نطــاق ســيطرة جماعــة انصــار اللــه ( الحوثييــن ) وعبــر مكاتــب
التربيــة فــي المحافظــات والمديريــات بفــرض رســوم اجباريــة علــى اوليــاء امــور الطــاب
فــي الشــهر الواحــد تصــل الــى مــا يعــادل ( خمســة دوالر ) علــى كل طالــب  ،وتتفــاوت
مــن مدرســة الــى اخــرى  ،الــى ان اصبحــت تلــك المبالــغ االلزاميــة ويحــرم الطالــب مــن
دخــول المدرســة اذا لــم يدفعهــا نهايــة كل شــهر  ،هــذا الســلوك يعــد انتهــاكا لوحــده
فــي حــق التعليــم كونــه يخــرج التعليــم مــن مجانتيــه المقــرر علــى الدولــة بــدون اي
رســوم وفقــا للدســتور اليمنــي ويتســبب فــي حرمــان االلــف الطــاب مــن االلتحــاق
بالتعليــم بســبب عجــز اوليــاء امورهــم علــى دفــع تلــك الرســوم الملزمــة .
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•باحثــي ( )AACJJرصــدوا العديــد مــن المــدارس

وهــذا االمــر سيتســبب بمعانــاة اكثــر لآلبــاء

التــي تمــارس ذلــك الســلوك بصفــة

وتجهيــل لألجيــال ،وتعــد مدرســة معــاذ

منتظمــة فــي محافظــات (صنعــاء ،اب،

بــن جبــل بأمانــة العاصمــة مثــال للمــدارس

عمــران ،حجــة ،المحويــت ،ريمــه)

الحكوميــة التــي مارســت هــذا الســلوك

وعلــى ســبيل المثــال نذكــر مدرســة خالــد

كمــا هــو ظاهــر فــي الصــورة وهــذا االمــر

بــن الوليــد بمديريــة خــوالن التــي الــزام

يتــم بإشــراف وزارة التربيــة بصنعــاء االمــر

مديرهــا اوليــاء االمــور بدفــع مبلــغ ()3000
ريــال بمــا يعــادل ( )5دوالر نهايــة كل شــهر

الــذي ســيؤدي الــى حرمــان قطــاع كبيــر
مــن الطــاب مــن التعليــم بســبب عجــز

علــى كل طالــب ويحــرم مــن التعليــم مــن

ابائهــم عــن دفــع تكاليــف الرســوم  ,كمــا

يمتنــع عــن دفــع المبلــغ  ،ولــم يقــف االمــر

ان الدولــة ملتزمــة تجــاه مواطنيــه بكفالــة

عنــد ذلــك الحــد فحســب بــل وصــل االمــر

التعليــم للجميــع دون مقابــل وفقــا للقانــون

ببعــض المــدارس الحكوميــة فــي العاصمــة

الوطنــي واالتفاقيــات الدوليــة الموقعــة

صنعــاء الــى خصخصــة التعليــم الحكومــي

عليهــا اليمــن ومنهــا اتفاقيــة حقــوق

المجانــي وجعلــه اشــبه بالتعليــم االهلــي

الطفــل.

ذمــار،
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تسرب الطالب من المدارس

المدرســة كل يــوم وهــو يذهــب الــى العمــل ،

بســبب مــا لحــق العمليــة التعليمــة خــال فتــرة
الحــرب فــي اليمــن مــن قصــف واســتهداف
وتفجيــر للمــدارس وتحويــل البعــض منهــا الــى

والشــك ان التحــاق الطــاب بســوق العمــل منــذ
ســن مبكــر لهــا نتائــج ســلبية اهمهــا حرمانهــا
مــن الحــق فــي التعليــم كحــق اساســي .

ثكنــات ومخــازن للســاح وســجون  ،ومــا طــال

الحالــة الثانيــة  :التســرب مــن المــدارس الــى

المعلميــن مــن قتــل واصابــة وتهجيــر وانقطــاع

الشــوارع وهــذه الظاهــرة منتشــرة فــي غالبيــة

للمرتبــات ،ونــزوح أللــف االســر ،كل تلــك

المــدن اليمنيــة كنتيجــة غيــر مباشــرة لمــا

االنتهــاكات كانــت لهــا دور مباشــر فــي تســرب

اصــاب العمليــة التعليمــة فــي اليمــن خــال

طــاب المــدارس مــن التعليــم  ،فوفقــا للتقاريــر

فتــرة الحــرب  ،فمــن الطــاب وخاصــة صغــار

االمميــة ان اكثــر مــن ثالثــة مالييــن مــن الطــاب

الســن يتــم اســتغاللهم مــن قبــل جماعــات

غيــر قادريــن علــى االلتحــاق بالمــدارس خــال

منظمــة للعمالــة اليوميــة بمــا يعــرف ( بأطفــال

عامنــا هــذا  ،يأخــذ تســرب الطــاب مــن المــدارس

الشــوارع ) وان كانــت هــذه الظاهــرة موجــودة

عــدد مــن الحــاالت ســنتطرق اليــه مــع ذكــر حالــة

فــي المجتمــع مــن قبــل الحــرب بســبب الفقــر

واحــدة فقــط كمثــال لمئــات الحــاالت وعلــى

والحاجــة  ،اال انهــا تضاعفــت خــال فتــرة الحــرب.

النحــو التالــي :

الطفــل علــى البعدانــي البالــغ مــن العمــر

الحالــة االولــى  :االلتحــاق بســوق العمــل كثيــر
مــن طــاب المــدارس يلتحقــون بســوق العمــل
فــي ســن مبكــره

وعلــى وجــه الخصــوص

النازحيــن مــن قراهــم ومدنهــم الــى اماكــن
اخــرى فيكونــوا مضطريــن الــى العمــل لتلبيــة
احتياجــات اســرهم الضروريــة  ،ويصبــح التعليــم
فــي حقهــم شــيئي ثانــوي  ،راصــدي المركــز
التقــوا بالطالــب  /عبدالرحمــن الصلــوي البالــغ
مــن العمــر ( )13عامــا نــزح مــع اســرته مــن
محافظــة الحديــدة منتصــف العــام 2018
تشــمل اســرته والــده ووالدتــه واخواتــه عــدد ()5
انــاث  ،يســكنون فــي منــزل باإليجــار الشــهري ،
ويعانــي والــده مــن انــزالق فــي العمــود الفقــري
ومــرض الســكر  ،تــرك عبدالرحمــن مقاعــد
الدراســة فــي الصــف الثامــن اساســي ويعمــل
فــي مخبــز لعــدد ( )10ســاعات فــي اليــوم ليوفــر
القــوت ألســرته  ،بــدء متحســرا فــي حديثــه الينــا

( )10اعــوام يعمــل فــي احــد الشــوارع العامــة
بمدينــة اب لبيــع مناديــل الفايــن  ،شــاهدناه
وهــو يقــف فــي حــر الشــمس اثنــاء مــا يكــون
قرنائــه مــن االطفــال فــي المــدارس عــن ســبب
تركــه للمدرســة فأجــاب ان مدرســته خاليــة
مــن المدرســين فقــد تــرك مدرســيه المدرســة
الحكوميــة ويعملــون فــي المــدارس االهليــة
بســبب انقطــاع مرتباتهــم وان والــده غيــر قــادر
علــى إلحاقــه بمدرســة اهليــة ففضــل العمــل
علــى التعليــم الــذي اصبــح علــى حــد قولــه
غيــر مثمــر  ،ومــن االطفــال الذيــن يتســربون مــن
التعليــم ويقومــون بالتســول فــي الشــوارع
والمســاجد وغيرهــا مــن االماكــن العامــة
طــوال اليــوم وفــي كل االحــوال تكــون هاتيــن
الفئتيــن اكثــر عرضــة للمخاطــر واالنتهــاكات
بمــا فيهــا االنتهــاكات الجنســية التــي يتعــرض
لهــا االطفــال فــي اليمــن .

عندمــا يــرى طــاب المــدارس يذهبــون الــى
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الحالــة الثالثــة :التســرب مــن المــدارس

،لشــهر كامــل ثــم تفاجــأ باتصــال بعــد تلــك المــدة

وااللتحــاق بالجماعــات المســلحة والمتطرفــة

مــن احــد االشــخاص بمدينــة البيضــاء يطلــق

فبعــد غيــاب الحاضــن االول للطــاب وهــي

علــى نفســه اميــر التنظيــم وان ابنــه قــد اصبــح

المدرســة يصبحون فريســة للجماعات المســلحة

مــن المجاهديــن فــي تنظيــم القاعــدة فحــاول

علــى مختلــف تكويناتهــا ،وهــذه الفئــة يكــون

والــد الطفــل اقنــاع ابنــه بالعــودة عبــر االتصــال

مخاطرهــا علــى المجتمــع بالــغ االثــر بســبب

بــه اال انــه فشــل فــي ذلــك  ،وبعــد نصــف عــام

االفــكار المنحرفــة والمتشــددة التــي يتغــذون

شــاهد مقطــع فيديــو علــى شــبكة االنترنــت

بهــا ويصبحــون قنابــل موقوتــة تصــاب االســرة

البنــه وهــو يلقــي كلمــة قبــل تنفيــذه لعمليــة

اوال والمجتمــع  ،فبســبب حملهــم للســاح

انتحاريــة اســتهدفت احــدى مؤسســات الدولــة

بشــكل مبكــر وتعرضهــم لصدمــات ونوبــات

 ،وبســؤلنا لوالــد الطفــل عــن ســبب التحــاق

خــوف وقلــق فــي المعــارك فــان ذلــك يوثــر

ابنــه بالجماعــات المتطرفــة اجــاب بعــد ان تــرك

ســلبيا علــى نفســياتهم وعنــد عودتهــم

المدرســة بســبب غيــاب المعلميــن النقطــاع

للمجتمــع يرتكبــون اعمــال عدائيــة تكــون خارجــة

مرتباتهــم وتدهــور التعليــم كان يضــل فــي

عــن اراداتهــم  ،فعلــى ســبيل المثــال فــي

الشــارع طــوال اليــوم الــى ان تــم اســتقطابه

مديريــة صعفــان شــمال صنعــاء وبعــد عــودة

مــن قبــل تنظيــم القاعــدة .

احــد االطفــال مــن جبهــات القتــال بيــوم واحــد
اقــدم علــى قتــل والــده بــدم بــارد  ،كمــا ســجل
المركــز حــاالت مماثلــة خــال فتــرة الحــرب فــي
محافظــة عــدة منهــا تعــز والضالــع والبيضــاء ،
التقينــا فــي المركــز االمريكــي بالســيد (ا.ع .ر)
الــذي روى لنــا قصــة اختفــاء ولــده البالــغ مــن
العمر ســتة عشــر ســنه من وســط مدينة صنعاء
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غياب الكتاب المدرسي
•تشكو المدارس الحكومية في اليمن من

بسبب توقف مطابع الكتاب المدرسي

غياب الكتاب الدراسي بشكل كبير خالل

إال أن مكتب التربية حاول معالجات ذلك

في مطلع العام الدراسي

من خالل إنزال لجان إلى مخازن المدارس

الماضي قال وزير التربية والتعليم بحكومة

ومحاولة تغليف الكتب القديمة وإعادة

مقابلة

استخدامها وخصوصا للمرحلة االساسية

صحفية ان مجلس الوزراء اعتمد مبلغ مليار

 ،مع صرف كتب جديدة للصفوف االول

ريال لطباعة الكتاب المدرسي واعتقد

والثاني والثالث من التعليم االساسي ،

الجميع ان ذلك سوف ينهي ازمة الكتاب

وأضاف عبدالمجيد ال ننكر وجود المشكلة

المدرسي إال أن ذلك لم يكن كفيال بالقضاء

ونشعر باألسف حين نرى طالبنا بدون كتب

على المشكلة  ،بل التزال كثير من المدارس

او يشترون من السوق السوداء ،وبين

في العاصمة المؤقتة عدن تعاني من

أن الحوثي بعد سيطرته على مقدرات

نقص في الكتاب المدرسي وهو ما أكده

الدولة استخدم موارد التعليم للمجهود

رئيس شعبة التعليم العام في مكتب

الحربي وبعد نقل البنك إلى عدن تم

التربية بعدن االستاذ نبيل عبدالمجيد

تخصيص مبالغ محددة لطباعة الكتب

إن أزمة الكتاب المدرسي ليست وليدة

لكنها ليست كافية ،فريق المركز بعدن زار

اللحظة بل جاءت الحرب لتفاقم األزمة

عدد من المدارس ووجد معاناة مضاعفة ،

فترة الحرب
الشرعية
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كل مدرسة تحمل هموما اضافية واوجاعا

الدراسي في المدارس الحكومية  ،بل ان

متناثرة  ،واتهم المعلمون الوزارة بالفساد

الوضع يبدو أسوء من المحافظات التي

ونهب ميزانية الكتب المدرسية وال يشعرون

تسيطر عليها الحكومة الشرعية فالمدارس

بالمعاناة للمعلم والطالب في المدارس ،

تعاني من نقص حاد في الكتاب المدرسي

التقينا االستاذ صالح العولقي الذي يعمل

ويعزوا الحوثيون السبب الى الحرب  ،وان

مدرس ًا بإحدى مدارس المنصورة والذي أفادنا

مطابع الكتاب المدرسي تسعى جاهدة

بقوله إن غياب الكتاب المدرسي ينعكس

لطباعة ما تتمكن من مناهج وتشكو من

سلبا على العملية التعليمية  ،حيث يضطر

نقص في المواد الالزمة لها بسبب الحصار

المعلم إلى الكتابة على الصبورة ونسخ

المفروض على اليمن  ،باحثوا المركز زاروا

الكتاب الى مالزم على حساب المعلم

مدرسة الكويت في االسبوع االول للعام

وتوزيعها على الطالب وهذا يحتاج الى

الدراسي الحالي والتقوا بالعديد من الطالب

جهد ووقت مضاعفين ،وأضاف بالقول في

الذين يشكون من نقص كبير للكتاب

الوقت الذي وصل مستوى التعليم في

المدرسي

وأنهم يحصلون على الكتب

دول العالم الى استخدام التكنولوجيا  ،ما

الدراسية من السوق السوداء  ،وأنت تتجول

زلنا نحلم في اليمن بالحصول على الكتاب

في الشوارع تجد في كثير من األرصفة باعة

المدرسي.

يفترشون االرض ويعرضون كتب مدرسية

•في محافظة تعز وسط اليمن وتحديد

مرصوصة بإتقان وبترتيب حسب مراحل

في الجزء الذي يخضع لسيطرة الحكومة
الشرعية والذي يحوي عدد ( )1,477مدرسة
تشكوا المدارس من تأخر وصول الكتاب
المدرسي ،فقد أكد مدير مخازن الكتاب
المدرسي بمكتب التربية بمحافظة تعز
عبدالله الحمادي أن إدارة المخازن للكتب
المدرسية تشهد عجز ًا كبير ًا لعدم توفر
أغلب المواد في المنهج وأن ما يتوفر فهو
منهج الصفوف االساسية الثالثة االولى،
مشير ًا إلى أن ما وصل من كتب دراسية من
عدن جنوب اليمن أول العام هو منهج اول
وثاني اساسي وكتب مادتين الصف الثالث
اساسي.
•في مدارس صنعاء والمحافظات التي
تسيطر عليها جماعة انصار الله ( الحوثيين)
ال يختلف الوضع من ناحية غياب الكتاب
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التعليم  ،زار فريق المركز ميدان التحرير في
قلب صنعاء ووجد الكتب المدرسية متوفرة
بكميات وفيرة وبعضها مستنسخ باألبيض
واالسود ،ويباع الكتاب بمبلغ ( )500ريال،
ويعتبر االمر طبيعيا في نظر السلطات مثلها
مثل أي سلعة معروضة للبيع وبسؤالنا ألحد
الباعة عن الجهات التي يتلقى منها الكتب
المدرسية فرفض االجابة عن سؤالنا مكتفيا
بالقول أن السماسرة الذين يأخذون منهم
الكتب يطلبون نسبة من المبيعات وبسبب
غياب الكتاب المدرسي يضطر أولياء االمور
إلى شراء مناهج دراسية ألطفالهم من
األسواق السوداء في الوقت الذي يعد
الكتاب من حقوق الطالب الذي تلتزم الدولة
بتوفيرها بدون مقابل لكن هذا هو حال
التعليم في اليمن الذي اثخنته الحروب.

