
عامــن علــى األقــل بــدأت األصــوات املُســتنكرة واملُســتهجنة ملــا منُذ 
يُعانيــه اليمنيــون تتعالــى بشــكٍل واضــح، ولكــن دون أي جتــاوب أو 
ــه الصراعــات مــن دمــار  أثــر ملمــوس يُغيــر مــن الواقــع األليــم، ومــا خلَّفتُ
ــى  علــى ُمختلــف األصعــدة، ومنهــا احلالــة النفســيَّة لليمنيــن أنفســهم حتَّ
ِبتنــا نســمُع عــن جرائم لــم نكــن نســمُع عنهــا مــن قبــل، يف تاريــخ املُجتمــع 
ــة مــع غيــاب أي أمــل يف انفــراج األزمــة ومــع اخلطــاب  اليمنــي، وخاصَّ
ــة عــن أســوء أزمــة إنســانيَّة يف  اإلعالمــي احمللــي، والتصريحــات الدوليَّ

التاريــخ احلديــث!
واملؤلــم هــو اتــكال اليمنيــون بشــكل عــام علــى بعضهــم وعلــى اجملتمــع 
الدولــي؛ حلــل ازماتهــم بــدلًا مــن أن يبــادرون بأنفســهم ملواجهــة هــذا 
الواقــع املريــر مُببــادرات اجتماعيَّــة وتســويات سياســيَّة، ســواًء علــى صعيــد 
ــة أو علــى صعيــد النُخبــة  ــة والسياســيَّة والتنظيميَّ قياداتهــم االجتماعيَّ
ــة، مــع وجــود منــاذج  ــة الفرديَّ ــادرات االجتماعيَّ ــى املب واملؤسســات، أو حتَّ
ــادرات وجهــود حثيثــة ال ميكــن إغفالهــا ولكــن تأثيرهــا ضعيــف؛ ألنهــا  ملُب
قليلــة ومحدودة وتركــز علــى الدعــم اإلنســاني والغذائــي، بينمــا مــن األولــى 
ــم وتشــجيعهم  ــن يف النهــوض إلعمــار بالدهــم وتنميته ــاعد اليمني أن نُس
علــى املبــادرات االجتماعيــة التــي تُعــزز دورهــم يف االرتقــاء بحياتهــم بــدلًا 
مــن االقتصــار علــى توزيــع رغيــف العيش بينمــا أعــداد النازحــن والفقــراء 
ــة مــن ســيئ إلــى أســوأ واخلدمــات واملرافــق  يف اتســاع، واألحــوال الصحيَّ

العامــة تــكاُد تســتمر يف أداء أبســط ُمســتويات خدماتهــا.  
والبــد مــن نهايــة للصــراع واملعانــاة عاجــلًا أو آجــلًا. وعنــد حــدوث ذلــك 
تبــدأ اجلهــود واألنشــطة املُهتمــة بإعــادة عجلــة احليــاة الطبيعيــة إلــى 

مكانهــا ورمبــا أفضــل ممــا كانــت عليــه مــن قبــل 
ــة منهــا أو االقتصاديــة  ــة اخلدميَّ  وسيشــكل إعــادة إعمــار البُنــى التحتيَّ
والدراســات  احلديثــة  اإلداريــة  األســاليب  األصعب، وتظــل  التحــدي 
واملعلومات، ُعنصــًرا أساســّيًا وفاعــلًا يف جنــاح هــذه اجلهــود وحتقيقهــا 

بأقل التكاليــف ســواء يف املــال أو الوقــت.
 ومــن ُهنــا تأتــي محوريَّــة التشــخيص الدقيــق والعلمــي املبنــي علــى 
ــة مــن الواقــع، لتحديــد وتصنيــف وترتيــب األُولويــات  املعلومــة احلقيقيَّ

ألنشطة إعادة اإلعمار   
البديلــة  املســارات  يؤمُن مركــز  املنطلــق  هــذا  ومــن 
لالستشــارات )ATC(، أن تكــون دراســات جميــع البدائــل املُتاحــة الختيــار 
ــت فكــرة  ــا أت ــات املُتاحــة. ومــن هن األفضــل واألنســب للظــروف واإلمكان
بــكادر  واملعلومــات )YIC(، وزوده  للدراســات  اليمنــي  تأسيســه للمركز 
ــة مشــهوٌد لهــا؛ ليقــوم بدراســة  أكادميي ِمهنــي ُمتميــز ذو خبــرة تراكميَّ
ــكل خارطــة  ــن أن يُش ــا مُيك ــد م ــة وحتدي احلــاالت اإلنســانية واالجتماعي
طريــق للتخفيــف مــن نتائــج الصــراع ورفــع املعانــاة. ولــن يكــون املركــز يف 
منــأى عــن اجلهــات الفاعلــة الرســمية واجملتمــع الدولــي الــذي يرغــب يف 

