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 املد�ل:
واجتیاح العامصة صنعاء وفرض إالقامة 2014 سبمترب 21نقالب � مبا �ت یعرف  ستيالء احلوثیني �ىل السلطةامنذ 

احملافظات احلكومية مارست مليش�یا احلويث للس�یطرة �ىل اكفة ممهنج توسع  يف ٕاطاراجلربیة �ىل السلطات احلكومية، و
، ار�ة لقوا�د احلربالتابعة للرئيس السابق �يل عبدهللا صاحل ش�ىت ٔأنواع �نهتااكت الص املسل�ةو�لت�الف مع القوات 

، والطبیة ةیلصح اخلدمات ا، وعامل عامل إال�اثةكة املدنیني ا��ن ال �شار�ون يف أ�عامل العدائی فااس�هتد حيث مت
صحیة ال واخلاصة اكملستشفيات واملراكز  مةلبنية التحتیة واملمتلاكت العا�شلك متعمد تدمري ااملیليش�یات اس�هتدفت و 

 .والسدود ؤأ�ر املیاه وش�باكت الكهر�ء واالتصاالت ومزارع املاش�یة واملنا�لواملدارس واجلامعات، وأ�رايض الزراعیة 
 اأٔنوا� يف ت� �عتداءاتواس�ت�دمت  ت الرتاث إال�ساين ودور العبادةخملفاأٔیضا  املیليش�یات �نقالبیة واس�هتدفت

تجویع ال  بقصد ة صعب ٔ�حوال معيش�یة متعمدو�شلك  العدید من الساكنورافق ذ� ٕاخضاع  الثقي�أ�سل�ة من خمتلفة 
�لهيا اخلناق فرضت واليت  ,مثل احلصار الشامل ملدینة تعز�ىل بعض املناطق ٔأو املدن ر وإالهالك من �الل فرض حصا

و�ريها من املواد و�حتیا�ات للمدنیني ة و��اثیة اليت تقدم یدخول املسا�دات إال�سان  تمنعو شددة امل جراءات واالٕ 
 .�ىل قيد احلیاة الساكنالرضوریة لبقاء 

ا�ت الواردة املعلومات والبی �ىل هو�ستند في اليت متكن معد التقر�ر من جتمیعهاالبیا�ت والتقار�ر هذا التقر�ر �س�تعرض و 
تقار�ر وبیا�ت ٕاىل �ٕالضافة هات احلكومية ا�مينیة ذات الص�،ت وتقار�ر اجل �انب بیا�ٕاىل  املیداين حيف مضمونه �ىل املس

 .ا�ولیة العام� يف ا�مينو  احمللیة املنظامت

 املدنیة:تدمري أ�عیان 
من اتفاقية جنیف الرابعة لعام  لكالقانون ا�ويل إال�ساين حامیة �امة وحامیة �اصة لٔ�عیان املدنیة تظهر �لیة يف  وفر

واتفاقية الهاي املتعلقة حبامیة أ�عیان الثقافية  1977ولني إالضافيني أ�ول والثاين التفاقيات جنیف لعام �والربوتو 1949
 .1954يف �ا� الزناع املسلح لعام 

ن اكفة أٔطراف الزناع تطبیق قوا�د ومبادئ امحلایة ا�ولیة للساكا�ي ٔألزم القانون ا�ويل  يف  �لرمغ من هذه امحلایةو
بادئ القانون ا�ويل مل حترتم قوا�د وم  مليش�یا احلويث وقوات الرئيس السابق صاحلن أٔ ٕاال املدنیني وأ�عیان املدنیة، 

ى لقر او دن املتدمري البىن التحتیة واملقدرات أ�ساس�یة للساكن املدنیني يف خمتلف  ىل � و�شلك ممهنج معلت إال�ساين بل
 .ا�مينیة

 التعلميیة: املؤسسات :والً أٔ 
 املباين واملقرات التعلميیة: . أٔ 

واملدارس ٔ�هداف مبارشة سواء �ملدفعیة  الرتبویة واملقرات یةالتعلمي اس�ت�دام املباين رصدت العدید من �نهتااكت مهنا 
و حتویلها " والقوات احلكومية الرشعیة) أٔ املقاومةقوات الرئيس السابق �يل صاحل ٔأو مدفعیة "التابعة (مليش�یا احلوثیني و 

 .عسكریة) ٕاىل اغراض (حتولتخمازن  عسكریة،مقرات  ،ٕاىل معتقالت
 م، والعملیة2014من سبمترب  21يف السابق صاحل منذ بدایة �نقالب ا�ي نفذته مليش�یا احلويث وقوات الرئيس و 

اليت �دثت كثب ا�ر�ت  نومن �راقب عیوم، التعلميیة يف البالد �شوهبا الكثري من الصعو�ت والعراقيل �د توقفها ال 
 �س�تنتج ان املليش�یات اس�هتدفت ��ر�ة �وىل رضب التعلمي وتدمريه او �شوهيه.  ،منذ ذ� التارخي

 مهنا:طرق  وقامت هبذا العمل بعدة
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 قصف املباين التعلميیة واملدارس �شلك مبارش �ملدفعیات ا�تلفة. -1
مقرات عسكریة او خمازن  وأٔ عسكریة مكعتقالت  اغراضىل إ حتویل العدید من املباين واملقرات التعلميیة   -2

 للسالح.
 فوفقا لتقر�ررثة اليت اصابت التعلمي يف ا�مين، یتكشف لنا جحم الاك س�نوردها هنا ومن �الل �حصائیات و�رقام اليت

كریة ض عسمدرسة ٔ�غرا 170مدرسة جزئیا أٔو لكیا، واس�ت�دمت  1600، دمرت 2016واعتبارا من یولیو  لیونيسفل 
ٕانه "ال �ام دراس�یا �دیدا يف وقالت الیونيسف ، قدر مبلیوين طفل �ارج املدرسةوهناك ما ی،ٔأو �ٔوى للعائالت الناز�ة

ني من العنف ٔأ�لق ٔأبواب مدارس البالد، وحيرم املدرس أٔنٕاىل ا�مين جراء اس�مترار الوضع املتفامق يف البالد"، مشرية 
طفل ٔأصبحوا �ري قادر�ن �ىل مواص� التعلمي، مما رفع �دد أ�طفال  350,000حوايل  , وانتقايض روا�هبم لعام اكمل"

 .)1(�ارج املدارس ٕاىل ملیوين طفل
، ذ�رت منظمة الیونيس�یف التابعة لٔ�مم املت�دة أٔن ٔأعامل العنف يف ا�مين أٔ�ربت ٔأكرث 2015يف العام  لهاسابق ويف تقر�ر 

ؤأوحضت املنظمة ٔأن ما ال ، ٔأكرث ٔأمنا يف البالد مناطقٕاىل ري الطالب ؤأرسمه مدرسة �ىل ٕا�الق ٔأبواهبا وهت� 3600من 
مدرسة  68مدرسة ٔأخرى ٔ�ما�ن ٕالیواء الناز�ني و 270مدرسة ترضرت بصورة مبارشة، يف �ني حتولت  248یقل عن 

 احتلها املمتردون احلوثیون.
مدرسة يف خمتلف ٔأحناء البالد مل تعد  2108"  ان 2017-2016انه مع بدء العام ا�رايس " �ُشري تقد�رات الیونيسفو 

 صاحلة لالس�ت�دام نظرًا لكوهنا �تت مدمرة ٔأو مترضرة ٔأو ٔأهنا �تت مسا�ن لناز�ني ٔأو یمت اس�ت�دا�ا ٔ�غراض عسكریة.
واخر أٔ  احملافظات اليت تعاين من ویالت احلرب منذ اجتاحهتا مليش�یات احلويث وقوات صاحل �نقالبیة يف ٔأكرثففي تعز 

يف ٕا�الق �سبب ذ� �جتیاح ،ويم ممهنج �ش�ىت انواع املدفعیاتقصف ی ٔأعنفوشنت �ىل املدنیني فهيا  2015مارس 
 800ٔألف طالب من التعلمي، من ٕاجاميل  250، والنتي�ة حرمان 1624مدرسة من ٕاجاميل املدارس البالغ �ددها  468

شهر � ان معظم مدارس تعز الزالت مغلقة و�دد �بري مهنا مل یعد ال  منذ مایقاربرمغ بدء العام ا�رايس و ، ٔألف طالب
ایقارب العام دون اس�تالم املعلمني �سبب مرور م ارضابٕاىل  �ٕالضافة ،نتي�ة التدمري اجلزيئ او اللكي ا�ي حلقها مؤهال
احلويث وصاحل او عسكریة ومعتقالت س�یطرت �لهيا اما مليش�یات  �كناتٕاىل حتولت العدید من املدارس و ، روا�هبم

 الوطين.فصائل املقاومة واجليش 
تعلميیا يف  مدرسة ومبىن 375ورصد التقر�ر الشهري يف سبمترب املنرصم ملركز املعلومات والتأٔهیل حلقوق ��سان ترضر 

�ت قصفها بقذائف متعددة (د� وذ� جراء،مهنا متاما 4مهنا �شلك لكي ف� تدمرت  49احملافظة ترضرت �الل احلرب 
 مضاد طريان و�ريها). 23ـ وهاوزر وهاون وب

عسكریة وخمازن للسالح او جسون  �كناتٕاىل مرفقا تعلميیا قامت بتحویلها  22كام رصد الفریق س�یطرة املليش�یات �ىل 
ا ومرفقا تعلميی مبىن 24رصد كام مت ، للناز�ني � اهنا افرغت بعد ذ� مأٔوىٕاىل مرفقا تعلميیا  35وحتول  ،ومعتقالت

 .)2(مهنا للسلطة احمللیة 7خرا �سلمي �لهيا فصائل يف املقاومة واجليش الوطين مت مؤ  �س�یطر
كام  ،طالب جهروا ورشدوا يف احملافظة معظمهم من ریف تعز ٔألف 200هناك حوايل  انٕاىل و�شري احصائیات وتقار�ر 

�ربوي  10000ف� �رشد ونزح اكرث من  ،��ربو� بني معتقل وخمف قرس 21معلام ومعلمة يف احملافظة وهناك  165قتل 
 مدرسة ومؤسسة تعلميیة عن اجلاهزیة �سبب تدمريها. 420وخروج  ،�سبب احلرب وا�هت�ري

تتعمد من �الل تدمري البنية التعلميیة تعطیل معلیة وصاحل مليش�یات احلويث ان  �ريه ا�ٔ اوحض مركز املعلومات يف تقر�ر و 
احملافظة �شلك �اص وا�مين �شلك �ام مقب� �ىل  انٕاىل �شري  �لهيا، مماب� ليسهل الس�یطرة وجتهیل �جيال املق  ،التعلمي

 .دمةااكرثة �برية وتدمري مس�تقبل �جيال الق
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يف معوم امجلهوریة مدرسة  1400ق �الاعن ز تعتقر�ر صادر عن مركز ا�راسات وإال�الم الرتبوي يف حمافظة كشف ف� 
 أٔنٕاىل ؤأشار التقر�ر  .2014�ىل السلطة الرشعیة منذ سبمترب �ام ش�یات احلويث وقوات صاحل ملي جراء احلرب وانقالب 

% حمت� عسكرً� أٔو �س�ت�دم ٕالیواء �ز�ني، وأٔن هذه 22% من املدارس املغلقة مترضرة �شلك جزيئ أٔو لكي و78
ا سامه يف ز�دة �دد أ�طفال مم 2016 ايض�س�بة �لت�اق �لتعلمي بنس�بة �برية مقارنة �لعام امل �راجعٕاىل املشلكة ٔأدت 
 �ارج املدرسة.

طفل يف سن التعلمي  400و ملیونٕاىل التقر�رٔأن �دد أ�طفال �ارج املدرسة منذ بدایة احلرب حىت ا�ٓن یصل واكد 
 100مالیني و 3ٕاىل طفل قبل احلرب، ما �سبب يف ارتفاع �دد أ�طفال �ارج املدرسة  700و ملیونٕاىل العام، ٕاضافة 

�ادثة اعتداء �ىل  32ٔألف طفل، ف� بلغت حوادث �عتداء �ىل املدارس ٔأثناء ا�وام املدريس منذ بدایة احلرب 
 مدراس يف خمتلف حمافظات امجلهوریة.

