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مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل إحداث فارق عرب اإلنتاج 
المتوفرة  المركز،  وبرامج  إصدارات  تغطي  المجاور.  واإلقليم  اليمن  عىل  خاص  تركزي  مع  المعريف، 
باللغتني العربية واإلنجلزيية، التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، بهدف التأثري 

عىل السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.

أُعد هذا الموجز السياسايت يف إطار المواضيع اليت تناولها منتدى اليمن الدويل يف نسخته األوىل لعام 
2022، الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت، وبدعم 

تموييل من حكومة مملكة السويد.

أكتوبر/   30 الصورة: سكان مديرية قفل شمر يف محافظة حجة يسلكون طريًقا جبليًا يف  تعليق 
ترشين األول 2022. غمرت األمطار الغزيرة اليت شهدتها البالد يف األشهر األخرية الطريق الرئييس 
المؤدي إىل مركز المديرية، مما أجرب السكان عىل السري لمسافات طويلة للحصول عىل الغذاء والماء 

// صورة لمركز صنعاء بعدسة غادر مراد
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الملخص التنفيذي 

تُعد  )اليت  اليمن  المعبدة يف  الطرق  التحتية لشبكة  البىن  عىل مدى ثماِن سنوات، خلفت احلرب أرضارًا جسيمة يف 
لتقديرات  فوفًقا  البالد.  من  الغريب  الثلث  يف  الواقعة  بالسكان  المكتظة  المناطق  يف  سيما  ال  محدودة(،  أساًسا 
سلطات احلوثيني يف صنعاء واحلكومة المعرتف بها دوليًا يف عدن، تسببت العمليات العسكرية بتدمري ما ال يقل عن 
(. زيادة عىل ذلك، ُسخرت الُطرق  100 جرس وحوايل ثلث الطرق المعبدة يف اليمن )بطول 5 آالف إىل 6 آالف كيلومرت
خلدمة أهداف عسكرية حيث رشعت األطراف المتحاربة يف إغالق الطرق الرئيسية القريبة من اجلبهات، إما بسبب 
األرضار اليت حلقت بها خالل االشتباكات، أو بهدف منع خصومها من الوصول إىل مناطق اسرتاتيجية. ظلت الطرق 
اليت لم تُغلق ألسباب عسكرية دون صيانة منذ بداية احلرب، مما جعل الكثري منها غري صاحلة للسفر والتنقل وبالتايل 
يُضطر سائقو السيارات إىل سلوك طرق بديلة غالبًا ما تكون غري معبدة ومعزولة وغري مواتية الستيعاب حمولة 

الشاحنات الثقيلة أو حركة مرور مكثفة.

يزتايد معدل وقوع احلوادث أو حاالت الطوارئ عىل هذه الطرق الثانوية المعزولة بسبب التغطية المحدودة لشبكة 
الهاتف المحمول وخدمة اإلنرتنت، ونقص اخلدمات المتاحة عىل جوانب الطرق، وغياب ِفرق اإلنقاذ يف حال وقوع 
حاالت طوارئ تستدعي التدخل. كما أن الوقت الطويل الذي يستغرقه التنقل أو السفر برًا عرب هذه الطرق المعزولة 
الوقود،  إمدادات  نقص  األساسية، يف ظل  السلع  من  وغريها  البضائع  نقل  تكاليف  ارتفاع  والمتهالكة ساهم يف 
وارتفاع أسعار البزنين، وتضارب السياسات الرضيبية واجلمركية وسياسات إصدار الرتاخيص اليت تتبناها السلطات 

المتنافسة، ما أثقل كاهل عدد كبري من اليمنيني المتنقلني عرب الرب.

فضاًل عن ذلك، أصبحت إجراءات التفتيش التعسفية واالحتجاز وفرض الرسوم غري القانونية وغريها من أشكال 
المسلحة سمات  اجلماعات  تديرها كل جماعة من  اليت  والعسكرية  األمنية  التفتيش  نقاط  الممارسة عند  االبزتاز 
شائعة يف زمن احلرب تؤثر عىل السفر والتنقل داخل اليمن. ورغم مساعي الهدنة، اليت استمرت ستة أشهر وتوسطت 
فيها األمم المتحدة )ودخلت حزي التنفيذ ألول مرة يف أبريل/ نيسان 2022(، يف حلحلة مشاكل الطرق يف اليمن، 
ال سيما الطرق المؤدية إىل مدينة تعز المحارصة، إال أنها فشلت يف تحقيق هذا اجلانب ليكون بذلك العنرص الوحيد 

الذي لم يُنفذ من االتفاق.

اليمنيني  من  العظمى  الغالبية  ذكر  السياسايت،  الموجز  هذا  إعداد  إطار  يف  أُجري  الذي  الرأي  استطالع  بحسب 
يكن لرضورة قصوى.  لم  ما  وارًدا  يعد  لم  الرب  عرب  لمسافات طويلة  والتنقل  السفر  خيار  أن  آراؤهم  الُمستطلعة 
من بني أبرز دوافع السفر الواردة يف معرض الرد عىل استبيان عام جرى توزيعه عىل المشاركني: الزتامات تخص 
اليمن، والوصول  العاملة داخل  المستشفيات  العالج الطيب يف  أفراد من األرسة، والتماس  أقارب/  العمل، وزيارة 
إىل المطارات للسفر إىل اخلارج لتلقي العالج. ذكر غالبية المشاركني يف االستطالع مسألة األمن باعتبارها أولوية 
االحتياطية كحذف  التدابري  اتخاذهم مجموعة من  إىل  الرب، مشريين  التنقل عرب  أو  للسفر  التخطيط  حتمية عند 
المرابطني يف نقاط  المحمولة وعدم اإلفصاح عن وجهتهم احلقيقية للجنود  أي معلومات حساسة من هواتفهم 

التفتيش أو المنطقة اليت قدموا منها، وعن انتماءاتهم السياسية والمناطقية أو طبيعة المهنة اليت يزاولونها.

المعينة أكرث عرضة للمضايقات  المناطقية  أو  أو ذوو االنتماءات السياسية  عادة ما يكون الصحفيون والنشطاء 
واالستجواب واالحتجاز عند نقاط التفتيش. من جهة أخرى، تواجه النساء اليمنيات يف المناطق اليت يسيطر عليها 
منذ  ُفرضت  اليت  الَمْحرَم  تنطوي سياسة  َمْحرَم.  وجود  بسبب رشط  والتنقل  السفر  قيوًدا مشددة عىل  احلوثيون 
مارس/آذار 2022 عىل إجراءات معقدة )وُمكلفة( للحصول عىل موافقة/ إذن أحد األقارب الذكور قبل السماح للمرأة 
من التنقل أو السفر، حيث يتعنّي التصديق عىل الموافقة من ِقبل عدد من المسؤولني احلوثيني. أصبحت القواعد 
أكرث رصامة منذ ذلك احلني وغالبًا ما يُطلب حاليًا وجود الَمْحرَم شخصيًا كمرافق أثناء سفر/ تنقل المرأة حىت إن 
كان بحوزتها الوثائق االلزمة اليت تسمح لها بالسفر/ التنقل بمفردها. يف بعض احلاالت، قد تُحتجز النساء اللوايت 
يُعتربن أنهن لم يستوفني هذه المتطلبات عند نقطة تفتيش إىل حني قدوم َمْحرَم الصطحابهن. أما إن كانت المرأة 



ليمــن ا ق  ُطــر عــىل  ب  حلــر ا ر  زا و 5  | أ

ناشطة سياسية، أو موظفة يف منظمة غري حكومية، أو تابعة حلزب سيايس معارض للحوثيني، فقد تُحتجز لعدة 
أيام، وتُجرب عىل دفع رشوة وتوقيع وثائق تتعهد فيها بالتقيُّد بتلك الرشوط مستقباًل. مع ترسخ هذا الواقع اجلديد، 

بات واضًحا أكرث فأكرث أن سياسة الَمْحرَم تهدف إىل تقويض مشاركة المرأة داخل المجتمع المدين.

التوصيات 

 للجهات الفاعلة الدولية: 

اشرتاط إلغاء جماعة احلوثيني لسياسة الَمْحرَم كرشط مسبق للحصول عىل المساعدات اإلنسانية يف مناطق 	 
سيطرتها. تُعد العامالت يف مجال اإلغاثة من بني النساء المستهدفات بتلك القيود، األمر الذي يعرقل عمليات 
تقديم المساعدات اإلنسانية. لبحث أبعاد هذا اجلانب، عقدت اجلهات المسؤولة عن عمليات اإلغاثة يف اليمن 
المانحني  تشكيل  عنه  تمخض  بروكسل  يف  طارئًا  مؤتمرًا   ،2020 فرباير/شباط  شهر  يف  المانحة،  واجلهات 
المجموعة الفنية للمراقبة لرصد مدى الزتام احلوثيني باستيفاء الرشوط السبعة ذات الصلة بتحسني وصول 
المساعدات. نجحت المجموعة الفنية يف إلغاء الرضيبة اليت فرضها احلوثيون عىل أنشطة اإلغاثة )بنسبة 2%( 
إلغاء  للمراقبة اشرتاط  الفنية  المجموعة  المنطلق، يتعنّي عىل  الُمقيِّدة. من هذا  التدابري  وتخفيف غريها من 
الَمْحرَم كرشط مسبق للحصول عىل مساعدات. من جهة أخرى، يتعنّي عىل المجتمع الدويل شجب  سياسة 
)علنًا( القيود المفروضة من احلوثيني عىل حركة المرأة بُغية إذكاء الوعي بهذه السياسات يف المحافل الدولية 
وحشد الرأي العام للضغط عليهم. ويمكن أيًضا رفد هذه اجلهود بحمالت واسعة النطاق تقودها المنظمات غري 
احلكومية المحلية والدولية لتسليط الضوء عىل الممارسات الرجعية اليت تشهدها النساء عند نقاط التفتيش 

سيئة الصيت.

دعم المنظمات غري احلكومية الدولية والمحلية -مثل منظمة نداء جنيف، ومركز المدنيني يف الرصاع )سيفيك(، 	 
واللجنة الوطنية للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان -اليت توفر برامج تدريبية وبرامج مصممة لبناء 
قدرات العنارص التابعة للجماعات المسلحة يف اليمن بما يساعدهم عىل االلزتام بمعايري مهنية عند التعامل 
يف نقاط التفتيش، مثاًل مىت وكيف يُفتش المدنيون. العديد من العنارص التابعة أللطراف المسلحة غري مدربة 
عىل كيفية التعامل بصورة قانونية مع المدنيني عند نقاط التفتيش وغري ُملمني بآليات المساءلة اليت تَحكُم 

سلوكهم.

اإلشادة بجهود نقابات سائقي الشاحنات التجارية وغريهم من النشطاء يف مجال الدفاع عن حقوق سائقي 	 
النقل ممن ينظمون االحتجاجات ويُذكون الوعي بهدف مكافحة ظاهرة االبزتاز واالنتهاكات الممارسة عند نقاط 
التفتيش اليت يديرها احلوثيون والمجلس االنتقايل اجلنويب والقوات احلكومية وغريها من اجلماعات المسلحة. 
قد يساعد دعوة هؤالء األفراد للمشاركة يف الفعاليات المدافعة عن حقوق اإلنسان يف فهم مختلف جوانب 

هذه القضايا وكيفية معاجلتها.

البنك 	  الممّولة من  العمل”  “النقد مقابل  برامج  الطرق ضمن  إدراج مشاريع صيانة وإصالح وتطوير شبكات 
الدويل واألمم المتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة، من أجل سد الفراغ الذي خلّفه غياب دور السلطات اليمنية 

يف هذا المجال.

للتحالف بقيادة السعودية يف اليمن: 

المسلحة 	  المدنيني من خالل ردع اجلماعات  اليمنية وسالمة سائقي السيارات  القوانني   إظهار االلزتام تجاه 
)اليت تعمل بالوكالة حلساب أطراف أخرى( من استغالل الطرق عرب نصب احلواجز وممارسة االبزتاز واالحتجاز 
التعسفي وغريها من األساليب القمعية. )لمزيد من التفاصيل، انظر: “وضع الطريق الرابط بني عدن وصنعاء”(.