ممارســة األنشــطة التــي تصــب يف هــذا االجتــاه..
ويعتمــد مركزنــا )YIC( ونشــاطنا االستشــاري علــى أهــم مصــادر 
ــة ســواء التحليليــة أو مقترحــات ونصائــح  املعلومــة الصحيحــة والعلميَّ
التــي يعتمــد  مبســتوى عالــي مــن االحتــراف والشــفافيَّة واملصداقيــة، 
عليهــا وميكــن أن تُشــكل أســاس قــوي وموثــر لطبيعــة الشــراكة التــي نســعى 
ــات،  ــر اخلدم ــة وتوفي ــن يف مجــال التنمي ــف الفاعل ــع مختل لتأسيســها م
ومــن ثــم رفــع الكفــاءة للعنصــر البشــري، وحتســن إنتاجيتــه وفاعليتــه 
حيــث والعنصــر البشــري اليمنــي يشــكل أحــد أهــم ركائــز النجــاح ألي 

برامــج طموحــة إلعــادة التنميــة واألعمــار.  
وعلــى الصعيــد اإلعالمــي ســعينا إلى انتهــاج خــط جديــد هــو األول 
ــة وهــو بــث روح األمــل يف اجملتمــع اليمنــي،  مــن نوعــه يف الصحافــة اليمنيَّ
وتوعيتهــم مبــا  بأنُفســهم  أنفســهم  عــن  التعبيــر  مــن  اليمنــن  ومتكــن 
خــالل  مــن  ــة،  املُجتمعيَّ املبــادرات  يف  لالنخــراط  يحدث، وتشــجيعهم 
بالتوعيــة  وبدأنــا  ُمحايــدة مســتقلة.  مهنيــة  إعــالم  لوســائل  التأســيس 
 YIC والتدريــب أولًا لكوادرنــا وإعالمينــا وحلقــات يف ُمختلــف مكاتــب

ــة. اليمنيَّ باحمُلافظــات 
 واليــوم نضــع بــن أيديكــم أول إصــدارت ملركزنــا، وهــي صحيفــة تطــل 
عليكــم ومنكــم كل أُســبوعن تتنــاول أبــرز القضايــا التــي متــس حيــاة 
اليمنيــن يف ربــوع اليمــن، مبصداقيــة وتــوازن واحصــاءات، ونقــاش عميــق 
ــة، وحُتفــز ُمشــاركة كل فئــات املُجتمــع يف التنميــة  ة وواقعيَّ ومعاجلــات جــادَّ
واإلعمــار، وندشــن صحيفتنــا بتنــاول ملــف النازحــن الــذي يصــل عددهــم 
الــى مايقــارب االربعــة ماليــن نــازح ونتمنــى ان يكون الزمــالء يف الصحيفة 
اعطــوا امللــف حقــه مــن مختلــف الزوايــا ويف مختلــف احملافظــات يف ظــل 

الوضــع االقتصــادي والسياســي الصعــب الــذي متــر بــه اليمــن .   

ليكن 
مستقبل 

اليمن 
مشرقا 

النازحون.. يقهرون املعاناة باالبتكار واألمل
النازحون يف اليمنالنازحون يف اليمن

أربعة مليون نازح يف اليمن يبحثون عن احلياة
ـة لبـث األمل يف اجملتمـع اليمني  ة وإصداراته  اإلعالميَّ “ YIC ” يدشن أنشطته البحثيَّ
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توزع توزع 
مجانًامجانًا

أكثر من أربعة مليون نازح 
ينتشرون يف اغلب محافظات اليمن

الهجرة الدولية تقدم 
مساعدات لـ 192 الف نازح ميني 

موقًعا للنزوح يف اليمن موقًعا للنزوح يف اليمن وخطة وخطة 
طوارئ حلماية النازحنيطوارئ حلماية النازحني 521521

»صوت األمل«:
اجلهــات  عــن  صــادرة  تقاريــر  ذكــرت 
الّرســمية يف اليمــن واملنظمــات األمميــة عــن 
وجــود أربعــة ماليــن نــازح جــراء الصــراع، 
ســنوات،  ســت  منــذ  البــالد  تشــهده  الــذي 
يعيــش  التــي  مــأرب،  محافظــة  يف  أغلبهــم 
فيهــا مــا يقــارب مــن 3 ماليــن نــازح، وفقــاً 