صادر عن المركز االمريكي للعدالة ()ACJ

الجريمة المنسية

تفشي ظاهرة الغش – ومنح
شهادات من دون تعليم
علــى الرغــم مــن أن ســلوك الغــش
فــي االمتحانــات الدراســية يمــارس
بــدول مختلفــة فــي العالــم  ،اال أن
هــذا الســلوك أصبــح فــي اليمــن
ظاهــرة

مجتمعيــة،

وخصوصــا

خــال امتحــان الشــهادة الثانويــة
واالساســية  ،كمــا أن المتابــع لحــال
االمتحانــات ومــا يصحبهــا مــن غــش
ممنهــج يصــاب بخيبــة أمــل كبيــرة ،
لكــون هــذه المرحلــة المهمــة فــي
تحديــد مســتقبل الطلبــة اصبحــت
محطــة للغــش الفــردي والجماعــي
علــى مــراى ومســمع مــن الجهــات
المعنيــة فــي شــمال وجنــوب البــاد
فأجــواء االمتحانــات تحولــت إلــى
عمليــة غــش ممنهجــة ومنظمــة
تــورط فيهــا كل المعنييــن مــن وزارة ومراكــز امتحانيــه ومديــري مــدارس ومدرســين وطــاب
وأوليــاء أمــور ولجــان أمنيــة حتــى وصــل القناعــة بالبعــض بــأن الغــش ســلوك مشــروع وحــق
للطالــب وعلــى األخــص فــي مرحلــة الصــف التاســع والثانويــة.
دراسة بحثية حول ظاهرة الغش واسبابها ومساهمة الحرب في توسعها
•أجــرى باحثــوا المركــز دراســة عــن أســباب ظاهــرة الغــش فــي المــدارس مــن خــال زيــارات
ميدانيــة وعــدد مــن الجلســات مــع تربوييــن وطــاب وأوليــاء أمــور للوقــوف علــى االســباب
ووضــع حلــول لتلــك الظاهــرة فقــد التقينــا بالطالــب ابــو بكــر فــي المرحلــة الثانويــة بمدرســة
الشــعب بصنعــاء ,ويعــد مــن أوائــل الطــاب المجتهديــن فــي العاصمــة وقــد ذكــر لنــا علــى أنــه
يرغــم علــى مشــاركة زمالئــه االجابــات فــي قاعــات االمتحانــات  ،مفيــد ًا أن الغــش قــد أصابــه
باإلحبــاط  ،حيــث أن طلبــة يحضــرون االمتحانــات ورغــم غيابهــم طــوال العــام عــن الدراســة
النشــغال البعــض منهــم بالجبهــات والبعــض بأعمــال اخــرى ويتوقــع أن يحققــوا درجــات
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أعلــى بفعــل الغــش  ،كمــا أتهــم مســلحي جماعــة الحوثييــن بتســهيل الغــش
لبعــض الطــاب بحجــة أنهــم مجاهــدون  ،بــل أن العــام الماضــي شــهد منــح درجــات
لطلبــة مخصوصيــن مــن قبــل الجهــات المعنيــة بفضــل انتمائهــم لتلــك الجماعــة ،
أمــا عبداللــه الطالــب فــي مدرســة المختــار فقــد أفادنــا بقولــه ان الســماح للطــاب
بالغــش يتــم بمقابــل دفــع مبالــغ ماليــة تصــل الــي ( )10دوالر فــي اليــوم الواحــد
تذهــب للمراقبيــن ومــدراء المراكــز واللجــان االمنيــة كمــا أن عمليــة الغــش تتنــوع
بيــن الحــل الجماعــي للطلبــة وتبــادل المعلومــات داخــل القاعــات وانتحــال شــخصية
الطالــب ودفاتــر االجابــة التــي تكتــب مــن قبــل معلميــن والتجمهــر خــارج قاعــة
االمتحانــات  ،وبالنســبة ألوليــاء األمــور فقــد التقينــا بالســيد محمــد الجعفــري الــذي
بــدى منزعج ـ ًا مــن ظاهــرة الغــش وتفشــيها فــي الســنوات االخيــرة بشــكل كبيــر
جــد ًا وأفادنــا بقولــه أن تأثيــر ظاهــرة الغــش علــى مســتقبل اليمــن أخطــر مــن الحــرب
القائمــة  ،فيمــا يــرى احمــد الســماوي أن الغــش فــي المــدارس شــيء طبيعــي
النعــدام جــودة التعليــم والنقــص الحــاد فــي الكتاب المدرســي والغيــاب للمعلمين
عــن المــدارس بســبب عــدم صــرف مرتباتهــم منــذ مــا يقــرب مــن خمــس ســنوات .
•مصــادر تربويــة بأمانــة العاصمــة يــرون أن جماعــة الحوثييــن ُاســهمت فــي تفشــي
ظاهــرة الغــش وتصاعدهــا ضمــن سياســة التجهيــل التــي تتبعهــا الســتقطاب
الطــاب والشــباب الــى الجبهــات ،مديــر مدرســة  .....فــي حديثــه للمركــز وصــف
العمليــة التعليمــة بالمهزلــة والفوضــى  ،حيــث أكــد أن جميــع االطــراف فــي اليمــن
يتحملــون مســؤولية مــا آلــت اليــه العمليــة التعليميــة فــي اليمــن .
تأثير الغش على مستقبل االجيال
•علــى مــدار الســنوات الثــاث الماضيــة حصــل نحــو  70%مــن طــاب الثانويــة العامــة
علــى معــدالت مرتفعــة ال تتناســب مــع قدراتهــم وجهودهــم الدراســية  ،والســبب
الرئيســي فــي ذلــك تفشــي الغــش علــى مســتوى رســمي  ،وقــد تســبب ذلــك
فــي زيــادة نســبة العازفيــن عــن دخــول الجامعــات بعــد التخــرج مــن الثانويــة بســبب
عــدم تمكنهــم مــن اجتيــاز اختبــارات القبــول فــي الجامعــات  ،الدكتــور العليمــي
الــذي يعمــل بكليــة التربيــة بجامعــة اب شــكى لنــا عــدم قــدرة الطــاب المســتجدين
علــى القــراءة والكتابــة بطريقــة ســليمة بســبب ظاهــرة الغــش فــي المــدارس .كمــا
ان عمليــة الغــش بمســتوياتها الفرديــة والجماعيــة ســتكون القشــة التي ســتقصم
مــا تبقــى مــن بصيــص امــل فــي كتابــة مســتقبل جيــد لليمنييــن الذيــن يعانــون
ويــات الصــراع والحــروب والجهــل والفقــر واالوبئــة .
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اثر الحرب في تفشي ظاهرة الغش والحل

مدرسية والمعلمون بدون مرتبات  ،فالطالب

االمثل للقضاء عليها

في المدارس الحكومية أصبح يتلقى حصتان

تعد ظاهرة الغش منتشرة في اليمن منذ
العقد االخير من قبل الحرب  ،وإن كانت بنسبة
أقل بكثير مما هو عليه اليوم فالشك أن
الحرب القائمة في البالد منذ ما يقرب من ست
أعوام كان لها تأثير كبير ويرجع السبب األول
الى غياب الدولة المركزية التي تعمل على
جودة التعليم وتوفير كل متطلباته وتفعيل
دور الرقابة والمحاسبة ،فمنذ أن انهارت
الدولة وحلت محلها الجماعات والكيانات
المسلحة في شمال اليمن وجنوبه إنهارت
معها المنظومة التعليمية ،والسبب األخر
انقطاع مرتبات المعلمين وغياب المنهج

في اليوم فقط في أحسن االحوال  ،كل تلك
األسباب قد ساهمت بتفشي ظاهرة الغش
في المدارس االساسية والثانوية في البالد،
بل وصل حالة الغش إلى الجامعات والمعاهد
المهنية ،والحل االمثل في محارية هذه
الظاهرة هو عودة الدولة المركزية والقيام
بمهامها في إعادة واصالح البني التحتية
التي دمرتها الحرب وصرف مرتبات المعلمين
وتوفير الكتاب المدرسي وكافة االحتياجات
الالزمة للتعليم الجيد  ،مع ضرورة توفر دعم
جاد وحقيقي من المجتمع الدولي لتحقيق
ذلك .

الدراسي في المدارس فالمدارس بال مناهج
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03
الفصل الثالث
واقــع التعليــم فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الشــرعية
ســنتحدث فــي هــذا الفصــل عــن واقــع التعليــم فــي
المحافظــات التــي تخضــع لســيطرة الحكومــة وســنضرب
مثــاال للبعــض منهــا ( شــبوة – عــدن  -تعــز  -الســاحل الغربــي )

الجريمة المنسية

محافظة شبوة
تقع شبوة الى الشرق من العاصمة اليمنية صنعاء  ،يبلغ عدد المدارس التعليمية فيها في المرحلة
االساسية ( )467مدرسة منها عدد ( )61مدرسة مخصصة للذكور  ،وعدد ( )40مدرسة لإلناث ،وعدد

( )366مدرسة مختلط فيها التعليم للذكور واالناث  ،بينما يبلغ اجمالي المدارس المخصصة للتعليم

االساسي والثانوي في المحافظة ( )94مدرسة  ،بينما المدارس المخصصة للتعليم الثانوي فقط

عدد ( )27مدرسة منها عدد ( )18مدرسة مخصصة للذكور  ،وعدد مدرستان فقط مخصصة لإلناث
وعدد ( )7مدارس مختلط لإلناث والذكور  ،فيما بلغ اجمالي عدد الطالب في المرحلة االساسية

( )109،570من فئات الذكور واالناث  ،فيما يبلغ عدد الطالب في المرحلة الثانوية ()13،738

عدد المدارس التعليمية
فيها في المرحلة االساسية

61

467
366
40

مخصصة

مخصصة

للذكور

لإلناث

مختلط

109،570
4596
13،738
إجمالي عدد الطالب
في المرحلة األساسية

عدد طالب

المرحلة الثانوية

طالب وطالبة
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عدد المعلمين في
المحافظة

الجريمة المنسية

طالب وطالبة ،بينما بلغ عدد المعلمين في

من الواقعة تأكد لنا ان المدرسة حولت

المحافظة ( )4596معلما وعدد ()1،713
معلمة بأجمالي عدد (  )6،030معلم ًا ومعلمة

الى مركز تجمع لمقاتلين التابعين لجماعة

وفقا إلحصائية التعليم للعام ((( 2013الشك
أن النزاع الذي يدور في اليمن بشكل عام وفي
محافظة شبوة بشكل خاص قد أثر على قطاع
التعليم و قد عانت المحافظة من أثار الحرب
الدائرة في اليمن والزالت تعاني حتى اليوم
 ،ففي العام  2015هاجمت جماعة انصار الله
( الحوثيين ) المحافظة قدوم ًا من محافظة
البيضاء ثم إلى بيحان ومنها الى مدينة عتق
عاصمة المحافظة ،كان للحرب تأثير مباشر
على طالب المدارس االساسية والثانوية
حيث التحق عدد

من الطالب

بالتجنيد

وتركوا التعليم  ،كما تعاني المحافظة من
نقص في المستلزمات التعليمية من الكتاب
المدرسي والوسائل التعليمية ونقص في
عدد المعلمين لتوقف التوظيف منذ ،2011
وبالعودة الي العام  2015أثناء الصراع المسلح
الذي شنته جماعة الحوثيين على المحافظة
والذي تسبب بأضرار مباشرة على

البنية

التحتية للتعليم حيث اتخذ الحوثيون عدد ًا
من المدارس كمراكز تجميع للمقاتلين وقد
تعرضت تلك المدارس لقصف من قبل طيران
التحالف العربي  ،ومن هذه المدارس نورد على
سبيل المثال ما يلي:
1 .ثانوية النقوب بمديرية عسيالن والتي
كانت مخصصة للتعليم الثانوي لعدد الف
طالب ،تعرضت المدرسة لعدد من غارات
طيران التحالف مما أدي إلى تدميرها

الحوثيين ،والنتيجة تدمير مبنى المدرسة مع
مرفقاتها وحرمان ( )1000طالب من التعليم .
2 .مدرسة
بمديرية

العوشة

االساسية

والثانوية

نصاب

والمخصصة

للتعليم

االساسي لعدد ( )600طالب وطالبة
قصفت من قبل طيران التحالف منتصف
العام  2015بسبب اتخاذها مركز تابع
لجماعة انصار الله ( الحوثيين ) وقد تسبب
القصف بتدمير مبنى المدرسة

بشكل

كلي مع مرفقاتها وحرمان ( )600طالب
من التعليم
3 .خالل العام  2019شهدت المحافظة موجة
صراع ًا جديد ًا بين قوات المجلس االنتقالي
المدعوم إماراتيا وبين الحكومة الشرعية
وقد القى ذلك الصراع ضالله على العملية
التعليمية بالمحافظة حيت استخدمت
مدرسة

األوائل

التي

تقع

بعاصمة

المحافظة عتق كمركز للتجنيد للقوات
التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي بقيادة
انيس الصبيحي  ،ثم بعد خروج قوات
المجلس االنتقالي من مدينة عتق اتخذت
المدرسة من قبل الجيش التابع للشرعية
كمعسكر تدريبي تابع لكتيبة سالم قطن
حتى يومنا هذا  ،المدرسة التي تعد
حديثة االنشاء والمخصصة للتعليم إال أن
استمرار الصراع المسلح قد حولها الى غير
ما خصصت له .

بالكامل ،وبتحقق راصدينا في المحافظة

((( احصائية رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم خالل العام  ( 2013قبل الحرب بعامين ) وهي اخر احصائية رسمية وحقيقية صادرة عن المؤسسة التعليمية
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الجريمة المنسية

واقع التعليم بالعاصمة الموقتة عدن
عــدن العاصمــة المؤقتــة لليمــن وأن كانــت ُاحســن حــاال مــن صنعــاء إال أن واقــع العمليــة التعليمــة
شــهد والزال يشــهد عــدد ًا مــن االنتهــاكات التــي طالــت القطــاع التعليمــي فــي المحافظــة التــي
يبلــغ عــدد المــدارس فيهــا فــي القطــاع الحكومــي والخــاص للمرحلــة االساســية عــدد ( )124مدرســة،

كمــا يبلــغ اجمالــي عــدد المــدارس االساســية والثانويــة ( )35مدرســة  ،فيمــا يبلــغ عــدد المــدارس

الثانويــة فقــط ( )25مدرســة منهــا عــدد ( )10مــدارس لتعليــم الفتيــات وعــدد ( )15مخصصــة
للفتيــان ،بينمــا بلــغ اجمالــي عــدد المعلميــن العامليــن فــي قطــاع التعليــم بمحافظــة عــدن مــن فئــات

عدد المدارس التعليمية
فيها في المرحلة االساسية

35

124
15

اجمالي عدد المدارس
االساسية والثانوية

مخصصة
للذكور

10

مخصصة
لإلناث

9964
27،577
127،123
إجمالي عدد المعلمين
في المحافظة

عدد طالب

طــــــــالــــــــب وطــــــــالبــــــــــــــــة
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عدد طالب
المرحلة الثانوية

الجريمة المنسية

الذكــور ( )2،056معلمــا ومــن فئــات االنــاث

برفــع اجــور المعلميــن ،وهــذه النقابــة ال تتبــع

عــدد ( )7458معلمــة وبإجمالــي عــدد ()9964

نقابــة المعلميــن اليمنييــن األم  ،وقــد نفــذت

معلــم ومعلمــة فــي عمــوم مــدارس المحافظــة

تلــك النقابــة عــدد مــن اإلضرابــات خــال االعــوام

 ،فيمــا بلــغ اجمالــي عــدد الطــاب والطالبــات

الدراســية الماضيــة  ،ووصــل بهــا األمــر الــى

فــي المرحلــة االساســية (  )127،123وفــي

تهديــد مــدراء المــدارس والمعلميــن مــن رفــع

المرحلــة الثانويــة بلــغ اجمالــي عــدد الطــاب

العصيــان المفتــوح والعــودة للتعليــم بقطــع

والطالبــات (((( )27،577فــي مطلــع العــام

رواتبهــم  ،وتهديــد الطــاب أيضــ ًا بترســيبهم

 2015وبعــد فــرار الرئيــس هــادي مــن العاصمــة

فــي االمتحانــات إن داومــوا فــي المدرســة ،

صنعــاء إلــى عــدن عقــب الخالفــات الحــادة

وهــذا األمــر اغضــب أوليــاء األمــور مــن تعطيــل

مــع جماعــة انصــار اللــه ( الحوثييــن ) الذيــن

التعليــم وتجهيــل طــاب وطالبــات المــدارس

ســيطروا علــى العاصمــة فــي نهايــة ســبتمبر

الحكوميــة بمدينــة عــدن لصالــح المــدارس

 ، 2014أصــدر هــادي قــرار باعتبــار مدينــة عــدن

الخاصــة التــي تتقاضــي مبالــغ باهظــة كرســوم

عاصمــة مؤقتــة للبــاد بديلــة عــن صنعــاء ،

دراســية يعجــز اآلبــاء عــن تســجيل أبنائهــم

ً
داميــة بعــد
وقــد شــهدت المدينــة أحداثــ ًا

فيهــا كمــا أن دعــوات اإلضــراب المتكــررة يجعــل

ســيطرة قــوات الحوثييــن علــى أجــزاء واســعة

مســتقبل أبنــاء عــدن مجهــوأل ويعرضهــم

منهــا  ،ثــم أعقبهــا الصــراع االخيــر فــي العــام

للخطــر بــأن يصبحــوا لقمــة ســائغه لإلرهــاب

 2019بيــن قــوات الحكومــة الشــرعية وقــوات

وجحيــم لجبهــات القتــال ،وأضافــت الصــراري

المجلــس االنتقالــي المدعــوم مــن االمــارات

بالقــول أن علــى الحكومــة الشــرعية تحمــل

والتــي انتهــت بســيطرة االخيــر علــى المدينــة

مســؤوليتها الكاملــة تجــاه المعلميــن ورفــع

 ،كانــت لتلــك االحــداث تأثيرهــا المباشــر علــى

مرتباتهــم بصــورة عاجلــة كــون المرتــب الحالــي

العمليــة التعليميــة التــي توقفــت لفتــرات

اصبــح ال يغطــي االحتياجــات االساســية للحيــاة

عــده ،ناهيكــم عــن عمليــات القتــل واإلخفــاء

وخاصــة فــي ضــل تدهــور العملــة اليمنيــة

القســري واالعتقــاالت التــي تعــرض لهــا الــكادر

وانخفــاض قيمتهــا ،وعــن االنتهــاكات التــي

التربــوي بمدينــة عــدن والتــي ســبق ذكرهــا

طالــت العمليــة التعليميــة بالمحافظــة أفــادت

فــي الفصــل االول مــن هــذا التقريــر .