إيالء أولوية لمشاريع صيانة وإصالح وتطوير شبكات الطرق يف الربامج الممّولة من الربنامج السعودي لتنمية 	 
وإعمار اليمن وصندوق أبو ظيب للتنمية.
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للجهات المعنية عىل الصعيد الوطين: 

تبسيط إجراءات التفتيش والسياسات الرضيبية عند نقاط التفتيش يف كل محافظة لتخفيف العبء المايل عىل 	 
القطاع اخلاص وتوفري احلماية لسائقي المركبات. ورغم اجلهود المتفرقة المبذولة للتعامل مع هذه المشكلة، 
يظل مستوى االمتثال لهذه اجلهود متدنيًا. لكلفة النقل تأثري مبارش عىل أسعار السلع والمنتجات يف السوق، 
وبالتايل إلغاء مثل هذه األعباء المالية أمام حركة البضائع واألشخاص يمكن أن يساهم بشكل كبري يف تخفيف 

وطأة الظروف االقتصادية عىل المواطنني العاديني.

للسلطات المحلية: 

 االقتداء باجلهود اليت ُمورست عىل األرض وأثبتت نجاحها يف التصدي للممارسات القمعية عند نقاط التفتيش. 	 
وفيما ييل بعض األمثلة: 

يف أكتوبر/ ترشين األول 2022، بدأ سائقو الشاحنات التجارية يف أبني إرضابًا لمدة 25 يوًما احتجاًجا عىل  	
ريال يمين  التفتيش بحوايل مليون  نقاط  األمين يف عدد من  احلزام  اليت فرضتها قوات  التعسفية  الرسوم 
عىل كل رحلة يقوم بها السائقون. نجح اإلرضاب يف استقطاب انتباه الساسة بمن فيهم مسؤول كبري يف 
المجلس االنتقايل اجلنويب وغريه من أصحاب النفوذ المحليني ممن كانوا حريصني عىل حل المشكلة بسبب 
التداعيات االقتصادية الكبرية اليت ترتبت عىل اإلرضاب كتأخر تسليم شحنات البضائع. يف نهاية المطاف، 
تم التوصل إىل اتفاق لفرض رسوم عىل الُشحنات التجارية بقيمة 200 ألف ريال يمين عند نقطة تفتيش 

محددة، بما يتماىش مع القوانني المعمول بها يف المحافظات األخرى اخلاضعة اسميًا لسيطرة احلكومة.

للعصابات  	 العدوانية  للممارسات  التصدي  يف  منسق  بشكل  نُفذت  اليت  األمنية  احلمالت  بعض  نجحت 
اإلجرامية أو القوات العسكرية واألمنية المارقة من ابزتاز السكان المتنقلني/ المسافرين عرب الرب أو إساءة 
وتابعون  للحكومة  موالون  مسؤولون  أنشأ  الثاين،  نوفمرب/ترشين  يف  التفتيش.  نقاط  عند  معاملتهم 
للمجلس االنتقايل اجلنويب وقيادات قوات األمن واجليش يف حلج غرفة عمليات مشرتكة لتنسيق العمل بني 
نقاط التفتيش األمنية يف المحافظة والقبض عىل عصابات إجرامية كانت تعيق حركة السفر/ التنقل عرب 

الرب وتنهب سائقي المركبات.
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مقدمة 

ينطوي السفر/ التنقل عرب الرب يف زمن احلرب باليمن عىل تحديات جّمة صّعبت عىل المدنيني مزاولة أعمالهم بشكل 
عنها.  باتت حاجة ال غىن  اليت  اإلنسانية  المساعدات  من  االستفادة  أو  األساسية  اخلدمات  إىل  طبيعي، ووصولهم 
صيانة  وتعّذر  التحتية،  البنية  وتدمري  احلرب،  خالل  التنقل  السفر/  عىل  المفروضة  القيود  ألقت  ذلك،  اىل  إضافة 
وأعمال  التجارة  حركة  عىل  بظاللها  الطبيعية(  الكوارث  بسبب  أو  احلرب  بسبب  المترضرة  )سواء  الطرق  وإصالح 
القيود  تفاقمت  المقصودة. كما  إىل وجهاتها  اإلنسانية  والمساعدات  السلع  تدفق  فاقم من صعوبة  اإلغاثة، مما 
المفروضة عىل حركة السفر/ التنقل بشكل عام إىل جانب تعّذر الوصول إىل األسواق نتيجة االرتفاع احلاد يف تكاليف 
النقل العام )مع االرتفاع الكبري يف أسعار البزنين وانخفاض القدرة الرشائية(.]1] أما بالنسبة ألولئك الذين لم تمنعهم 
هذه التحديات من سلوك طرقات اليمن، فهم مضطرون للمرور بعدد من نقاط التفتيش األمنية والعسكرية اليت 
تديرها جماعات مسلحة تفرض جبايات ومطالب غري قانونية. تتأثر النساء بشكل خاص بالقيود البريوقراطية اليت 

فرضها احلوثيون كوسيلة للتحكم باألفراد وُطرق النقل اليت يستخدمونها.

 أُغلقت العديد من الطرق الرئيسية داخل المحافظات والُطرق الرابطة فيما بينها يف وجه المدنيني جراء االنقسامات 
ثانوية غالبًا ما تكون طرق جبلية وعرة ال  السكان عىل سلوك ُطرق  المتناحرة، مما أجرب  المناطقية بني األطراف 

تصلح الستيعاب حركة مرور مكثفة أو حموالت الشاحنات الثقيلة.

 أُدرجت احلالة المرتدية للطرق يف اليمن -ال سيما يف محافظة تعز -كإحدى عنارص الهدنة اليت رعتها األمم المتحدة 
عىل مدار ستة أشهر )وانتهى رسيانها يف 2 أكتوبر/ترشين األول 2022(، لكنها ظلت العنرص الوحيد الذي لم يُنفذ 
من اتفاق الهدنة مع الفشل يف إعادة فتح الطرق المؤدية إىل مدينة تعز المحارصة. يف منتصف أغسطس/ آب، أدت 
المعارك القتالية بني القوات المناهضة للحوثيني الساعية للسيطرة عىل عاصمة محافظة شبوة “عتق” إىل إغالق 
الطريق الدويل المؤدي إىل حرضموت بشكل مؤقت -كان يسمح بالوصول إىل ما تبقى من بضعة مطارات عاملة يف 
اليمن فضاًل عن المنفذ الربي الوحيد الرابط بني اليمن والسعودية -مما سلط الضوء عىل تحديات السفر/ التنقل 
عرب الرب يف المناطق البعيدة عن اجلبهات.]2] أُعيد فتح الطريق الدويل الُمشار إليه مجدًدا، لكن مع عدد كبري من نقاط 

التفتيش العسكرية واألمنية الُمستحدثة.

 تؤثر العراقيل اليت أوجدتها احلرب عىل حركة السفر/ التنقل برًا عىل احلياة اليومية للمواطنني اليمنيني بدرجة كبرية. 
من هذا المنطلق، يتناول هذا الموجز السياسايت أشكال المخاطر اليت يتعرض لها اليمنيون أثناء سفرهم/ تنقلهم 
عرب الطرق الربية، والتدابري التحوطية المضطرين اتخاذها لتفادي هذه المخاطر، إىل جانب األسباب اليت تدفعهم 
للسفر/ التنقل عرب الرب. ال يقترص تأثري هذه المخاطر عىل تقييد حركة األفراد، سواء المتنقلني بالمركبات اخلاصة أو 
بوسائل النقل العام، بل عىل حركة التجارة المعتمدة عىل نقل البضائع وعىل أعمال اإلغاثة. بالتايل، يسلّط الموجز 

السياسايت الضوء عىل المناطق والطرق اليت تُعد فيها هذه اآلثار ملموسة.

https://reliefweb.int/ .35 1] “الدراسة النقدية المشرتكة بني الوكاالت: وظائف السوق وتصورات المجتمع للمساعدة القائمة عىل النقد”، مبادرة ريتش، ديسمرب/ كانون األول 2017، ص[

sites/reliefweb.int/files/resources/reach_yem_report_joint_cash_study_dec2017.pdf

]2] يف منتصف أغسطس/آب 2022، ومع احتدام المعارك القتالية بني القوات العسكرية الموالية إللصالح وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا للسيطرة عىل عتق، بعثت 

وزارة النقل التابعة للحكومة بمذكرة إىل رشكات النقل اجلماعي تطالبها بوقف نقل ركاب عىل طول طريق شبوة-حرضموت إىل أجل غري مسمى. وكانت السلطات قد عجلت بإغالق الطريق 

نتيجة استهداف حافلة ركاب يف هجوم اشتُبه بضلوع طائرة مسرّية إماراتية فيه. انظر “شبوة.. مقتل سائق حافلة نقل جماعي وإصابة مرافقه بقصف شنته طائرة إماراتية”، موقع المهرة 

https://almahrahpost.com/news/32801#.Y1rsJezMIbk ،2022 بوست، 16 أغسطس/ آب

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_yem_report_joint_cash_study_dec2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_yem_report_joint_cash_study_dec2017.pdf
https://almahrahpost.com/news/32801#.Y1rsJezMIbk
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المنهجية 

تضمنت الدراسة إجراء مقابالت مع 44 يمنيًا يف الفرتة ما بني مارس/آذار 2021 ونوفمرب/ترشين الثاين 2022 )سبعة 
منهم بشكل شخيص يف مرص واألردن و37 عرب الهاتف من اليمن(. ثمانية ممن أُجريت معهم المقابالت هم سائقو 
النقل  إدارية يف رشكات  اثنان وظائف  بينما يشغل  التجارية،  البضائع  نقل  أو شاحنات  أجرة  أو سيارات  حافالت 
-أحدهما يف وزارة األشغال  البضائع، ومسؤولني حكوميني  نقل  المقابالت مالك إحدى رشكات  اخلاصة. وشملت 
العامة والطرق واآلخر يف وزارة النقل]3] -وناشطة يمنية يف مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بينما شكّل األفراد الذين 
خاضوا تجربة السفر/ التنقل عرب الرب بقية العدد. إىل جانب هذه المقابالت، استُطلع آراء 94 مواطنًا يمنيًا )يمثلون 
18 من أصل 22 محافظة( من خالل توزيع استبيان عام]4] خالل الفرتة ما بني أغسطس/آب وسبتمرب/أيلول 2021 
الفورية “واتساب” تضم يمنيني عاملني يف مختلف المجاالت. شكّل  المراسلة  عرب االستعانة بمجموعات تطبيق 
 41% الـ  نسبة  النساء  بينما شكلت  العام(  االستبيان  )المجيبني عىل  آراؤهم  المستطلعة  من   59% نسبة  الرجال 
المتبقية. يقطن ما يقرب من %90 من المجيبني عىل االستبيان يف اليمن وأفادوا بأنهم يسافرون/ يتنقلون بانتظام 
عرب الطرق الربية. وباعتبارهم يمثلون عينة عشوائية، ال ينبغي اعتبارها كعيّنة تمثل سكان اليمن كُكل. فضاًل عن 
ذلك، ُصمم استبيان إضايف خصيًصا للنساء ساعد عىل استطالع رأي 24 امرأة إضافية، ترتاوح أعمارهن بني 26 و55 
عاًما ومن خلفيات مهنية مختلفة، بهدف تسليط الضوء عىل تجاربهن اخلاصة والصعوبات اليت يواجهنها كنساء 
عند السفر/ التنقل عرب الطرق الربية.]5] اعتمد الموجز السياسايت كذلك عىل استعراض بعض المنشورات والتقارير 

اإلخبارية اليت تناولت تحديات السفر/ التنقل عرب الطرق الربية يف اليمن خالل فرتة احلرب.

]3] اضطلعت هاتان الوزارتان تقليديًا بإدارة شبكة الطرق والبنية التحتية للنقل يف اليمن. “المعوقات الداخلية واخلارجية لنقل السلع إىل اليمن: األسباب واحللول”، المنتدى االقتصادي اليمين 

-مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي، 2022، ص 6، ورقة غري منشورة.

]4] عرشة من أصل 94 مجيبًا عىل االستبيان العام لم يحددوا المحافظات اليت ينتمون إليها. تعترب صعدة وريمة واجلوف وعمران المحافظات األربع غري ممثلة يف استطالع الرأي.