صاحل قوات احلويث و  من قبل ميليش�یات املدرسةٕاىل و �ادثة قتل ٔ�طفال ومه يف طریقهم من 16وجسل التقر�ر 
مدرسة يف  1700عبدهللا مللس ان مليش�یا احلويث وصاحل دمرت  ف وز�ر الرتبیة والتعلمي ا�كتوركش ف�, )3(�نقالبیة

 .منذ �نقالب احملافظات يف اقل من �امني
ا�ٔكرب من �نهتااكت احلوثیة �ىل املرافق  ا�مينیة احلصةاملرصد ��اليم للثورة  ٔأ�دهو�لت مدینة �دن حبسب تقر�ر 

وقبل طردمه من املدینة من قبل ، التحتیة �اصة املدارس واجلامعات يف تدمري بنيهتا نقالبني�املمتردون  التعلميیة، فأٔو�ل
یة يف عسكریة ونقطة لقصف أ�حياء املدن  �كنةٕاىل القوات املوالیة للرشعیة، د�ل احلوثیون مدرسة البساتني، وحولوها 

 خمازنٕاىل املدارس وفصولها ا�ا�لیة  حتویلٕاىل اجلنوب،  يف مدن املليش�یاتوجلأٔت ، منطقيت البساتني واملنصورة
ورزحت مدارس �ریرت ، واكن ملدارس حلج وزجنبار ولودر احلصة ا�ٔكرب من ا�مار ا�ي طال املقرات التعلميیة ،لٔ�سل�ة

اسة �شلك واملعال والتوايه يف مدینة �دن حتت وطأٔة اخلراب ا�ي �سبب فيه احلوثیون وقوات صاحل، مما أٔوقف ا�ر 
 اكمل يف ت� املناطق.

ٕالیواء الناز�ني ٕاال أٔن ذ� مل مينع  مراكزٕاىل حتولت كثري من املدارس و توقف التعلمي، ثیني ملدینة �دن بعد اجتیاح احلو و 
 قوات ا�مترد احلويث من اس�هتدافها. فقصفوا مدرسة املنصورة يف �دن واكنت حتوي مئات الناز�ني.

�ز�ني  3يف حق مدارس اجلنوب ا�ميين فاكنت عندما قصفوا مدرسة الربیقة يف �دن حيث قتل ٔأما ٔأكرب جرامئ احلوثیني 
 بيهنم طفل.

ويف العامصة صنعاء اليت الزالت �رزح حتت همينة مليش�یا احلويث وقوات صاحل �نقالبیة رصد املركز ��اليم للثورة 
 .2016لعام اجرمية وانهتااك حوثیا يف جمال التعلمي �الل  279ا�مينیة 

�شهد العملیة التعلميیة يف صنعاء ومؤسساهتا ومناجهها ا�راس�یة انهتااكت مس�مترة �ىل ید حتالف مليش�یا انقالب صاحل و 
) مرة، انهتااكت 24) مرة، حتریض (27س�تغالل (� بصنعاء هبدف املدارسٕاىل نزول احلوثیني  وجسل املركز واحلوثیني

الاكدر التعلميي "مدرسون، أٔاكدميیون، و�ل ، 2016من العام  : ٔأكتو�ر ونومفرب�ركزت معظمها يف لك من ،) مرة19(
را للظروف أ�منیة ) �ا� (اختطاف) مت رصدها �الل �ام، �دا عن إال�اطة هبا نظ24موظفون �ربویون" ٔأكرث من (

) اعتداء نفذه 29( ف وظیفي)) �ا� (تعس18) �ا� (اعتداء) جسدي مبارش، و(24(ٕاىل �ٕالضافة  ،�لغة الصعوبة
) جرامئ قتل ورشوع �لقتل و�سبب 10احلويث �ىل طالب املدارس فرد� وجامعیا دا�ل مدارسهم و�ار�ا، و( مسلحو

 فيه، ومن ذ� جرمية جتنید الطالب وعودة العرشات مهنم بني قتیل وجرحي.
سكریة مقرات ع ٕاىل ركز بدا�لها وحتویلها و�مكن خطورة قصف ت� املدارس واملباين التعلميیة من قبل املليش�یات او ا�مت

 �رشیة. دروعٕاىل  املدنینيحولت  مكتظة بأٔحياءيف توا�دها  لٔ�سل�ةو معتقالت وخمازن أٔ 
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منشأٔة تعلميیة  11ـ �ري للت�الف ا�ميين لرصد انهتااكت حقوق ��سان احلاق القوات احلكومية الرضر بورصد تقر�ر أٔ 
مبنشأٔة تعلميیة وا�دة جراء  �ٔ�رضارف� �سبب الت�الف العريب  ،عام اجلاريوىل من الأ�شهر ا�ٔ �الل الس�بعة 

 تنظمي القا�دة مبرفقني تعلميیني عن ذات الفرتة. ؤأرض،القصف
اس�ت�دا�ا من قبل منظامت حملیة والننىس ایضا من قبیل �نهتااكت اليت طالت املباين التعلميیة وخصوصا املدارس هو 

 ة مك�ازن ومقرات لتوزیع املواد الغذائیة و��اثیة.ودولیة او سلطة حملی

 مس�تحقاهتم:حرمان املعلمني والرتبویني من  . ب
متكنت من منذ ان س�یطرت املليش�یات لكیة �ىل مؤسسات ا�و� يف العامصة صنعاء و�دد من احملافظات اليت اجتاحهتا 

 ٔألف 166من  ٔأكرث حرمانٕاىل ة �لاكدر الرتبوي مما ادى لومات اخلاص�ىل دا� املعو�ستيالء  التعلمي، سري معلیة تعطیل
 معمل ومعلمة من روا�هبم منذ مایقارب العام.

مس�تقبلهم �ىل  ٔأصبحن تلمیذ ملیو 4،5"يف ترصحي حصفي ا�ري انف سي كشف را�ات مادهوك املت�دث �مس الیون و 

ض املعلمني قرروا �رك التعلمي والتو�ه حنو العمل % من املعلمني مل �س�تلموا روا�هبم منذ مایقارب العام وبع73 وان،احملك
مالیني ونصف امللیون طفل فقط نصف السا�ات ا�راس�یة اليت حصل �لهيا  4تلقى ما یقارب و ، )4("يف جماالت اخرى

 .�الل العام املنرصم افظات اخلاضعة للحكومة الرشعیةزمالؤمه يف احمل

 اسرتاتیجي):هدف  ارس(املدخطاب الكراهیة وجتنید �طفال ج. 
املدارس مكخزون �رشي لتجنید �طفال وتعبئهتم خبطاب  مليش�یات احلويث وقوات صاحل �نقالبیة اس�ت�دمت

 وقوات صاحلخطاب الكراهیة ا�ي تنرشه ميلش�یات احلويث ویؤ�ر ، تدریبية معسكراتٕاىل وحتولت املدارس  ،الكراهیة
وبث الكراهیة ونز�ة العنف و�نتقام  التحش�ید اتباعه املليش�یات س�ت�دمها تعبوي خطا��ونه  ،د�ىل مس�تقبل البال

 .لٔ�خروالتخو�ن 
اليت تدعو للتفرقة ونبذ �خر ووجوب قتا� واملوت للك  ةواملناطقو�س�متد املليش�یات قوهتا من ت� اخلطا�ت الطائفية 

 فل بعضهم ال یت�اوز الثامنة من العمر.ط 1210اس�تطاعت أ�مم املت�دة التحقق من جتنید و ، من خيالف امجلا�ة
 نید واسع لٔ�طفال وا�فع هبم ٕاىلواكن تقر�ر ٔأصدرته أ�مم املت�دة أٔواخر العام املايض، ٔأدان مليش�یات احلويث مبامرسة جت 

 .2014ٔأضعاف مقارنة �لعام  5ٔأن �دد أ�طفال ا�ند�ن يف ا�مين زاد بنحو  جهبات القتال، مشرية ٕاىل
ٔأن جام�ة احلويث متورطة يف جرامئ خطرية حبق ” یونيس�یف“ر صادرة عن منظمة أ�مم املت�دة للطفو� ؤأكدت تقار�

أ�طفال ا�مينیني، ٔأ�رزها جتنید أ�طفال، وٕاد�اهلم معسكرات التدریب، ومن مث اس�ت�دا�م كدروع �رشیة يف الصفوف 
ن أٔ واكد التقر�ر ، ید ٔأطفال �بتة قام هبا احلوثیونن �ا� جت  762من أٔصل %  72و�دت أ�مم املت�دة ٔأن و  ،أ�وىل للقتال

جتنید أ�طفال هو خسا�رها الكبرية وهزامئها املتالحقة و�س�تزناف الكبري يف �دد ٕاىل ما جعل هذه امجلا�ات املمتردة تل�أٔ 

ذ�، تفيش الفقر  مقاتلهيا جبهبات تعز والبیضاء ومأٔرب واجلوف وهنم و�ىل احلدود ا�مينیة السعودیة، وقد سا�دها يف
والترشد والتفكك أ�رسي وأ�مية واجلهل، والتعبئة العقائدیة والتحریض الطائفي، ولكها ٔأس�باب رئيسة �سا�د يف ٕاقناع 

 أ�طفال وذوهيم �ىل �لت�اق جبهبات القتال.
م �س��� عقوهلم من منظور وقال التقر�ر: ٕان ما تقوم به جام�ة احلويث من معلیات جتنید لٔ�طفال ��مين، واستبا�ة �راءهت

جهبات القتال، تعد وا�دة من اجلرامئ اليت ٕاىل جبارمه �لقوة، ومن مث ا�فع هبم دون ٔأدىن وازع دیين ؤأ�اليق إ عقائدي ٔأو 
 �ر�كهبا هذه امجلا�ة إالرهابیة يف حق الشعب ا�ميين.
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هتدد الطفو� يف ا�مين، كام تنهتك اكفة املواثیق  أٓالف طفل يف سابقة خطرية 10ما یقارب جتنید  ف� رصدت تقار�ر حملیة
صفوف  يف 2017طفل �الل النصف �ول من العام اجلاري  600من  ٔأكرثجتنید ٕاىل  �ٕالضافة ،وأ�عراف ا�ولیة

 مليش�یات احلويث وصاحل فقط.
 ،) طفال583بتجنید ( توصاحل قاممليش�یا احلويث وقال تقر�ر اخر للت�الف ا�ميين لرصد انهتااكت حقوق ��سان ان 

�انب جام�ة احلويث وقوات صاحل يف  ٕاىل ) أٓخر�ن بي� اكنوا یقاتلون 20) طفال لقوا مرصعهم ، ف� ٔأصيب (118وان (
القوات ف� جندت  ،جحه )  –صعدة  –البیضاء  –جلوف ا –صنعاء  –مأٔرب  –�دة جهبات موز�ه �ىل ( تعز 

وأٔوحضت انه حبسب إالحصائیات وأ�رقام اليت توصل ا�هيا ، ن العام اجلاري�الل النصف �ول م طفال 46احلكومية 
�انب جام�ة احلويث وقوات صاحل يف احلدود مع اململكة العربیة  ٕاىل ال �زالوا یقاتلون  اجمند ) طفال346فأٔن ( حتالف رصد

 صعده ). -لبیضاءا –اجلوف  –صنعاء  –مأٔرب  –السعودیة ويف جهبات القتال املش�تع� مب�افظات ( تعز 
تمت معلیة التجنید �ربا أٔو طو�ا بوسائل متعددة مهنا الوعود �رمق عسكري ومرتب يف املس�تقبل، �الوة �ىل �دم و 

الشفافية مع ٔأرس أ�طفال حيث یمت ٕاخبارمه ٔأهنم لن �شار�وا يف املعارك ؤأهنم سوف ميارسون �ا�م يف نقاط التفتيش 
 د جرامئ ضد إال�سانیة وفقا للك املواثیق ا�ولیة ذات العالقة.ليس ٔأكرث، ولك ت� إالجراءات تع

ما یرتتب �ىل هذا أ�مر هو تدمري أ�جيال الصا�دة نفس�یا و�لمیا وتدمري الوطن ا�ي خيرس من �الل الطاقات الشابة 
يف ،م فقط وینفذ ٔأوامرمهو�نرصاف عن التعلمي وإالبداع و�دمة ا�متع، سعیا لهدفهم العام وهو ٕاجياد شعب �اهل �بع هل

�ارجية للتعلمي لیعودوا أٔس�یادا �ىل �ريمه، ؤأطفال العوام من  دولٕاىل الوقت ا�ي �ركزون فيه �ىل تعلمي ٔأبناهئم وٕارساهلم 
 لناس یلقون هبم يف حمارق احلروب.ا

 املؤسيس والفكري:تدمري البناء  .د
 تغیري املناجه خبطاب عنرصي ل�ىل ا�و� ومؤسساهتا اكن �ٔ ن الهدف الرئييس النقالب مليش�یات احلويث �أٔ یظهر �لیاً 

ووضع معلمني و�ربویني يف مراكز القيادة من ذوي اخللفية  و�د�ن،الرص�ة املعادیة للشعوب تعز�ز شعار و  ،طائفي
زعمي جام�ة احلويث عبد حيىي بدر ا��ن احلويث الشقيق �كرب ل ،وز�ر الرتبیة والتعلمي ؤأ�رزمهي املیليشاویة والفكر العقائد

 ؛امل� احلويث وا�ي الميت� اي شهادات تعلميیة سوى الفكر العقائدي املؤدجل امليلء �لعنرصیة والكراهیة
مت تعیني حيىي احلويث الشقيق ا�ٔكرب لزعمي املمترد�ن وز�را للرتبیة والتعلمي يف حكومة �نقالب واكن ٔأول  2016في نومفرب ف