الصــراري بقولهــا إن العشــرات مــن المعلميــن

اجرينــا لقــاء مــع االســتاذة  /هــدى الصــراري
المحاميــة والناشــطة الحقوقيــة ورئيســة
مؤسســة دفــاع الحقوقيــة بعــدن والتــي نقلــت
لنــا صــورة عــن واقــع التعليــم حاليــا بعــدن ،
حيــث افادتنــا بقولهــا (مــع بدايــة كل عــام
دراســي تتصاعــد دعــوات لتعطيــل التعليــم
فــي محافظــة عــدن مــن قبــل نقابــة المعلميــن
الجنوبيين التي أسســت مؤخر ًا بحجة المطالبة

فــي عــدن قتلــوا عــن طريــق االغتيــاالت واليــزال
عــدد مــن المعلميــن يقبعــون فــي الســجون
الســرية التــي تديرهــا دولــة االمــارات فــي
عــدن ،واختتمــت حديثهــا بحــث جميــع شــرائح
المجتمــع بالوقــوف مــع المعلــم واعــادة الثقــة
الكاملــة بهــم للعمــل علــى انتشــال المجتمــع
مــن الوضــع المأســاوي الــذي وصــل اليــه بســب
الحــرب وغيــاب الدولــة.

((( االحصائية صادرة عن قطاع التعليم للعام  2013وهي اخر احصائية رسمية قبل الحرب وحتى االن
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واقع التعليم بمديريات الساحل الغربي
قبــل الحديــث عــن التعليــم نذكــر لمحــه بســيطة عــن الوضــع القائــم بمديريــات الســاحل
الغربــي والقــوات التــي تســيطر علــى تلــك المديريــات
•مديريــة المخــا  :تحــت نفــوذ القــوات المشــتركة بقيــادة طــارق صالــح وتتكــون تلــك
القــوات مــن مكونيــن االول حــراس الجمهوريــة وهــم بقايــا الحــرس الجمهــوري ســابقا
والمقاومــة الوطنيــة وهــي قــوات تشــكلت مــن ابنــاء الســاحل الغربــي .
•مديرية الخوخه  :تخضع للواء االول تهامي بقيادة احمد الكوكباني
•مديريــة حيــس  :تخضــع لقــوات العمالقــة التابعــة للســلفيين وتحديــدا اللــواء ()7
واللــواء ()11
•مديرية التحيتا  :تخضع لنفوذ ألوية عسكرية جنوبية سلفيه .
•مديريــة الدريهمــي  :تخضــع للــواء الثالــث عمالقــة التابــع للســلفين واللــواء اســناد
مــن ابنــاء المحافظــات الجنوبيــة.
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•تعــد مديريــات الســاحل الغربــي لمحافظتــي تعــز والحديــدة من أكثر المناطق تدني في مســتوى
ال ثــم الزراعــة فــي المرتبــة الثانيــة ،شــهدت
دخــل الفــرد إذ يعتمــد أغلبهــم علــى مهنــة الصيــد او ً
مديريــات الســاحل الغربــي التــي تتبــع أجــزاء منهــا محافظــة تعــز واخــرى تتبــع محافظــة الحديــدة
صــراع مســلح بيــن قــوات الحوثييــن مــن جهــة وقــوات وكيانــات اخــرى محســوبة علــى الشــرعية
كمســمى لكــن حقيقتهــا أنشــأتها دولــة االمــارات وقامــت بتدريبهــا وتســليحها وتتولــى دفــع
مرتباتهــا بغيــة تحقيــق اهــداف سياســية خارجــه عــن الهــدف الــذي انشــئ مــن أجلــه التحالــف
فــي اليمــن(((  ،كمــا تشــهد مديريــات الســاحل اعلــى نســبة تجنيــد بيــن االطفــال الذيــن تركــوا
مدارســهم والتحقــوا بجبهــات القتــال لــكال الطرفيــن مــن اجــل الحصــول علــى مبلــغ مالــي نهايــة
كل شــهر بســبب ســوء المعيشــة التــي يعانوهــا .
•المؤسســات التعليميــة لــم تكــن بمنــأى عــن الصــراع إذ تســببت الحــرب بتعطيــل وتدميــر عشــرات
المــدارس فــي تلــك المديريــات  ،وسنســلط الضــوء أكثــر علــى مديريــة حيــس ونســتعرض
االنتهــاكات التــي طالــت العمليــة التعليميــة فــي المديريــة كمثــال فقــط لبقيــة مديريــات
الســاحل الغربــي.
مديرية حيس( نموذج )
تمكنــا راصــدي المركــز مــن زيــارة المديريــة واالطــاع علــى واقــع التعليــم فيهــا ،رغم صعوبــة وخطورة

ذلــك ،و تبلــغ مســاحة المديريــة ( )262كــم وعــدد ســكانها ( ،)45463وعــدد المــدارس فيهــا ()45
مدرســة ،وبالنســبة للوضــع القائــم بالمديريــة فمقســم الــى قســمين :
القســم االول  :وهــو مركــز المديريــة وتســيطر عليــه القــوات المشــتركة ويبلــغ عــدد المــدارس
المتوقفــة عــن التعليــم فــي مركــز المديريــة ( )5مــدارس هــي :
1 .مدرســة خولــة للبنــات للتعليــم االساســي حولــت الــى ثكنــه عســكرية للقــوات المشــتركة
(العمالقــه)
2 .مدرسة القعقاع للبنين للتعليم االساسي حولت الى ثكنة عسكرية تابعة للقوات المشتركة
3 .مدرسة القدس ومدرسة  7يوليو مغلقتان بسبب موقعهما بخط النار
4 .مدرسة القاسم مخزن اسلحة تابعة للواء السابع عمالقة

((( في تحقيق لقناة الجزيرة نشرتها نهاية ديسمبر  2020حمل اسم المتحري اظهر التحقيق ماتقوم به دولة االمارات العربية في اليمن من انشاء كيانات مسلحة خارج
الدولة في الجنوب والساحل الغربي وتتولى تدريبهم في ارتيريا وتعيدهم الي اليمن والهدف السيطرة على الموانئ اليمنية والجزر كما هو حاصال اليوم في جزيرة سقطرى
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القســم الثانــي  :وهــو الجــزء الريفــي مــن المديريــة ويشــمل المســاحة االكبــر وتســيطر عليــه جماعــة
انصــار اللــه ( الحوثييــن ) ويبلــغ عــدد المــدارس التــي عطلــت وحولــت الــى مخــازن اســلحة وثكنــات
عســكرية وخــط نــار عــدد ( )5مــدارس هــي ( مدرســة الوحــدة  ،مدرســة النجــاح  ،مدرســة  17يوليــو،
مدرســة هايــل  ،مدرســة حفصــة ) والنتيجــة المأســاوية يدفعهــا الطــاب المحرومــون مــن التعليــم
والــذي يصــل عددهــم الــى اكثــر مــن ( )5000طالــب وطالبــة توقــف التعليــم فــي مدارســهم بســبب
الحــرب المســتمرة حتــى لحظــة كتبتنــا لهــذا التقريــر .
االلغام االرضية ودورها في منع المعلمين والطالب من الوصول للمدارس
•يعانــي المعلمــون وطــاب المــدارس فــي الســاحل الغربــي مــن صعوبــة الوصــول للمــدارس
بســبب االلغــام التــي زرعهــا الحوثييــن والتــي تســببت بمقتــل واعاقــات العشــرات مــن ابنــاء تلــك
المديريــات منهــم طــاب قتلــوا واصيبــوا اثناء ذهابهم او عودتهم من المدرســة  ،اذ يلجا مســلحو
جماعــة الحوثــي الــى زراعــة االلغــام بشــكل كثيــف فــي الوديــان والطرقــات كخطــوط دفــاع وعنــد
انســحابهم مــن تلــك المناطــق يضــل ابنائهــا يدفعــون ثمــن ذلــك بشــكل شــبه يومــي  ،راصــدو
المركــز تمكنــوا مــن رصــد عــدد ( )21حالــة خــال العــام المنصــرم فــي محافظــات تعــز والبيضــاء
والجــوف والحديــدة  ،علــى ســبيل المثــال نذكــر فــي تقريرنــا هــذا حالتيــن :
الحالة االولى  :واقعة انفجار لغم ارضي بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة
•بتاريــخ  2019/2/4اثنــاء عــودة الطــاب مــن مدرســتهم (الطفــل حســين صالــح مــاح الــذي يبلــغ
مــن العمــر 15عــام والطفــل ابراهيــم عبداللطيــف  11عــام  ،وموســى ادام 13عــام علــى متــن
دراجــة ناريــة بقريــة قضبــة مدريــة الدريهمــي بمحافظــة الحديــدة انفجــر بدراجتهــم لغــم ارضــي
ممــا تســبب بمقتلهــم جميعــا .
الحالة الثانية  :واقعة انفجار لغم فردي بمديرية الخوخة محافظة الحديدة
•بتاريــخ  2017/11/1انفجــر لغــم ارضــي بالطفــل عبداللــه احمــد البالــغ مــن العمــر ( )12عــام اثنــاء
ذهابــه لمدرســته االساســية ممــا تســبب بإصابتــه اصابــة بالغــه ادت الــى وفاتــه فــي الحــال .
تعــد زراعــة االلغــام الفرديــة مــن االنتهــاكات المجرمــة فــي القانــون الدولــي االنســاني والمواثيــق
المرتبطــة بهــا ومنهــا ( اتفاقيــة أوتــاوا لحضــر اســتعمال وانتــاج ونقــل االلغــام المضــادة لإلفــراد )
والمصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة اليمنيــة فــي العــام  ، 1998ومــن خــال تقصينــا لحقائــق
زراعــة االلغــام خــال فتــرة الحــرب فــي اليمــن يمكننــا الجــزم مــن أن جماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن قــد
تفــردت فــي هــذا االنتهــاك عــن غيرهــم مــن األطــراف فــي الســاحة اليمنيــة  ،أذ أن الجماعــة تتخــذ
مــن ســاح االنغــام الفرديــة والمركبــات ســاح دفــاع فــي مناطــق التمــاس  ،ومــع انســحابها مــن
المناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا تبقــى االلغــام مزروعــة فيهــا وتهــدد حيــاة المدنييــن جميعــا
علــى المــدى القريــب والبعيــد  ،ويدفــع اليمنيــون ثمن ـ ًا باهض ـ ًا بشــكل شــبه يومــي نتيجــة انفجــار
تلــك االلغــام والتــي تعــرف بالقاتــل الخفــي.

77

صادر عن المركز االمريكي للعدالة ()ACJ

الجريمة المنسية

حال التعليم بمدينة تعز على
مدى ستة اعوام من الحرب
ملحوظة  :سيتضمن تقريرنا الحديث عن محافظة تعز بنوع
من التفصيل نظرا للوضع المعقد والصعب التي تعانيه
المحافظة منذ ست اعوام من الحرب
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حصار تعز وظروف الحرب وأثرها على التعليم:
يستغرق االنتقال بين منطقة الحوبان ووسط
المدينة عشر دقائق ولكن بفعل الحرب
وتقسيم المدينة الى شطرين وفرض الحصار
من قبل جماعة الحوثي ومنع استخدام
الشوارع اضطر المواطنون الى قطعه في ()6
ساعات عبر طرق جبلية وعرة وخطرة للوصول
من الحوبان الى وسط المدينة وبتكلفة شاقة
تصل الى مائة ضعف ما كانت عليه

قبل

الحرب ،فريق ( )ACJالذي زار محافظة تعز خالل
فترة إعداد التقرير سلك هذه الطرق الجبلية
الوعرة التي تمر من المنفذ الشرقي المغلق
من قبل جماعة الحوثيين والذي يعتبر نقطة
تماس والمرور منه نتيجته الموت قنصا على
يد قناصة الجماعة ،فأخثرنا الطريق األمن
المرهق نفسي ًا والذي يبدا بطريق اسفلتي
في جزء قصير منه الى منطقة الدمنة ثم يتم
االنعراج منه يمينا بطرق جبلية وعرة وشاقة
ال تمر منه اال بعض السيارات والسائقين
الذين يجيدون مهارة القيادة في مثل تلك
المنحدرات الجبلية شديدة الصعوبة ،وال تقتصر
المخاطر على وعورة الطريق وطول مسافته
فحسب ،بل إن نقاط المسلحين الحوثيون
ونقاط الجماعات االخرى التابعة للجيش

والتي يطلق عليها (طريق الرجاء الصالح )

والمقاومة تنتشر على طول الطريق ما بين

في خوف وقلق وتوتر واضطرب نفسي وال

( )4كيلو تجد نقطة تفتيش يتم من خاللها

يكاد يجزم بسالمة الوصول الى المدينة التي

التدقيق في الهويات الشخصية والسؤال

تستمر الرحلة ما بين ست الى ثمان ساعات ،

عن السبب الدخول للمدينة وما هي الوجهة

وبسبب ضيق ممرات تلك الطريق باعتبارها

التي ستسلكها ويتم انزال بعض المسافرين

المنفذ الوحيد للدخول للمدينة المكتظة

لالشتباه بهم من خالل كشوفات ألسماء

بالسكان والتي يمر منها أيضا بعض الشاحنات

موزعة في النقاط ،كما تقوم تلك النقاط

المتوسطة والكبيرة وتسبب اختناق شديد

بأخذ مبالغ على السائقين (جبايات) يومية

في تلك الممرات الضيقة التي لم تكن في

بما يسمونها تامين الطريق واصالحها مع ان

يوما من األيام بحسبان أحد أنها ستصبح

الواقع ال إصالح للطريق وال أمن  ،بل يضل

الممر الوحيد لداخل المدينة  ،يعتقد الكثير

المسافر الى تعز عبر تلك الطرق المتعرجة

من أبناء مدينة تعز أن إغالق الطريق الشرقي
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للمدينة من قبل جماعة الحوثيين وارغامهم على المرور عبر طريق راس الرجا الصالح من باب العقاب
الجماعي واالذالل ألبناء المحافظة الذين قاوموا تمدد الجماعة وانتشارها منذ مارس  2015مع
وصولنا الى مدينة تعز التقينا بمدير مكتب التربية وقيادات العملية التعليمية وسألنهم عن حال
العملية التعليمية فقدموا لنا شرحا كافيا وباألرقام عن االحصائيات لالنتهاكات التي طالت العملية
التعليمة كما سنذكره بنوع من التفصيل في الفقرات الالحقة من هذا الفصل ،كما تمكن فريق
المركز من زيارة عدد من المدارس الحكومية في مدينة تعز والتي تشكو من االزدحام ونقص الكادر
التربوي والكتاب المدرسي كما يشكوا الكثير من االباء من ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس
االهلية.
مقدمه عن واقع الحال بمدينة تعز
عانت محافظة تعز الويالت بسبب الحرب والحصار الذي اليزال قائم حتى اثناء نشرنا لهذا التقرير
فالمحافظة التي تقع جنوب صنعاء ،وتبعد عنها حوالي ( )256كيلو متر ،وتعد المحافظة األولى
من حيث عدد السكان في الجمهورية ،إذ يشكل سكانها ما نسبته ( )12.2%من سكان الجمهورية،