]5] انحدرت المجيبات عىل االستبيان من ثماِن محافظات هي: أمانة العاصمة، صنعاء، إب، عدن، أبني، حرضموت، شبوة، البيضاء.
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احلرب وتداعياتها عىل البنية التحتية لُطرق اليمن 

يعيش أكرث من %70 من سكان اليمن -البالغ مساحته حوايل 555 ألف كيلومرت مربع -يف المناطق الريفية المفتقرة 
عادة للخدمات األساسية كالمرافق الصحية والتعليمية، ويعيش فقط ربع عدد األرس القاطنة يف المناطق الريفية 
عىل بُعد كيلومرتين من الطرق المعبدة.]6] يقدر إجمايل طول شبكة الطرق الربية يف اليمن بحوايل 58,200 كيلومرت، 
علًما أن %70 منها )أي نحو 40,870 كيلومرًتا( غري معبدة.]7] يربط اجلزء األكرب من إجمايل شبكة الطرق المعبدة 
( بني المدن والمحافظات الرئيسية، علًما أن الطرقات يف مراكز المدن  يف اليمن )يزيد طولها عن 17 ألف كيلومرت
غالبًا ما تكون أيًضا معبدة. مع دخول البالد يف غياهب احلرب، باتت العمليات العسكرية تعتمد عىل حركة المركبات 
والمعدات الثقيلة ما أحلق أرضارًا بالطرقات عىل مستوى البالد كونها ال تستوعب مثل هذه احلموالت. هذا بدوره 

فاقم من تهالك شبكات الطرق الربية المحدودة أساًسا يف اليمن.]8]

فضاًل عن ذلك، لم تَسلَم الطرق الربية واجلسور من الدمار الذي أحلقته الغارات اجلوية العسكرية واأللغام األرضية 
والعبوات الناسفة. أشارت تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الدويل التابعة للحكومة يف يونيو/حزيران 2019 إىل 
ر أكرث من 6 آالف كيلومرت من الطرق المعبدة يف المناطق احلرضية والرابطة بني المحافظات إىل جانب أكرث من  تدمُّ
100 جرس خالل فرتة الرصاع.]9] ألقى مسؤولون يف صنعاء -استناًدا إىل تقديرات صدرت يف وقت الحق -بااللئمة 
عىل الغارات اجلوية للتحالف بقيادة السعودية اليت أحلقت أرضارًا جسيمة بنحو 5 آالف كيلومرت من شبكات الطرق 

المعبدة ودّمرت 101 جرس.]10]

امتد التأثري أيًضا لشبكات الطرق البعيدة عن العمليات أو المعارك؛ إذ تهالكت مع توقف جزء كبرية من مشاريع بناء 
وصيانة الطرق إثر التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية اليت تشهدها البالد منذ بداية احلرب.]11] عىل سبيل 
المثال، أحلقت األمطار الغزيرة والسيول اليت اجتاحت محافظيت شبوة وأبني عام 2021 أرضارًا بجزء كبري من الطريق 

الرابط بني عدن وحرضموت.]12]

عىل هذا األساس، لم يقترص تأثري هذه المشاكل عىل تقييد حركة األفراد فحسب؛ فإىل جانب تعّطل أنشطة الموائن 
والمطارات يف اليمن جراء احلرب، تراجع ترتيب البالد يف مؤرش أداء اخلدمات اللوجستية، وهو مقياس يعتمده البنك 
63 )من  المرتبة  اليمن من  تراجع  والنقل.  التجارة  بمجايل  المرتبطة  التحتية  البنية  لقياس جودة وكفاءة  الدويل 
أصل 155 دولة تم تقييمها يف عام 2012( إىل المرتبة 140 )من أصل 160 دولة يف عام 2018(، علًما أنه ال تتوفر أي 

تحديثات لهذا المؤرش بعد هذا العام.]13]

https://documents1. ،2017 6] “قطاع النقل يف اليمن: مذكرة سياسة اليمن رقم 4 بشأن تقديم اخلدمات الشاملة”، مجموعة البنك الدويل، أبريل/نيسان 2017، ص. 3، أبريل/نيسان[

worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf

رق يف اليمن القضايا احلرجة والسياسات ذات األولوية”، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية/ رشكة ديب روت اللستشارات/ ومركز البحـوث  ]7] نبيل الطريي، “ قطاع النقل الرّبي والطُّ

https://devchampions.org/uploads/ ،9-11 2022، ص آذار  اليمن، مارس/  أُعدت يف إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد  ، ورقة بيضاء   .)CARPO( التطبيقيـة بالرشاكة مـع الشـرق

publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No11_Ar-1.pdf

]8] رغم أن القانون رقم 23 لعام 1994 يحدد المقاييس العامة لمركبات نقل البضائع يف اليمن واحلد األقىص المسموح به لوزنها، لوحظ تجاهل أحكام القانون بدرجة كبرية خالل فرتة 

احلرب، يرجع ذلك جزئيًا إىل نقص عدد محطات وزن الشاحنات عىل مستوى البالد وإغالق العديد من الطرق القادرة عىل استيعاب األحمال الثقيلة. المرجع السابق، الصفحتان 8 و 9.

http://www.yemenembassy.ca/.54 9] “خطــــــة أولــــويــــات إعــــادة األعمـــار والتعايف االقتصادي : األولويات العاجلة”، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، يونيو/ حزيران 2019، ص[

doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20)Informal%20Arabic%20Translation(-2.pdf

]10] مقابلة عرب الهاتف مع مهندس من صندوق صيانة الطرق يف صنعاء، 4 يونيو/حزيران 2021. اللطالع عىل تقرير استند إىل احصائيات من وزارة األشغال العامة والطرق ، انظر: “3.3 مليار 

https://www.26sep.net/index.php/local/12557-3-3-6 ،2021 دوالر خسائر الطرق يف 6 سنوات من العدوان”، موقع 26 سبتمرب نت، 28 مارس/ آذار

]11] مقابلة مع مسؤول من وزارة األشغال العامة والطرق، عدن، 4 يناير/كانون الثاين 2022.

]12] مقابلة هاتفية مع أحد المسافرين برًا، 27 أكتوبر/ترشين األول 2021.

]13] “بطاقة تقييم أداء الدول: اليمن، 2012”، موقع البنك الدويل، https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/YEM/2012#chartarea - “بطاقة تقييم 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/YEM/2018#chartarea ،أداء الدول: اليمن، 2018”، موقع البنك الدويل

https://documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf
https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No11_Ar-1.pdf
https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No11_Ar-1.pdf
http://www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20(Informal%20Arabic%20Translation)-2.pdf
http://www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20(Informal%20Arabic%20Translation)-2.pdf
https://www.26sep.net/index.php/local/12557-3-3-6
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/YEM/2012#chartarea
https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/YEM/2018#chartarea
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التأقلم مع الواقع اجلديد للسفر/ التنقل يف زمن احلرب

السفر/ التنقل فقط لتلبية االحتياجات الملحة

شهدت المناطق الواقعة يف الثلث الغريب من اليمن -حيث ترتكز جبهات القتال -إغالق جزء كبري من الطرق الرئيسية، 
مما أجرب السكان المسافرين/ المتنقلني عىل سلوك طرق بديلة غري معبدة ومحفوفة بالمخاطر يف أغلب األحيان. 
عادة ما تُغلق الطرق المحاذية بشكل أسايس للجبهات الفاصلة بني المرتفعات الشمالية اليت يسيطر عليها احلوثيون 
والمناطق اخلاضعة اسميًا لسيطرة احلكومة وغريها من اجلماعات المسلحة المناهضة للحوثيني. أصبحت هاتان 
المنطقتان اخلاضعتان لسيطرة طريف الرصاع أشبه ببلدين مختلفني من نواٍح عدة، حيث تتأثر حركة األفراد والتجارة 

بتعقيدات األجندات االقتصادية والسياسية المتضاربة.

أشار الغالبية العظمى من األفراد المسافرين/ المتنقلني عرب الرب )ممن شملهم االستطالع( إىل تخوفهم من قطع 
بني  الرب  عرب  التنقل  للسفر/  الرئيسية  الدوافع  بني  من  ملحة.  حاجة  طرأت  إذا  إال  اليمن  داخل  طويلة  مسافات 
المحافظات الواقعة يف دائرة الزناع: الزتامات العمل )%54(، زيارة أقارب/ أفراد من األرسة )%42(، والتماس العالج 
السفر/  عناء  المحافظات  يتكبد سكان معظم   .)21%( اليمن  من  أخرى  مناطق  الواقعة يف  بالمستشفيات  الطيب 
التنقل عرب رحالت برية شاقة لتلقي العالج يف المستشفيات والمراكز الطبية المرتكزة عادة يف المناطق احلرضية 
الواقعة يف عدد محدود من المحافظات كصنعاء وعدن وتعز، حيث تُعرف بتقديمها خدمات أفضل. من جانب آخر، 
أشار %13 من المجيبني عىل االستبيان إىل اضطرارهم للتنقل برًا للوصول إىل المطارات والمنافذ المفتوحة للسفر 
إىل اخلارج لتلقي العالج، بينما كانت السياحة المحلية الدافع الرئييس لـ %11 فقط من المجيبني.]14] ُصنفت جميع 

الدوافع المذكورة بأنها أسباب طارئة وملحة، باستثناء السياحة.
]14] أشار األشخاص الذين أُجريت معهم المقابالت والمشاركون يف استطالع الرأي إىل تفضيلهم الوجهات السياحية داخل المناطق اخلاضعة لسيطرة كل طرف من طريف الزناع اليت يعيشون 

فيها. عىل سبيل المثال، قال معظم األشخاص الذين يعيشون يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون إنهم يفضلون السفر برًا إىل محافظات احلديدة وإب وريمة والمحويت.
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يف نفس السياق، أشار أكرث من %60 من المشاركني يف االستبيان إىل أن األمن يأيت عىل رأس أولوياتهم عند التخطيط 
للسفر/ التنقل عرب الرب، ولهذه المسألة الغلبة عىل أية جوانب أخرى كالتكلفة والراحة وخربة السائق ومدى إلمامه 
بالطرق فضاًل عن اخلصوصية. وذكر ما يقرب من %80 من المجيبني أنهم يفضلون التنقل خالل فرتات النهار لما 
الليل أكرث أمانًا. علّل أحد األفراد من  %15 أن السفر/ التنقل يف أوقات  يعززه ذلك من شعور باألمان، بينما اعترب 
الفئة األخرية ذلك بأن أفراد نقاط التفتيش الليلية أقل يقظة، مما يعين فرتات انتظار أقرص وفرص أقل للتعرض 

اللستجواب أو االحتجاز.]15]

عن  فضاًل  أللفراد  مكلًفا  عربها  المرور  أصبح  التفتيش،  نقاط  عند  الرشاوى  بدفع  المطالبات  ظاهرة  شيوع  ومع 
والدينية  السياسية  واالنتماءات  اجلنس  ونوع  المهنة  باختالف  وتختلف  المسافر،  لها  يتعرض  قد  اليت  المخاطر 
والمناطقية. ذكر ما يقرب من %40 من المشاركني يف االستبيان بأنهم ُمنعوا )أو ُمنع أفراد من أقاربهم أو أشخاص 

يستقلون نفس السيارة معهم( من المرور عرب نقاط التفتيش ألسباب كهذه.

وضع الُطرق يف تعز 

شاقة  مسألة  محافظة  أي  داخل  التنقل  بات 
من  أطول  وقتًا  وتستغرق  األحيان،  أغلب  يف 
المعتاد. تعد محافظة تعز خري مثال عىل ذلك، 
تحت  االسم(  ذات  )تحمل  عاصمتها  تقبع  اليت 
احلوثيني  جماعة  قوات  فرضته  خانق  حصار 
إغالق  يف  تسبب  ما   ،2015 عام  منتصف  منذ 
من  المؤدية  الثالثة  الرئيسية  الطرق  جميع 
الشمالية  مداخلها  يف  الواقعة  المدينة،  وإىل 
الطرق  تُعد  والرشقية.  والشمالية  الغربية 
الوعرة اليت تتخلّل سلسلة جبال طلوق جنوب 
المدينة محفوفة بالمخاطر ال سيما عند التنقل 
بالسيارات، وأصبحت الرحلة اليت كانت تستغرق 
أقل من 15 دقيقة )عرب طريق معبد يربط مركز 
منطقة  إىل  احلكومة  لسيطرة  اخلاضع  المدينة 
سيطرة  تحت  الواقعة  الصناعية  احلوبان 
ست  إىل  خمس  من  اآلن  تستغرق  احلوثيني( 
ساعات مع اضطرار األفراد التخاذ طريق جبيل 
العقرود بطول  يمر عرب منطقة  ضيق ومتعرج 

60 كيلومرتًا يف الوديان السفلية جلبال طلوق.