ومت استبدال الكثري من مدراء ، �ادة النظر يف املناجه ا�راس�یة�شكيل جلنة یغلب �لهيا ٔأتباع جامعته الٕ قرار قام ٕ�صداره 
املدارس واملعلمني مبوالني حيملون ٔأیدیولوجية امجلا�ة، وقد كشف عن ٔأهداف هذه اخلطوة املبكرة ما مت اختاذه الحقا من 

یري املناجه ا�راس�یة يف لك مرا�ل التعلمي واع�د مناجه �دیدة ٕاجياد مربرات واهیة لتغ  ٕاىل خطوات هدفت يف مجملها 
 مؤسس امجلا�ة حسني بدرا��ن احلويث.” مالزم“ ٕاىل �ستند 

�ىل الرمغ من �ا� الرفض اليت توا�ه هبا �ود احلوثیني يف تغیري املناجه ا�راس�یة شعبیا ومن �الل الكثري من �وادر و 
اخلطوات �س�یاسة فرض أ�مر حكومة �نقالب حيي احلويث یعمل �ىل متر�ر العدید من  التعلمي ٕاال ٔأن وز�ر التعلمي يف

حيث ، حماو� ٕالضفاء طابع رشعي �لهياويف هذا �جتاه جرى �شكيل �دد من الل�ان للقيام هبذه املهمة يف، الواقع
ٔأاكدميی�ا من املوالني  50ة مكونة من كشفت مصادر ٕا�المية مطلع العام اجلاري، عن ٕاصدار حيىي احلويث قرارا بتشكيل جلن

ر مجلاعته لیتولوا �مة إالرشاف �ىل صبغ املناجه ا�راس�یة يف املدارس احلكومية وأ�هلیة بطابع طائفي یتبىن و�ة نظ
يف  وأٔكدت املصادر أٔن املر�� أ�وىل من التغیري اليت س�تطال املناجه التعلميیة ستنحرص، احلوثیني يف الكثري من القضا�

 مقررات اللغة العربیة والرتبیة إالسالمية والتارخي، وهو ما یعكس حقيقة التو�ه احلويث يف هذه املواد.
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ویقوم احلوثیون ، ثقافية للناش�ئةو�راهن احلوثیون �ىل تغیري املناجه ا�راس�یة يف التعلمي ما قبل اجلامعي �عتبارها مو�ات  
من �الل فرض و�ة نظرمه املذهبیة الش�یعیة ورؤ�هتم التارخيیة لٔ��داث من بتحو�ر متعمد يف قضا� �رخيیة ودینية 

سقيفة بين سا�دة. وهو ما كشف عنه احنیازمه ضد رموز دینية حيرت�ا ا�مينیون معوما  ٔأ�داثٕاىل و�ة نظر �اصة تعود 
� بعض الص�ابة وأ�بطال مثل اخللفاء الراشد�ن أٔيب �كر ومعر وع�ن ا��ن مت �ذفهم من املقررات ا�ینية، وكذ

استبدال أ�سامء �شلك اكمل وٕاضافة ٔأسامء ذات طابع �اص �لنس�بة ٕا�هيم، مثل ٕالغاء صاحل  �انبٕاىل التارخيیني، 
الصور يف مناجه القراءة ووضع صورة جتسد  تغیريٕاىل واستبدا� حبسني يف مقررات اللغة العربیة، بل ٕان أ�مر جتاوز ذ� 

 مؤسس امجلا�ة.خشصیة حسني احلويث 
، ا�متع بفكرمه الطائفي الساليل �رب تغیري املناجه ا�راس�یة "ٔأدجلة"به احلوثیون يف ا�مين �الیًا هو أٔخطر ما یقوم ولعل 

�د قو� " یقصد املعلمني  �لعمل �ىل تطهري الوزارة من املاملیكوتو�د وز�ر �ربیة �نقالبني يف ترصحيات تلفزیونیة 
ان الهدف أ�ول لثورة احلوثیني هو تغیري مناجه " مؤكدا �ن مه عبید حيمكون العامل إالساليم منذ س�ننيا� والرتبویني" 

ٔأننا ال�د ا�ٓن فشلنا يف تغیري املناجه �سبب زوبعة العمالء ولكننا الزلنا نعمل �لك �د �ىل تغیري املناجه " املاملیك، وقال 
 ."وس�نبين مناجه مينیة تت�دث عن أٓ�ئنا ؤأ�داد� ؤأ�المنا و�لامئنا و�رخينااحلالیة وس�نغريها وما �ُر� ٕاال من أٔ�ل ذ� 

كتيب حتمل فكر حسني بدر ا��ن احلويث وشعارات  ٔألف 11من  ٔأكرثجام�ة احلويث بطبا�ة  أٔمرتويف هذا الصدد 
مي أ�طفال صیفيًا لتعل مركزاً  69 عن اس�ت�داث جام�ة احلويث حملیةكشفت تقار�ر و ، احلويث لیمت توزیعها �ىل املدارس

ٕاىل العقائد الطائفية وتدر�هبم �ىل فنون القتال والتعبئة العامة، متهیداً للزج مبن متكنوا من اس�تقطاهبم؛ �رغیبًا أٔو �رهیبًا، 
املراكز وهدفت ، يف عقول صغار السن لرص�ة امخلینيةاثقافة املوت واملالزم احلوثیة و ل  القتال، فضال عن غرسه جهبات
وتدر�س مالزم مؤسس  توزیعٕاىل ية املس�ت�دثة من قبل احلوثیني �الل أ�عوام الثالثة أ��رية �شلك رئييس الصیف 

ت� املراكز  وتلزم، عمل �ىل فرز ا�متع بني أ�طفالامجلا�ة حسني بدر ا��ن احلويث، و�رش العقيدة الطائفية، وت
یب أ�طفال يف ت� املراكز �ىل اس�ت�دام أ�سل�ة مث ٕارسال �دد الطلبة برتدید الرص�ة امخلینية، كام یمت تدر  املس�ت�دثة

 .اجلهباتٕاىل مهنم 
مركزا يف  32مركزًا صیفيًا يف ٔأمانة العامصة، مهنا  118ٕا�الق املیليش�یات أٔكرث من » مركز العامصة إال�اليم«ورصد 

 8ورة، ومراكز يف مد�ریة الث 9أٔزال، و يف مد�ریة 11يف مد�ریة التحر�ر، و 12يف مد�ریة الس�بعني، و 26مد�ریة معني، و
ٔأعوام، مؤكدا  3انهتااكً حوثیًا حبق املراكز الصیفية �لعامصة صنعاء �الل » 366«ورصد التقر�ر ، مراكز يف مد�ریة الصافية

جریف من �نهتااكت والت مج�ٕاىل ، 2014سبمترب (ٔأیلول)  21تعرض املراكز الصیفية �لعامصة صنعاء منذ اجتیا�ا یوم 
 من قبل ميليش�یات احلويث وصاحل.

إال�الق، و�قت�ام وا�هنب، و�حتالل، ؤأیضا هتدید  عنارص 5ااكت اليت مت رصدها مشلت �نهت أٔنٕاىل ولفت التقر�ر 
مجلا�ة » اجلناح الرتبوي« مراكز صیفية �دیدة �رشف �لهيا ما �سمى اس�ت�داثٕاىل مرشيف ومسؤويل املراكز، �ٕالضافة 

 3و�اء يف التقر�ر من �الل تتبع فریق الرصد �ملركز ٔأنه یقوم احلوثیون يف املراكز الصیفية املس�ت�دثة �الل ، احلويث
 ٕالزامٕاىل ٔأعوام، بتوزیع وتدر�س مالزم مؤسس امجلا�ة حسني بدر ا��ن احلويث وشعاراته وعقيدته الطائفية، �ٕالضافة 

 الطلبة برتدید الرص�ة امخلینية.
�اما، مس�تغلني سلطة  17ٕاىل ٔأعوام  6ن اس�هتداف املیليش�یات الطالب يف املرا�ل أ�وىل من سن كام كشف الرصد ع

كام مت رصد اقت�ام وهنب ، صغرية ٕ�عطاهئم أ�لعاب والهدا�السالح واملال وٕاغراء أ�طفال ا��ن حيفظون ت� الكتب ال
مركزا يف مد�ریة  15لسطو �لهيا وقامت مبصادرهتا، مهنا مركزا، وعبثت مبحتو�هتا، وأٔخرى مت ا 89املیليش�یات �نقالبیة 

من رصد اس�ت�داث املیليش�یات » مركز العامصة«ومتكن ، مركزا يف مد�ریة الثورة 12عني، ويف مد�ریة م 13الس�بعني، و
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 69احلوثیة مراكز صیفية، واستبدال مراكز طائفية �بعة لها مبراكز أٔخرى جرى اقت�ا�ا يف وقت سابق؛ حيث بلغت 
 8مراكز للك من مد�ریيت الو�دة ومعني، بي� اس�ت�دثت  9مراكز مس�ت�دثة يف مد�ریة صنعاء القدمية، و 10مركزا؛ مهنا 

من تبعات ت� املراكز وخمر�اهتا، �وهنا » مركز العامصة إال�اليم«وحيذر ، مراكز يف لك من مد�ریة الصافية والتحر�ر
 جممتع طائفي ومذهيب.ٕاىل ء القادم رب النىش�س�هتدف ثقافة ا�متع و�ساحمه وحتو� �

 غرسٕاىل ٕان املراكز املس�ت�دثة من قبل احلوثیني هتدف ٔأیضا مركز العامصة إال�اليم «عبد الباسط الشاجع، مد�ر ویقول 
ظون ، وكذ� ٕاغراء أ�طفال ا��ن حيفوت يف سبيل رفعة امجلا�ة وتقد�ااملما تصفه ٔأدبیات امجلا�ة ب�ثقافة �ستشهاد و 

 ت� الكتب الصغرية ٕ�عطاهئم أ�لعاب والهدا�.
�زید و جام�ة احلويث املراكز الصیفية ت� من أٔ�ل التنظمي ا�ا�يل للجام�ة واس�تقطاب أٔفراد (أٔطفال) ُ�دد،  و�س�ت�دم

�انهبا املسا�د يف  ٕاىل بفعل احلرب، اليت �س�ت�دم  -ٔأصًال  -ت� املراكز من معلیة فرز ا�متع والرشوخ ا�متعیة املتفامقة 
ٕاثين)، واملناجه التعلميیة (بعد تعدیلها) لغرس ثقافة �زمع امجلا�ة ٔأهنا منحهتا، ويه كام یدعون (حقا  –معلیة جتیيش (طائفي 

جام�ة احلوثیني ركزت �ىل التو�ل يف جماالت الرتبیة والتعلمي وأ�وقاف واخلطاب ا�یين، «وزاد الشاجع �لقول: ، »ٕالهیا)
ىل معظم مسا�د العامصة، وفق مح� ممهن�ة طالت اعتقال املئات من ٔأمئة وخطباء املسا�د، كام س�یطرت فس�یطرت �

 ».�ىل مفاصل التعلمي
وقال ٕان الوزارة اخلاضعة لس�یطرة احلوثیني يف صنعاء ید�رها شقيق زعمي امجلا�ة حيىي احلويث ا�ي وزع متطريف امجلا�ة 

تلفة، فقام �س�هتداف املناجه وتعدیلها، كام قامت امجلا�ة �الس�تحواذ �ىل املراكز للس�یطرة �ىل املدارس وجماالهتا ا� 
، رصد املركز احتالل جام�ة احلويث ذ�، ٕاىل بة واملعلمني وحبق املراكز ذاهتاالصیفية مر�كبة �نهتااكت الفّ�ة حبق الطل 

عسكریة ٔأو مقرات وجمالس یتناول فهيا القات أٔو  �كناتٕاىل مركزا، وحولت بعضها  60و�لیفها ا�لوع صاحل ما �زید �ىل 
�قت�ام وا�هنب و�حتالل «واملراكز اليت مل تطلها انهتااكت ، لیوم حمتالسكن لقيادات حوثیة، وبعضها ال �زال حىت ا

بلغ  مل �سمل القامئون �لهيا من ا�هتدیدات من �ني �ٓخر من قبل عنارص ميليش�یا احلويث �نقالبیة، حيث» وإال�الق
هتدیدا تعرض لها مرشفو مراكز مد�ریة بين  15انهتااك، مهنا  38ٕاجاميل ا�هتدیدات ملرشيف ومد�ري املراكز الصیفية 

هتدیدات ملرشيف مراكز يف مد�ریة صنعاء القدمية، وتتنوع بني �ختطاف ٔأو ا�هتدید �لتصفية اجلسدیة،  5احلارث، و
  ؤأخرى �ملالحقة.