وعدد مديرياتها  23مديرية ،ويحظى موقعها الجغرافي بأهمية استراتيجية كونها تطل على
ساحل البحر األحمر وتمتد من وسط اليمن إلى غربه وحتى الجنوب الغربي لتضم مدينة وميناء
المخا ومضيق باب المندب االستراتيجي.
•وشهدت معظم مديريات محافظة تعز معارك عنيفة خالل سنوات الحرب وتعرض سكانها
لجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق االنسان ،حيث تمتد خطوط المواجهات بين جماعة
الحوثي المسلحة وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولي ًا ،وأدى الى تقاسم السيطرة
بين الطرفين ،مع ظهور صراعات داخل مناطق الحكومة تزيد من تعقيد الوضع في المحافظة
وتضاعف معاناة سكانها.
•فرضت جماعة الحوثي حصار ًا خانق ًا على مدينة تعز منذ 2015م بإغالق المنافذ الرئيسية من
الجهات الشرقية) الحوبان( والشمالية ( عصيفره ) والغربية ،لمنع دخول البضائع واضطر سكان
مدينة تعز إلى سلك طرق فرعية وعرة وضيقة وخطرة ،والتعرض  ،لالختطاف واالعتقال اثناء
ذلك في نقاط التفتيش الحوثية ،الى جانب ارتكاب جرائم حرب استهدفت قصف التجمعات
السكانية وقنص المدنيين وزراعة االلغام وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة والتهجير القسري
وارتكاب اعمال انتقامية توزعت في معظم المناطق وتسببت بخسائر فادحة في االرواح
والممتلكات والبنى التحتية التي طال مؤسسات التعليم بشكل كبير وتسبب بوقف العملية
التعليمية واالضرار بها بشكل بالغ.
•وتكشف االرقام عن مقدار الضرر البالغ الذي استهدف المدينة التي توصف بالعاصمة الثقافية
لليمن بسبب حرص سكانها على تلقي تعليم عالي ومشاركة الحياة السياسية ،إذ تشير
االحصائيات الرسمية عن ( )1،578مدرسة أساسية وثانوية في محافظة تعز تحتوي على

( )17,003غرفة دراسية تجعلها األكبر في عدد المدارس في الجمهورية  ،كما بلغ عدد طالب
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مدرسة أساسية وثانوية
في محافظة تعز

1,578
تحتوي على

17,003

غرفة دراسية تجعلها
األكبر في عدد المدارس
في الجمهورية

بلغ عدد طالب المدارس
الحكومية والخاصة

798,915

طـــالـب
وطالبة

في التعليم االساسي والثانوي يجعلها
المحافظة ذات العدد االكبر للطالب داخل
الجمهورية

عدد العاملين في قطاع
التعليم في محافظة تعز نحو

43,638
معــلــــم

المدارس الحكومية والخاصة ()798،915
طالب وطالبة في التعليم االساسي

عسكرية واخرى معسكرات تدريب أو
معتقالت أو مالجئ للنازحين وتعرضت

والثانوي يجعلها المحافظة ذات العدد

البقية منها للنهب والتخريب ،الى جانب

االكبر للطالب داخل الجمهورية ،تحتوي

تعرض الكوادر التعليمية ألصناف المعاناة

على كادر تعليمي بلغ عددهم ()33,005

والمهانة كتدمير منازلهم واضطرارهم

معلم ومعلمة هو العدد االكبر في كوادر

للنزوح وتوقف رواتبهم وتعرض عدد منهم

التعليم بين محافظات اليمن حسب

لإلعتقال أو االختطاف والتعذيب والقتل ،

احصاء العام  ،((( 2013بينما تشير نقابة

مع التسرب الدراسي باستقطاب عدد كبير

المعلمين اليمنيين في محافظة تعز الى

من الطالب من المدارس وتجنيدهم في

بلوغ عدد العاملين في قطاع التعليم في

جبهات القتال المختلفة واضطرار بعضهم

المحافظة نحو  43,638معلم((( ،ولكن
تسببت الحرب بأثر مباشر على العملية

للنزوح واالخر عجز عن مواصلة الدراسة
بسبب االوضاع المعيشية الصعبة التي

التعليمية وتسببت بالعديد من األضرار من

تأثرت بها المدينة بفعل الحرب والحصار

جوانب مختلفة منها قصف المنشئات

المفروض عليها من جماعة الحوثيين منذ

التعليمية وتنوعت بين التدمير الكلي

ما يقرب من ستة اعوام.

والجزئي وتحويل بعضها الى مقرات
((( كتاب االحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء عام ٢٠١٤م وخصص ملفا عن مؤشرات التعليم في اليمن للعام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٢
((( تقرير صادر عن نقابة المعلمين اليمنيين _ محافظة تعز حول االنتهاكات المؤثرة في عملية التعليم للفترة  ٢٠١٥حتى  ٢٠٢٠بعنوان « :أثر الحرب والحصار على
العملية التعليمية في تعز» لم ينشر وسلم بصفة رسمية للمركز االمريكي للعدالة
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عدد المدارس الخارجه
عن الجاهزيه لتعز

468

لتحويلها لمقرات او ثكنات ومخازن
او بكونها في خط نار

53
180

تقع المسوليه فيها
علي الحوثيين

08

االعتقاالت لمعلمين
واخفاء قسري

22

منها بمديرية
المظفر

20

منها في
صاله

حاالت تقع المسؤولية
علي الجيش الوطني

280

قتل واغتيال
لمعلمين

ال  :انتهاكات طالت مدارس ومنشئات تعليمية:
او ً
تدمير المنشئات التعليمية
تســببت الحــرب بخــروج ( )468مؤسســة تعليميــة فــي محافظــة تعــز عــن الجاهزيــة نتيجــة تعرضهــا
للتدميــر الكلــي والجزئــي واإلتــاف أو بســبب وقوعهــا فــي مناطــق اشــتباك أو إلســتخدامها
كمراكــز إيــواء نازحيــن أو ألنهــا واقعــة تحــت ســيطرة مســلحين ،وارتكبــت جماعــة الحوثييــن معظــم
حــاالت تدميــر المــدارس فــي محافظــة تعــز مــا بيــن تدميــر كلــي وجزئــي ،حيــث شــهدت مديريــات
مركــز المحافظــه (صالــة والقاهــرة والمظفــر ) عــدة انتهــاكات فقــد قامــت جماعــة الحوثــي بتدميــر
( )53مدرســة مــا بيــن تدميــر كلــي وجزئــي منهــا ( )22مدرســة فــي مديريــة المظفــر ،و ( )20مدرســة
فــي مديريــة صالــة.
كمــا تظهــر الصــور فــي األعلــى قيــام طيــران التحالــف بقصــف مدرســة الوحــدة منطقــة ميــات
مديريــة جبــل حبشــي اثنــاء ســيطرة مســلحي جماعــة الحوثــي عليه,وتحويلهــا إلــى ثكنــة عســكرية
عــام  2016ورغــم تعرضهــا للدمــار إال أن  400طالــب عــادوا للدراســة علــى انقاضهــا عقــب انســحاب
جماعــة الحوثــي مــن المنطقــة
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استخدام المدارس معتقالت ومقرات عسكرية :
رصدت نقابة المعلمين اليمنيين قيام جماعة الحوثي باســتخدام ( )90مدرســة كمعتقالت
معظمهــا فــي محافظــة تعــز وذمــار ،وفــي الجانــب االخــر مــن مدينــة تعــز والخاضــع للحكومــة
الشــرعية قامــت فصائــل المقاومــة المواليــة للحكومــة الشــرعية باســتخدام عــدد ( )8مــن
المــدارس والمنشــئات التعليميــة كمعتقــات ومقــرات عســكرية ومراكــز تدريــب منــذ العــام
 2015وقــد عــاد الطــاب للدراســة فــي بعــض تلــك المــدارس فيمــا تــزال البعــض تســتخدم
كمقــرات وثكنــات عســكرية  ،ســنتناول اســماء تلــك المــدارس ووضــع التعليــم فيهــا كمــا
هــو موضــح فــي الجــدول التالــي(((:

م

المدرسة

المديرية

الوضع القائم

وضع طالب المدرسة وامكان تلقيهم للتعليم

1

سباء

المظفر

يتواجد فيها الجيش الوطني
( قيادة المحور )

طالب المرحلة الثانوية يتلقون التعليم في مبنى
ايجار جوار المدرسة  ،وطالب المرحلة االساسية في
مدرسة نعمة رسام فترة مسائية

2

عقبة بن
نافع

صالة

يتواجد فيها عدد من افراد الجيش

المدرسة مهدمة وال يمكن مواصلة التعليم فيها
اال بعد اعادة ترميمها

3

باكثير

القاهرة

يتواجد فيها كتيبة من الجيش
الوطني

طالب المدرسة يتلقون تعليمهم بمدرسة الصديق

4

الوحدة

القاهرة

تستخدم ثالث من غرف المبنى
كمخازن للمواد الغذائية للجيش
الوطني

التعليم يسير فيها بشكل طبيعي

5

ناصر

القاهرة

يتواجد فيها عدد من افراد الجيش

التعليم يسير فيها بشكل طبيعي

6

الشعب

جبل
حبشي

يتواجد الجيش الوطني في معظم
المبنى

الدراسة تسير بشكل متعثر في مباني بديلة

7

الحياة

المظفر

يتواجد عدد من افراد الجيش في
الجزء المهدم من المدرسة

التعليم يسير فيها بشكل طبيعي

8

معهد
المعلمين

القاهرة

يتواجد عدد من افراد الجيش في
بعض من غرف المبنى ومرفقاته

الدراسة تسير فيه بشكل طبيعي

((( المعلومات الواردة في الجدول صادرة عن مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز في رسالة مرفوعة منه الى قيادة المحور ردا على استفسار موجه
للمكتب بشان ما تضمنه تقرير فريق الخبراء للعام 2019الخاص بالعقوبات  ،والرسالتان تناولها تقرير الخبراء في نسخته االخيرة الصادر منتصف يناير
2021
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ثانيا  :انتهاكات طالت الكوادر التربوية
قتل واغتيال:
منذ عام  2015قتل أكثر ( )280معلم ومعلمة في محافظة تعز أغلبهم من
حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا معظمهم توفي نتيجة القنص
والقصف العشوائي الذي تشنه جماعة الحوثي على مختلف مناطق مدينة
تعز ومديرياتها .كما قامت عناصر تابعة لجماعات متطرفة داخل المدينة باغتيال
سبعة من كوادر التعليم وهم :
م

االسم

الصفة

1

رفيق االكحلي

اداري في مكتب التربية

2

عمر دوكم

موجه تربوي

3

أحمد صالح الشرماني

معلم مدرسة سبأ للبنين

4

عبدالحميد التركي

موظف تربوي

ووقعــت جرائــم االغتيــال بالتزامــن مــع جرائــم اغتيــال عشــرات الكــوادر التعليميــة
فــي محافظــة عــدن

(((

اعتقال وتعذيب:
منــذ  2015أعتقــل قرابــة ( )80معلــم فــي محافظــة تعــز تعــرض معظمهــم
لالختطــاف فــي نقــاط تفتيــش تابعــة لجماعــة الحوثيــن  ،تعــرض عــدد منهــم
للتعذيــب وتوفــي عــدد منهــم اثنــاء االعتقــال والتعذيــب ،نــورد منهــم علــى ســبيل
المثــال الحــاالت التاليــة :
الحالــة االولــى :المعلــم صــادق قائــد علــى فرحــان العدينــي الــذي تعــرض
لالختطــاف مرتيــن مــن قبــل جماعــة الحوثــي أثنــاء تنقلــه بيــن ســكنه فــي الحوبــان
الخاضــع لســيطرة جماعــة الحوثــي ومقــر عملــه فــي مدينــة تعــز المحاصــرة  ،حيــث
والمذكــور كان يعمــل مدرســا بمدرســة عصيــوران بمديريــة صالــة وفــي المــرة الثانيــة
تعــرض لالعتقــال لمــدة ثــاث ســنوات تعــرض خاللهــا للتعذيــب وتوفــي فــي
معتقــل كليــة المجتمــع محافظــة ذمــار عنمــا تعــرض لغــارات مــن طيــران التحالــف
بتاريــخ.2019/8/31
((( المصدر نقابة المعلمين الرسمية فرع محافظة تعز
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الحالــة الثانيــة :فــي مديريــة مــوزع قــام مســلحو جماعــة الحوثــي بإطــاق النــار
وإصابــة نقيــب المعلميــن فــي المديريــة المعلــم عبــده غالــب البحيــري فــي
مفــرق المخــا غــرب المحافظــة وإخــذه الــى معتقــل الصالــح (((وتعذيبــه بمنــع
حصولــه علــى رعايــة طبيــة حتــى تعفنــت إصابتــه وتدهــور حالتــه قبــل نقلــه إلى
مستشــفى الثــورة العــام محافظــة إب واختفــت أخبــاره عقــب ذلــك  ،وتفيــد
ابنتــه المصابــة بمــرض تكســر الــدم أنهــم ال يعرفــوا مصيــره وقامــوا بــإدراج اســمه
فــي صفقــات تبــادل االســرى والمعتقليــن بينمــا ترفــض جماعــة الحوثيــن
االفصــاح عــن مصيــره.
الحالــة الثالثــة :فــي مديريــة الجنــد قامــت عناصــر مســلحة تابعــة لجماعــة انصــار
اللــه الحوثييــن باقتحــام منــزل المــدرس عبدالحميــد جعفــر وإطــاق النــار علــى
قدمــه أمــام أســرته وأطفالــه واعتقالــه مــدة أربــع ســنوات ،تعــرض خاللهــا
لشــتى صنــوف التعذيــب منهــا الســجن االنفــرادي فــي غرفــة مظلمــة معدومــة
التهويــة وبــدون حمــام لفتــرة أكثــر مــن عامين ،وحرمانــه مــن التواصــل مــع
أســرته التــي ال تعلــم مصيــره حي ـ ًا أو ميت ـ ًا ألكثــر مــن عــام  ،وتعذيبــه بالكهربــاء
أثنــاء التحقيــق بوضــع كماشــة حديديــة علــى معــدن تثبيــت العظــام فــي قدمه
المكســورة وتوصيــل الكماشــة بالكهربــاء.

((( معتقل غير رسمي انشئته جامعة الحوثيين مطلع العام  2015ويقبع فيه المئات من المدنيين لسنوات دون محاكمات عادلة وبتهم
سياسيه وبسبب مخالفتهم لنهج وعقيدة جماعة الحوثيين  ،حيث يتعرضون المعتقلون لضروب قاسية من التعذيب وقد توفي حاالت عدة
في المعتقل او بعد خروجهم بأيام .
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15,000

وخــال عــام واحــد مــن الحــرب
بلــغ مجمــوع العامليــن للعــام
الدراســي  2016-2015الــى

2,000

معلــم ومعلمــة إلــى النــزوح مــن

وإلــى بعــض مديريــات ومناطــق
محافظــة تعــز

معلم رسمي من أصل

8,872

1,650
معلم منقول أو نازح من

المحافظات التي تسيطر
عليها جماعة الحوثي الى
محافظة تعز

التهجير والنزوح القسري للمعلمين بمدينة تعز
بســبب الحــرب التــي شــنتها جماعــة الحوثييــن
علــى المدينــة مطلــع العــام  2015فقــد أضطــر
نحــو ( )15،000معلــم ومعلمــة إلــى النــزوح
مــن وإلــى بعــض مديريــات ومناطــق المحافظــة
وبعــض المحافظــات األخــرى طلبــ ًا لألمــان،
وعلــى ســبيل المثــال بلــغ عــدد معلميــن فــي
مديريــة صالــة لشــهر ينايــر  2015أي قبــل بــدء
الحــرب الــى ( )2،546فــي حيــن وصــل عددهــم
بعد ســنوات من الحرب الى ( )916مدرس في
مديريــة صالــة التــي تضــررت بشــدة وفــي مركــز
المحافظــة )مديريــات صالــة والقاهــرة والمظفــر
(بلــغ عــدد العامليــن فــي الحقــل التربــوي فــي
ينايــر  2015أي قبــل بــدء الحــرب الــى ()8،872

معلــم وخــال عــام واحــد مــن الحرب بلــغ مجموع
العامليــن للعــام الدراســي  2016-2015الــى
 2،000معلــم رســمي مــن أصــل ( )8،872وتــم
تغطيــة العجــز مــن خــال معلميــن متطوعيــن
بلــغ عددهــم  3،000متطــوع ومتطوعــة فــي
( )68مبــادر تعليميــة فــي محافظــة تعــز.
وفــي المقابــل وصــل الــى محافظــة تعــز نحــو
( )1،650معلــم منقــول أو نازح من المحافظات
التــي تســيطر عليهــا جماعــة الحوثــي وانخــرط
جــزء منهــم فــي العمــل التربــوي فــي تعــز
وعــزف الباقــي عــن التعليــم نتيجــة عدم تســليم
رواتبهــم منــذ بــدء الحــرب.