احلوثيني  إلقناع  فاشلة  محاوالت  عدة  بعد 
بإعادة فتح الطرق المؤدية إىل تعز، اقرتح المبعوث األممي اخلاص “هانس غروندبرغ” يف يوليو/تموز المايض حاًل 
وسًطا يكفل إعادة فتح أربعة طرق عىل مراحل: طريقني يف الضالع، وطريق يف صعدة، وطريق سوفيتيل يف تعز 
)المؤدي إىل منطقة احلوبان(،]16] لكن المقرتح لم يُفرز الزخم المطلوب إلقناع المفاوضني احلوثيني قبل انتهاء رسيان 

الهدنة.

]15] مقابلة مع أحد المواطنني المسافرين عرب الرب، 18 أغسطس/آب 2022.

https://www.hrw.org/ar/news/2022/08/29/yemen-houthis-  .2022 29 أغسطس/آب  رايتس ووتش،  الرسعة”، هيومن  للحوثيني فتح طرق تعز عىل وجه  ينبغي  “اليمن:   [16[

should-urgently-open-taizz-roads

https://www.hrw.org/ar/news/2022/08/29/yemen-houthis-should-urgently-open-taizz-roads
https://www.hrw.org/ar/news/2022/08/29/yemen-houthis-should-urgently-open-taizz-roads
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يضم الطريق الممتد من احلدود اجلنوبية لمحافظة تعز إىل مدينة تعز حوايل 38 نقطة تفتيش عسكرية وأمنية 
عسكرية  قوات  نصبت  ذلك،  عن  فضاًل  اإلصالح.  حلزب  الموايل  العسكري  تعز  لمحور  تابعة  قوات  تديرها  رسمية 

وأمنية مارقة وبعض العصابات اإلجرامية نقاط تفتيش مؤقتة لتحصيل “رسوم” أو لنهب سائقي المركبات.

نقاط التفتيش األمنية: أداة من أدوات اقتصاد احلرب

انبثقت مجموعة من اجلماعات المسلحة الُمعتنقة أيديولوجيات وأجندات متضاربة من َرِحم الدولة المنهارة، بعد 
الرئيسية نقاط تفتيش  المسلحة  السلطة خالل احلرب. تدير جميع اجلماعات  إعادة ترتيب مراكز  الواقع  أن فرض 
عىل جوانب الطرق الواقعة يف المناطق اخلاضعة لسيطرتها، كوسيلة لمراقبة حركة األفراد ذهابًا وإيابًا و/ أو الرتبّح 
ومعايري  ُموحدة  إجراءات  إىل  هذه  التفتيش  نقاط  تفتقر  ما  غالبًا  مختلفة.  أدوات  توظيف  عرب  التنقل  حركة  من 
مهنية تحكُم سلوك أفراد األمن واجليش الذين يديرونها، مما يجعل السكان المسافرين/ المتنقلني عرضة للتفتيش 

التعسفي واالستجواب وحىت االحتجاز.

يُعد االبزتاز ممارسة شائعة عند نقاط التفتيش، حيث يُجرب سائقو السيارات عىل دفع رسوم )كرشوة( أو تقديم أي 
يشء آخر ذي قيمة لتسهيل مرورهم عرب تلك النقاط. يتحمل ركاب سيارات األجرة أو سائقوها دفع هذه الرسوم، 
وبالتايل باتت عدد من رشكات سيارات األجرة الناشئة خالل فرتة احلرب -مثل رشكة أرحب لتأجري السيارات ومقرها 
صنعاء -تطالب بأجرة نقل مبالغ بها نوًعا ما عىل ضوء تعزيز عالقاتها وتعاونها مع المسؤولني عىل نقاط التفتيش 
األمنية القائم عىل الرتبّح المايل.]17] ينطوي هذا التعاون أيًضا عىل تزويد السلطات المسؤولة عن نقاط التفتيش 
بمعلومات عن ركاب سيارات األجرة ودفع رسوم معينة، مقابل السماح لسياراتها بالمرور بوترية أرسع من السيارات 
االخرى، إال يف حال توقيف راكب ألسباب معينة مثل نشاطه السيايس، أو انتمائه إىل حزب سيايس معارض، أو عدم 
استيفاء رشوط وجود َمْحرَم يف حالة النساء )يف إطار سياسة الَمْحرَم المفروضة من احلوثيني( )انظر أدناه: “سياسة 
الَمْحرَم: عبء إضايف عىل كاهل النساء”(. يُعد سائقو شاحنات نقل البضائع التجارية األكرث عرضة اللبزتاز باعتبارهم 
المصدر األكرث إدرارًا للربح. يجد السائقون أنفسهم أمام خيارين: إما دفع رشاوى أو تأخر نقل حمولتهم الذي قد 
يكون مكلًفا. تستغرق رحالت األفراد المسافرين/ المتنقلني باحلافالت وقتًا أطول عادة حيث تُفتش أمتعة كل راكب 

وفحص هويته من ِقبل القوات المرابطة يف نقاط التفتيش الرئيسية.]18]

الصحفيون والنشطاء: يف مرمى نريان االبزتاز والتهديد باالعتقال عند السفر/ التنقل برًا

من ضمن الممارسات األخرى الشائعة عند نقاط التفتيش هي تفقد الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة 
الكمبيوتر المحمولة للمسافرين/ المتنقلني، مما يزيد من مدة االنتظار لعبور تلك النقاط. غالبًا ما يُعرث عىل محتوى 
داخل األجهزة اإللكرتونية يُستغل البزتاز األفراد. يف هذا السياق، ذكر أحد الُمستطلعة آراؤهم لمركز صنعاء أنه الحظ 
أثناء رحلته من صنعاء إىل تعز استفسار اجلنود عند نقاط التفتيش احلوثية عن مهنة المسافرين وأرباب عملهم ومقر 
لتوجيه  إليه  يُسند  بدقة بحثًا عن محتوى  للتفتيش  بأن هواتف الصحفيني تكون األكرث عرضة  مكاتبهم. وأضاف 
“أي تهمة، سواء كانت صورة أو اشرتاك يف أحد مواقع التواصل االجتماعي )كفيسبوك أو واتساب(”. لتجنب هذه 

المواقف أثناء سفره/ تنقله داخل البلد، غري الشخص )وهو صحفي( مسمى المهنة يف جواز سفره إىل “موظف”.

ذكر رجل آخر أن قوات احلوثيني صادرت أجهزته اإللكرتونية عند نقطة تفتيش بمنطقة احلوبان يف تعز بزعم أن عمله 
مع منظمة مجتمع مدين يساعد قوات المعارضة يف تحديد المواقع العسكرية للحوثيني، مشريًا إىل إطالق رساحه 
بعد تفتيشه واستجوابه، لكن دون إعادة أجهزته إليه. يف مجمل األحوال، نّوه العديد من المستطلعة آراؤهم إىل 

]17] مقابلة مع أحد المواطنني المسافرين عرب الرب، 18 أغسطس/آب 2022. للحصول عىل نسخة من االستمارة اليت يتعنّي عىل النساء تعبئتها يف الوقت الراهن عند استئجار سيارة من رشكة 

https://cratersky.net/posts/101592 ،2022 أرحب بغرض التنقل عرب الرب، انظر “أول تعليق عىل قرار رضورة تنّقل المرأة بَمْحرَم بني المحافظات”، موقع كريرت سكاي، 18 أبريل/ نيسان

https://  ،2019 الثاين  نوفمرب/ ترشين   10 االسرتاتيجية،  للدراسات  مركز صنعاء  بالمخاطر”،  متوقعة وطرق محفوفة  اليمن: حركة مطارات غري  السفر يف  “ملحمة  الوراق،  عائشة   [18[

sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377

https://cratersky.net/posts/101592
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377
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تعرضهم لسوء المعاملة عند نقاط التفتيش، بما يف ذلك احتجازهم بعد تفقد هواتفهم واكتشاف منشورات لهم 
عىل وسائل التواصل االجتماعي تعكس انخراطهم يف أنشطة سياسية وحقوقية. ذكر أحد المسافرين/ المتنقلني 
برًا لمركز صنعاء أنه تلقى اتصااًل من مجهولني يطالبونه بأموال، ويبزتونه بنرش محتوى حساس كان موجوًدا داخل 

أجهزته اليت صودرت عند نقطة تفتيش تابعة للمجلس االنتقايل اجلنويب يف عدن، إن لم يحّول لهم المال.]19] 

الربية هو  الطرق  التنقل عرب  السفر/  أثناء  أكرب مخاوفهم  أن  آراؤهم  المستطلعة  %59 من  أفاد  آخر،  عىل صعيد 
جهة  من  المقاتلني.  بني  اشتباكات  اندالع  من  مخاوف  إىل  أشاروا  ممن   42% بـ  مقارنة  االستجواب،  أو  االحتجاز 
أخرى، أعرب %40 من المجيبني عىل االستبيان عن قلقهم من احلوادث الناجمة عن سوء حالة الطرق. معظم هذه 
النقاط،  دقيقة يف  تفتيش  لعمليات  بتعرضهم  آراؤهم  المستطلعة  من   60% نحو  وأفاد  يربرها،  ما  لها  المخاوف 
وأكد نحو %30 تفتيش أجهزتهم اإللكرتونية. كما ذكر نحو %45 األحوال اجلوية القاسية اليت اضطروا للتنقل فيها 
كالعواصف واألمطار الغزيرة، ربع هذه الفئة أكدوا تعرضهم حلوادث عىل الطرق. فضاًل عن ذلك، شهد نحو ثلث 

المجيبني عىل االستبيان حوادث إطالق نار واشتباكات أثناء سفرهم عرب الطرق الربية.

التميزي عىل أساس مناطقي ودوره يف سوء معاملة المسافرين/ المتنقلني برًا

أساس  عىل  الممارس  التميزي  أصبح  اجلنوبية،  المحافظات  بعض  يف  احلوثيني  لسيطرة  اخلاضعة  المناطق  بخالف 
نقاط  عند  المتنقلني  المسافرين/  كتربير إلساءة معاملة  ويُستخدم  أمرًا معتاًدا  الشماليني  السكان  مناطقي ضد 
التفتيش. بدأ التميزي ضد السكان المنحدرين من المحافظات الشمالية يف األشهر األوىل من اندالع احلرب )تحديًدا 
منتصف 2015( بعد طرد القوات الموالية للحوثيني وحليفهم آنذاك الرئيس السابق عيل عبدالله صاحل من العاصمة 
المؤقتة عدن عىل يد قوات تضمنت عنارص جنوبية ُدربوا وزُودوا بالعتاد من ِقبل اإلمارات. عىل وجه التحديد، ُشكلت 
قوات احلزام األمين المدعومة من اإلمارات حلماية محيط مدينة عدن من أي هجمات جديدة، وانضوت هذه القوات 
شبه العسكرية الحًقا تحت قيادة المجلس االنتقايل اجلنويب المدعوم إماراتيًا الذي أُسس يف مايو/ أيار 2017 وأصبح 
الكتلة السياسية المهيمنة يف عدن عقب طرد قوات احلكومة المعرتف بها دوليًا من المدينة يف أغسطس/ آب 2019. 
واصل المجلس االنتقايل وقواته احلليفة بسط نفوذه يف المدن الرئيسية بالمحافظات المجاورة، بما يف ذلك مدينة 

عتق بشبوة يف أغسطس/آب 2022.

تشتهر قوات احلزام األمين اليت تدير ما يُعرف بنقطة تفتيش “مصنع احلديد” خارج عدن بمنع عبور السكان الشماليني 
ممن يحاولون دخول العاصمة المؤقتة.]20] ويف نفس السياق، أفاد بعض من المستطلعة آراؤهم المنتمني لمحافظة 
الرباط والعلم خارج عدن، اخلاضعتني إلدارة قوات  المعاملة يف نقطيت تفتيش  الشمالية عن تعرضهم لسوء  تعز 

احلزام األمين، بسبب هوياتهم المناطقية.