الطالب  مس�هتدفةب احلوثیة مؤخرا مراكز صیفية يف صنعاء وٕاب وذمار ويف �دد من املد�ر�ت ميليش�یا �نقالواقامت 
أ�طفال ا��ن حيفظون  ٕاغراءٕاىل يف املرا�ل أ�وىل لنرش أ�فاكر الطائفية امخلینية مس�تغلني سلطة السالح واملال ٕاضافة 

 والهدا�.ت� الكتب الصغرية ٕ�عطاهئم أ�لعاب 
 العامة،ٔأن املیليش�یا احلوثیة تقوم ٕ�لزام الطالب �لرص�ة امخلینية وتدریبات �ىل فنون القتال والتعبئة  ؤأوحضت املصادر

ٕان ميليش�یا ” وقالت  القتال، جهباتٕاىل متهیدًا للزج هبؤالء أ�طفال ا��ن متكنوا من اس�تقطاهبم �رغیبًا ٔأو �رهیبًا 
 ت�ٕاىل �ىل املواطنني ا�مينیني ؤأولیاء ٔأمور الطالب ٕالرسال ٔأطفاهلم �نقالب احلوثیة قامت مبامرسة الضغوط وإال�راه 

 املراكز.
) انهتااك يف جمال تغیري املناجه التعلميیة وتد�الت احلوثیني فهيا جلعلها متوافقة مع منطلقاهتم الطائفية 19رصد و�رش (ومت 

، وحصلت الصحیفة �ىل �س�ة من املطبو�ات والساللیة، وذ� فقط ما �رسب من �الفات دا�ل اللجنة العلیا للمناجه
 .)5(الصادرة بعد تعدیالت احلويث، ومهنا ٔأیضا ما تفوه به حيي احلويث املعني وز�را للرتبیة ٔأثناء ز�رته لها
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 يف معلیات اجلبایة ومجع أ�موال:اس�تغالل املدارس  ـ. ه
مبعیة مس�ئولني يف الوزارات و�ربویني جلبایة  ملدارسإاىل حبم� ز�رات مكثفة  املنرصمالعام ا�رايس املليش�یات دشنت 

ٔأموال من الطالب مبارشة حتت مسمى "دمع ا�هود احلريب" منذ ینا�ر، و�لیا "دمع البنك املركزي" بعد نق� بقرار 
 مجهوري منتصف سبمترب املايض. 

التعلميیة  املناطقٕاىل یة والتعلمي مو�ا من مكتب الرتب  وصدور توجهياتمجلع الترب�ات  املدارسٕاىل ) نزوال 27ومت رصد (
�ا� ليست  27ومدراء املدارس یلزماهنام برضورة مجع الترب�ات لصاحل ما مسي ��هود احلريب ودمع البنك، وذ� یعين أٔن 

 .ٕاال جزءا مما مت رصده من نزول، ٔأما معلیة جبایة أ�موال فٕاهنا بعدد مدارس وطالب العامصة صنعاء

 مظاهر محل السالح يف املدارس: رانتشا-6
�لرمغ من اجلهود اليت بذ�هتا منظامت حملیة و�ات خمتلفة لل�د من ظاهرة انتشار السالح يف ا�مين واليت حققت الكثري 

 ،� انه يف الثالث الس�نوات ��رية ومنذ انقالب املليش�یات �ىل ا�و� و�ستيالء �ىل لك مفاصلها الن�اح،من 
 رة انتشار السالح للظهور �لك قوة يف الشوارع والطرقات واملقرات احلكومية والعامة ا�تلفة.�اودت ظاه

فبدایة من ز�رات جلان املليش�یات املیدانیة  ،ومل �س�تثىن املدارس من عودة هذه الظاهرة اليت اختفت لكیة من اروقهتا
ا�تلفة املتوسطة والثقي�  بأٔسلحهتمت� املدارس بعض عنارصها يف ا�اء من  مترتسٕاىل للمدارس ويه مدج�ة �لسالح 

تقع بقریة من قبل اجليش يف منطقة او �لغام و�ريها كام مت كشفه ل��رية والسالح  خمازنٕاىل او حتویل بعض الفصول 
وات مدرسة حو�هتا ميليش�یات احلويث لورشة ومعمل لتصنیع أ�لغام والعبمبأٔرب  جنران قرب احملجزة شامل غرب رصواح

 الناسفة.
طالب قنب� ظاهرة محل السالح بني املعلمني والطالب وجسل يف د�سمرب العام املايض القاء  انتشارٕاىل ووصل �مر 

طالب  3 مقتلٕاىل مما ادى  ،�لعامصة صنعاء صبحيمدرسة الشهید محمد �ن محمد الطهیف يف ا�ٔ زمالءه يف یدویة �ىل 
 اخر�ن. 7واصابة 

واداء البعض من طالب  ،ومعلمني و�ربویني حيملون السالح ومه يف اروقة املدارس وفصولهاوانترشت صور لطالب 
 الفصول الثانویة ممن التحقوا بصفوف املليش�یات �مت�ا�ت ا�هنائیة ومه �اكمل �دهتم وعتادمه واسلحهتم.

 �نیا الثـق�افـة :
 املؤسسات الثقافية: –أٔ 

 يئ املبارش:ت للرضب العشواتعرضاليت ��ر  •
�رب �رخيه احلدیث حروً� ورصا�ات س�یاس�یة مسل�ة، واكنت املواقع أ��ریة واملعامل التارخيیة تتعرض لك مرة  شهد ا�مين

وزاد تعرض هذه املواقع واملعامل ملثل هكذا أٔعامل يف ا�ٓونة أ��رية نظرا لوجودها مبارشة يف ، للتدمري، وا�هنب، وا�هتریب
ا�هتدیدات اليت توا�ها هذه املواقع،  سلس�ٕاىل ح، وهذا ما من شك �شلك هتدیدًا خطريًا یضاف مناطق الرصاع املسل

معارك واشتبااكت، ٕاذ ُاس�ت�دمت من قبل ٔأطراف الرصاع مكواقع عسكریة  سا�اتٕاىل �اصة ٔأهنا حتولت يه نفسها 
افية واملواقع أ��ریة التارخيیة يف ا�مين من مل �سمل املؤسسات الثقو، للقصف وا�مار معرضا ا�هااسرتاتیجیة، ودفاعیة، 

 حيث مسها القصف واحلرق والتدمري وا�هنب ٔأیضا. م2014منذ سبمترب لهیب حجمي احلرب املس�تعرة 
معامل ا�مين أ��ریة وٕارثه التارخيي اليت تعود ل�نیة أٓالف س�نة قبل املیالد، أٓ� احلرب �ٔ�رضار جراء اس�ت�دا�ا ومست 

اكنت البدایة من مدینة �دن اليت اجتا�ا احلوثیون و ، �نقالبیة وقوات صاحل من قبل مليش�یات احلويث عسكریة مواقع
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 متحفهإاىل و�اضوا فهيا حر� مدمرة ٔأتت �ىل معظم مبانهيا ومعاملها التارخيیة، قبل ٔأن متتد ٔأ�دهيم  2015مارس اواخر 
 الوطين يف منطقة �ریرت يف قلب املدینة.

، لقصف شدید من قبل املیليش�یا، 1971يف العام  متحفٕاىل وحول  1918 العامٕاىل ملتحف ا�ي یعود وتعرض مبىن ا
مرا�ل التارخي ا�ميين  خمتلفٕاىل اليت قامت بعد الوصول ٕالیه �هنب حمتو�ته اليت اكنت �زید �ىل مخسة أٓالف قطعة تعود 

 القدمي واحلدیث واملعارص.
یعرف �ملكتبة الوطنیة واليت بنيت يف مطلع ال�نينات يف مدینة  ما ٔأومكتبة �ذیب ذ�ر تقر�ر ملنظمة " �دن ا�ني" ٔأن و 

�ریرت التارخيیة اليت حتوي ٔأرش�یف �دن الثقايف و�دة و�ئق هامة و�سخ قدمية �دا من ٔأقدم الصحف العدنیة اليت اكنت 
وهتشمت وا�هتا الز�اجية  ،ا ید العبثتعرضت للتدمري وطا�هت تنرش يف ٔأوج عهد �دن الثقايف مطلع القرن املايض، قد

�لاكمل، و�س�ببت قذیفتني ٔأطلقهتام مليش�یا احلويث وصاحل بفجوتني �بريتني مببىن املكتبة �سبهبا تعرضت املكتبة لرسقات 
 متعددة.

یعد من تعرضت للهدم بفعل مليش�یات احلويث وصاحل مس�د اخلو�ة وا�ي  من املواقع أ��ریة اليت ٔأنٕاىل ؤأشار التقر�ر 
اختذته مليش�یا احلويث وصاحل و  ،بين يف بدایة القرن العرش�ناملسا�د أ��ریة وذات الطراز املمزي يف مدینة �دن، وقد 

ملعظم ٔأجزائه، ومل یتبقى منه سوى القبتني  ا �سبب يف تعرضه للقصف والتدمري�كنة ومتركزت فيه، �ري ٔأهبة بقميته أ��ریة مم
اليت تعرضت لها �دد من الكنا�س يف �دن مهنا كنيسة سانت جوزیف  أ�رضارٕاىل "ن ٔأ�ني �د"ونوه تقر�ر ، امجلیلتني

حيث قاموا �كتابة  وصاحل،يف منطقة البادري �كریرت اليت أٔصاهبا العبث والتدمري حملتو�هتا من قبل مليش�یا احلويث 
اق أٔرضار �لغة يف �دد من الكنا�س كام ٔأقدمت ميليش�یات احلويث وصاحل يف ٕاحل ،شعاراهتم ورصخهتم جبدران الكنيسة

 وكنيسة ش�ی�ن حبافون . ،أ�خرى يف مدینة �دن مثل، كنيسة سانت جوزیف �كریرت
م 1905�ام  ،رصیف ویلز واملشهور �رصیف الس�یاح وا�ي بين بنفس طراز بوابة ميناء بومباي أٔنٕاىل ولفت التقر�ر 

حيث متركزت فيه ميليش�یات احلويث وصاحل  ،ی� اليت �متزي هبا مدینة التوايهوأٔ�د املعامل امجل  ،ویعترب بوابة املیناء الس�یاحية
،  یتبق منه سوى الوا�ة أ�ماميةوتدمريه �شلك لكي ومل ،عند دخولها مدینة التوايه مما �سبب يف تعرضه للقصف

و بين قبل  ،ساف اجلبلیةاخلراب وا�مار ا�ي حلق مبعبد الهندوس بعدن وا�ي یقع يف منطقة اخل ٕاىل وتطرق التقر�ر 
ٔأكرث من مائة �ام، لیؤدي فيه الهندوس طقوسهم وشعا�رمه ا�ینية، نتي�ة حلا� الفوىض اليت معت ٔأر�اء �دن عند 

 احتالل مليش�یا احلويث وصاحل مدینة �دن.
 والقدم،بقة �راحئة التارخي والتدمري ا�ي طال �دد من منازل مدینة �ریرت العتیقة العریقة الع  اخلرابٕاىل  ایضا ؤأشار التقر�ر

 ،حيث �كرست مئات النوافذ القدمية ،واملمتزية بطرازها املعامري القدمي ا�ي ميزيها عن �يق مدن اجلنوب واملنطقة
ا�ي یعود و  اجلوي القصف "، ٔ�رضار"املتحف الوطينيف  الطابق الثالث تعرضو ، وهتدمت بعض املنازل الشمسانیة

م)، و"مس�د جوهرة" التارخيي، كام تعرضت 1912سلطان "فضل �ن �يل العبديل" يف العام (ال  عهدٕاىل �رخي بنائه 
ٔ�رضار القصف "قلعة صرية" التارخيیة، اليت تعد من ٔأ�رز قالع وحصون مدینة �دن، وقد بنيت يف القرن احلادي عرش 

 دینة �دن.املیالدي، واكن للقلعة دور دفاعي يف حياة املدینة �الل املرا�ل التارخيیة مل
وليست احلرب و�دها الت�دي الوحيد ا�ي یوا�ه املعامل واملواقع أ��ریة يف ا�مين، فاالرهابیون یقومون بتف�ري بعض املعامل 

التابعة حملافظة حلج، ” الوهط“مبنطقة ” معر �ن �يل السقاف“اليت لها ص� �ٔ�د�ن، وهو ما �دث ملس�د ورضحي 
تعرض سد مأٔرب رمز مملكة س�بأٔ العظمية لٔ�رضار جراء قصف مسه، يف مأٔرب وهابیني، ٕار ال��ن مت تف�ريهام من قبل 

ويف مدینة رصواح تعرضت �دران تدمري شواهدها ومعاملها التارخيیة،  ٕاىلبي� ٔأدى متركز �نقالبیني مبدینة مأٔرب القدمية 
ات املعبد ؤأجزائه �اصة السور، ویعود التشقق يف الكثري من ملحق ٕاىل املعبد املعروف �مس "معبد ٔأو�ال رصواح" 
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عهد ا�و� الس�بئية، وهو مضن املواقع أ��ریة اليت قامت البعثة أ�ملانیة �لتنقيب فيه، وكشفت يف  ٕاىل �رخي هذا املعبد 
 القرن السابع قبل املیالد. ٕاىل ) عن ٔأمه ؤأكرب نقش سبيئ یعود �رخيه 2005العام (