للهجــرة. الدوليــة  للمنظمــة 
أمانــة  يف  النازحــن  عــدد  بلــغ  فيمــا 
 531580 و  أســرة،   75940 العاصمــة 
فــرًدا، ويف محافظــة صنعــاء 24243 أســرة 
و169701 فــرًدا، وفقــاً لإلحصائيــات الصادرة 
مــن اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلنســانية يف 

صنعــاء.
ويف محافظــة عــدن، بلــغ عــدد النازحــن 
13500 أســرة نازحــة ، بحســب تقريــر صــادر 
مخّيمــات  إلدارة  التنفيذيــة  الوحــدة  عــن 
النازحــن يف عــدن. فيمــا بلــغ عــدد النازحــن 
يف محافظــة تعــز40 ألــف أســرة نازحــة يف 
ــره مســؤول  ــا ذك ــة«، بحســب م ــة »الترب منطق
أُســام  النازحــن،  مخيمــات  إدارة  وحــدة 

عــدد  بلــغ  إب،  محافظــة  ويف  املشــرقي. 
النازحــن 32 الفــاً و237 أســرة نازحــة، وفقــاً 
الشــؤون  مجلــس  عــن  إلحصائيــات صــادرة 

صنعــاء.   يف  اإلنســانية 
 »10،500« يعيــش  حلــج،  محافظــة  ويف 
ــى أبســط  ــاً ســّيئة، ويفتقــرون إل ــازح، ظروف ن
اخلدمــات، ويأملــون مــن الســلطات احملليــة 
أكبــر  بدعــم  تقــوم  أن  الداعمــة  واملنظمــات 

القطاعــن. لهذيــن 
 فيمــا حتّولــت مناطــق كثيــرة مــن قــرى ووديــان 
محافظــة أبــن إلــى ملجــأ لـــ مــا يقــارب 7000 آالف 

نــازح ممــن فــروا مــن مناطقهــم بســبب الصــراع. 
مــن  العشــرات  تعيــش  الضالــع،  محافظــة  ويف 
األســر النازحــة يف مخيــم »عســقة« داخــل 20 خيمــة 
أساســية، و29 خيمــة مُمزقــة جــراء الريــاح واألمطــار، 
وفقــاً للوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــن.
ووفقــاً لــأمم املتحــدة، مــا تــزال اليمــن أســوأ أزمــة 
إنســانية حــول العالــم، حيــث يحتــاج أكثــر من 80 ٪ من 
الســكان إلــى شــكل مــن أشــكال املســاعدة، ويواجــه 20 
مليــون شــخص منهــم إنعــدام األمــن الغذائــي ويحتــاج 

14 مليونــاً إلــى تدخــل إنســاني عاجــل.

خاص:  صوت األمل
للهجــرة  ــة  الدوليَّ املنظمــة  أعلنــت 
اعتزامهــا تقــدمي مســاعدات منقــذة للحيــاة، 

اليمــن. يف  نــازح  ألــف   192 لـــ 
املُتحدثــة  هيــدون«،  »أوليفيــا  وقالــت 
باســم املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف اليمــن يف 
تصريــح خــاص لــ«صــوت األمــل« إن املنظمــة 
وإدارتهــا  النــزوح  مواقــع  تنســيق  ســتوّفر 
ــة  ــول مــأوى آمن وصيانتهــا، كمــا ســتوفر حل
امليــاه  إلــى  الوصــول  ــة  وإمكانيَّ وكرميــة، 
الصــرف  وخدمــات  واملُســتدامة  اآلمنــة 
ــة  الصحيَّ والرعايــة  والنظافــة،  الصحــي 
ــة والثانويــة املُنقــذة للحيــاة، مبــا يف  األوليَّ
النفســي  والدعــم  ــة  العقليَّ الصحــة  ذلــك 
احلمايــة.  خدمــات  وكذلــك  واالجتماعــي 
وأكــدت »هيــدون« أن مكتــب املســاعدة 
ســاهم  الدوليــة  للتنميــة  اإلنســانية 
مببلــغ.18،000،000دوالر أمريكــي لتمويــل 
يف  ســينتهي  شــهًرا،   12 ملــدة  املشــروع 
املنظمــة  أن  إلــى  ُمشــيرة   ،2021 صيــف 
القطاعــات  متعــددة  ُمســاعدات  ســتقدم 