وضع الُطرق بني عدن وتعز

قبل اندالع احلرب، كان الطريق الرئييس الرابط بني عدن وتعز يمر شمااًل عرب منطقة العند يف مديرية تنُب بمحافظة 
حلج. لكن بحلول أغسطس/آب 2015، أُغلق جزء كبري من الطريق )بني كرش والراهدة( عقب نشوب معارك قتالية 
عىل طول جبهة كرش يف مديرية القبيطة شمايل حلج، وتسبُّب الغارات اجلوية للتحالف بقيادة السعودية بتدمري 
عدد من اجلسور هناك. باتت المنطقة ملغومة منذ ذلك احلني مع تعمُّد احلوثيني زرع األلغام بكثافة فيها، مما أجرب 
سائقي المركبات عىل سلوك طرق بديلة غري معبدة تقع باتجاه الغرب وتمر عرب صحراء مفتوحة وجبال وعرة. أما 
من عدن، فيمتد الطريق البديل صوب اجلزء الشمايل الغريب عرب مديرية طور الباحة، وعىل ضوء هذا يضطر سائقو 
المركبات المتجهني إىل مدينة تعز للقيادة باتجاه اجلزء الشمال الغريب والمرور عرب مديرية المقاطرة يف شمال حلج 
المناطق اخلاضعة لسيطرة  إىل  برًا  المسافرون  الرتبة جنوب تعز. فضاًل عن ذلك، يُضطر  الوصول إىل مدينة  قبل 
لسلوك طريق  أو صنعاء  ذمار  أو  إب  مثل  اجلماعة  عليها  اليت تسيطر  المحافظات  أو غريها من  تعز  احلوثيني يف 

]19] مقابلة مع أحد المواطنني المسافرين عرب الرب، 25 مايو/أيار 2021.

https://almawqeapost.net/reports/26543 ،2018 20] “مشاهد من رحالت المواطنني إىل عدن.. ُصنوف من امتهان الكرامة واإلذالل”، موقع المهرة بوست، 5 يناير/ كانون الثاين[

https://almawqeapost.net/reports/26543
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غري معبد يقع باتجاه الشمال يف طور الباحة 
ويمر عرب درب جبيل محفوف بالمخاطر يقع 
صوب  ويتجه  بلحج  القبيطة  مديرية  يف 
عدد  تنامى  تعز.  جنوب  الراهدة  مدينة 
حوادث المرور الواقعة عىل هذا الطريق منذ 
جلوء سائقي الشاحنات الستخدامه للتنقل/ 
السفر برًا من وإىل المناطق اخلاضعة لسيطرة 
احلوثيني بعد إغالق طريق رئييس يف مديرية 
نرش  إعادة  عقب  احلديدة  جنويب  حيس 
التحالف  من  المدعومة  المشرتكة  القوات 
الذي تقوده السعودية]21] يف نوفمرب/ترشين 
الساحلية  المناطق  طول  عىل   2021 الثاين 

المطلة عىل البحر األحمر.

تدير قوات تابعة للحوثيني واإلصالح وألوية 
عدًدا  اجلنويب  االنتقايل  والمجلس  العمالقة 
واألمنية عىل  العسكرية  التفتيش  نقاط  من 

طول الطرق الرابطة بني عدن وجنوب تعز )عرب حلج(. إىل جانب نقاط التفتيش الرسمية هذه، تدير قوات عسكرية 
وأمنية مارقة وعصابات إجرامية ورجال القبائل المسلحون نقاط تفتيش مؤقتة تُفرض فيها رسوم إضافية عىل 

سائقي المركبات أو لنهبهم.

السفر برًا يف االتجاه المعاكس: وضع الطرق المؤدية من تعز إىل عدن 

المعاكس، أي من تعز إىل عدن، عىل مخاطر متعددة تهدد سالمة المسافرين. تدير  برًا يف االتجاه  ينطوي السفر 
قوات أمنية تابعة للمجلس االنتقايل اجلنويب نقاط تفتيش “الرباط” و”العلم” و”مصنع احلديد” عىل مشارف العاصمة 
الشمالية.]22]  المناطق  المعاملة ضد قاطين  أو سوء  أو االحتجاز  الدوام أشكااًل من االبزتاز  المؤقتة، وتمارس عىل 
ورغم تراجع هذه الممارسات نسبيًا بعد تشكُّل مجلس القيادة الرئايس مبارشة يف أبريل/نيسان 2022]23] -المجلس 
الذي كان يُؤمل بأن يساهم تأسيسه يف تخفيف حدة االنقسامات بني اجلماعات المناهضة للحوثيني -عاودت هذه 

الممارسات الظهور مجدًدا. 

كانت الرحلة من مدينة تعز إىل عدن تستغرق يف العادة حوايل ساعتني ونصف، إال أن األرضار اجلسيمة اليت حلقت 
2015.]24] حاليًا، تستغرق  المسار يف أغسطس/آب  إغالق هذا  إىل  أدت  وبأجزاء من طريق كرش-الراهدة  باجلسور 
الرحلة من مدينة إىل أخرى مدة ال تقل عن ثماِن ساعات بالسيارة عرب طريق بديل غري ُمعبد غالبًا. أحد أخطر أجزاء 
هذا الطريق هو اجلزء المارّ عرب هيجة العبد، الذي يتمزي بسلسلة تعرجات شديدة االنحدار كثريًا ما تتسبب يف انقالب 
الشاحنات. كما يوجد جزء آخر غري ُمعبد من الطريق، يعرف بـ “سايلة المقاطرة”، يتسع لمرور سيارة واحدة فقط 

أيًا كان االتجاه.]25] 

]21] تتألف القوات المشرتكة من قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة ومقاومة تهامة.

]22] تجادل هذه القوات بأن فرض المزيد من اإلجراءات األمنية يأيت كتدابري احتياطية رضورية لمنع المسلحني احلوثيني من إنشاء خاليا نائمة داخل عدن، إال أن اإلجراءات تُعد أيًضا جزًءا 

من توّجه عام ينتهجه االنفصاليون المتشددون للتميزي ضد السكان الشماليني.

]23] مقابلة مع أحد المواطنني المسافرين عرب الرب، 18 أغسطس/آب 2022.

/https://hayrout.com/117119 ،2022 24] عبدالرب الفتايح، “خط كرش: سبع سنوات من توقف احلياة!”، موقع حريوت، 29 أبريل/ نيسان[

]25] مع هطول األمطار الغزيرة، تصبح طريق سايلة المقاطرة مغمورة بالسيول وغري سالكة. انظر تقرير أسامة عادل، “سيول كارثية يف تعز تغلق المنفذ الوحيد للمدينة”، تلفزيون بلقيس، 

https://www.youtube.com/watch?v=4lKvjv9mzXE .2017 29 أغسطس/آب

https://hayrout.com/117119/
https://hayrout.com/117119/
https://www.youtube.com/watch?v=4lKvjv9mzXE
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وضع الُطرق بني عدن وصنعاء 

أقرص  باستخدام  بالسيارة  إىل سبع ساعات  الرحلة بني عدن وصنعاء تستغرق من ست  كانت  احلرب،  اندالع  قبل 
طريقني يربطان بني المدينتني وهما: الطريق الغريب من صنعاء، وكان يمر عرب ذمار وإب وتعز وحلج باتجاه عدن، 
والطريق الرشيق من صنعاء، وكان يمر عرب ذمار والضالع وحلج حىت عدن. يف أغسطس/آب 2015، أُغلق مسار عرب 
الطريق الغريب يمتد بني الراهدة وتعز وكرش يف حلج، يف أعقاب توّسع رقعة احلرب وتنامي عدد اجلبهات والدمار الذي 
حلق بعدة جسور هناك جراء الغارات اجلوية للتحالف بقيادة السعودية. أدى ذلك إىل زيادة االعتماد عىل الطريق 
للرئيس  آنذاك  التابعة  اإلمارات عىل حساب قوات احلكومة  المدعومة من  الناشئة  القوات  نفوذ  الرشيق، مما عزز 
عبدربه منصور هادي، كون الطريق يمر عرب معاقل لقيادات -انضوت الحًقا تحت مظلة المجلس االنتقايل اجلنويب 
بعد تأسيسه -يف جنوب الضالع وشمال رشق حلج.]26] يف نوفمرب/ترشين الثاين 2018 وأبريل/نيسان 2019، أُغلق 
مساران يف مديرية دمت شمال الضالع )عرب الطريق الرشيق( بسبب المعارك القتالية المحتدمة عىل اجلبهات. عىل 
ضوء ذلك، اضطر المدنيون المسافرون برًا من صنعاء إىل عدن التوجه غربًا عرب طريق يمر بإب وتعز سبق أن أُغلق 
لفرتة وجزية من ِقبل قوات احلوثيني يف مارس/آذار 2015، لكن مدة الرحلة المستغرقة عرب هذا الطريق كانت أطول 
بكثري بسبب اإلغالقات المتكررة للمسارات المارّة عرب شمايل حلج منذ عام 2016 )انظر: “وضع الطرق الرابطة بني 
عدن وتعز”(. وبما أن الطريق لم يكن مؤهاًل الستيعاب الشاحنات الكبرية، اضُطر السائقون إىل تغيري مسارهم إما 
عرب مدينة المخا عىل ساحل البحر األحمر ومن ثم سلوك الطريق الساحيل المتجه إىل عدن، أو قيادة شاحناتهم عرب 
البيضاء إىل حدودها اجلنوبية الغربية مع حلج، حيث غالبًا تُغلق الطرق غالبًا بسبب المعارك القتالية عىل اجلبهات. 
يف أغسطس/ آب 2019، أفاد أحد موظفي مركز صنعاء أنه اضطر للمرور عرب 62 نقطة تفتيش عىل الطريق المؤدي 

من عدن إىل صنعاء،]27] علًما أن الوضع لم يشهد تحسنًا منذ ذلك احلني.

سياسة الَمْحرَم: عبء إضايف عىل كاهل النساء

رشائح  كافة  طالت  جّمة  تحديات  عىل  اليمن  داخل  برًا  التنقل  السفر/  ينطوي  أن  مستغربًا  ليس  احلرب،  زمن  يف 
المجتمع، إال أن النساء يحظني بنصيب األسد من هذه التحديات المزتايدة والفريدة من نوعها. وإضافة إىل المخاطر 
العامة والمنغصات والمصري المجهول الذي يواجه سائقي السيارات يف شىت أنحاء البالد، تجد النساء اليمنيات يف 

األرايض اليت يسيطر عليها احلوثيون أنفسهن أمام قيود تعيق حركتهن داخل المحافظات وفيما بينها.

بدأ  برًا،  التنقل  السفر/  عند  قريباتهم  بمرافقة  رجالها  تكليف  زمن  منذ  معتادة  اليمنية  األرس  من  العديد  أن  ورغم 
صنعاء  عىل  سطوتهم  إحكام  مع  والفتيات  النساء  جميع  عىل  رسمية  بصورة  الَمْحرَم  سياسة  بفرض  احلوثيون 
ومحيطها. تشري لزيا البدوي، منسقة شبكة التضامن النسايئ يف اليمن،]28] إىل أن سياسة الَمْحرَم مدفوعة باعتبارات 
أيديولوجية. من الناحية األيديولوجية، يؤمن احلوثيون بهيمنة المجتمع الذكوري الذي تتمتع فيه النساء عامة -بمن 
فيهن االليت يعتربن من طبقة الهاشميني وفق نظام احلوثيني -بحقوق أدىن من الرجال. وبالتايل، يسعى احلوثيون إىل 
تقييد حركة المرأة وتقويض انخراطها يف المجتمع المدين كأداة عملية تمكنهم من رصد تحركات النساء المنخرطات 

يف أنشطة يُنظر إليها كتهديد للجماعة.]29]

]26] كلما برزت مشاكل مع الرئيس هادي، عمدت هذه القوات إىل إغالق الطرق المؤدية إىل مديرييت الضالع وردفان عىل وجه التحديد، وزادت من مضايقة السكان الشماليني المسافرين برًا 

إىل المحافظات اجلنوبية. ورغم أن هذه احلوادث ُصورت عىل أنها مرتكبة من ِقبل جنوبيني يطالبون باالنفصال، كانت مدفوعة يف الواقع بالتوترات بني احلكومة والمجلس االنتقايل اجلنويب.

https://  ،  2019 الثاين  نوفمرب/ ترشين   10 للدراسات االسرتاتيجية،  بالمخاطر”، مركز صنعاء  اليمن: حركة مطارات غري متوقعة وطرق محفوفة  السفر يف  الوراق، “ملحمة  ]27] عائشة 

sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377

]28] تنخرط شبكة التضامن النسوي -وهي مجموعة مدافعة عن حقوق المرأة تركز عىل حشد المجتمع الدويل التخاذ موقف ضد االنتهاكات اليت تواجه المرأة اليمنية -يف حمالت منارصة 

ضد سياسة الَمْحرَم اليت يفرضها احلوثيون.