(((

((( االحصائيات السابق ذكرها في ملف تعز احصائيات رسمية تلقيناها من نقابة المعلمين فرع تعز اثناء زيارتنا لهم داخل مدينة تعز المحاصرة
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انقطاع الرواتب واالوضاع المعيشية:
تعرضــت كــوادر التعليــم إلــى انقطــاع الرواتــب خــال ســنوات الحــرب وتعــرض معظمهــم
للمعانــاة الماديــة والنفســية بســبب الحــرب وانقطــاع مصدر عيشــهم الوحيد والنــزوح وفقدان
اقاربهــم  ،واضطــر كثيــر منهــم إلــى ممارســة اعمــال اخــرى إلعالــة أســرهم مثــل حمــل البضائــع
وبيــع المأكــوالت واعمــال البنــاء .الــخ وهــذه الظــروف تســببت بإضعــاف الرغبــة عــن العمــل فــي
قطــاع التعليــم.
وتشــير نقابــة المعلميــن فــرع تعــز الــى حرمــان نحــو ثالثــة وأربعيــن الــف وســتمائة وثمانيــة
وثالثــون معلمــا ومعلمــة فــي محافظــة تعــز مــن اســتالم مرتباتهــم فتــرة ثمانيــة أشــهر
ونصــف ،واســتمر التقطــع فــي تســليم الرواتــب منــذ بــدء الحــرب حتــى بــدء االنتظــام فــي
تســليمها بدايــة عــام2018م.
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المراكز الصيفية
تعرف المراكز الصيفية بانها مراكز تقام وتنشط خالل فترة اإلجازة الدراسية للتعليم االساسي
والثانوي ،تنفذ في المدارس على شكل محاضرات ونشاطات وفعاليات ،خالل العام  2019دشنت
جماعة انصار الله ( الحوثيين ) افتتاح المراكز الصيفية في كافة المحافظات التي يسيطرون عليها،
وقد بلغ عدد المراكز ( )2،600مركز فيما بلغ عدد الملتحقين بتلك المراكز من طالب المدارس

( )123،500طالب من مختلف مراحل التعليم  ،اما في العام الماضي  2020فتم تدشين افتتاح
المراكز الصيفية في منتصف يوليو بحضور رئيس الوزراء بحكومة الحوثيين((( واشار رئيس الوزراء
الى ان برامج المراكز الصيفية لهذا العام ستقدم من خالل االذاعات بسبب انتشار فيروس كورونا.
دور المراكز الصيفية وعالقتها بالتعليم
ولإللمام بموضوع المراكز الصيفية اكثر استمعنا الى شهادات عدد من التربويين بمحافظة عمران
شمال صنعاء((( ،والذين افادوا ان برامج التأهيل الفكري التي يتلقاها الطالب في المراكز الصيفية
تشمل على موجهات فكرية طائفية هي ملخصات لما تعرف ب مالزم مؤسس جماعة الحوثيين(((،
واضاف الشهود التربوية انه خالل فترة الصباح يتلقى الطالب الدروس المذهبية الطائفية التي
تحث على القتال وتمجد القتلى ثم يؤخذ الطالب لزيارة مقابر قتلى الحوثيين ويعمل المشرفون
على تعبئة الطالب وغالبيتهم من الصفوف الثاني وحتي السابع بخرافات عن المعجزات لهؤالء
القتلى وانهم يعيشون االن في قصور داخل الجنة  ،كما أضافت المصادر أن الدروس تشمل عروضا
للتدريب على القتال لغرض رفد الجبهات بالمقاتلين ولم تكن الدروس الدينية إال غطاء فقط
((( عبدالعزيز بن حبتور تحت شعار ( علم وجهاد ) كما حضر وزيرا اإلعالم ضيف هللا الشامي ووزير الثقافة عبدهللا الكبسي وخالد المداني
((( (يتحفظ المركز عن ذكر اسمائهم حفاظا على حياتهم )
((( موسس حركة الحوثين الذي قتل في مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية بمحافظة صعدة  2004والمسمى حسين بدر الدين الحوثي ويعتبروها اتباعه رمزا لهم في
نضاله وتدرس مالزمه في الدورات الصيفية
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موقف الحكومة الشرعية من الدورات الصيفية
الحكومة اليمنية الشرعية حذرت من خطورة األفكار التي تلقنها جماعة الحوثي لألطفال داخل ما
تسميه بالمراكز الصيفية وقال وزير االعالم معمر االرياني في بيان صحفي((( ،أن جماعة الحوثيون
تستغل المراكز الصيفية لتعبئة األطفال باألفكار اإلرهابية الدخيلة على المجتمع وعلى قيم
اليمنيين والمستوردة من ايران تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال وتحويلهم الى ادوات للقتل
ونشر االرهاب والفوضى والعنف دون اكتراث لطفولتهم ،وناشد وزير االعالم االباء واالمهات
في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم السماح بالزج بأطفالهم في محارق الموت خدمة لما اسماه
المشروع التوسعي اإليراني في اليمن والمنطقة في الوقت الذي تنعم قيادتهم وابنائهم بقصور
وفلل صنعاء على حد وصفه  .كما حذر المسؤول االعالمي لنقابة المعلمين من خطورة الدورات
الصيفية واعتبر ما يقوم به الحوثيين هو تفخيخ لعقول األجيال ونشر للثورة اإليرانية الي اليمن (((.
دراسة استقصائية لباحثي المركز بشان المراكز الصيفية
وللوقوف على حقيقية المراكز الصيفية نفذ باحثي المركز زياره إلى أحد المراكز الصيفية بمديرية
بني حشيش شمال محافظة صنعاء ،يحتوى المركز على عدد ( )50طالب (ذكور) من مختلف
المراحل العمرية بمن فيهم اطفال من عمر ثمانية اعوام  ،يتم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات
االولى لألطفال من سن السادسة الى العاشرة والمجموعة الثانية من سن الحادي عشر الى
الخامسة عشر  ،والمجموعة الثالثة من سن السادسة عشر وما فوق  ،التقينا بمشرف المركز االستاذ
(أ .ح) الذي قدم لنا شرح عن اهمية المراكز الصيفية ودورها في بناء جيل متسلح بالعلوم والمعرفة
مشيرا إلى أن المناهج التعليمية في المدارس قاصرة وتهتم بالعبادات فقط  ،فيما تتميز مناهج
الدورات الصيفية بقضايا مهمة كالشد الى الله ورسوله والى القران الكريم والحديث عن العدو
والموقف الديني منه ،وأضاف ان المركز ينظم رحالت يوم الجمعة من كل إسبوع وقد نفذ زيارات
للجامع الكبير في صنعاء وقبر باذان والقليس  ،وكذا زيارة لمقابر الشهداء وعن مخرجات الدورات
الصيفية افادنا مدير المركز أن كثير ممن التحقوا بالدورات قد انطلقوا واصبح منهم من يشرك
في الجبهات كمسؤولين ثقافيين مهمتهم التوجيه المعنوي للمقاتلين ورفع الروح المعنوية  ،و
منهم من يشارك في العمليات العسكرية ,وفي نهاية اللقاء طلبنا من مدير المركز منحنا صورة من
المنهج الذي يتم تدريسه فاعتذر بشدة وقال حتى نحن ال نستطيع ان نأخذ نسخة منه خارج المركز
وهذه توجيهات القيادة وال نستطيع تجاوزها .
ومن خالل الدراسة الميدانية لفريق المركز يمكننا الجزم باستغالل جماعة انصار الله الحوثين لتلك
المراكز من خالل نشر الفكرة والعقيدة التي تحملها وفي المقابل غرس افكار عدائية لألخر  ،كما
ان الجماعة تستفيد من الدورات الصيفية لرفد جبهات القتال بالمجندين ولو من صغار السن .

((( نشر في موقع الخليج نت
((( في مقابلة للمسؤول االعالمي عبر قناة العربية نهاية ديسمبر الماضي
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التعليم االهلي في اليمن
حســب احصائيــة صــادرة عــن وزارة التربيــة

قطــاع التعليــم الحكومــي فــي البــاد  ،ازدهــر

والتعليــم فــي العــام  2013ان عــدد المــدارس

ســوق التعليــم االهلــي والــذي يحســب لــه انــه

االهليــة فــي اليمــن وصلــت الــى اكثــر مــن

اســتوعب عــدد كبيــر مــن خريجيــن الجامعــات

( )750مدرســة منهــا عــدد ( )430مدرســة

وخاصــة مــن النســاء كمــا اتجــه المعلميــن فــي

فــي العاصمــة صنعــاء ،اال ان عــدد المــدارس

المــدارس الحكوميــة للعمــل فــي المــدارس

االهليــة فــي الوقــت الراهــن فــي اليمــن عمومــا

االهليــة بعــد انقطــاع مرتباتهــم الحكوميــة ،اال

وصنعــاء علــى وجــه التحديــد قــد شــهد ارتفاعــا

انــه يعــرف عــن هــذه المــدارس انهــا تدفــع رواتــب

يصــل الــى ثالثــة اضعــاف مــا كانــت عليــه  ،ومــع

ضئيلــة للمعلميــن مقارنــة بمــا تجنيــه مــن رســوم

اســتمرار الحــرب فــي اليمــن منــذ ســتة اعــوام

وغيرهــا اذا يتــراوح المرتــب مــا بيــن خمســون

والتــي القــت بــكل نتائجهــا الســلبية علــى

الــى مائــة دوالر فــي الشــهر ويختلــف مــن

مختلــف شــرائح المجتمــع والقطاعــات وخاصــة

مدرســة الــى اخــرى .

التعليــم  ،وفــي ضــل التدهــور الكبيــر فــي

واقع التعليم االهلي في عدن
ال يختلــف حــال التعليــم االهلــي فــي عــدن

والتعليــم هنــاك مــدارس اهليــة كثيــرة لــم

عــن غيــره مــن المحافظــات الخاضعــة للحكومــة

تلتــزم بتلــك المعاييــر ومــن تلــك المعاييــر ان

الشــرعية  ،فالمــدارس االهليــة تشــهد اقبــاال

عــدد الطــاب فــي الفصــل الدراســي يتجــاوز

كثيفــا مــن الطــاب ويعــود الســبب فــي ذلــك

( )35طالبــا  ،وهــو مــا يجعــل مخرجــات تلــك

الــى تدنــي مســتوى التعليــم فــي المــدارس

المــدارس فاقــدة التأهيــل والكفــاءة كمثيلتهــا

الحكوميــة ،والتحــاق الكثيــر مــن المعلميــن

مــن المــدارس الحكوميــة وعلــى الرغــم مــن

بالمــدارس االهليــة لكــون المرتــب الحكومــي

الرســوم الدراســية الباهظــة التــي تدفــع

ال يكفــي لســداد الحاجيــات االساســية ألســرته

مــن اوليــاء االمــور اال ان جــودة التعليــم فــي

ولألســباب االخــرى التــي يعانــي منهــا التعليــم

غالبيــة المــدارس االهليــة غيــر متحقــق  ،بــل ان

فــي القطــاع الحكومــي وســبق لنــا ذكرهــا

الكثيــرون ممــن خاضــوا غمــار االســتثمار فــي

فــي هــذا التقريــر كمــا الحظنــا زيــادة اعــداد

القطــاع التعليمــي لــم يكونــوا متخصصيــن

لمــدارس االهليــة عامــا بعــد اخــر بشــكل مخيــف

فــي هــذا المجــال وهــو مــا انعكــس ســلبا فــي

 ،وكان التعليــم يتجــه نحــو الخصخصــة وبالنظــر

تقديــم تعليــم نوعــي وذي جــدوى للطالــب بمــا

الــى المعاييــر التــي مــن المفتــرض ان تلتــزم

يعــزز تنشــئة جيــل متســلح بالعلــم والمعرفــة .

بهــا المــدارس االهليــة وتحددهــا وزارة التربيــة
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المدارس االهلية في ضل سلطات صنعاء
مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد أصــدرت وزارة التربيــة التابعــة للحوثيــن بصنعــاء قــرار يلــزم المــدارس
االهليــة فــي نطــاق ســيطرتها بمنــح المعلميــن لديهــا عقــود عمــل لمــدة ثمانيــة اشــهر وبراتــب حــده
االدنــى ال يقــل عــن ثالثــون الــف ريــال  ،بمــا يعــادل مبلــغ ( )50دوالر والــزام المــدارس االهليــة بتحديــد
رســوم الدراســة فــي التراخيــص التــي تمنحهــا الــوزارة لهــا وفــي هــذا الســياق افــادت مصــادر تربويــة
بصنعــاء لراصــدي المركــز أن جماعــة الحوثــي فرضــت قيــودا علــى المــدارس االهليــة بصنعــاء وفقــا
لوثيقــة صــادرة عــن وكيــل التربيــة والتعليــم عبداللــه النعيمــي الــذي وجــه أمــر ًا بتغييــر أســماء بعــض
المــدارس االهليــة التــي تحمــل أســماء لــدول داعمــة للحكومــة الشــرعية مثــل المــدارس ( الفرنســية
 ،البريطانيــة  ،االمريكيــة  ،الصينيــة  ،األلمانيــة  ،مــدارس الخليــج  ،العالميــة الحديثــة ) وغيرهــا مــن
المــدارس واجبــار مالكهــا علــى تغييــر اســمائها الحاليــة الــى اســماء بديلــة  ،كمــا الزمــت المــدارس
األهليــة بتفعيــل االنشــطة المناهضــة لــدول التحالــف والحكومــة الشــرعية فــي االذاعــات المدرســية
والمجــات الحائطيــة والملصقــات  ،وتضمــن التوجيــه منــع اقامــة الرحــات المدرســية وااللتــزام
بعــدم اقامــة الحفــات المدرســية خــارج الحــرم المدرســي  ،إلــى ذلــك اوضحــت لنــا مصــادر تربويــة أن
المــدارس الخاصــة فــي صنعــاء ومــدن يمنيــة تخضــع لســيطرة الحوثييــن اخــرى شــهدت منــذ مطلــع
العــام الدراســي الجــاري توجيهــات مــن وزارة التربيــة أبرزهــا اســتغالل المناســبات الخاصــة للجماعــة
وفــرض التعاطــي معهــا فــي كافــة المــدارس االهليــة والحكوميــة ســواء عبــر اإلذاعــات المدرســية
أو مــن خــال إقامــة انشــطة وفعاليــات خاصــة بهــا  ،ومــن ابــرز تلــك الفعاليــات مــا تســميه الجماعــة (
يــوم الواليــة  ،وذكــرى المولــد النبــوي  ،وميــاد فاطمــة الزهــراء  ،وميــاد االمــام زيــد  ،وذكــرى مقتــل
الحســين يــوم عاشــورا  ،ومــا يســمى اســبوع الشــهيد ) وغيرهــا مــن الفعاليــات االخــرى.
دراسة استقصائية ل( )AACJبشان التعليم االهلي
نتيجــة للتدهــور الكبيــر فــي التعليــم الحكومــي للعديــد مــن األســباب التــي شــملها تقريرنــا هــذا
يضطــر الكثيــر مــن األبــاء الــى تعليــم ابنائهــم فــي المــدارس االهليــة اال أنهــم يعانــون مــن ارتفــاع
باهــض فــي رســوم التعليــم االهلــي الــذي ارتفــع هــذا العــام عــن العــام الســابق بنســبة  30%فــي ضــل
اســتمرار الحــرب والتدهــور االقتصــادي وانقطــاع مرتبــات الموظفيــن يكــون االمــر شــاقا علــى كثيــر
مــن االبــاء  ،التقينــا مــع عبدالغنــي الحميــري الــذي بعمــل موظفــا فــي القطــاع الحكومــي ولديــه
ثالثــة مــن االبنــاء اثنــان فــي المرحلــة الثانويــة والثالــث فــي المرحلــة المتوســطة قــام بتســجيلهم
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هــذا العــام فــي مدرســة أهليــة بأمانــة العاصمة،