ا فهيلقاهرة أ��ریة اليت اكن �متركز رخيیة والثقافية للقصف و�س�هتداف، حيث قصفت قلعة اتعرضت معاملها التا ويف تعز
قصف مبىن ومقر مؤسسة السعید الثقافية يف تعز، ؤأحرقت مكتبهتا اليت تضم  ومت، احلوثیون ویقصفون مهنا ٔأحياء املدینة

ثقايف والتارخيي للبالد، وتعریضه ل�مار والقصف، �س�هتانة �ٕالرث ال وهو ما یؤكد �ىل الكتب القمية،  من مئات أٓالف
واليت وتعرضت "قلعة القاهرة" التارخيیة ٔ�رضار جس�مية و�لغة من أٔ�ر القصف اجلوي ، من �اللها اختاذها مواقع عسكریة

 م)، وتعد النواة أ�وىل لنشأٔة مدینة تعز.1138-1045عهد ا�و� الصلیحیة ( ٕاىل ویعود بناؤها 
صنعاء تعرضت معامل �رزة للخراب، أٓخرها منازل يف مدینة صنعاء القدمية، وحتدیدًا يف �ارة الفلیحي، یوم  ويف العامصة

سبمترب/أٔیلول املايض، وقبلها منازل يف �ارة القامسي، كام ترضرت املنازل القریبة من سور املدینة من جراء اس�هتداف  19

 القرنٕاىل ا�مين اليت تو�د فهيا البوابة الرئيسة للمدینة اليت �رجع �رخيها  مجمع وزارة ا�فاع من قبل احلوثیني يف منطقة �ب
 .1986اخلامس قبل املیالد، واليت تعد منوذ�ًا للعامرة إالسالمية القدمية املدر�ة مضن الرتاث العاملي منذ �ام

ٕالمام عبدالرزاق ا�ن هامم الصنعاين" ومن املواقع اليت طالها التدمري اللكي ٔأو اجلزيئ، يف حمافظة صنعاء؛ "مس�د ورضحي ا
 جهریة) يف منطقة محراء بقریة دار احلید مبد�ریة س�ن�ان.  211واملتوىف يف العام (

ا�ي یعتقد ٔأنه مقام �ىل ٔأنقاض "قرص ُمغدان" (قرص السالح) من قبل الت�الف العريب وتعرض لغارات القصف اجلوي 
الشهري، ا�ي اكن یعترب من جعائب الهندسة املعامریة ومن ٔأقدم القصور يف العامل، وتعرضت أٔیضًا بعض املنازل يف مدینة 

 .اجلوي صنعاء القدمية و"قریة جف عطان" أ��ریة ٔ�رضار �برية جراء القصف
ٕاىل  عصور ما قبل إالسالم فرتةٕاىل ود ن" أ��ري يف قریة دمت التارخيیة اليت تع"دار احلستعرض ويف حمافظة الضالع؛ 

 والتخریب من قبل مليش�یات احلويث وقوات صاحل �نقالبیة. القصف
املدینة القدمية يف مركز احملافظة، وكذ� "�امع  من قبل الت�الف العريب ويف صعدة، تعرضت لغارات القصف اجلوي

حيي �ن احلسني �ن القامس"، ا�ي یعد أٔقدم جوامع مدینة صعدة ؤأمهها، حيث یعود �رخي بنائه  احلقٕاىل إالمام الهادي 
 جهریة). 290( العامٕاىل 

ا قبل م فرتةٕاىل ويف حمافظة اجلوف، تعرض لٔ�رضار وتدمري ٔأجزاء �برية منه "سور مدینة �راقش" أ��ریة، واليت تعود 
ظمة الیو�سكو و�ت نداء يف یونیو/حز�ران املايض، ٔ�طراف الرصاع ��مين، واكنت من، القرن اخلامس قبل املیالد

�شأٔن حامیة املؤسسات الثقافية يف �ا� احلروب، عن طریق إالجحام عن اس�هتداف املواقع  1954��رتام اتفاقية �ام 
 أ��ریة والثقافية، أٔو اس�ت�دا�ا ٔ�عامل حربیة.

تت�ذ معدا املؤسسات الثقافية والتعلميیة واملواقع أ��ریة والتارخيیة اكلقالع واحلصون  ومثة اهتامات للمليش�یات احلوثیة بأٔهنا
 واملواقع املرتفعة �كنات عسكریة وجسو� ملعارضهيا وخصو�ا الس�یاس�یني والنشطاء احلقوقيني والصحفيني.

معامل الثقافة  تدمريٕاىل أ�وىل معدت  وقال الباحث ا�ميين توفيق السامعي ٕان احلركة احلوثیة املسل�ة منذ بدا�ت �شأٔهتا
هناك والتعلمي اللتني ال ميكن أٔن تعيش يف ظلهام ٔ�هنام ضدان ال جيمتعان، فلو و�دت الثقافة والتعلمي ال ميكن أٔن �كون 

ف وأٔضاف السامعي، ٔأن احلوثیني كحركة انقالبیة ممتردة ال تعرت ، یئهتا اجلهل واخلراب، وفق تعبريهللحوثیة ٔ�ن ب  اوجود
�ملؤسسات العلمیة وال الثقافية، وقد معدوا لتخریب املدارس إالسالمية منذ استيالهئم �ىل مؤسسات ا�و� وانقالهبم 

مدارس املنصوریة يف �دن، و�اولوا  فية واملظفریة يف تعز، وهدموا�ىل الرشعیة، حفاولوا تدمري مدارس وجوامع أ�رش 
 تدمري مدرسة العامریة وقلعهتا يف رداع.
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، ويه تعترب مبثابة دس�تورمه الرمسي، تعزز هنجهم يف 2012هناك وثیقة فكریة أٔصدرهتا جام�ة احلوثیني �ام  أٔنٕاىل ؤأشار 
 رفض ا�ٓخر و�س�هتانة به سواء اكن ٕا�سا� أٔو �رخيا ٔأو ثقافة و�لوما.

س�هتدف لك يشء يف تعز و�شأٔن قصف وحرق مؤسسات مدینة تعز �امصة ا�مين الثقافية، قال السامعي "ٕان احلوثیة � 
بثقافهتا وٕا�ساهنا �لقصف وا�مار واحلصار واخلنق، ولو اس�تطاعوا أٔن مينعوا عن تعز ٔأو�س�ني السامء لفعلوا، ٔ�هنم �اؤوا 

 .)6(من ظالم كهوف التارخي وحيقدون �ىل لك يشء � ص� �لعمل واحلیاة والثقافة واملدنیة
طال القصف سد مأٔرب التارخيي وقلعة القاهرة و موقعا ٔأ�ر� و�رخيیا  25ٔأكرث من  واس�هتدفت �ارات الت�الف العريب

كذ� مبباين صنعاء القدمية، وأٔ�ريا وليس  اأ��ریة ومعامل زبید املدر�ة �ىل قامئة الیونيسكو للرتاث العاملي وحلق�ت أٔرضار 
 أٓخرا قرص احلجر بضوا� العامصة.

ة العامة ل�ٓ�ر واملتاحف ا�مينیة مت رصد عرشات املواقع املترضرة بنريان وحبسب إالحصائیات الرمسیة املتوفرة �ى الهیئ
�لغارات اجلویة للت�الف القصف أ��ري، سواء �لقذائف، ٔأو أ�سل�ة اخلفيفة أٔو الثقي�، أٔو مضادات الطريان، ٔأو 

 .)7(العريب
يت تلقهتا الهیئة، اليت ال �س�تطیع الزنول وفقًا للبال�ات ال العامة لال�ر حبسب ما كشف �ند الس�یاين رئيس الهیئةو 

وفشلت اجلهات ا�تصة يف ٕاقناع ٔأطراف احلرب ، بعض املناطق اليت ما �زال مش�تع�املیداين حلرص وتوثیق أ�رضار يف 
عامل رئيس الهیئة العامة للمدن واملحلضاریة اليت متتد �ٓالف الس�نني،يف ا�مين بتجنيب أٓ�ر البالد ومعاملها التارخيیة وا

التارخيیة يف ا�مين، ا�كتور �� صاحل ثوابة، أٔكد ٔأنه تواصل خشصیًا مع أٔطراف احلرب والتقى �شخصیات قيادیة لتجنيب 
املواقع واملعامل أ��ریة والتارخيیة يف البالد �ر الزناع، وتلقى وعودًا بعدم ٕاطالق النار من هذه املواقع واملعامل اليت حتمل 

�شكيل فریق فين للضغط �ىل العسكریني لتحیید ا�ٓ�ر واملعامل ” الیو�سكو“طلب من  ٔأنهٕاىل فة �رخي ا�مين، �ٕالضا
 .)8(التارخيیة واحلضاریة

یونیو/ حز�ران املايض ��رتام اتفاقية  4ومل ینفع نداء املد�رة العامة ملنظمة الیو�سكو، ٕا�رینا بو�وفا، للطرف �نقاليب يف 
اكت الثقافية يف �ا� �شتبااكت، و�روتو�ولها عن طریق إالجحام عن اس�هتداف املمتلاكت �شأٔن حامیة املمتل 1954�ام 

 الثقافية واس�ت�دا�ا ٔ�غراض عسكریة.
ووصف الباحث يف شؤون �مل ا�ٓ�ر واملواقع التارخيیة ا�كتور شا�ر ٔأمحد تدمري احلوثیون للبىن التحتیة، و�س�هتداف 

ة والتارخيیة يف ا�مين معوما و�دن خصوصا بـ"اجلرمية العظمى اليت ینبغي �دم السكوت عهنا املنظم ل�ٓ�ر واملعامل احلضاری
 وجيب مالحقة مر�كبهيا �رب احملامك ا�ولیة".

وقال "�بعنا بأٔمل �لغ، مئات اجلرامئ اليت طالت �لقصف املدفعي وقذائف الهاون وصوارخي الاكتیوشا و�س�هتداف 
�ٓ�ر واملواقع التارخيیة واملعامل الثقافية وا�ینية اليت �زخر هبا مدینة �دن و�ريها من املدن والتدمري املنظم خلارطة ا

 .)8(ا�مينیة"
�حتیا�ات املالیة ٕال�ادة الرتممي  ثوابه ا�كتور �� صاحل وقدر رئيس الهیئة العامة للمدن واملعامل التارخيیة يف ا�مين

  حىت ا�ٓن، والرمق مرحش للز�دةترضرة بنحو ثالثة مالیني ومئيت ٔألف دوالر أٔمر�يكوالتأٔهیل للمواقع واملعامل واملدن امل 
 .)9(لكون احلرب اليت �شهدها �دد من احملافظات ا�مينیة ما �زال مس�مترة

نة وتوقفت �رامج صیا ،واملؤمل ان موضوع هتریب ��ر مل یلق اي اه�م ومل تقدم اي رسا� احت�اج او تقار�ر نوعیة حولها
املدن ��ریة جراء احلرب يف لك من حرضموت وسيئون وزبید وصنعاء القدمية وهو ملف خيرج ا�مين من حقها يف 

 الر�ایة ا�ولیة.
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  لٔ��ر:ا�هنب املمهنج الرسقة و 
فاحتة لعرص �دید يف هنب ا�ٓ�ر ا�مينیة اليت �ربت احلدود �شلك ٔأو بأٓخر  2014اكن احلادي والعرشون من سبمترب 

وطال ، �ر واملعامل التارخيیة يف ا�مينوافقة و�سهیل من متنفذ�ن يف امجلا�ة املسل�ة اليت ال تقمي ٔأي وزن للرتاث وا�ٓ مب
 .ظم متاحف املدن اليت وصلوا ٕا�هياسوق سوداء مفتو�ة �رشف �لهيا قادة املیليش�یات، مع ��ا�هنب، ا�ي �شأٔت ال

�ىل معق بضعة ” قبل إالسالم مإاىل قطع ٔأ�ریة یعود �رخيها “ن وجود كشفت حبوث قامت هبا هیئة ا�ٓ�ر بصنعاء عو 
وحبسب �رباء أٓ�ر فقد وضعت هذه ، يف �ارة القامسي بصنعاء القدمية ٔأمتار يف أٔرض منازل مت تف�ريها يف یونیو املايض

ف�ري ا�ي �س�به ٕا�الم �كتشافات الرمسیة، مليش�یا احلويث ٔأمام فضی�ة �دیدة من العیار الثقيل، وكشفت حقيقة الت
حيهنا لطا�رات الت�الف ا�ي نفى �شدة اس�هتدافه مبان ٔأو جتمعات ساكنیة يف صنعاء القدمية ٔأو �ريها، ملم�ا  �نقالبیني

جتار "یة حتت املبىن املدمر �كشف وجود ووفق مراقبني، فٕان ظهور كنوز ٔأ�ر ، ملزنل مت تف�ريه من قبل احلوثینيأٔن ا ٕاىل 
 وراء سقوط املزنل أ��ري و�ده دون تأٔ�ر املباين ا�اورة وٕالصاق ا�هتمة بطريان الت�الف. "و�ريب أٓ�ر