]29] مقابلة مع الناشطة يف مجال الدفاع عن حقوق المرأة لزيا البدوي، 13 أغسطس/آب 2022.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377
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الرئيس  اليت أعقبت مقتل  الفرتة  الَمْحرَم بشكل ملحوظ يف  2017، ُشدد تطبيق سياسة  يف ديسمرب/كانون األول 
األسبق عيل عبدالله صاحل عىل يد احلوثيني، ال سيما بعد نزول ناشطات سياسيات إىل الشوارع للمطالبة بإعادة 
جثمان صاحل. يف هذا السياق، نّوهت لزيا البدوي إىل أن الواقعة دقت ناقوس اخلطر لدى سلطات احلوثيني بأن المرأة 
الممارسة  المجتمع وبالتايل تشكل تهديًدا محتماًل حلُكم اجلماعة. وكخطوة أوىل إلقحام هذه  لها صوت مؤثر يف 
يف القانون، أصدرت السلطات المحلية يف مدينة حجة اخلاضعة لسيطرة احلوثيني تعميًما يف سبتمرب/أيلول 2021 
“يقيض بمنع سفر النساء دون َمْحرَم” وُحددت غرامة بمبلغ 200 ألف ريال يمين )أي حوايل 330 دوالرًا أمريكيًا بسعر 

الرصف السائد آنذاك( ورأس بقر عىل من تخالف هذه التوجيهات.]30]

ظلت النساء المسافرات برًا دون َمْحرَم عرضة لمضايقات عديدة عند نقاط التفتيش الواقعة يف المناطق اليت يسيطر 
عليها احلوثيون. رشعت اجلماعة بتشديد سياسة الَمْحرَم يف مارس/آذار 2022 وتطبيقها بصورة أكرث رصامة.]31] بموجب 
التعميم الصادر، يُشرتط حصول المرأة عىل موافقة خطية من َمْحَرمها قبل سفرها بمفردها، ُمصّدقة من عاقل 
احلارة ومسؤولني حكوميني آخرين. يف بعض األحيان، يُرفض اإلذن المكتوب ويُلزم الَمْحرَم بمرافقة المرأة شخصيًا 
أثناء سفرها/ تنقلها،]32] مع رضورة تقديم ما يُثبت صلة القرابة بَمْحَرمها عند نقاط التفتيش احلوثية. قد تتعرض 
المرأة المسافرة/ المتنقلة برًا دون َمْحرَم اللحتجاز حلني قدوم َمْحرَم الصطحابها يف حال خلص اجلنود المرابطون 
يف نقاط التفتيش إىل عدم وجود مستندات بحوزتها تثبت موافقة َمْحَرمها. قد يتأزم وضعها يف حال كانت ناشطة 
سياسية، أو موظفة تعمل لدى منظمة غري حكومية محلية أو دولية، أو تنتمي حلزب معارض للحوثيني، حيث يُمكن 
احتجازها لعدة أيام. يف بعض األحيان، قد ال يشفع لها حضور الَمْحرَم الصطحابها حيث تضطر ومرافقها إىل دفع 

رشوة والتوقيع عىل تعهد بعدم تكرار ذلك.

النساء االليت ال  المفروضة عىل  العقوبات  الواقع، وكذلك  أرض  الموافقات عىل  تختلف رشوط احلصول عىل هذه 
يلزتمن بهذه القواعد. ذكرت إحدى النساء تجربتها مع سياسة الَمْحرَم لمركز صنعاء:

وبعد  الوثيقة،  محتوى  حارة  كل  يف  بالنساء  المتعلقة  بالمسائل  معنية  قانونية  سكرترية  “تصيغ 
توقيع الَمْحرَم وأخذ بصمات أصابعه وبطاقة هويته، تختمها. يُطلب من المرأة بعد ذلك كتابة تعهد 
ِقبل  من  الوثيقة  تُوقع  بعدها،  شاهدان.  عليه  يوقع  أن  عىل  الَمْحرَم،  سياسة  عىل  بموجبه  توافق 
السكرترية القانونية ثم مسؤول يف المحكمة. عقب ذلك، يجب تصديق الوثيقة من وزارة العدل، ويف 

حال كانت المرأة مسافرة إىل خارج البالد، يُلزم تصديقها من وزارة اخلارجية أيًضا.”]33]

يلعب عاقل احلارة -المكلّف بالتنسيق مع سلطات احلوثيني -دورًا يف إجراءات حصول المرأة عىل الموافقة، بُحكم 
معرفته الوثيقة بسكان منطقته وإلمامه بنوع صلة القرابة اليت تربط هذا بتلك. فضاًل عن ذلك، يُسند دور لرشكات 
النقل يف هذه اإلجراءات حيث يُطلب من النساء ملء استمارات تخص معلومات عن الَمْحرَم )تُوزع عىل وكاالت تأجري 
السيارات أو رشكات خدمات سيارات األجرة(.]34] تُشارك هذه االستمارات مع القوات المرابطة يف نقاط التفتيش 
األمنية والعسكرية الموجودة عىل طول الطريق الذي تتخذه النساء للسفر/ التنقل برًا، حيث تسمح المعلومات 
الواردة فيه لسلطات احلوثيني بإجراء تحريات عن النساء قبل وصولهن إىل نقاط التفتيش. بهذه الطريقة، استهدفت 
الَمْحرَم الناشطات والعامالت يف منظمات غري حكومية، االليئ يتطلب عملهن التنقل باستمرار. كل هذه  سياسة 

السياسات الرامية إىل تقييد حركة المرأة فاقمت أيًضا معاناتها من الناحية االقتصادية.

https://mwatana.org/undermine-women ،2022 30] “ممارسات جماعة أنصار الله )احلوثيني( تقّوض حقوق وحريات النساء بشكل خطري”، مواطنة حلقوق اإلسان، 8 مارس/ آذار[

]31] تكررت اإلفادات الواردة من المجيبات عىل االستبيان المعد خصيًصا للنساء عن تعرضهن للمضايقات عند نقاط التفتيش وتشديد متطلبات وجود الَمْحرَم. انظر: “ممارسات جماعة 

/https://mwatana.org/undermine-women ،2022 أنصار الله )احلوثيني( تقّوض حقوق وحريات النساء بشكل خطري”، مواطنة حلقوق اإلنسان، 8 مارس/ آذار

]32] مقابلتان مع امرأتني تسعيان للحصول عىل إذن بالسفر دون َمْحرَم، 11 أكتوبر/ترشين األول 2022.

]33] مقابلة مع امرأة تسعى للحصول عىل إذن بالسفر دون َمْحرَم، 11 أكتوبر/ترشين األول 2022.

]34] للحصول عىل نسخة من االستمارة اليت يتعنّي عىل النساء تعبئتها يف الوقت الراهن عند استئجار سيارة من رشكة أرحب بغرض التنقل عرب الرب، انظر “أول تعليق عىل قرار رضورة تنقل 

https://cratersky.net/posts/101592 ،2022 المرأة بَمْحرَم بني المحافظات”، موقع كريرت سكاي، 18 أبريل/ نيسان

https://mwatana.org/undermine-women/
https://mwatana.org/undermine-women/
https://mwatana.org/undermine-women/
https://cratersky.net/posts/101592
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الرشوط  الستيفاء  االلزمة  التواقيع  جميع  عىل  للحصول  المرتتبة  التكاليف  إن  صنعاء  لمركز  النساء  إحدى  قالت 
اخلاصة بوثيقة موافقة الَمْحرَم تبلغ 15 ألف ريال يمين،]35] وهذا بحد ذاته يشكل عبئًا ماليًا ثقياًل عىل كاهل النساء، 
سواء المسافرات لغرض العمل، أو لتلقي العالج الطيب، أو لمجرد زيارة األقارب. أشارت امرأة أخرى تعمل لدى منظمة 
غري حكومية دولية إىل رفض القوات المرابطة يف نقطة التفتيش السماح لها بالسفر بوثيقة موافقة َمْحَرمها فقط، 
مما أجرب زوجها عىل القدوم برًا من عدن إىل صنعاء -مكان وجودها -الصطحابها إىل مطار عدن. تكبد الزوج مشاق 

السفر برًا فقط للسماح لزوجته بالوصول إىل المطار، حيث بلغت عدد ساعات رحلته ذهابًا وإيابًا 32 ساعة.]36] 

من خالل التعامل مع سياسة الَمْحرَم اليت ينتهجها احلوثيون كوضع طبيعي جديد، باتت النساء يف مناطق أخرى عرضة 
لمزيد من التحريض والعنف المحتمل يف حال سافرن/ تنقلن بمفردهن. ورغم تأكيد معظم الُمستطلعة آرائهن بأن 
سياسة الَمْحرَم ُطبقت عليهن يف المناطق الشمالية )اخلاضعة لسيطرة احلوثيني(، لم تَسلم بعضهن من المضايقات 
عند نقاط تفتيش تديرها عنارص سلفية وغريها من العنارص المزتمتة دينيًا يف المحافظات اجلنوبية. ذكرت العديد 
من المجيبات عىل االستبيان الُمعد للنساء فقط -ممن سافرن برًا دون َمْحرَم -أنهن تعرضن أللفاظ مسيئة عند نقاط 
التفتيش األمنية عىل لسان جنود ينتمون إىل فصائل مسلحة مختلفة. ذكرت %54 من المستطلعة آرائهن أنهن 
تعرضن لمضايقات بشكل أو بآخر أثناء سفرهن لمجرد كونهن إناث، يف حني ذكرت سبع نساء من أصل 12 -ممن 
أسهنب يف ذكر أشكال المضايقات االليت تعرضن لها -أن سفرهن دون َمْحرَم كان السبب الرئييس لتعرضهن لمثل تلك 
المضايقات. من اجلوانب اليت فاقمت من سوء الوضع هو غياب وجود رشطيات يف معظم نقاط التفتيش األمنية، 

حيث شعرت بعض النساء أنهن منتهكات حني فتش رجال الرشطة حقائبهن اليدوية وأمتعتهن، حسب إفادتهن.

تدريجيًا  النساء  لعزل  خطة  من  جزء  أنها  الَمْحرَم  سياسة  حكومية،  غري  منظمة  يف  تعمل  يمنية،  امرأة  وصفت 
“وإعادتنا إىل عرص اإلمامة”. وأضافت أن “سلطات احلوثيني تخىش من تأثّر نسائهن أو حىت رجالهن بنساء )مثيل(”، 

ُمبدية تشاؤمها بالقول “سنختفي قريبًا من احلزي االجتماعي”.]37]

يف مواجهة هذه التحديات، أفادت النساء باتخاذهن عدًدا من التدابري التحوطية بما يف ذلك ارتداء النقاب، وعدم 
هواتفهن  من  حساس  محتوى  أي  محو  جانب  إىل  مجموعة،  ضمن  السفر  أو  َمْحرَم،  برفقة  إال  براً  التنقل  السفر/ 
المحمولة، وحذف تطبيق الواتساب أو تطبيقات المراسلة األخرى. كما يحرصن عىل االتصال بأقاربهن أو معارفهن 

ممن سافروا برًا عرب طريق معني اللستفسار عن نوع الصعوبات اليت قد يواجهنها يف الدرب. 