ــازح،  ــر مــن 192،500 ن ــاة، ألكث منقــذة للحي
وللمجتمعــات املتأثــرة بالصــراع يف جميــع 

املشــروع. هــذا  إطــار  يف  اليمــن،  أنحــاء 
واضافــت: »املشــروع يســتهدف النازحــن 
ــة التــي تســتضيفهم يف  واجملتمعــات احملليَّ
واجلــوف،  مــأرب،  اليمــن:  مناطــق  جميــع 
وأبــن،  وعــدن،  وإب،  وشــبوة،  وتعــز، 
وحضرمــوت، وصنعــاء، وحلــج. منوهــًة إلــى 
أن املُنظمــة توفــر خدمــات تنســيق مواقــع 
يتحّســن  حتــى  الصيانــة  ودعــم  النــزوح، 
النازحــن،  حليــاة  الشــامل  املعيشــي  الوضــع 
إضافــة إلــى تقــدمي املســاعدة اإلنســانية للمجتمعات 

النازحــن.  الســكان  تســتضيف  التــي  ــة  احملليَّ
امليــاه  توفــر خدمــات  املنظمــة  أن  إلــى  ولفــت 
ــة واخلدمــات  والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيَّ
ــة للمجتمعــات النازحــة، وكالهمــا ضــروري  الصحيَّ
مــن حيــث الوقايــة مــن فيــروس »كورونــا« املســتجد، 
دعــم  خدمــات  إلــى  باإلضافــة  لــه.  واالســتجابة 
املــأوى؛ ملُســاعدة األُســر علــى احلصــول علــى مــكان 
املُســتلزمات  املُنظمــة  وتــوزع  والنــوم،  للبقــاء  آمــن 
ــة األساســية؛ ملســاعدة هــذه األُســر للبقــاء  املنزليَّ

ــاة.  ــد احلي ــى قي عل

عبدالوهاب العاقل
YIC النائب األول لــ

 %  % 4040 -%  -% 3030
من النازحات يف من النازحات يف 

حجة يعانني من حجة يعانني من 
ة  ة االضطرابات النفسيَّ االضطرابات النفسيَّ

بسبب ظروف النزوح بسبب ظروف النزوح 
والصراع والصراع 

األطفال النازحون بني األطفال النازحون بني 
التعليم والعملالتعليم والعمل

700700 ألف نازح يف  ألف نازح يف 
صنعاء وجهود صنعاء وجهود 

ة  ة ُمجتمعيَّ ُمجتمعيَّ
إلغاثتهم إلغاثتهم 

نازحو عدن.. رغم نازحو عدن.. رغم 
األلم يبقى األملاأللم يبقى األمل

نازحو مأرب بني نازحو مأرب بني 
مطرقة اخلوف مطرقة اخلوف 

وسندان »كورونا«وسندان »كورونا«
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“صوت األمل”
 رجاء مكرد - حنني أحمد 

يف  عملكــم  طبيعــة  مــا  بدايــًة   
ــذي  ــدور ال ــا ال ــة، وم ــدة التنفيذي الوح

للنازحــني؟   تقدمونــه 
النازحــن  ملُخيــم  التنفيذيــة  الوحــدة   -
وتقــدمي  اإلنســاني،  العمــل  بتنســيق  معنيــة 
واجملتمــع  والعائديــن  للنازحــن  اخلدمــات 
وحتديــد  بالنــزوح،  واملتأخريــن  املضيــف 
االحتياجــات والرفــع بهــا ومتابعــة املنظمــات 
لتغطيــة االحتياجــات، كمــا أن لهــا دوًرا يف 
تنســيق العمــل اإلنســاني داخــل اخمليمــات، 
إضافــة إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات للنازحــن 
لــدى  ومتابعتهــا  احتياجاتهــم  وحتديــد 

ــة.  الدوليَّ املنظمــات 
 إن تنســيق هــذا العمــل أدى إلــى حتســن 
الوحــدة  تديــر  إذ  عــام،  بشــكل  املُخيمــات 
للنــزوح،  وموقًعــا  مخيًمــا   521 التنفيذيــة 
ــن  ــة ال تشــمل النازحــن الذي هــذه اإلحصائي