االمــوال المشــبوهة التــي تضــخ فــي قطاعــات

ويحتــاج الــى مبلــغ تســعمائة الــف ريــال بمــا

متعــددة مثــل العقــارات واالراضــي والعملــة

يعــادل ( )1300دوالر كرســوم دراســية لهــذا

والوقــود والشــركات وتوظيــف االمــوال  ،ويــرى

العــام وهــو مبلــغ باهــض بالنســبة لموظــف

فــي حديثــه ان مبالــغ كبيــرة مــن االمــوال التــي

مقارنــة بدخلــه الشــهري المتواضــع وهــو مــا

يســتوعبها قطــاع التعليــم االهلــي تعــود الــى

يصبــح معــه عاجــزا عــن تعليــم أبنائــه هــذا العــام

مســتثمرين مرتبطيــن بشــكل أو بأخــر بتجــارة

بســبب ارتفــاع رســوم المــدارس االهليــة فــي

الحــرب التــي كونــت كمــا يالحــظ طبقــة ثريــة

ضــل الوضــع المتدهــور الــذي يعيشــه عمــوم

اســتهالكية ســاهم بذخهــا المفــرط فــي رفــع

المواطنيــن فــي اليمــن ،وســيعود لتدرســيهم

تكاليــف المــدارس االهليــة ورســومها ومــا

فــي المــدارس الحكوميــة مــع علمــه بردائــه

ســبب ذلــك مــن خلــق فجــوة طبقيــة واســعه

التعليــم وأن النتيجــة ســتكون ســلبية علــى

نظــرا ألن كثيــر مــن األســر اصبحــت ســببا لذلــك

اوالده ،نحــن فــي المركــز بعــد إجــراء هــذه

غيــر قــادرة علــى تعليــم ابنائهــا .وعــن أســباب

المقابلــة انتقلنــا الــي المدرســة االهليــة بصنعاء

ارتفــاع تكاليــف التعليــم االهلــي قمنــا بالبحــث

وقابلنــا وكيــل المدرســة وطرحنــا عليــه اســباب

عــن األســباب وفــي ســبيل ذلــك التقينــا بعــدد

ارتفــاع الرســوم لهــذا العــام فــرد علينــا أن ارتفــاع

()3مــن

مــدراء المــدارس االهليــة بصنعــاء

الرســوم حالــه طبيعيــة بســبب ارتفــاع إيجــار

واعتــذر اثنــان منهــم عــن الحديــث معنــا او نقــل

العقــارات للمــدارس مــن قبــل ملكهــا ،وكــذا

تصريحاتــه بشــكل رســمي فيمــا تحــدث إلينــا

بســبب الضرائــب التــي تفــرض عليهــم مــن

أحدهــم بالقــول أن وزارة التربيــة تفــرض عليهــم

قبــل وزارة التربيــة التابعــة لحكومــة الحوثييــن

رســوم وضرائــب خــال االعــوام الثالثــة الماضيــة

والتــي تــم مضاعفتهــا تحــت مســميات عــده ،

لــم يســبق لهــم ان دفعوهــا خــال ( )15عــام مــن

وابــدى الوكيــل اســفه لهــذا اإلمــر وبانــه يشــعر

عملهــم فــي التعليــم االهلــي  ،مضيفــا بــان

بمعانــاة اآلبــاء اال انــه ليــس لديهــم خيــار اخــر

االوامــر الصــادرة مؤخــرا حقيقــة ونحــن ملزمــون

(((

بتنفيذهــا جبــرا  ،واال ســنفقد مصــادر دخلنــا

يــرى ان الحــرب فتحــت االبــواب بشــكل واســع

الــذي نقتــات منــه  ،اضافــة إلــى رداءة التعليــم

لمثــل هــذا النــوع مــن االســتثمار باعتبــاره

الحكومــي وهــو مــا شــكل ضغطــا وقبــوال

تجــارة حــرب  ،بــل ينــدرج ضمــن شــبكات غســيل

واســعا علــى التعليــم االهلــي وهــذا ســاهم

األمــوال التــي اســتغلت وضــع البــاد الراهــن ،

فــي رفــع تكاليــف ورســوم المــدارس االهليــة.

.الباحــث االقتصــادي عبداللــه الســعيدي

وتعطيــل منظومــة العمــل االداريــة والماليــة
والقانونيــة العامــة لضــخ امــوال هائلــة الــى
قطــاع التعليــم االهلــي الــذي ال يختلــف عــن
((( في مقال منشور له في موقع العربي الجديد بتاريخ ) 2020/10/3
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كورونا وتأثيره على التعليم في اليمن
لــم تكــن اليمــن بمعــزل عــن انتشــار فيــروس

العمليــة التعليميــة الــى نهايــة العــام بمــا فيهــا

كورونــا (كوفيــد  )-19فقــد تســبب الفيــروس

االمتحانــات حتــى الصــف الثامــن اساســي

بمقتل المئات وإصابة اآلالف  ،وبسبب األوضاع

 ،وبالنســبة لبقيــة الفصــول التاســع وحتــى

التــي تعصــف فــي اليمــن مــن غيــاب الدولــة

الثانــي عشــر فقــد اجريــت لهــم االختبــارات

وتعــدد الكيانــات داخــل البلــد الواحــد وهــو مــا

النهائيــة ،وقــد تعاملــت ســلطات الحوثيــن مــع

اثــر فــي تزايــد عــدد الوفيــات ونتيجــة لغيــاب

فيــروس كورونــا بنــوع مــن التعتيــم الشــديد

الرعايــة الصحيــة للبلــد  ،فالحكومــة اليمنيــة

ومنعــت إصــدار أي تقاريــر او بيانــات لعــدد

اوقفــت التعليــم فــي كافــة المؤسســات

الوفيــات العتقادهــا أن التصريــح بذلــك ســيؤثر

التعليميــة بســبب انتشــار الفيــروس وكانــت

تأثيــر ســلبيا علــى معنويــات الســكان وســتزيد

هنــاك احصائيــة يتــم االعــان عنهــا كل يــوم

نســبة الوفيــات فــي الوقــت الــذي تعانــي

واســتمر إيقــاف العمليــة التعليمــة خــاال

المنظومــة الصحيــة مــن انهيــار تــام  ،وتعاملــت

العــام المنصــرم  2020 - 2019منــذ انتشــار

مــع االمــر كمســالة أمــن قومــي بامتيــاز ومنعــت

الفيــروس وحتــي نهايــة العــام الدراســي حتــى

عــن نشــر أي معلومــات عــن ضحايــا الفيــروس ،

االختبــارات النهائيــة الغيــت واعتمــد للطــاب

وقــد اتخــذت سياســة الصمــت مــع التحذيــرات

محصلــة النصــف االول  ،وبالنســبة للمرحلــة

مــن الوبــاء عــن طريــق وســائل االعــام  ،ولــم

المتوســطة والنهائيــة فاعتمــد النجــاح علــى

يكــن ذلــك كفيــا بالتخفيــف او الحــد مــن نســبة

نســبة العامييــن الماضييــن  ،أمــا بالنســبة

الوفيــات اذ ان مــا نتــج من وفيــات واصابات في

( الحوثيــون ) فقــد أوقفــوا

تلــك المناطــق كانــت كبيــرة  ،وعلــى الرغــم مــن

لجماعــة انصــار اللــه
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الجريمة المنسية

انتشــار جائحــة كورونــا فــي اليمــن خــال العــام المنصــرم وتواصــل دعــوات التحذيــر
مــن االختــاط وإقامــة الفعاليــات اال اننــا فــي المركــز االمريكــي قــد رصدنــا عــدد ()3
حــاالت لمراكــز صيفيــة أقيمــت فــي ذروة انتشــار الفيــروس ومــن تلــك الحــاالت علــى
ســبيل المثــال المركــز الصيفــي الــذي تــم اقامتــه بمدرســة النبــاء االساســية بمركــز
المدينــة بمحافظــة المحويــت المكتظــة بالســكان  ،ويبلــغ عــدد طالبهــا ( )400طالب
حســب احصائيــة مكتــب التربيــة بالمحافظــة  ،مســؤولي مكتب التربيــة بالمحافظة
قــد دشــنوا يــوم الســبت  2020/6/6وهــو ذروة انتشــار فيــروس كورونــا إقامــة مركــز
صيفــي بمدرســة النبــاء التــي تــم تحويــل اســمها مؤخــرا الــى مدرســة الشــهيد
الصمــاد ( ((() وقــد بــداء التدشــين بتوزيــع هدايــا للطــاب بهــدف مشــاركة اكبــر عــدد
 ،دون اخــذ أي تدابيــر احتياطيــة وفــي فصــول مكتظــة باألطفــال فــي ضــل وضــع
خطيــر جــدا  ،امــا بالنســبة للتعليــم فــي المركــز فقــد كان يبــدا بطابــور الصبــاح لمــدة
ســاعة كاملــة تتضمنــه اإلذاعــة المدرســية التــي ال تخلــو يومــا مــن تمجيــد قيــادة
الحوثييــن والقــدح والســب لمعاويــة((( علــى الرغــم مــن صغــر ســن االطفــال الذيــن ال
يعلمــون عــن التاريــخ شــيء  ،ثــم يتــم تلقينهــم الصرخــة ( شــعار سياســي لجماعــة
الحوثييــن ((( ) ثــم يأتــي بعــد ذلــك دور مديــر المدرســة الــذي يلقــي كلمــة عــن فضــل
المســيرة القرآنيــة ((( وضــرورة الجهــاد فــي ســبيل المســيرة  ،ثــم يدخلــون الطــاب
للفصــول ليقــرا عليهــم المعلــم مــازم الســيد((( وفضائــل الجهــاد وحصــص لتعليــم
الزوامــل

(((

ويضــل ميكرفــون المدرســة يصــدح بالزوامــل الداعيــة للحــرب ثــم الصرخــة

فــي كل نصــف ســاعه يتــم جدولــة أســماء الطــاب ويذهــب طفــل كل نصــف ســاعة
لــإدارة لكــي يلقــي الصرخــة بالميكرفــون حتــي يتشــجعون علــى القائهــا وتغــرس
فــي اذهانهــم

((( الصماد احد زعامات جماعة الحوثين والذي كان يراس المجلس السياسي االعلى قتل بغارات لطيران التحالف في محافظة الحديدة مطلع
2018
((( معاوية احد الزعامات في الدولة االموية توفي قبل  1400عام تعتقد الجماعة ان سبه وشتمه جائز في مذهبه لخالف حصل آنذاك بينه
وبين من يعدونه مرجعيه دينة في مذهبهم كاألئمة االثني عشرية وعلى راسهم االمام علي وولده الحسين رضي هللا عنهما .
((( شعار سياسي تردده الجماعة بالقول الموت ألمريكا  ..الموت إلسرائيل  ،اللعنة على اليهود  ،،النصر لإلسالم
((( الحركة العسكرية التي قام بها زعيم الجماعة من صعدة  2004وصوال الى صمعاء  2014والتي مكنته من السيطرة على الحكم
واسقاط الدولة
((( مالزم السيد عبارة عن مطبوعات ورقية كتبت ونسبت لزعيم جماعة الحوثيين تدعوا الى الجهاد ضد االعداء والى التحرر وغيرها
((( كلمات شعرية يغلب عليها طابع الحماس والدعوة للقتال والحرب وتمجيد قيادة الحوثيين ولم تعرف بهذا الشكل في اليمن اال من وقت
سيطرة جماعة الحوثيين على مقاليد الحكم نهاية سبتمبر  2014بعد االنقالب على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي .
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ختاما
قصص حقيقية تحكي مأساة المعلمين
وواقع التعليم في اليمن

القصة االولى  :المعلم محمد محمد على المشخري –  47عام – محافظة الحديدة
يعمــل مدرســا بمديريــة القنــاوص بمحافظــة الحديــدة  ،تعــرض لالعتقــال مــن قبــل
جماعــة انصــار اللــه الحوثييــن بتاريــخ  2018/10/14واخفــي قســرا فــي الســجون
الســرية بصنعــاء لمــدة ســتة اشــهر تعــرض خاللهــا للتعذيــب الجســدي والنفســي
حتــى وصــل بــه االمــر الــى القــول فــي احــدى جلســات التحقيــق انــه لــو طلــب منــه
اثنــاء التحقيــق لالعتــراف بقتــل رســول اللــه ألعتــرف بذلــك مــن شــدة مــا تلقــي مــن
تعذيــب ،حيــث كان يحــرم مــن النــوم لمــدة تصــل الــى ثمانيــة ايــام يتــم مــن خاللهــا
التنــاوب عليهــا مــن قبــل المحققيــن كمــا شــمل التعذيــب تعليــق اليديــن ورفــع احــد
الرجليــن والضــرب فــي االقــدام بســلك كبيــر ،والــرش بالمــاء البــارد وربطــه عــرض ســلم
لســاعات طويلــة ،ولــم تعلــم زوجتــه واوالده واقاربــه عنــه شــيء وهــل هــو حيــا او
ميتــا اال عندمــا ظهــرت صورتــه فــي شاشــة قنــاة المســيرة التابعــة للحوثيــن بتاريــخ
 2019/4/17فــي جلســة المحاكمــة المنعقــدة أمــام المحكمــة الجزائيــة بصنعــاء،
حيــث وجهــت لــه النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بالحديــدة تهمــة االشــتراك فــي اتفــاق
جنائــي مــع عــدد ( )62شــخص منهــم الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب وقيــادات دول
التحالــف والحكومــة اليمنيــة حيــث قــام المتهمــون باســتهداف رئيــس المجلــس
السياســي االعلــى صالــح الصمــاد عــن طريــق تفجيــر موكبــه بقنابــل تــم قصفهــا
باســتخدام طائــرات  ،ســارت المحكمــة الجزائيــة فــي محاكمــة المعلــم  /المشــخري
بإجــراءات امنيــة مشــددة ومنــع مــن اللقــاء بمحاميــه أو الحديــث اليــه وفــي محاكمــة
غيــر علنيــة تفتقــر ألدنــى معاييــر المحاكمــات العادلــة اصــدرت المحكمــة حكمهــا
قضــي بإعدامــه مــع اخريــن منهــم المعلــم جمــال المشــرعي الــذي يعمــل مديــر لمكتب
التربيــة بمديريــة المينــاء بمحافظــة الحديــدة وعضــو اللجنــة الدائمــة للمؤتمــر الشــعبي
العــام وقــد افــرج عــن هــذا االخيــر فــي صفقــت تبــادل االســرى التــي تمــت منتصــف
اكتوبــر  2020بيــن الحكومــة الشــرعية وجماعــة الحوثييــن برعايــة أمميــة.

(((

القصة الثانية  :المعلم خالد حسن جابر القديمي

(((

مــن أبنــاء مديريــة باجــل بمحافظــة الحديــدة يبلــغ مــن العمــر  45ســنه يســكن بحــي
شــمالن شــمال صنعــاء  ،أعتقــل المذكــور بتاريــخ  2016/7/30الســاعة الثانيــة والنصــف
ظهــرا أثنــاء ذهابــه علــى متــن ســيارته الــى المستشــفى لعــاج عمتــه (والــدة زوجتــه)

لغــرض إجــراء عمليــة جراحيــة بتركيــب مفصــل للفخــذ وكان معه مبلــغ ()1,549,000
ارســلت لــه مــن ابنــاء عمتــه لغــرض اجــراء العمليــة  ،وبعــد اعتقالــه ُاودع ســجن االمــن
((( المصدر المحامي – عبدالمجيد صبرة محامي المعتقل
((( المعتقل صدر بحقه قرار باألفراج لعدم الجريمة نهائيا صادر عن النيابة الجزائية التابعة لجماعة الحوثيين وصدر بحقه قرار باالفراج بدون
أي كفالة اال ان جهاز االمن والمخابرات الذي يراسه عبدالحكيم الخيواني المكنى ابو الكرار (مشرف وزارة الداخلية )

والمخابــرات وتــم مصــادرة المبلــغ وســيارته نــوع يــارس موديــل  2009وفــي تاريــخ
 2019/10/15تــم إحالتــه الــى النيابــة الجزائيــة بتهمــة إعانــة العــدوان بالمــال حيــث
يقــوم باســتالم امــوال مــن الخــارج وتســلميها ألشــخاص يعملــون لمصلحــة العــدوان ،
وقــد انكــر ذلــك االتهــام ولــم يقــدم اي دليــل ضــده  ،فقــررت النيابــة التابعــة للحوثييــن
االفــراج عنــه بالضمــان التجــاري بتاريــخ  2019/10/15ويعــد مــرور عــام مــن صــدور القــرار
ولــم يجــد إي ضمــان لألفــراج عنــه اصــدرت النيابــة قــرار بتاريــخ  2020/8/19باألفــراج عنــه
والتقريــر بــأن ال وجــه إلقامــة الدعــوى الجنائيــة نهائيــا لعــدم الجريمــة واخــاء ســبيله
فــورا مــع اعــادة المضبوطــات المملوكــة لــه((( ،اال ان جهــاز االمــن والمخابــرات يمتنــع
حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر عــن االفــراج عنــه  ،اليــس مــن الظلــم حبســه ابتــداء
واســتمرار حبســه ألكثــر مــن اربعــة اعــوام مــع ثبــوت برئاتــه مــن قبــل النيابــة التــي تتبــع
جماعــة الحوثييــن  ،امــا بالنســبة لعمتــه التــي كان يســعى إلجــراء عمليــة جراحيــة
لهــا فقــد اصبحــت معاقــة ومقعــده علــى كرســي متحــرك بســبب التأخــر بإجرائهــا
للعمليــة  ،أمــا حرمــان زوجتــه واوالده مــن معيلهــم طــوال هــذه المــدة فتلــك قصــة
اخــرى تدمــي القلــب قبــل العيــن مــن الظلــم الذيــن تعرضــوا لــه وحرمانهــم مــن والدهم
كل هــذه الفتــرة.