من مشقة السفر إىل مخاطره: قصور يف اخلدمات المتاحة عىل الطرق 
البديلة

احلوادث وتعطل المركبات ومستوى توافر اخلدمات يف حاالت الطوارئ

يوجد عدد محدود للغاية من المستشفيات والعيادات خارج المدن الكربى، ليفاقم من خطورة وقوع حاالت طوارئ 
كحوادث المرور اليت تستدعي التدخل العاجل. يف كثري من األحيان، ال يُبلغ عن حوادث الطرق يف اليمن، لكن بحسب 
البالد  أنحاء  الطرق يف جميع  بلغ عدد حوادث   ،)2013 المتاحة من فرتة ما قبل احلرب )تحديًدا عام  االحصائيات 
حوايل 9 آالف حادثة حصدت أرواح 2,494 شخًصا، وخلفت 12,622 مصابًا.]38] تراجعت قدرة السلطات عىل توثيق 
حوادث الطرق بني عامي 2018 و2019 مع تراجع عدد البالغات المقدمة من األفراد، لكن رغم ذلك بلغ عدد احلوادث 

]35] مقابلة مع امرأة تسعى للحصول عىل إذن بالسفر دون َمْحرَم، 11 أكتوبر/ترشين األول 2022.

]36] المرجع نفسه.

]37] المرجع نفسه.

]38] اجلهاز المركزي إللحصاء، “كتاب اإلحصاء السنوي 2013، الفصل 12: النقل والسفر، حوادث المركبات المسجلة حسب نوع احلادث وعدد األشخاص المصابني والمتوفني فيها، واألرضار 

http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2013/Transport_Travel.xls ،”2011-2013 البرشية يف محافظات اجلمهورية خالل الفرتة

http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2013/Transport_Travel.xls
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إغالق  ومع  بحياة 2,653 شخًصا وخلفت 16,403 مصاب.]39]  أودت  الفرتة 11,405 حادثة،  المسجلة خالل هذه 
الطرق المعبدة المصممة الستيعاب حركة المرور المكثفة والمركبات الثقيلة، اضطر سائقو شاحنات نقل البضائع 
وحافالت الركاب والسيارات األخرى الستخدام طرق ثانوية غالبًا ما تكون غري معبدة وغري مصانة وغري مصممة 
الستيعاب مثل هذه األحمال، مما ساهم يف زيادة عدد حوادث الطرق.]40] يصبح من الصعوبة بمكان طلب المساعدة 
عند وقوع مثل هذه احلوادث أو حاالت الطوارئ ال سيما مع عدم وجود تغطية لشبكة الهاتف المحمول واإلنرتنت 
يف مثل هذه المناطق وطبيعة الطرق النائية والوعرة اليت تغيب فيها تقريبًا اخلدمات أو ِفَرق اإلنقاذ. أشارت إحدى 
الُمجيبات عىل االستبيان الُمعد للنساء فقط إىل تعرض ابنة أختها إللجهاض أثناء سفرها من صنعاء إىل عدن، وهو 
ما قد يكون بسبب سوء حالة الطرق. حىت قبل اندالع احلرب، كان هناك عدد محدود من سيارات اإلسعاف المتاحة 
إلنقاذ سائقي المركبات ممن وقعوا ضحايا حلوادث خطرية عىل الطرق أو تعرضوا حلاالت طوارئ صحية عىل الطريق، 

إال أن السفر/ التنقل عرب طرق معبدة ومبارشة كان أكرث أمانًا عىل األقل.

الكربى، وهو ما يشكل تحديًا يف حال  المدن  السيارات خارج  فضاًل عن ذلك، يوجد عدد قليل من ورش تصليح 
تعطل السيارات يف منتصف الطريق إذ يضطر المسافرون االنتظار ساعات إىل حني وصول المساعدة. ذكرت المرأة 
الُمشار إليها آنًفا )إحدى المجيبات عىل االستبيان المعد للنساء فقط وأفادت عن تعرض ابنة أختها إللجهاض( أنه 
لم تكن هناك وسيلة اللتصال بأي طرف للحصول عىل المساعدة حني تعطلت احلافلة اليت استقلتها عىل طريق 
سايلة المقاطرة غري الُمعبد جنويب تعز. كما أن العواصف الممطرة تُغرق الطريق الوعر الميلء باحلفر البالغ طوله 
10 كيلومرتات ويتسع لمرور مركبة واحدة فقط أيًا كان االتجاه. أفاد أحد المجيبني أنه اضطر اللنتظار مع زوجته 
الليل عىل طريق إب-صنعاء حىت وصول المساعدة بعد حدوث عطب  وأطفاله ثالث ساعات يف وقت متأخر من 
صغري يف سيارته. عزف الرجل عن ركوب أي سيارة مارة وجلب ما يحتاجه من معدات أو قطع غيار إلصالح سيارته 
حرًصا عىل عدم ترك أرسته بمفردهم وسط الطريق المنعزل، وفّضل انتظار قدوم صديق له من مكان بعيد حاماًل 
معه قطعة الغيار والمعدات االلزمة. ال تتوفر يف أغلب األحيان شاحنات سحب السيارات خارج المدن، حىت إن كانت 

توفر خدماتها بأسعار معقولة.

]39] اجلهاز المركزي إللحصاء، “كتاب اإلحصاء السنوي 2019، الفصل 12: النقل والسفر، حوادث المركبات المسجلة حسب نوع احلادث وعدد األشخاص المصابني والمتوفني فيها، واألرضار 

البرشية يف محافظات اجلمهورية خالل الفرتة 2013-2011” ، )إحصائيات غري منشورة(.

https://almasdaronline.com/  ،2019 الثاين  ترشين  نوفمرب/   6 أونالين،  المصدر  الدويل”،  اخلط  عىل  “مروع”  مروري  حادث  يف  آخرين  وإصابة  أشخاص   8 وفاة  “البيضاء..  انظر   [40[

articles/173817

https://almasdaronline.com/articles/173817
https://almasdaronline.com/articles/173817
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وضع الطرق بني صنعاء ومأرب 

قبل اندالع احلرب، كان يوجد طريقان رئيسيان ُمعبدان يربطان بني صنعاء ومدينة مأرب. كانت الرحلة عىل هذين 
والمطاعم،  واألسواق  الوقود  محطات  جانبيهما  طول  عىل  ويصطف  ساعات،  ثالث  من  أقل  تستغرق  الطريقني 
الطريقني منتصف عام  أُغلقت أجزاء من هذين  القتال عىل اجلبهات يف غرب وشمال غرب مأرب،  لكن مع احتدام 
2015 ومنتصف عام 2016، مما أجرب المسافرين/ المتنقلني برًا عىل سلوك طرق فرعية طويلة إما باتجاه الشمال 
عرب محافظة اجلوف أو باتجاه اجلنوب عرب محافظيت ذمار والبيضاء. ظل الطريق اجلنويب -الذي كان يمر حينها عرب 
مديريات ماهلية ورحبة واجلوبة -مفتوًحا حىت أوائل سبتمرب/أيلول 2021 حني تقدمت قوات احلوثيني إىل جنوب 
مأرب وباتجاه محافظة شبوة المجاورة. كانت الرحلة عىل هذا الطريق الميلء باحلفر ومطبات الرسعة تستغرق ما 
يزيد عن 14 ساعة، إىل جانب عدم توفر محطات الوقود وورش تصليح السيارات أو تغطية لشبكة الهاتف المحمول. 
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يف خضم المعارك اليت أعقبت ذلك -وشهدت طرد قوات احلوثيني من شمال غرب شبوة ومناطق من جنوب مأرب 
الرابط بني  الطريق،  “المناقل” عىل هذا  إماراتيًا -رشع احلوثيون يف إغالق مسار  المدعومة  العمالقة  ألوية  عىل يد 
شمال رشق البيضاء وجنوب مأرب، كان المسار يُعد أحد أهم الطرق المستخدمة بشكل رئييس من ِقبل السكان 
والتجار المسافرين/المتنقلني من المحافظات الواقعة تحت سيطرة احلوثيني إىل محافظة حرضموت رشق البالد 
المطارات  أحد  اليمن والسعودية -ومطار سيئون،  المفتوح بني  الوحيد  الربي  -المنفذ  )الوديعة(  حيث يقع منفذ 

القليلة العاملة يف البالد.

يتجه  أطول:  ساعات  عن  فضاًل  أعىل  تكاليف  برًا  المتنقلون  المسافرون/  فيه  يتكبد  بديالن  طريقان  يوجد  حاليًا، 
الطريق األول، افتُتح منذ سبتمرب/ أيلول 2021، صوب الطريق الشمايل الرشيق إىل مديرية بيحان يف شبوة ثم شمااًل 
عرب منطقة صحراوية نائية إىل منشآت صافر النفطية رشق مدينة مأرب. تستغرق الرحلة عرب هذا الطريق زهاء 20 
ساعة وعادة ما يُغلق عند اندالع اشتباكات عىل جبهة بيحان، أما الطريق الثاين فيمر عرب منطقة صحراوية نائية يف 

اجلوف وشمال مأرب ويفتقر إىل أي نوع من أنواع اخلدمات.

تابعة  قوات  تديرها  ومأرب  صنعاء  بني  الرابطة  الطرق  طول  عىل  الواقعة  التفتيش  نقاط  أن  اىل  اإلشارة  تجدر 
للحوثيني، إضافة إىل قوات موالية للحكومة وجنود قبليني.

الطرق الثانوية: رحالت أطول وافتقار ألماكن االسرتاحة والمرافق العامة 

يعاين جميع المسافرين برًا داخل اليمن من نقص كبري يف اخلدمات األساسية عىل الطرق، كالمراحيض العمومية 
البقالة والمطاعم، علًما أن مستوى وفرة  النظيفة أو الصاحلة اللستخدام، ومحطات الوقود المفتوحة، ومحالت 
وجودة هذه اخلدمات يختلف بحسب الطريق المستخدم. توقفت العديد من محطات الوقود القديمة عن العمل 
عىل  المجيبني  من   89% أشار  السوداء.  السوق  إىل  مبيعاته  وتحّول  الوقود  إمدادات  يف  المتكرر  النقص  بسبب 
وتوزع  قلة  إىل   35% نّوه  أخرى،  العمومية. من جهة  المراحيض  نظافة  -إىل سوء  ونساء  -رجال  العام  االستبيان 
اخلدمات األساسية والمرافق عىل طول الطرق الثانوية، بينما وصفها %57 بالمقبولة. اعترب أقل من %8 أن اخلدمات 
من   3% رأى  فقد  الحتياجاتهم،  المتاحة  والمرافق  األساسية  اخلدمات  تلبية  بمدى  يتعلق  وفيما  جيدة.  المتوفرة 

المجيبني عىل االستبيان أن اجلودة منخفضة، واعتربها %58 مقبولة ومتوسطة، بينما اعتربها %3 جيدة.

إىل  احتياًجا  األكرث  الفئة  كونهن  اعتيادي  غري  بشكل  برًا  المتنقالت  المسافرات/  النساء  تتأثر  األحوال،  مجمل  يف 
المراحيض واالسرتاحات والمطاعم ذات الركن المخصص للنساء والعوائل. من بني 24 امرأة شاركن يف االستبيان 
الُمعد خصيًصا للنساء، اعتربت %90 أن اخلدمات والمرافق المتاحة سيئة. من جهة أخرى، ذكر ثلثا المجيبات أنهن 
ال يشعرن باألمان عند استخدام هذه المرافق أو عند االستعانة باخلدمات المتاحة، حيث اعترب %91 منهن أن سفر/ 

تنقل النساء بني المحافظات أصبح شاًقا أكرث يف ظل احلرب الدائرة.
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الثمن الباهظ للحرب عىل قطاع النقل الربي