املدن اليت وصلت ٕا�هيا املیليش�یات، ومهنا مدینة تعز  ٕاىل لكامتدت معلیات التدمري وا�هنب اليت طالت ا�ٓ�ر ا�مينیة و 
س�یطرة �ىل املتاحف الوطنیة عقب س�یطرة احلوثیني، مع انفالت زمام ال و .النصيب ا�ٔكرب من معلیات التخریباليت �لت 

حتدثت تقار�ر عن �شوء مافيا منظمة لت�ارة ا�ٓ�ر طالت ٔأ�دهيا املتحف الوطين بصنعاء وا�ي یعد البنك املركزي ل�ٓ�ر 
أٓ�ر دولیني،  ارٕاىل جتاليت یعتقد بأٔهنا �ربت احلدود لتصل  یة عن اختفاء العدید من ٔأمثن قطعا�مينیة، وكشفت تقار�ر ٕاخبار 

 واكنت السلطات أ�منیة السو�رسیة قد ٔأ�لنت مؤخرا عن ضبط قطع ٔأ�ریة مرسوقة من ا�مين ولیبيا وسور� يف جنیف.
النقاب عن قيام جام�ة احلويث بعملیة هتریب لوا�دة من ٔأقدم �سخ القرأٓن الكرمي احملفوظة يف  حميلموقع ٕاخباري وكشف 

تبت �ىل �� الغزال، ؤأضاف املوقع ٔأن قيادات يف امجلا�ة احلوثیة �عت النس�ة النادرة اجلامع الكبري بصنعاء واليت ك 
 مالیني دوالر ٔأمرييك �رب وس�یط �ویيت. 3لر�ل ٔأعامل ٕا�راين مقابل 

ويف مارس املايض ُو�ت اهتامات للحوثیني بتسهیل هتریب ٔأقدم �س�ة من التوراة يف ٕاطار صفقة مسحت �فعة من أٓخر 
، مئة س�نة ٕاىل مخس، وظهرت النس�ة النادرة اليت توار�ا �ا�امات ا�هيود ا�مينیني ٕاىل ٕارسائیلن �لتو�ه هيود ا�مي

ٕارسائیل وقال  ٕاىل هيود� قدموا من ا�مين  19واس�تقبل رئيس الوزراء إالرسائیيل، بنيامني نتانیاهو، يف تل ٔأبيب، 
اليت قدمت من مدینة ریدة تضمنت �ا�ام اجلالیة هناك ا�ي املت�دث �مس حكومة احلومة إالرسائیلیة، ٕان ا�مو�ة 

ٕان جتارة ا�ٓ�ر  الباحث ا�ميين، توفيق السامعيوقال ، �ام 600و 500د بأٔن معرها ما بني ٔأحرض خمطوطة للتوراة یعتق
التارخيیة،  وهتر�هبا يف ا�مين اكنت تقوم هبا خشصیات �مة يف النظام السابق بواسطة ٔأسواق سوداء رسیة يف املناطق

 واس�ت�دموا �حثني عر� للتعرف �ىل ٔأمهیة القطع أ��ریة وزمهنا ومدلوالهتا.
اكن یقمي متحفا �اصا يف بيته ل�ٓ�ر و�س�تقبل يف مزن� صاحل وز�را يف حكومة الرئيس السابق  ٕاىل أٔنؤأشار السامعي 

حوثیة بعد  ٕاىل قياداتة وهتریب ا�ٓ�ر انتقلت ویضیف السامعي ٔأن جتار ، لصوص ا�ٓ�ر ومتتبعهيا والبائعني �شلك مس�متر
، وتصدرت قيادات �رزة يف امجلا�ة هذه الت�ارة، ولكن �شلك أٔكرث سفورا وعشوائیة، 2014اجتیاح صنعاء يف سبمترب 

حيث أٔن هناك سوقا سوداء لت�ارة ا�ٓ�ر يف سوق امللح بباب ا�مين یقوم جتار متخفون وعصا�ت تتبع امجلا�ة احلوثیة 
 لبیع والرشاء فهيا ٔ��انب ومافيا أٓ�ر من �ارج ا�مين.�

عبدامل� احلويث متكّن �الل الفرتة املاضیة من مجع �روة تقدر بعرشات  �نقالبنيأٔن زعمي  ،مطلعةوكشفت مصادر 
 ٓ �ر تضم املالیني من ا�والرات عن طریق معلیات منظمة �هتریب ا�ٓ�ر جتري حتت ٕارشاف مبارش منه، وتتوالها مافيا أ

 .وأٔخرى لبنانیة �بعة حلزب هللاخشصیات ٕا�رانیة 



 

13 
 

�للجنة الثوریة العلیا قيادات ما �سمى  ٔأنٕاىل و�اءت هذه املعلومات، يف وقت ٔأشارت فيه مصادر حملیة مب�افظة ذمار، 
بينون التارخيیة  احلدا قامت �هنب عرشات القطع أ��ریة من منطقة ٕاىل مد�ریة�حملافظة ومبسا�دة قيادات حوثیة تنمتي 

 حيي ٔأ�رز املتورطني يف العملیة هو القيادي احلويث ٕاىل ٔأنجمهو�، منوهة  ٕاىل �ةصعدة وأٔیضا  ٕاىل حمافظةونقلهتا 
 ."ٔأبو �يل"عبدالوهاب ا�یلمي املكىن 

بعض املناطق و  2015املطلعة فقد ربطت بني ٔأ�رز جهبات القتال اليت ٔأشعلها احلوثیون منذ مارس  ٕاىل املصادرو�لعودة 
ووفقا ، ت حتوي ٔأ�رز كنوز ا�ٓ�ر ا�مينیةوبني حقيقة أٔن ت� احملافظا وتعز،اليت �س�یطر �لهيا احلوثیون يف مأٔرب واجلوف 

للمصادر فٕان جام�ة احلويث تقوم �هتریب ا�ٓ�ر من ت� احملافظات �رب ٔأطقم وعر�ت عسكریة وس�یارات ٕاسعاف مع ٕاهيام 
صعدة ٔأو املناطق القریبة من سوا�ل البحر أ�محر  ٕاىل حمافظةومن مث یمت نقل القطع أ��ریة  الناس ٔأهنا حتمل جثث قتىل،

 يف حمافظيت جحة واحلدیدة.
القطع أ��ریة يف قوارب تتحرك من السوا�ل ا�مينیة حتت غطاء ممارسة  ؤأضافت املصادر ٔأنه بعد ذ� یقومون بتحمیل

�بعة ملافيا ا�ٓ�ر املكونة من  إالریرتیةيف عرض البحر قوارب قادمة من السوا�ل  الصید يف معق املیاه إالقلميیة و�س�تقبلها
 خشصیات ٕا�رانیة وأٔخرى لبنانیة من جام�ة حزب هللا.

ویأٔيت ذ� �لزتامن مع ،خيالیة �رب وسطاء حملیني ودولینيازدهرت معلیات التجیري والتتقيب �ىل أ��ر، لبیعها بأٔسعار و 
 ت� أ��ر �رب دبلوماس�یني وخشصیات بیعٕاىل �ٕالضافة�الل الس�نتني املاضیتني تدور يف البالد  زمة واحلرب اليتا�ٔ 

برية يف جام�ة احلويث اليت مثل هذه العملیات ایضا خشصیات � و�رشف �ىل ، س�یاس�یة معروفة قادرة �ىل التنقل
 ل�ثیل و�ريها وهتر�هبا �ارج ا�مين.العدید من القطع أ��ریة واومت بیع  ،م2014وضاع منذ سبمترب �ىل ا�ٔ �س�یطر 
 : فيدیو یوثق تدمري �راقش " احلوثیون یدمرون ا�ر �راقش"رابط 

https://www.youtube.com/watch?v=8PqbofYSxI8 

 :لتدمري متحف تعز یوثق  زیوينتقر�ر تلف 

http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/2/3تعز-متحف-حمتو�ت-یدمرون-/احلوثیون 

 : أٓ�ر مينیة دمرت لكیا أٔو جزئیا

  ق.متدمري جزيئ لسد مأٔرب ا�ي یعود �رخي بنائه لٔ�لفية أ�وىل 

  ا�و� الرسولیة ٕاىل عهدتدمري لكي لقلعة القاهرة يف تعز اليت تعود 

 ٕاصابة حمیط قرص دار احلجر الشهري يف ضوا� صنعاء 

 اهنیار مبان �دیدة يف صنعاء القدمية املدر�ة �ىل قامئة الرتاث العاملي 

 هنب مئات ا�طوطات النادرة من مكتبة مؤسسة السعید الثقافية يف تعز 

 ذمار مل لعدد من القطع أ��ریة النادرة مس�تودع ل�ٓ�ر يف حمافظةٕاتالف اك 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8PqbofYSxI8
https://www.youtube.com/watch?v=8PqbofYSxI8
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/2/3/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2
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 �لثا / املؤسسات الثقافية:
البنية التحتیة مبا يف ذ� املؤسسات الثقافية  تدمريٕاىل ، املدنینيقتلها ملئات  �انب �نقالبیة ٕاىلمعدت املليش�یا 
والقضاء �ىل رصیدها  للمينلتدمريها وطمس الهویة الثقافية والتارخيیة يف حماو� مهنا ،وأ��ریة التارخيیةوالتعلميیة واملعامل 

ويف هذا اجلانب �رسد المه ماطال املؤسسات الثقافية جراء احلرب وفقا لنوع ت� املؤسسات ، العریقوالتارخيي احلضاري 
 حكومية و�اصة:

 احلكومية : –أٔ 
وفرق املرسح الوطين بصنعاء وتعز و�دن  بعدن،معهد املوس�یقى و ا�شطة املراكز الثقافية وكذا املرسح  انهتت مجیع ا�شطة
 توقفت اصدارات الهیئة العامة للكتاب ووزارة الثقافة.و احلرب، حرضموت �سبب 

مليش�یا  ّخسرتو د لفكرة الثقافة والفن، وهو خطاب معااملقاومة  سواء من قبل املليش�یات او خطاب احلربومعم 

 .لرتوجي الفكر احلويث الواقعة حتت س�یطرهتم لصاحل فكرها الطائفيمسیة ا�تلفة الر لك وسائل إال�الم  �نقالب
مجیع  ومت �س�ريمن الندوات والربامج اليت ختدم الفكر الطائفي احلويث �شلك مبارش و�ري مبارش،  الكثريكام مت تنظمي 

اس�ت�دمت مؤسسات ا�و� ا�تلفة و  ،�نقالب�ىل املس�توى احمليل خلدمة ٔأهداف  واملراكز الثقافيةمنصات إال�الم 
اكجلامعات واملعاهد من �الل ٕاقامة ندوات لصاحلها اكن أٓخرها ندوة ٔأقميت يف �امعة صنعاء ملا �سمى بذ�رى الرص�ة، 

 و�ريه. الوالیة والغد�ر یومٕاىل ٕاضافة 
 حكومية:�ري –ب 
وا�لقت  ،وامجلعیات الثقافيةا�مينیني ونقابة الصحفيني كومية اكحتاد �د�ء والكتاب ت املؤسسات �بداعیة �ري احلتوقف

القاص والروايئ ا�ميين منري طالل بعد توقف الصحف یقول ، احلرب احلیاة الثقافيةودمرت  ،مقراهتا وانعدمت ا�شطهتا
ات وا�الت أ�دبیة والس�یاس�یة اقترص أ�مر �ىل حصیفتني ٔأو ثالث فقط، ال تنرش سوى ٔأفاكر وتو�ات املیليش�ی

املذهبیة ؤأفاكر س�یدها الغارق يف ٔأوهام التفوق العريق، لكن أ�دب ا�ميين ال �زال �شطًا رمغ رزو�ه حتت وطأٔة احلرب 
لك ٔأجزاء ا�مين، فوسائل التواصل �ج�عي ا�تلفة جعلت املبد�ني یضخون ٔأجشاهنم  ٕاىل الرشسة اليت �اكد متتد 

هلها، وهناك املئات من القصائد والقصص حتيك واقع ا�مينیني حتت حمك ومهو�م يف لك القضا� اليت �رزحون حتت اك
املیليش�یات واس�تطاع العدید من أ�د�ء فضح أٔهدافهم وتو�اهتم املعادیة لروح العرص وللهویة الوطنیة والقومية، وقد 

افع عهنم بعد ٔأن سلبت �كون مشلكة أ�دب ا�ميين يه انعدام وجود �ة تطبع ٔأعامل أ�د�ء وحتتضن ٕابدا�اهتم وتد
 املیليش�یات لك مؤسسات ا�و� الثقافية.