(((

القصة الثالثة  :عبدالرحمن احمد ناصرالعقبي مديرية حفاش محافظة المحويت
العمــل الوظيفــي نقيــب المعلميــن بمديريــة حفــاش وعضــو هيئة النقابــة بالمحافظة
ومــدرس بمدرســة الفــوز الثانويــة بالصفقيــن مركــز المديريــة  ،التقينــا بــه بمحافظــة
مــارب بعــد اعتقــال دام فــي ســجون الحوثييــن لمــدة مــا يقــرب مــن عــام ولندعــه
يحدثنــا عــن مأســاته وقصــة اعتقالــه بنفســه  :يفيــد عبدالرحمــن انــه فــي صبــاح يــوم
االحــد بتاريــخ  2017/1/28طــرق منزلــي ثالثــة مســلحين منهــم المشــرف االمنــي
وتــم ســحبي بالقــوة ومنهــم مــن يضربنــي بإعقــاب البنــادق إلــى أن وضعونــي فــوق
الطقــم وانطلقــوا بســرعة جنونيــة وتــم نقلــي فــي جــو بــارد وطريــق وعــرة ومنحــدرات
عاليــة بقمــم الجبــال وبســرعة جنونيــة للطقــم إلــى أن وصلنــا مركــز المحافظــة الســاعة
 12ليــا  ،وادخلونــي ســجن البحــث الجنائــي بالمحافظــة لمــدة  18يومــا وحققــوا
معــي عــن طبيعــة عملــي وانتمائــي السياســي وموقفــي مــن العــدوان ثــم نقلونــي
الــى الســجن المركــزي فــي المحافظــة  ،وتــم تخصيــص ســجن منعــزل بالمعتقليــن
والمختطفيــن ومنعــوا عنــا الزيــارات والتواصــل باهلينــا لمــدة خمســة اشــهر  ،وبعــد
مــرور 9اشــهر طفــح الكيــل مــع اســرتي واوالدي وحضــروا الــي بوابــة الســجن وفرضــوا
امــرا واقعيــا بالزيــارة وقالــوا لــن نــروح حتــى نشــوف والدنــا  ،وتفاجــأت بعد صــاة الظهر
ـاهدت اوالدي
بــان بــاب الزنزانــة تفتــح والشــاويش ينادي اخــرج معي زيارة فخرجت وشـ
ُ
حصلنا في المركز على قرارات باألفراج عن الضحية من النيابة الجزائية التابعة للحوثيين اال ان جهاز المخابرات امتنع عن االفراج

(((
عنه
((( المصدر المحامي عبدالمجيد صبره محامي المعتقل

وزوجتــي وبعــض اقاربــي فقــال المشــرف انــه مســموح لنــا ربــع ســاعة فقــط  ،فجلســت
مــع اوالدي وزوجتــي ولــم تمــر ســوى  10دقائــق اال واحدى العســاكر يضرب ببندقيته
علــى بــاب الغرفــة ويصيــح إنتهــت الزيــارة اخرجــوا واال ســوف اقــوم بإطــاق النــار
وهددونــا بالســاح وخرجــت زوجتــي واوالدي مــن الغرفــة تحــت تهديــد الســاح وهــم
يبكــون وانــا كذلــك لــم اتمالــك نفســي حتــى اجهشــت بالبــكاء فــكان موقــف مؤلــم
ال يمكــن نســيانه وفــي يــوم الســبت بتاريــخ  2017/12/3تفاجئنــا الســاعة التاســعة
مســاء بفتــح بوابــة الزنزانــة مــن قبــل جنــود امــن مركــزي وقالــو لنــا مبــروك يــا شــباب
االن اســتلم الحكــم دولــة جديــدة وانتهــي عصــر الحوثييــن (كان ذلــك أثنــاء انتفاضــة
الرئيــس صالــح بصنعــاء ضــد الحوثيــن والتــي انتهــت بمقتلــه) ففرحنــا باإلفــراج يــوم
االحــد  2017/12/4وبعــد ســماعنا عــودة جماعــة الحوثييــن للســيطرة علــى المحافظــة
مــن جديــد قمنــا بالهــرب متخفييــن مــع صديــق لــي الــى صنعــاء ثــم اســتمرينا بالســفر
مــدة اســبوع باتجــاه مــارب الــى ان وصلنــا بتاريــخ .2017/12/12
القصة الرابعة  :براءة طفولة

(((

فــي إحــدى المــدارس الحكوميــة بأمانــة العاصمــة ،كان كهــان جالســا علــى مقعــده
الدراســي يســتمع بشــغف الــى شــرح مــدرس اللغــة العربيــة ،وكهــان طفــا فــي
الســابعة مــن عمــره ألتحــق بالمدرســة للتــو  ،شــاهد صــورة زعيــم جماعــة الحوثييــن
عبدالملــك بدرالديــن الحوثــي ملصقــة بجــدار الفصــل ،تأملهــا كهــان وتذكــر صاحــب
تلــك الصــورة بانــه يعــرف صاحــب ذاك الوجــه ،ببــراءة االطفــال اشــار إلــى الصــورة وقــال
لعنــة اللــه عليــه ،خيــم الصمــت علــى الفصــل ونظــر الجميــع إلــى الطفــل فــي ذهــول،
مــاذا قلــت ؟ فأعــاد الطفــل كلمتــه مــرة اخــرى ،فانهالــت عليــه صفعــة مفاجــأة مــن
المــدرس المعيــن مــن جماعــة الحوثييــن ،فالتفــت اليــه كهــان فقــال لــه المــدرس
لمــاذا تشــتم الســيد ؟ اجــاب الطفــل ببراءتــه ابــي كلمــا شــاهد هــذه الصــورة فــي
التلفــاز يقــول هكــذا «وكان ذلــك اليــوم هــو اخــر يــوم ينــام االب فــي منزلــه.

(((

((( تحكي القصة واقع التمجيد والقداسة لشخص زعيم جماعة الحوثين وغرس ذلك في نفوس الطالب
((( القصة واقعية للصحفية امل احمد

الجريمة المنسية

القصة الخامسة  :االم المسكينة ( تجنيد اطفال )

(((

ابنــي ليــس فــي الجبهــة  ،لقــد اقســم لــي فــي المصحــف انــه ذاهــب الــى صنعــاء ألنــه
ا فــي معمــل حلويــات وانــا احبــه واصدقــه ،ال احــد مــن ابنــاء قريــة ( المجيــر ) بمديريــة
وجدعمـ ً
صعفــان غــرب صنعــاء يجــرؤ علــى اخبــار االم المســكينة بــان ابنهــا الصغيــر رؤوف ال يعمــل ابــدا
فــي معمــل للحلويــات وانــه فــي جبهــات القتــال مــع العشــرات مــن امثالــه ،رؤوف ذو الثالثــة
عشــر مــن العمــر يعيــش مــع امــه وشــقيقاته االثنتيــن بعــد وفــاة والدهــم منــذ أربعــة أعــوام،
ســيخبرك اخــوه األكبــر صــادق الــذي يعيــش مــع عائلتــه فــي صنعــاء بــان المشــرف الحوثــي
فــي المديريــة الملقــب ابــو ثائــر قــد قــام بغســيل دمــاغ اخــوه االصغــر فــي غفلــة مــن االهــل
و ســيقول لــك بــان رؤوف اخبــر والدتــه ذات ليلــة بانــه حصــل علــى فرصــة عمــل فــي صنعــاء
مــع صديقــه الــذي يعمــل فــي بيــع الحلويــات  ،ولكــن االم احســت بالخــوف وعــدم االطمئنــان
ورفضــت قائلــة  :انــت ذاهــب للقتــال مــع جماعــة الحوثــي فــي مــارب كمــا ذهــب ابنــاء عمــك
االوغــاد ،لــن اســمح لــك بالذهــاب ابــد يــا ولــدي  ،ألنــك اخرمــن تبقــي لــي فــي هــذه الحيــاة ،
ابتســم رؤوف واخــذ المصحــف واقســم لهــا االيمــان انــه لــن يذهــب ابــدا الــى مــارب كمــا فعــل
اوالد عمــه ،وقــد كان صادقــا فلــم يذهــب إلــى جبهــة مــارب بــل ذهــب الــى جبهــة الحديــدة

(((

القصة السادسة  :الخليفة الصماد ( التعبئة الخاطئة ألطفال المدارس)

(((

اعتــادت غفــران ذات االربــع الســنوات علــى ســماع حكايــة قبــل النــوم من والدتهــا  ،رغم ضجيج
شــقيقها زهيــر البالــغ مــن العمــر تســع ســنوات ويــدرس فــي الصــف الثالــث االبتدائــي فــي
مدرســة اليرمــوك الحكوميــة  ،وثرثــرة والــده المهنــدس التــي ال تنتهــي فــي التلفــون  ،وفــي
ذات ليلــة كانــت تســمع لقصــة الفــاروق عمــر بــن الخطــاب الشــهيرة مــع العجــوزة الفقيــرة
وكيــف راي عمــر المــرأة وهــي تقلــب المــاء فــي القــدر لكــي تســكت اطفالهــا الجوعــى ،
فبكــى وحمــل كيســا الدقيــق علــى ظهــره واعــد لألطفــال طعامــا بنفســه  ،اعجبتهــا القصــة
جــد وغاصــت فيهــا بمنتهــى االنســجام حتــى عــا فجــأة صــوت اخوهــا المزعــج وهــو يســال
امــه باســتغراب « عمــر مــن ؟ فأجابــت االم ســيدنا عمــر ابــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه  ،فقاطعهــا
الصبــي صارخــا  :الااااااااااا ال تصدقــي يــا مامــا هــذا الرجــل كان ظالمــا جــدا ولصــا « نظــرت
االم اليــه فــي ذهــول وســقط التلفــون مــن يــد والــده وقــال لــه االب وقــد احمــرت عينــاه مــن
الغضــب مــن علمــك هــذا الــكالم يــا ولــد ؟ فأجــاب زهيــر وقــد شــعر أنــه ارتكــب غلطــة مــا « قالــت
االســتاذة امــة الحكيــم  ،وقالــت ايضــا انــه ضــرب بنــت الرســول وكســر ظهرهــا « بعــد هــا انهــال
ســيل مــن المحاضــرات علــى راس الطفــل وقــال االب لزوجتــه بانــه عــازم علــى تقديــم شــكوى
بالمدرســة  ،فســخرت زوجتــه وقالــت لــه اال تعلــم مــن هــو وزيــر التربيــة والتعليــم ؟ مــن االفضــل
ان نصحــح المفاهيــم ألبنائنــا بأنفســنا قــدر المســتطاع حتــى نهايــة العــام وبعدهــا ســنودعه
فــي مدرســة اهليــة « استحســن االب الفكــرة واخــذ يشــرح البنــه عــن فضائــل الخليفــة عمــر
بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه واخبــره بانــه لــم يضــرب بنــت الرســول ابــدا بــل كان مضــرب االمثــال
فــي العــدل والزهــد والرحمــة واالمانــة  ،فجــأة قــال الولــد « يــووووووو ال تربشــوني كل واحــد
يجيــب لــي اســم  ،االســتاذ عبداللــه فــي المدرســة اخبرنــا ان هــذه صفــات صالــح الصمــاد

(((1

((( تحكي القصة واقع استقطاب االطفال وتجنيدهم من قبل جماعة الحوثيين في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها شمال اليمن
((( القصة حقيقة عن تجنيد االطفال لنفس المصدر السابق
((( القصة حقيقية عن تغير االفكار لدى الطالب االطفال في المدارس الحكومية للصحفية امل احمد
( ((1صالح الصماد هو احدى قيادات جماعة الحوثيين وكان يراس المجلس السياسي وقد قتل بغارة لطيران التحالف مطلع ابريل 2018
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الجريمة المنسية

النتائج التي توصلنا اليها :
اوال  :من خالل تقريرنا هذا تبين لنا أن العملية التعليمة في اليمن ومنذ سيطرة
جماعة انصار الله (الحوثيين ) المسلحة على مؤسسات الدولة نهاية سبتمبر  2014قد
ال  ،أن مستقبل
تعرضت لعملية هدم وشكلت أكثر خطورة على البلد حاضر ًا ومستقب ً
التعايش بين األجيال على المستوى الثقافي الوطني مهدد بشكل كبير جد ًا في
ظل االستقطاب الحاصل للطالب وتغذيتهم باألفكار من قبل أطراف الصراع وذلك
ُ
الثقة والتعايش
يتطلب معالجة أنية للحد من تعميق ذلك الخطر و إعادة بناء جسور
بين األجيال .
في جودة
ثانيا  :تسببت الحرب في اليمن بخروج التعليم عن التقييم العالمي
ٍ
التعليم وفق ًا لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في
دافوس في تقريره األخير الصادر منتصف اكتوبر .2020
ثالثا  :عزوف كثير من المعلمين والتربويين عن القيام بالعملية التربوية ويرجع ذلك
إلى عدة اسباب منها :
1 .انقطاع المرتبات الشهرية بسبب الحرب وعلى وجه الخصوص المحافظات التي
تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام .
2 .سقوط عدد ( )1579من المعلمين والتربويين قتلى منهم عدد ( )22معلم توفوا
تحت التعذيب واصابة عدد ( )2642معلم خالل فترة الحرب.
3 .االعتقال واإلخفاء القسري للمئات من المعلمين والتربويين وتعرضهم للتعذيب
في سجون الجماعات المسلحة (الحوثيون – المجلس االنتقالي) ووفقا لإلحصائيات
الصادرة عن نقابة المعلمين لعدد ( )621معلما تعرضوا لالعتقال وعدد ( )36معلم

اخفوا قسريا وتهجير عدد ( )142من قراهم ومدارسهم وإحالل جماعة الحوثي
لعناصر بديله من منتسبيها غير مؤهلين لمهمة التعليم ،والمعيار في توظيفهم