يُعد قطاع النقل الربي يف اليمن من القطاعات األكرث ترضرًا جراء احلرب اجلارية اليت أسفرت عن انقسام مؤسسات 
الدولة الرئيسية بني صنعاء وعدن تحت سلطتني مركزيتني متنافستني. ومع توقف رصف رواتب موظفي الدولة 
العاملة.  اليد  يف  لزنيف  القطاع  تعرّض  التنمية،  ومشاريع  الطرق  صيانة  لتمويل  المخصصة  المزيانيات  وضعف 
من ناحية أخرى، وجدت الرشكات اخلاصة نفسها يف خضم تحدي للتعامل مع ارتفاع أسعار الديزل والبزنين اليت 
منح  وسياسات  واجلمركية  الرضيبية  بالسياسات  وااللزتام  الوقود،  إمدادات  يف  المتكرر  النقص  بسبب  تفاقمت 
أو  الرشاوى  دفع  عن  فضاًل  المحلية،  والسلطات  المركزية  السلطات  ِقبل  من  المفروضة  المتضاربة  الرتاخيص 
الرسوم التعسفية عند نقاط التفتيش التابعة للجماعات المسلحة.]41] كما تُعد الساعات اإلضافية اليت يستغرقها 
المسافرون/ المتنقلون المضطرين لسلوك طرق فرعية طويلة بني عدن وصنعاء واحلديدة ومأرب والبيضاء وذمار 
عاماًل آخر يُسهم يف ارتفاع تكاليف النقل. باتت بعض الرحالت المتجهة من المرائف البحرية الرئيسية يف البالد إىل 
صنعاء تستغرق حاليًا أكرث من خمسة أيام، بعد أن كانت تستغرق يوًما أو يومني يف فرتة ما قبل احلرب. مثاًل يف عام 
2013، كان التاجر يستأجر شاحنة مع سائق لنقل حاوية بضائع بطول 40 قدًما من عدن إىل صنعاء بتكلفة تبلغ 
نحو 350 ألف ريال يمين، يشمل هذا السعر تكلفة الوقود وجميع الرسوم المفروضة يف النقاط اجلمركية الرسمية 
ومحطات وزن الشاحنات أو حاويات البضائع، أما اليوم، أصبح التاجر يتكبد نحو 4-3 ماليني ريال يمين لنقل احلاوية 
إىل جانب  بني عدن وصنعاء،  المفتوحة  الطرق  الوقود، وطول مسافة  تكاليف  ارتفاع  بسبب  المسافة  نفس  عىل 
اضطرار السائقني دفع رسوم رسمية وغري رسمية إضافية عند نقاط التفتيش التابعة لعدد من اجلماعات المسلحة 

عىل طول الطريق.]42]

أدى إغالق العديد من المنافذ اجلوية والبحرية والربية إىل زيادة العبء عىل قطاع النقل الربي. يوجد مطاران عامالن 
فقط يف اليمن من أصل 19 مطارًا]43] )أحدهما يف العاصمة المؤقتة عدن واآلخر يف سيئون بحرضموت( يُسرّي من 
خاللهما الرحالت المدنية. أُعيد فتح مطار صنعاء لعدد محدود من الرحالت األسبوعية من وإىل عّمان والقاهرة 
كجزء من الهدنة اليت رعتها األمم المتحدة ودخلت حزي التنفيذ يف أبريل/ نيسان 2022، علًما أن الرحالت من وإىل 
القاهرة توقفت بعد تسيري أول رحلتني يف 1 يونيو / حزيران.]44] ظل مطار صنعاء مفتوًحا للرحالت المدنية حىت بعد 
انتهاء رسيان الهدنة أوائل أكتوبر/ترشين األول، وإن كان يستوعب عدًدا محدوًدا من الرحالت والمسافرين فضاًل 

عن فرض قيود سفر مماثلة لليت يواجهها سائقو المركبات عىل الطرق الربية.

جزيئ.  أو  كيُل  بشكل  سواء  ميناًء(   17 اإلجمايل  عددها  )البالغ  البالد  يف  البحرية  الموائن  معظم  يف  العمل  أُوقف 
الموائن الرئيسية العاملة هي ميناء عدن، وميناء المكال يف حرضموت، وميناء نشطون يف المهرة، وميناء احلديدة 
الذي تخضع احلركة فيه لرقابة وتفتيش األمم المتحدة يف إطار تنفيذ قرار حظر توريد األسلحة المفروض من ِقبل 
2015.]45] أدت هذه القيود المفروضة عىل احلركة إىل تقويض أنشطة نقل  أبريل/نيسان  مجلس األمن الدويل يف 

البضائع مما ساهم يف ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية.

]41] وفيق صاحل ، “اقتصاد متعدد األذرع.. تحقيق خاص لـ”المصدر أونالين” يكشف حجم اإليرادات الهائلة اليت تنهبها مليشيا احلويث من اليمنيني”، المصدر أونالين، 9 مارس/ آذار 2022، 

رق يف اليمن القضايا احلرجة والسياسات ذات األولوية«، مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية/  https://almasdaronline.com/articles/247870 نبيل الطريي، »قطاع النقل الرّبي والطُّ

رشكة ديب روت اللستشارات/ ومركـز البحـوث التطبيقيـة بالشـراكة مـع الشـرق )CARPO(، ورقة بيضاء أُعدت يف إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، مارس/ آذار 2022، ص 9-11، 

https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No11_Ar-1.pdf

]42] “المعوقات الداخلية واخلارجية لنقل السلع إىل اليمن: األسباب واحللول”، المنتدى االقتصادي اليمين -مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي، 2022، ص 6، ورقة غري منشورة.

https://3rabica.org/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1 )43] قائمة مطارات اليمن، موقع أرابيكا )الموسوعة العربية[

%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

]44] “مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدويل إىل القاهرة”، موقع وكالة األنباء اليمنية )سبأ( ، 1 يونيو/ حزيران https://www.saba.ye/ar/news3189140.htm ،2022 - “وصول 

https://www.saba.ye/ar/news3189211.htm ،2022 145 راكبًا إىل مطار صنعاء الدويل من القاهرة”، موقع وكالة األنباء اليمنية )سبأ( ، 1 يونيو/ حزيران

]45] عن آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش يف اليمن )UNVIM(، الموقع الرسمي آللية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش يف اليمن، تم دخول الموقع اإللكرتوين يف 25 أغسطس/ آب 

https://www.vimye.org/about ،2022

https://almasdaronline.com/articles/247870
https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No11_Ar-1.pdf
https://3rabica.org/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://3rabica.org/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.saba.ye/ar/news3189140.htm
https://www.saba.ye/ar/news3189211.htm
https://www.vimye.org/about
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الوديعة  يبَق مفتوًحا منها سوى منفذ  فلم  بدول مجاورة،]46]  اليمن  تربط  اليت  الستة  الربية  للمنافذ  بالنسبة  أما 
احلدودي مع السعودية ومنفذي شحن ورصفيت احلدوديني مع ُعمان.

اخلالصة 

اجلبهات  قرب  سيما  -ال  احلرب  فرتة  خالل  اليمن  داخل  برًا  التنقل  بالسفر/  المرتبطة  والمخاطر  التحديات  تسببت 
يواجه  اليمنيني.  كبري من  أرواح عدد  فادحة حصدت معها  وقوع خسائر  -يف  البالد  الغريب من  الثلث  الواقعة يف 
السكان اليمنيون مخاطر عديدة عند السفر/ التنقل عرب شبكة الطرق المحدودة المفتوحة، بما يف ذلك خطر الوقوع 
عىل خطوط نار المعارك القتالية وخطر انفجار األلغام األرضية والعبوات الناسفة. تكرث احلوادث عىل الطرق البديلة 
المنعزلة وغري المعبدة اليت يضطر المسافرون/المتنقلون لسلوكها نتيجة إغالق الطرق الرئيسية، فضاًل عن خطر 
السيول واالنهيارات األرضية اليت قد تودي بحياة األفراد أو توقع إصابات تستدعي رعاية طبية عاجلة قد ال تكون 
الطرق  التفتيش عىل جوانب  نقاط  من  مئات  المتناحرة  المسلحة  اجلماعات  نصبت  األماكن.  تلك  مثل  متاحة يف 
لمراقبة حركة السيارات والرتبّح منها. وغالبًا ما يُستهدف الصحفيون والنشطاء والمنتمون ألحزاب سياسية معارضة 
إىل جانب القادمني من مناطق معينة عند نقاط التفتيش هذه حيث يُخضعون للتفتيش التعسفي واالستجواب 

وحىت االحتجاز. 

وعناء  مالية  أعباًء  يتكبدن  الرب، حيث  عرب  تنقلهن  أثناء سفرهن/  نوعها ومشددة  من  فريدة  قيوًدا  النساء  تواجه 
إجراءات بريوقراطية معقدة الستيفاء رشوط سياسة الَمْحرَم اليت يفرضها احلوثيون، منها احلصول عىل إذن يسمح 
أكتوبر/ترشين  أواخر  أفادت نساء يف  التابعة للحوثيني دون مرافقة ذكر.  التفتيش األمنية  بالمرور عرب نقاط  لهن 
التصاريح االلزمة للسفر بمفردهن،  التفتيش رغم حصولهن عىل جميع  المايض عن منعهن من عبور نقاط  األول 

حيث اشرتطت سلطات احلوثيني وجود َمْحرَم لمرافقتهن. 

هناك صلة وثيقة بني الظروف االقتصادية واإلنسانية وحالة الطرق، من هذا المنطلق يمكن أن تساعد أي تحسينات 
تُجرى عىل الطرق يف تخفيف معاناة السكان من األعباء االقتصادية واإلنسانية اليت تثقل كاهلهم، إال أن تخفيف 
القيود المفروضة عىل حركة السفر/ التنقل عرب الطرق الربية قد ال يخلو من تداعيات عسكرية وسياسية كبرية، 
مما قد يحفز رد فعل معاكس من األطراف المتحاربة. يف جميع األحوال، من المهم استكشاف هذه اجلوانب كوسيلة 
محتملة للدخول يف مفاوضات، نظرًا أللهمية المحورية اليت يشكلها رفع هذه القيود بالنسبة للعديد من أصحاب 

المصلحة المعنيني. 

لم تُوِل اجلهات الفاعلة المحلية واخلارجية اهتماًما كافيًا بمعظم التعقيدات والتحديات والمخاطر اليت فرضتها احلرب 
عىل حركة السفر/ التنقل عرب الرب، من عمد هذا الموجز السياسايت عىل تسليط الضوء عليها. يُعزى ذلك إىل ندرة 
البحوث المتناولة هذا الموضوع، حيث تعد المعلومات الواردة يف العديد من المنشورات المتاحة قديمة وسطحية 
نوًعا ما وال يتعاطى محتواها مع المسألة بالعمق الذي تستحقه. تُعترب اجلهود المبذولة يف إطار الهدنة المنتهية 
صالحيتها مؤخرًا لتخفيف المعاناة المرتبطة بإغالق الطرق الرئيسية يف العديد من المحافظات، أول محاولة من 
ِقبل اجلهات الفاعلة الدولية إلعطاء أولوية للمسألة بعد أكرث من ثماِن سنوات من احلرب. رغم هذا، ظلت مسألة فتح 
الطرق العنرص الوحيد يف اتفاق الهدنة الذي لم يُنفذ. من هذا المنطلق، يتعنّي تركزي االهتمام الكايف وتسخري الموارد 
لمعاجلة التحديات والتعقيدات المرتبطة بالسفر/التنقل عرب الرب يف زمن احلرب لما سيمثله ذلك من خطوة إيجابية 
يمكن أن تساهم يف تخفيف المعاناة المستمرة اليت تراكمت عىل كاهل مواطنني تحملوا أوزار احلرب عىل طرق اليمن.

]46] توجد أربعة منافذ برية عىل طول احلدود السعودية: منفذ الوديعة يف محافظة حرضموت، منفذ َحرَض يف محافظة حجة، منفذا البقع وعلب يف محافظة صعدة. كما يوجد منفذان 

حدوديان عىل احلدود مع عمان هما: منفذا شحن ورصفيت يف محافظة المهرة.



www.sanaacenter.org

كييس كومبس هو باحث يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية. يعمل كومبس أيًضا 
 2012 عامي  بني  إقامته  مقر  اليمن،  عن  معّمقة  تقارير  يقدم  حيث  مستقل  كصحفي 
و2015. قبل انتقاله إىل اليمن، كان يغطي عمل مجلس األمن التابع أللمم المتحدة بشأن 
االنتفاضات السياسية العربية من مقر األمم المتحدة يف نيويورك. كومبس حاصل عىل 

بكالوريوس يف اللغة اإلنجلزيية واألنرثوبولوجيا وماجستري يف العالقات الدولية.

صالح عيل صالح هو باحث وكاتب يف مركز صنعاء، ترتكز أبحاثه عن العالقات واالرتباطات 
بني األطراف المحلية وأثرها عىل احلالة السياسية يف اليمن. قبل انضمامه لمركز صنعاء، 
عمل كمدير عام لقطاع الرقابة والتفتيش الفين يف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 
العام وله العديد من المشاركات يف الفعاليات السياسية  أنه ناشط مهتم بالشأن  كما 
والمدنية، كما كان له تجربة يف حل وتسوية عدد من الزناعات المحلية وجهود الوساطة 

إللفراج عن مجموعة من سجناء الرأي والناشطني المدنيني والسياسيني.
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