ٔأن واقع الثقافة ��س، فاحلرب قد دمرت املؤسسات �قتصادیة  -�امل يف مكتب ثقافة �دن  -یؤكد محمد عبد الرمحن 
لبائد �ىل ٕاضعافها، واخلدمية رمغ ضعف ٕاماك�هتا يف أ�ساس، أٔما احلركة الثقافية اكنت يف أ�صل ضعیفة، وتعمد العهد ا

ٔأما جام�ة احلويث فلها موقف �دايئ واحض للثقافة والفن والتنو�ر وأ�دب، و�رى أٔن املثقف ٔأصعب عقبة يف و�ه مرشوعها 
 اليت ٔأسقطت حمك أ�مئة. 1962السلطوي، �اصة ٔأهنا تعترب أٔن لها ثأٔرًا مع املثقفني ٕالسها�م يف ثورة سبمترب 

حلرب اليت ختوضها ا�مين يه �ٔ�ساس حرب ثقافية، ضد �دو �س�ت�دم احلوثیني لفرض ٔأجندته و�رى ٔأن املعارك ا�امية وا
ؤأهدافه، وٕاذا اكن إالبداع یو� من رمح املعا�ة، وأ�د�ء یعكسون معا�ة الناس يف ٕانتا�ات ٔأدبیة وفنیة، مفن الطبیعي أٔن 

ورمبا �كون ٔأد�ء ومثقفو ا�مين قد حتر�وا ٔأدبیًا �لفعل ،یة �بريةتفرز هذه املر�� الصعبة اليت یعيشها ا�مين ٕانتا�ات ٔأدبیة وفن 
�ي �س�ت�دمه يف اس�ت�دام سالح املقاومة الثقافية، ولكن هذه أ�عامل مل �َر النور بعد، �اصة ٔأن الواقع الراهن والقمع ا

 ٕاىل أٔن ننظر بعني �عتبار  ذ� �لینا ٕاىل أٔكرب عقبة يف و�ه إال�الن عن ت� أ�عامل، ٕاضافة  املیليش�یات ضد الشعب
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وخرجت مهنا مهنكة، واس�تعملها النظام البائد  94املؤسسات الثقافية �اصة يف �دن، حيث شهدت ختریبًا �برياً يف حرب 
 خلدمة ٔأهدافه ومصاحله الضیقة، مث �اء �نقالب احلويث ليس�تمكل خمطط اس�هتداف الثقافة يف �دن.

حيتاج ٔأوًال ٕاهناء �نقالب واس�تعادة سلطة ا�و� وقوهتا وحتسني أ�وضاع املعيش�یة  ؤأضاف أٔن املشهد الثقايف يف ا�مين
ٔأوًال، مث اختاذ خطوات �دیة حنو حامیة احلر�ت الفكریة والعامة من أٔعامل التضییق وهتدیدات جام�ات إالسالم 

 الس�یايس.
كتاب ا�مينیني ٕان الواقع الثقايف الیوم حمص� ملرا�ل یقول الشاعر معرو أ�ر�ين عضو املكتب التنفيذي الحتاد أ�د�ء وال و 

طوی� من هتميش ا�ور الثقايف والتعامل مع الثقافة كفعل مومسي ورمسي، وما زالت املناطق احملررة من قبضة �نقالبیني 
ودور النرش قلی�  تعيش أٓ�ر احلرب، �ٕالضافة لوطأٔة س�نني من إالهامل والعبث، كام ٔأن املراكز الثقافية وبیوت الثقافة

العدد، وسامهت س�یاسات السلطات السابقة يف قرص �شاطاهتا الثقافية لصاحل أ�هداف الس�یاس�یة واملركزیة الف�ة، مث 
حسقت أٓ� احلرب احلوثیة أٓخر املظاهر ودور الثقافة، كام ٔأهنا حتاول فرض ثقافهتا اخلاصة وأ�جندة الثقافية إال�رانیة يف 

 ما یوا�ه أ�د�ء وحىت املتلقني مبقاومة رشسة.مناطق س�یطرهتا، وهو 
ة اليت بعد التحر�ر جيب أٔن �كون اخلطوة أ�وىل ٕال�ادة ٕاحياء املرشوع الثقايف ا�ميين يه توافر إالرادة الس�یاس�یه و�رى ٔأن

ٕالبداع وتويل املؤسسات الرائد للثقافة واملثقف، وحتمل مرشو�ًا ثقافيًا یرتمج احلق إال�ساين يف حریة التعبري وا رتؤمن ��و 
الثقافية واملثقف �ه�م و�كفل ا�مع هلم واملساندة بعیدًا عن �شرتاطات الس�یاس�یة وأ�یدیولوجية، مث تأٔيت اخلطوة 
الثانیة وأ�مه ويه النأٔي �ملؤسسات الثقافية عن الرصا�ات الس�یاس�یة و�نتصار للقمي وأ�هداف الثقافية اليت تصبو 

 .)10(املؤسساتلتحقيقها ت� 

 :انتشار ظاهرة الزوامل والش�یالت و��ش�ید اليت حتض �ىل الكراهیة والقتال 
ملا للزامل من قدرة ،ٔأ�رز الفنون الشعبیة املت�ذرة يف الثقافة ا�مينیةالزامل وهو من ا�ا�رة يف ا�مين ٕاحياء ا�ادت احلرب 

غنايئ ميين عریق، �رتبط �لقبی�، و� ٔأصا� �رخيیة جعلته مت�ذراً  والزامل هو فن، هائ� يف ا�متع القبيل ا�ميين حتش�یدیة
يف العقل القبيل ويف العاطفة القبلیة، �ا فٕانه یتناسب مع ا�ائقة القبلیة اليت معل احلويث �ىل د�دغهتا وهتییجها لصاحله، 

حلوثیني دورًا حمورً� يف ٕاذاكء "محیّة" وتلعب "زوامل" ا، د احلدیثة يف بث الت�دي وإالرادةكام یتفوق حىت �ىل أ��ش�ی
 تنضح �لعنف وثقافة الكراهیة واملناطقية والعنرصیة. ،املعركة املسل�ة، �ى ٔأعضاهئا وأٔنصارها

�ىل هتییج والعمل ،حت جام�ة احلويث، ٔأكرث من �ريها، يف اس�ت�دام فن الزامل من أٔ�ل حشن الفرد وهندسة ا�متعجنو 
ت� امحلاسة لقتل  و�س�ري-مثالٔأمر�اك ٕارسائیل -قاتلني حنو اطراف متفق �ىل �داهئا مشاعر العداء يف نفوس امل

اكنت امجلا�ة ٔأصدرت زامًال انترش �ىل حنو واسع، وفيه تتنبأٔ بأٔن "حرً� �املیة ستشن  2010ويف ٔأواخر العام ،ا�مينیني
 ضدها".. وهذا ما حيدث الیوم!

 -فربا�ر/ش�باط الش�بابیة الشعبیة، حىت ٕان أ�طفال ما دون اخلامسة من العمر ٕان زامل "ما نبايل" زاد انتشاره مع ثورة 
اكنوا �رددون مطلعه، لسهو� تأٔثري إالیقاع  -يف العامصة صنعاء اليت یقطهنا ٔأكرث من ثالثة مالیني من لك حمافظات ا�مين

 .فهيم
طریقة الزامل ا�ميين التقلیدي، بل بلحن یذكّر والالفت ٕان هناك يف یوتیوب �س�ًا �دیدة من هذا النش�ید، ٕامنا ليس �ىل 

 .ش�ید ميليش�یات حزب هللا اللبناينبأٔ�
، عرفت السا�ة ا�مينیة زامًال �دیدًا انترش ٔأكرث من سابقيه، 2012حكومة الوفاق يف  معارضةٕاىل و�ني انتقلت امجلا�ة 

 هاد.وهو بعنوان "حيا بداعي املوت" ویتضمن متجیدًا �ٓل البيت وحثًا �ىل اجل 
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ش�یالت �دة لشاعر ميين یدعى "ٔأبو حنظ�" مؤخرا �شلك الفت ويه "ش�یالت" مناهضة للمليش�یا يف املقابل انترشت 
اي خشص ثبت اس���ه ا�هيا او ومؤیدة للرشعیة وهو ما دفع مسلحي احلويث لٕالنز�اج والغضب وإالقدام �ىل اختطاف 

 و�دت �ىل ا�زته احملمو�.
ة الرافضة لالنقالب، مطلع العام املايض اقدمت مليش�یات احلوثیني �ىل احت�از سائق درا�ة �الل التظاهرات السلمیو 

سائق �ریة �لعامصة صنعاء �هتمة انه �س�متع ٔ��ش�ید "�كفريیة وا�اين غربیة"، حسب ٕافادته، ويه هتمة احتجزوا فهيا 
 يف امللعب الر�يض مبدینة ذمار ٔأیضا. �ص

وثیني التدمريیة �س�ل �افل من القمع جتاه ٔأي صوت أٓخر، أ�مر ا�ي �كشف عن ذهنیة ويف الواقع، حتفل مسرية احل
�س�متر أ�غنیة ٔ�داة رصاع ، صوت املليش�یا وشعاراهتا الزائفة مشولیة، حتاول فرض ثقافة ٔأ�ادیة، ال صوت یعلو فوق

 س�یة ومناطقية. ، فهيا ٔأجندة طائفية س�یاللك �طرافيه سا�ة معركة و ،وتعبئة س�یاس�یة واس�تعداء
يه ٔأداء و ،ومتتاز بتو�ه اس�تقطايب ��ر�ة أ�وىل، فهيي دامئًا تعمل �ىل التحریض والتعبئة، ومت�د من یقود احلرب

اس�یة املٔ�ى ��ٔاكذیب غاندا تعكس الكثري من القضا� الس�یاس�یة، وتبقى جزءًا ال �س�هتان به من ا��ایة الس�ی�روب
 والزتییف.

 معیة:اجلارابعا / احلیاة 
قطاع التعلمي اجلامعي فقاموا بعزل رؤساء اجلامعات ومعداء اللكیات مليش�یات احلويث وقوات صاحل �نقالبیة  طال عبث

ميتلكوا ٔأي كفاءة ٔأو مؤهل ٔأو �ربة وهو ما یعين مل يف املناطق اليت �س�یطرون �لهيا بأٓخر�ن من املوالني هلم حىت وٕان 
 اع التعلمي اجلامعي.خمالفة قانونیة واكرثة أٔخرى �ىل قط

 �امعة صنعاء : . أٔ 
املسل�ة من قبل املليش�یات �نقالبیة حيث بدٔأت يف صنعاء �رب الس�یطرة  اجلامعیة،بعید احلیاة  �دٕاىل احلرب دمرت 

وقامت ومصادرة القرار �داري والتعیني، تغیري �دارة من قبل املليش�یات املسل�ة و  ،�ىل اجلامعة �شلك مبارش
وهو ما  ،يرئيسا جلامعة صنعاء دون أٔي �ربة سابقة � يف العمل إالداري اجلامع ني ا�كتور فوزي الصغريبتعی املليش�یا

، يل وطالبوا ٕ�لغاء هذه ا�الفاتة للواحئ وقوانني اجلامعة والتعلمي العااعتربته نقابة هیئة التدر�س جبامعة صنعاء خمالفة رصحي
 وصدرفة أ��شطة، توقيف اكٕاىل  �ٕالضافة ،ل يف املهنج ومعلیة التدر�سورشعت مليش�یات احلويث وقوات صاحل �لتد�

وا�دا من ٔأسوأٔ  ویعترب) ٔأس�تاذا �امعیا بقرار وا�د، 66قرار من رئاسة �امعة صنعاء املعینة من قبل احلوثیني بفصل (
مهنا  ) تد�ال واس�تغالال32(رصد  حيث متيف معل املؤسسات التعلميیة و�ىل رٔأسها �امعة صنعاء  �نقالبیةالتد�الت 

انهتااك يف ت� املؤسسات، بيهنا اقت�ام ورسقة وهنب املركز الثقايف للمكفوفني دا�ل �امعة  27لصاحل موالني لها، وكذا 
 صنعاء ٔأربع مرات.