في قطاع التعليم والئهم للجماعة .
4 .النزوح القسري والتهجير لعدد ( )20142من المعلمين واسرهم وخاصة في
مناطق االشتباكات.
5 .لجوء الكثير من المعلمين والعاملين في القطاع التربوي إلى ممارسة أعمال
اخرى للتكسب والعيش بعد انقطاع مرتباتهم الشهرية  ،فمنهم من يعمل
بالحمالة واألجر اليومي ومنهم من يعمل في بيع السمك او العصائر والعمل
بالدرجات النارية أو الحرف والمهن االخرى واالعمال الشاقة .
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رابعا  :لقد تسببت الحرب بأضرار بالغة على الطالب نجملها فيما يلي :
1 .سقوط آالف من الطالب قتلى وجرحى في العديد من محافظات اليمن ومنهم من أصيب
بإعاقات دائمة وخاصة بسبب اصابتهم باأللغام أثناء الذهاب للمدرسة أو العودة منها أو بسبب
القصف المباشر كما يحصل االن بمدينة تعز أثناء كتابتنا لهذا التقرير
2 .حرمان أكثر من مليوني طفل من مواصلة التعليم وخاصة في المناطق التي التزال تشهد
اشتباكات مسلحة بين طرفي الصراع باليمن كمحافظة تعز والجوف ومارب وحجه والبيضاء
والضالع .
3 .تجنيد آالف من الطالب من قبل الكيانات المسلحة وباألخص مع جماعة انصار الله (الحوثيين).
4 .تسرب وفقدان الكثير من الطالب من مدارسهم وانخراط البعض منهم في عصابات وتنظيمات
مسلحة خارج اطار القانون .
5 .العمالة القسرية لبعض الطالب والطالبات ( بعضهم في سن الطفولة المبكرة ) بسبب ظروف
أسرهم أو بسبب فقدان عائل االسرة بسبب الحرب .
6 .انشغال العشرات من الطالب والطالبات في تلبية احتياجات االسرة من مياه السبيل واإلغاثة
والغاز وشراء االحتياجات الضرورية في ضل ظروف غاية في الصعوبة مثل الوقوف في طوابير
طويلة والتعرض للمخاطر .
7 .اإلعاقة النفسية التي يعانيها الكثير من الطالب والطالبات نتيجة لفقدان ذويهم أو اقرانهم
وتأثير ذلك على دراستهم وتحصيلهم العلمي .
8 .فقدان الطالب لكثير من ممتلكاتهم مع أسرهم ووثائقهم بما في ذلك شهادتهم الدراسية
االمر الذي سبب لهم مشاكل في قبولهم للدراسة وخاصة عندما نزحوا الى اماكن اخرى بسبب
الحرب .
9 .غياب المنهج الدراسي في المداس الحكومية ووجوده بوفرة في األسواق واألرصفة .
	10.اليزال عشرات األآلف من الطالب محرومين مدارسهم التي دمرت بسبب قصفها أو تحويلها
الى ثكنات عسكرية أو سجون للجماعات المسلحة .
	11.تشهد المدارس الحكومية ازدحام ًا شديد ًا في الفصول الدراسية اذ يصل عدد الطالب في
الفصل الواحد الى ( )150طالب .
خامسا  :استخدام جماعة انصار الله الحوثيون العملية التعليمية كوسيلة يتم من خاللها
بث أفكارها العقائدية وتحقيق أهدافها وبشكل ممنهج من خالل اإلذاعات المدرسية واألعياد
والمناسبات الدينية للجماعة  ،في قطاع مدرسي يعاني من نقص حاد في الخدمات األساسية
مثل المياه والكهرباء ودورات المياه خصوصا في المدارس التي في القرى واالرياف .
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سادسا  :قيام جماعة انصار الله الحوثيين بإدخال تعديالت على المناهج الدراسية
بصبغة طائفية وعقائدية تهدف من خاللها إلى نشر فكرها وعقيدتها ضمن المناهج
التعليمية للطالب بما يغرس الكراهية ويؤثر سلبا على روح التعايش االخوي الذي
تعارف عليه اليمنيون لقرون من الزمن .
سابعا  :يعاني التعليم في القطاع الحكومي من شلل في االداء والمخرجات ،
لألسباب السالف ذكرها باإلضافة الى نقص في الكتاب المدرسي واألثاث الالزم من
الكراسي المدرسية والسبورات ،وانعدام الوسائل واألجهزة والمعامل في معظم
مدارس البالد  ،واستمرار التعليم بالطريقة التقليدية منذ عقود دونما ادخال الوسائل
الحديثة بالتعليم وهو ما يؤثر سلبا على مخرجات المدارس الحكومية .
ثامنا  :تقليص وقت العملية التعليمية في المدارس الحكومية من خالل قلة عدد
الحصص الدراسية التي ينفذها المعلمون والتي بالكاد تصل إلى ثالثة حصص في
أحسن األحوال من أصل ست حصص مقررة في اليوم الواحد وخاصة في المناطق
الريفية مع الزام اولياء األمور بدفع مبالغ شهرية الزامية تخصص للمعلمين بديال عن
رواتبهم في المدارس التي تخضع لسيطرة جماعة انصار الله ( الحوثيين )
تاسعا  :ضعف إدارة الرقابة والتفتيش عن القيام بواجباتها  ،مع استفحال ظاهرة
الغش في اإلختبارات وخاصة المرحلية بشكل يضيف عليه الرسمية من غض الطرف
عن تلك الظاهرة والمشاركة فيها من قبل اجهزة السلطات في البلد بشكل عام .
عاشرا  :تضرر البنية التحتية للتعليم المتمثلة بالمدارس من خالل تعرضها للتفجير
من قبل جماعة انصار الله ( الحوثيون ) واستهدافها بالقصف من قبل طيران التحالف
العربي ومن قبل بقية أطراف الصراع وكذا تحويل العشرات من المدارس إلى ثكنات
عسكرية ومخازن اسلحة وسجون خاصة.
الحادي عشر  :تدني المقابل النقدي (المرتب ) المحدد للمعلم في سلم األجور
والمرتبات لموظفي الدولة  ،والذي ال يكاد يغطي السلع الضرورية فقط للعيش هذا
على افتراض صرفه واستمراريته في هذه الظروف التي تعيشها اليمن .
الثاني عشر  :تدهور وتهالك المنظومةُ التعليميةُ بشكل عالي في نطاق سيطرة
جماعة انصار الله الحوثيين  ،وبشكل متوسط في نطاق سيطرة الحكومة الشرعية،
مع تنامي واسع لقطاع التعليم االهلي وبأجور باهضه الثمن في كافة محافظات
اليمن .
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إن استمرار الحرب واستهداف العملية التعليمية من قبل كافة
اطراف الصراع في اليمن  ،وعدم ايقاف جماعة الحوثيين لتعديالت
المناهج الدراسية ذات الصبغة العقائدية والطائفية سيؤدي الى
ال بأكمله ويعرض السلم االجتماعي لتهديدات خطيرة
تجهيل جي ً
ُ
ويعمق االنقسام في المجتمع اليمني .

الجريمة المنسية

التوصيات
اوال  :توصياتنا للحكومة الشرعية :
1 .تحييد العملية التعليمية عن النزاع المسلح والزام كافة الفصائل التي تسيطر على مباني
مدرسية من اخالئها واعادة ترميمها لضمان استئناف العملية التعليمية لألجيال التزام ًا بمبادئ
قواعد القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان .
2 .ضرورة صرف رواتب جميع المعلمين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية بدون استثناء
ووفقا لكشوفات التوظيف للعام  2014وبشكل عاجل لضمان استمرار العملية التعليمية  ،مع
ضرورة رفع مرتباتهم بما يتناسب مع الوضع المعيشي في البلد .
ُ
3 .تقديم الرعاية لعائالت المعلمين الذين قضوا في الحرب وتقديم الرعايةُ
الصحية الالزمةُ للجرحى
منهم .
4 .العمل على إطالق المعلمين المعتقلين والمخفين قسرا في السجون الكائنة في نطاق
سيطرتها وتعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم وإعادة تأهيلهم  ،ومحاسبة المنتهكين
وفقا للقانون الوطني .
5 .تقديم العون االزم للطالب المصابين والمعاقين والذين تأثروا نفسي ًا بسبب الحرب وتوفير جميع
الوسائل التي تكفل عودتهم للتعليم .
6 .إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع التعليمي الذي تضرر بسبب الحرب وبناء ما دمر من مدارس
ورفدها بكافة الوسائل الالزمة لعودة الطالب للدراسة فيها .
7 .توفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية الالزمة بما فيها المياه
واالنارة الالزمة .
8 .تفعيل دور التوجيه التربوي والرقابة والتفتيش  ،ومحاربة ظاهرة تفشي الغش في المدارس
بشكل جاد .
9 .إقامة دورات تأهيلية في مجال الدعم النفسي للمعلمين والطالب الذين تضرروا نفسي ًا بسبب
الحرب وإقامة مساحات صديقة لألكثر تضررا .
	10.إعادة تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات بالوسائل الحديثة وبما يعود ذلك بالفائدة والنفع
على الطالب مع ضرورة وضع خطة لالنتقال بالتعليم من المراحل التقليدية الى التقنيات
الحديثة المواكبة لهذا العصر .
	11.اعادة النظر في المناهج التعليمية بما يتفق مع االهداف التربوية وبما يحافظ على الهوية
الوطنية الجامعة ألبناء البلد ويحقق عملية التنمية المستدامة .
	12.العمل الجاد لفك الحصار عن مدينة تعز لما له من أثر بالغ على العملية التعليمية وكل من
ينتسب اليها .
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	13.تنظيم عمل المدارس األهلية وفرض رقابة على الرسوم الدراسية التي تتقاضاها بما يتناسب
مع جودة التعليم الذي تقدمه .
ثانيا  :توصياتنا لجماعة انصار الله ( الحوثيون)
1 .تحييد العملية التعليمة عن الصراع القائم من خالل ضمان الكف عن استهداف المنشآت
التعليمية واخالء كافة المدارس التي تتخذ من قبل الجماعة كثكنات عسكرية او سجون ،
واعادة تأهيلها بما يكفل عودة التعليم اليها بشكل طبيعي وااللتزام بمبادئ قواعد القانون
الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان .
2 .التوقف الفوري عن السياسات القائمة في تغيير المناهج الدراسية والنئي بطالب المدارس
عن الصراع القائم من خالل الخطابات التحريضية والطائفية والكراهية التي تمارس عبر اإلذاعات
المدرسية واستبدال كل ذلك بعبارات السالم والوئام والمحبة ونبذ العنف وغرس ذلك في
نفوس الطالب للحفاظ على ما تبقى من أواصر السالم والتعايش األمن لجميع شرائح المجتمع
ال .
حالي ًا ومستقب ً
3 .الحد من خطاب الكراهية وخاصة في المناهج الخاصة بالمراكز الصيفية التي تدرس للطالب
بمن فيهم صغار السن  ،والعودة لمنهج الوسطية التي تعايش في ضلة اليمانيون قرون من
الزمن بسالم وإخاء ووئام .
4 .اإلفراج الفوري عن جميع المعلمين والتربويين والطالب المعتقلين والكشف عن مصير
المخفيين قسرا .
5 .التوقف عن تجنيد االطفال من هم دون سن ( )18عاما وتسريح المجندين منهم بعد اخضاعهم
لدورات تأهيلية ودعم نفسي بما يكفل إعادتهم للتعليم بشكل طبيعي
6 .توريد كافات اإليرادات الحكومية إلى البنك المركزي بعدن حتى تتمكن الحكومة الشرعية من
تسليم مرتبات جميع موظفين الدولة بمن فيهم المعلمين والتربويين و صرف مرتبات المعلمين
في المحافظات التي يسيطرون عليها للسنوات الماضية .
7 .ضمان عودة جميع المعلمين والتربويين النازحين والمهجرين قسر ًا إلى مدارسهم ووظائفهم
ألداء واجبهم المقدس في التعليم والكف عن مالحقتهم وضمان سالمتهم
8 .وقف الجبايات التي تفرض على طالب المدارس الحكومية شهريا باعتبار مجانية التعليم
مكفول للجميع دون استثناء أو تمييز .
ُ
بالغة
9 .التوقف الفوري عن زراعة األلغام واعطاء خرائط لنزع األلغام المزروعة لما لها من أضرار
على حياة المدنيين بمن فيهم المعلمين والطالب .
	10.فتح الحصار عن محافظة تعز وتخفيف مأساة ما يقرب من آالف المعلمين والطالب من ابناء
المدينة .
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ثالثا  :توصياتنا للمجتمع الدولي
1 .إلزام أطراف النزاع باليمن بوجوب العمل بمبادئ القانون الدولي األنساني والقانون الدولي
ُ
المحمية أثناء العمليات العسكرية وعلى
لحقوق االنسان المتعلقةُ بالفئات واألماكن واألعيان
وجه أخص المنشآت التعليمية .
2 .بذل مزيد من الجهود مع أطراف النزاع الستئناف عملية السالم ووقف الحرب المدمرة وضمان
بسط الدولة لسيطرتها على كافة تراب الجمهورية اليمنية وإنهاء سياسة اإلفالت من العقاب.
ُ
ُ
ُ
ُ
واالمنية وعلى
والخدمية
االقتصادية
الحكومة اليمنيةُ في تفعيل مؤسسات الدولة
3 .مساعدة
وجه الخصوص ( القطاع التعليمي ) بما يكفل توفير العيش الكريم لليمنيين واستقرار اليمن
وتطوره .
4 .المساهمة في تأهيل ورفع قدرات القطاع التعليمي الحكومي وتزويده باإلمكانيات الالزمة
ُوبما يكفل تحسين قدراته على النهوض بالعملية التعليمية في البالد  ،وإعادة بناء البنية
التحتية لقطاع التعليم الذي دمر خالل فترة الحرب .
رابعا  :التوصيات للتحالف العربي :
1 .إجراء مراجعة شاملة لقواعد االشتباك ووسائل التوجيه واالستهداف لضمان التقييد بالقانون
الدولي االنساني والتمييز بين االهداف المدنية والعسكرية .
2 .تحييد االعيان المدنية وعلى وجه اخص المنشآت التعليمية من اي استهداف ولو اقتضت
ُ
ُ
العسكرية ذلك ألن الضرر المترتب على استهدافها اكبر من المصلحة المراد تحقيقها .
الضرورة
3 .العمل بشكل عاجل وعن طريق الحكومة اليمنية على إعادة بناء جميع المنشئات التعليمية
التي دمرت بسبب قصف الطيران لها بغض النظر عن األسباب التي دعت الى ذلك مع التعويض
العادل للضحايا الذين استهدفوا في القصف في جميع المحافظات اليمنية . .
4 .إطالق جميع المعتقلين وعلى وجه الخصوص المعلمين والتربويين وغيرهم من السجون التي
تعمل خارج نطاق الحكومة الشرعية بعدن والساحل الغربي وتعويضهم التعويض العادل عما
تسبب لهم فترة االعتقال من أضرار مادية ومعنوية .
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توصية ختامية :
نوصي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات
حقوق االنسان في اليمن وفريق الخبراء األممي بأن يولوا
االنتهاكات التي طالت العملية التعلمية وكل ما يتصل بها
قدر ًا أكبر من االهتمام وتقديم المنتهكين للمحاسبة والعدالة
وضمان عدم االفالت من العقاب.

الجريمة المنسية

تقرير يرصد آثار الحرب على قطاع التعليم في اليمن
خالل الفترة من  2014الي 2020

صادر عن المركز االمريكي للعدالة ()ACJ

المركز األمريكي للعدالة

لماذا؟
في ظل اتساع رقعة االنتهاكات للقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون
الدولي اإلنساني وفي وقت تستمر فيه الجماعات المتطرفة وجماعات العنف
المسلحة والسلطات الحكومية بممارسة االنتهاكات وشن الحروب في أكثر
من بلد والتي زادت معها معاناة المدنيين وارتكبت من خاللها أبشع الجرائم
ضد اإلنسانية وخلقت كوارث عديدة ارتفعت على إثرها معدالت تفشي الجريمة
وغابت سلطة القانون والمساءلة والعقاب لذلك جاء المركز األمريكي للعدالة
( )ACJبهدف الدفاع عن حقوق اإلنسان والوقوف إلى جانب الضحايا دون
تمييز ومناصرة قضاياهم والحد من وقوع المزيد من االنتهاكات باإلضافة إلى
تعزيز قيم الديمقراطية والحرية وترسيخ قواعد السالم.
الحرب في اليمن أيضا وما تعيشه من كارثة إنسانية أودت بحياة عشرات اآلالف
جلهم من النساء واألطفال ,ضمن اسباب تأسيس المركز ليكون ضمن أهم
المؤسسات التي تتبنى حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها في هذا البلد
الذي اثخنته الحروب منذ عدة سنوات .

أين؟
تعتبر الواليات المتحدة األمريكية األكثر تأثيرا في صناعة القرار العالمي  ،فضال
عن كون أهم المكاتب الرئيسية لدوائر وهيئات وبرامج األمم المتحدة ومعها
المنظمات الدولية وكل مؤسسات حقوق اإلنسان ذات االمتداد والتأثير الكبير
تتواجد في هذا البلد ،والتي اتخذ منها ( )ACJمقرا ألعماله وأنشطته .

المركز األمريكي للعدالة

كيف؟
يقوم المركز بالرصد والتحقيق والتوثيق النتهاكات حقوق االنسان واصدار التقارير
وتقديم الدعم القانوني للضحايا بما يضمن عدم افالت الجناة من العقاب .
ان تحريك القضايا الحقوقية في المحافل الدولية والسعي الستصدار القرارات
والمواقف التي تدعم وتناصر ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان لدى المجتمع
الدولي وصانعي القرار األممي ,سيكون الركيزة القوية واألساس الذي نعتمد
عليه في مواجهة كافة انتهاكات وخروقات القوانين المحلية واالتفاقيات
والمعاهدات الدولية.
سيعمل المركز أيضا على العديد من البرامج وسيقدم مجموعة من األنشطة بما
فيها المؤتمرات والندوات وكذلك إصدار التقارير الحقوقية التي تعكس الصورة
الحقيقية لواقع حقوق اإلنسان ثم العمل عليها بالتنسيق مع المراكز والمنظمات
والشخصيات المؤثرة على صناعة القرار الدولي.

من؟
فريق المركز األمريكي للعدالة ( )ACJهو عبارة عن مجموعة من الخبراء
والمتخصصين وذوي النشاطات البارزة الخاصة بالدفاع عن حقوق اإلنسان ومناصرة
ضحايا االنتهاكات .يمتلك الفريق الكثير من القدرات والعالقات التي تمكنه
من أداء مهامه بالشكل وفقا للمعايير الدولية  ،وللمركز عدد من االستشاريين
والباحثين والمحققين الميدانين في األماكن المستهدفة والداخلة ضمن نطاق
عمله.
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