ٕاىل  ٔأهتمت نقابة هیئة التدر�س جبامعة صنعاء رئيس اجلامعة املعني من احلوثیني فوزي الصغري بتحویل ا�رادات اجلامعةو 
ملیون ر�ل �وفر مضن موازنة اجلامعة لهذا العام  130بعد ٔأن ٔأ�لن عن وجود حنو  للمليش�یات �نقالبیةحريب  جمهود

 لكنه قال بأٔن هذه املبالغ مل تعد متا�ة لرئاسة اجلامعة أٔو متاح لها �لرصف مهنا دون أٔن یوحض أ�س�باب.
 52بلغ يف �ني ال تو�د �هيا اي مبالغ ملوازنهتا التشغیلیة اليت ت  ملیون ر�ل ٕاك�رادات 63للربید حنو  اجلامعة وردتو 

�ل أٔساتذة اجلامعات النصيب ا�ٔكرب من �عتداءات والتجویع واملطاردة وهتم التخو�ن والعام� و، ملیون ر�ل للعام الوا�د
يف ا�متع و�لیه الزتامات  ملطالبهتم �روا�هبم ويه ٔأ�سط حقوق أٔي موظف �هیك عن ٔأن �كون ٔأس�تاذ �امعي � وضعه

 مادیة كثرية �دا �اصة يف ب� مثل ا�مين.
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دٔأب مسلحو احلويث والقيادات احلوثیة يف اجلامعات من ٕاداریني وأٔساتذة وطالب �ىل هتدید أٔي معرتض �ىل س�یاساهتم 
لسالح حيث قام رئيس و�س�تقواء �ملسل�ني و�عتداءات املتكررة �ىل ٔأساتذة اجلامعات وفرض املوالني هلم بقوة ا

م �قت�ام لكیيت إال�الم والرتبیة جبامعة صنعاء 2016ٔأ�ریل  10�امعة صنعاء املعني من احلوثیني فوزري الصغري یوم أ��د 
 ؛�رفقة جماميع مسل�ة من احلوثیني لفرض معید�ن من احلوثیني بقوة السالح

د الظاهري لعدة اعتداءات �الل العام املايض أٓخرها یوم كام تعرض رئيس نقابة هیئة التدر�س جبامعة صنعاء ا�كتور محم
م حيث قام مسلحو احلويث �العتداء �ىل ا�كتور الظاهري ؤأشهروا أ�سل�ة البیضاء يف و�ه  2016نومفرب  12السبت 

فا�ن  و�ه ٕاىلكام ٔأعتدى ا�ٔاكدميي احلويث محمد املأٔ�ذي �ىل عضو هیئة التدر�س يف لكیة ا�ٓداب فا�ن عبده ورفع یده 
 ودفعها ٕالساكهتا.

م اعتدى مسلحون حوثیون �لرضب املربح �ىل ا�ٔاكدميي �لكیة إال�الم جبامعة صنعاء 2016/ مارس /  13ويف یوم 
سكن ٔأعضاء هیئة التدر�س يف �امعة  انقالبیوناقتحم مسلحون ويف یولیو املايض رٔأسه؛ا�كتور رصني صاحل وجشو 

رسائل مو�ا  ،الصغري ، تنفيذا ٔ�وامر من رئيس اجلامعةالشارعٕاىل ذهتا ؤأرسمه من شققهم صنعاء، وطردوا اثنني من أٔسات
متوفني، وطا�هبم ٕ��الء الشقق، بعد أٔن ٔأقدم هو بنفسه �ىل اقت�ام شقة زميل  أٔرسة، ٔأ�لهبم ٔأبناء أٔساتذة 30�ٔكرث من 

 .� يف اجلامعة يف شهر مایو املايض ومكث فهيا ؤأرسته
جو�ا يف شقته السكنیة حبسب اقوال  ٔأس�تاذ العلوم الس�یاس�یة �لكیة الت�ارة �امعة صنعاء،معر العمودي  ا�كتور تويفو 

 .یوما �ىل وفاته 12قبل أٔن �كتشف �ريانه جثته بعد مرور زمالئه 
 أٔن ٕاىل�كتورة فا�ن، ويه ٕا�دى قيادات نقابة هیئة التدر�س جبامعة صنعاء، ٔأن ا�كتور العمودي مات وحيدا وقالت ا

، يس�بوك: "زمييل مات جو�ا يف شقته"�ىل صفحهتا مبوقع التواصل �ج�عي ف  قالت يف منشور ،فاحت راحئة اجلثة
ٕاىل �سبب ظروف احلرب وتوقف الرواتب ملا یقارب العام ٔأس�تاذ الفلسفة جبامعة صنعاء ا�كتور "مجیل عون" واضطر 

 .نيت، من ٔأ�ل توفري لقمة العيش ٔ�طفا��نته السامية والعمل يف ٔأ�د مصانع الطوب إالمس  �رك
 �امعة تعز : –ب 
حولت ميليش�یات احلويث و  ،، نتي�ة اش�تداد احلرب يف احملافظة2015�امعة تعز ٔأبواهبا يف منتصف ٔأ�ریل/نيسان ا�لقت 
سكریة وخمازن ع  �كنةٕاىل امعة الواقعة يف منطقة حبیل سلامن �ىل املد�ل الغريب للمدینة، اجل، صاحل �نقالبیةوقوات 

 .ٔ�سلحهتا، و�س�ببت يف حرمان ا�ٓالف من الطلبة اجلامعیني من مواص� تعلميهم
 من لكیاهتا ختضع لس�یطرة احلوثیني، ولكیة وا�دة % 80�لك لكیاهتا عبارة عن �كنة عسكریة تقریبا واجلامعة ٔأصبحت و 

من ا�مار واخلراب، �لبنية التحتیة جلامعة تعز،  ٔأحلقت احلرب ا�ا�رة يف تعز الكثري، فقط حتت س�یطرة املقاومة الشعبیة
 و�س�ببت يف خسارة طالب اجلامعة �اما دراس�یا اكمال. ومتثل هذه أ�رضار �ائقا أٔمام اجلهود اجلاریة الس�تئناف ا�راسة.

مسل�ة فصائل  س�یطرة �سببا�الق اجلامعة ومعا�هتا  اس�متر ،وبعد أٔن حتررت اجلامعة من س�یطرة املليش�یات احلوثیة 
مت اس�تئناف العملیة و اليت تطل �ىل منطقة واسعة و�شلك موقًعا اسرتاتیجًیا، �ىل اجلامعة ؤألویة �بعة للقوات احلكومية
املايض يف اغسطس العام  تقدمي اختباراهتم ا�راس�یة.الطلبة من  ومتكن،املنرصم 2016العام التعلميیة منتصف یولیو/متوز 

اكتو�ر  14بتارخي  �امعة تعز، لقوات أ�من اخلاصة بتسلمي مقرلیة للحكومة الرشعیة، فصائل مسل�ة مواوقامت  ،2016
 م.2017املايض 

مع اقت�ام احلرم  ،�جلامعةٔأاكدميیني وطالب يف لكیة احلقوق مر من اعتداء عصابة مسل�ة تنمتي للمقاومة �ىل ومل خيلو ا�ٔ 
 الطلبة وا�ٔاكدميیني ومه یؤدون امت�ا�هتم.  یع�روٕاىل اجلامعي �لسالح ٔأثناء ا�وام الرمسي ما ٔأدى 
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 �امعة �دن : –ج 
�امعة وحتولت  ،2015العام  يف یونیولقصف مبارش من قبل املليش�یات اثناء س�یطرهتم �ىل �دن �امعة �دن تعرضت 

 نقالبنيلالعسكریة  نقاطٕاىل  وطب أ�س�نان حتولت، قبل التحر�ر �دن بدورها، مبا يف ذ� لكیة الرتبیة وا�ٓداب
من توقفها مطلع نومفرب  أٔشهر 6و�اودت �امعة �دن للعمل بعد ، صهتا �ىل أٔبنية اجلامعة املرتفعةقنا املليش�یات �رشتو 

 وقد طالها ا�مار والتخریب وا�هنب من قبل املليش�یات. 2015العام 
 اجلامعات �خرى : –د 

مما ميكن �سمیته  هال ص بارشة للمليش�یا �ىل مجیع مفاطرة م من س�ی ذمار واب ومعران�خرى اكحلدیدة و تعاين �امعات 
ر رئيسا لل�امعة بعد بتعیني ا�ٔاكدميي املوايل هلم ا�كتور ٔأمحد ا�غ  نقالبیونيف �امعة احلدیدة قام �وبعسكرة اجلامعة، 

حسن املطري رئيس  ٔأن لكفوا اسامعیل احملاقري وهو أٔ�د قياداهتم يف صنعاء قامئا بأٔعامل رئيس اجلامعة �لفًا ل�كتور
�س�تقدام مجمو�ة من احلوثیني للعمل كعمداء لللكیات ومهنم ا�كتورة وا كام قام، اجلامعة حيث ٔأدار اجلامعة لعدة ٔأشهر

 وعرشات �ريها.صباح ٔأمري ا��ن احلويث واليت عینوها معیدة للكیة ا�ٓداب 
وذ�رت  ،ااكدميیًا من اساتذة اجلامعة 26فصلت عد أٔن عینت املليش�یا إالنقالبیة ٔأاكدميیني موالني هلم يف �امعة ٕاب بو 

 ٕاب.مصادر مطلعة ان املليش�یا �رید فرض موظف �ري رشعي يف اجلامعة لتعینه مبنصب �ئب رئيس �امعة 
�ا� اعتداء �لسالح، ضد ٔأاكدميیني وطلبة يف �دة �امعات �لبالد �الل  11ٔأكرث من  حملیة وجسلت منظمة مينیة

�دد  اخنفاضٕاىل يف ا�مين،  �نقالبنيقاد التجنید املمهنج ا�ي یتبعه و ، 2017من الس�نة اجلاریة  نقيضالنصف امل 
الطالب ا�ارسني يف مر�� التعلمي العايل واللكیات، ف� �س�ببت �ا� �دم �س�تقرار يف املناطق الواقعة حتت س�یطرة 

 .لكیاهتم ٕاىلبعدم قدرة بعض طالب التعلمي العام �ىل الوصول  �نقالبیني
لرغبته يف ٕا�داث تغیري  حملیني وذ�حبسب �رباء  س�توى التحصیل العلمي بني الش�بابم  حتجميٕاىل  �نقالبنيو�سعى 

�ىل غرار ما حلق مبختلف القطا�ات يف ا�مين، من و ، مبا یتوافق مع مهنج والیة الفقيهفكري وثقايف يف الرت�یبة ا�مينیة، 
 لمي اجلامعي يف الب� حتت وطأٔة احلرب.ٔأرضار �لغة، ینوء قطاع التع

وفضال عن ّحش ا�متویالت ا�ّصصة لهذا القطاع واليت اضطرت الكثري�ن، سواء من الطلبة والباحثني ٔأو املدّرسني، لهجره 
ا�ي طال �ددا من  ا�مارٕاىل حبثا عن لقمة العيش يف �ن ال �القة لها ٔأحيا� بدراس�هتم وجمال اختصاصهم، وٕاضافة 

 نشأٓت اجلامعیة، یوا�ه ا�ٔاكدميیون والطلبة ا�مينیون مو�ة من العنف متارس ضّدمه من قبل فرقاء الزناع.امل 
، حيث یو�د ش�به عزوف من �نقالبیني ل يف املناطق اليت تقع حتت س�یطرةأ�ق�س�بة إالقبال �ىل اجلامعات  وتعترب

لتصد�ر الفكر احلويث، وا�شغال بعضهم يف  بؤرٕاىل لتحولها  الش�باب املتخر�ني من الثانویة عن اجلامعات احلكومية، وذ�
 التجنید والقتال يف صفوف �نقالبیني.

ٕان ا�مين شهد للمرة أ�وىل نقصًا يف الطلب �ىل ا�راسة " ا�كتور قامس احملبيش ا�ي یعمل يف �امعة �دن،یقول 
نویة العامة اخنرطت يف العمل العسكري، معترباً ذ� اجلامعیة هذا العام، وذ� �جت عن أٔن �س�بة �برية من خرجيي الثا

 مؤرشاً خطريًا.
رار احلرب و�نقالب ٔأن �س�بة ٕاقبال الطالب �ىل اجلامعات ا�مينیة تفاوتت هذا العام ٔ�س�باب �دة ٔأمهها اس�مت"ؤأضاف 

ة احملررة منذ ثالثة ٔأعوام صنعاء، ف� شهدت �امعة �دن �س�بة ٕاقبال مرتفعة، حبمك وضعها يف العامصة املؤقتيف العامصة 
 . )11("واخلدمات �شهد حتس�نًا بطیئًا يف �س�تقرارواليت ٔأ�ذت 
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 : املراجع

 .2017مارس  "السقوط دا�رة النس�یان، أٔطفال ا�مين"بعنوان تقر�ر صادر عن منظمة �مم املت�دة للطفو� "الیونيسف"  -1
 .2017املعلومات والتأٔهیل حلقوق ��سان شهر سبمترب  تقر�ر �ا� حقوق ��سان يف حمافظة تعز الصادر عن مركز -2
 .2017اغسطس  ركز ا�راسات وإال�الم الرتبويالتقر�ر الس�نوي الثالث مل -3
4- -sharq.com/article/16/10/2017/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-https://www.al
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-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 
5- -https://aawsat.com/home/article/1010151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9

-%D9%88%C2%AB%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AA
-69-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9%C2%BB
-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%8B
-%D9%81%D9%8A-%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D8%B5%D9%8A%D9

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86 
6- -https://alyamania.com/182392/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1

-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%83%D9%8A

%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/ 

 .الهیئة العامة ل�ٓ�ر واملتاحف ا�مينیةاحصائیات  -7
8- jazirah.com/2015/20151107/av16.htm-http://www.al 

9- -eejonline.net/articles/1444483848091838200/%D8%A5%D8%B1%D8%ABhttp://alkhal
-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
-%D9%81%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86
-8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85/ 
10- http://www.alittihad.ae/details.php?id=1367&y=2017&article=full 

11- -https://aawsat.com/home/article/1024631/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
-9%82%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA 
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