منــازل.  داخــل  يعيشــون 
واملســاندة  الداعمــة  اجلهــات  مــا   

للنازحــني؟  
التــي  املنظمــات  مــن  كثيــر  توجــد   -
ــة  املفوضيَّ منهــا:  للنازحــن،  الدعــم  تُقــدم 
الصحــة  ومنظمــة  لالجئــن،  الســامية 
كثيــًرا  قدمــت  التــي  واليونيســيف،  ــة  العامليَّ
مــن اخلدمــات، أيًضــا برنامــج الغــذاء العاملــي 
ــة، مثــل:  ــة غيــر احلكوميَّ واملنظمــات الدوليَّ
“إنترســوس”،  ومنظمــة  “كيــر”  منظمــة 
وجلنــة اإلنقــاذ الدوليــة والصليــب األحمــر. 
ــة  ــا أزم ــة أغلبه ــة اليمني ــة أن األزم وحقيق

نازحــن أو عائديــن أو ُمجتمــع ُمضيــف. 
ومــا  النازحــني..  كــم يبلــغ عــدد   

فيهــا؟   يقطنــون  التــي  املناطــق  هــي 
ثالثــة  يقــارب  اآلن  النازحــن  عــدد   -
ــى  ــازح يتوّزعــون عل ــف ن ــن وســتمائة أل مالي
كافــة احملافظــات، باإلضافــة إلــى 521 موقًعــا 
املنــازل، ولــدى  النازحــن يف  للنــزوح  غيــر 

املضيــف.   اجملتمــع 
  مــا اخلدمــات التــي ُتقــدم للنازحني 

يف اجملال اإلنســاني والتنموي؟  
التــي  اخلدمــات  مــن  العديــد  هنــاك   -
تقــدم للنازحــن كتوفيــر: اخليــام والفــراش 
باإلضافــة  املطبــخ،  وأدوات  والبطانيــات 
ــة،  الصحيَّ واخلدمــات  الغــذاء  ســلة  إلــى 
وخدمــات توفيــر الوثائــق الرســميَّة للنازحــن 
ــك اخلدمــات ال تفــي  ــم، لكــن تل ودعــم التعلي

طارئــة.   أنهــا  كمــا  الكاملــة،  باالحتياجــات 
أمــا مــن ناحيــة اجلانــب التنموي، لأســف، 
منــذ ســت ســنوات نعمــل وفــق خطــة طــوارئ  
ولــم ننتقــل مــن خطــة الطــوارئ إلــى خطــة 
اإلنعــاش، لذلــك كافــة األعمــال التــي تقّدمهــا 
األعمــال  يف  تتلخــص  التنفيذيــة  الوحــدة 
املنقذة للحياة، والتي ال تتســم باالســتمرارية، 
ــك نحــن  ــر  لذل وليســت ملموســة بشــكل كبي
دمــج  إلــى  القادمــة،  الفتــرة  يف  سنســعى 
العمــل التنمــوي بالعمــل اإلنســاني ملســاعدة 

النازحــن يف االعتمــاد علــى أنفســهم. 
التــي  واملعّوقــات  املشــاكل  مــا    

؟   جهكــم ا تو
- هنــاك العديــد مــن املشــاكل والصعوبــات 
التــي تُعرقــل ســير العمــل أبرزهــا: تداخــل 
املهــام والصالحيــات، وتدخــل بعــض اجلهــات 
باإلضافــة  التنفيذيــة،  الوحــدة  أعمــال  يف 
إلــى املُعّوقــات املاديَّــة التــي حُتــد مــن ســير 
العمــل، وكــذا الصعوبــات والتحّديــات التــي 
ــب الرســمي، وهــذا  تواجــه العمــل مــن اجلان
لتهــّرب  فرصــًة  ويشــكل  عائقــاً،  يشــّكل 
ــة واملنظمــات بشــكل عــام  املنظمــات الدوليَّ
مــن القيــام بعملهــا، وال يتــم العمــل والرقابــة 
بالشــكل املطلــوب. وكذلــك مشــاكل األراضــي 
والتهديــدات باإلخــالء، حيــث إن النازحــن يف 
الســابق، كانــوا يقيمــون يف مناطــق عشــوائية 
ويقــوم  املالــك  يأتــي  ثــم  تخطيــط،  دون 
ومشــكلة  عائقــاً  يشــكل  وهــذا  بطردهــم، 

كبيــرة.  
  كيــف يتــم التنســيق بينكــم وبــني 

املنظمــات الداعمــة؟  
ــة،  ــات الداعم ــن املنظم ــم التنســيق ب - يت
حيــث  مــن  النازحــن،  بدعــم  تقــوم  التــي 
ــد االحتياجــات والتواصــل مــع موفــري  حتدي
اخلدمــات للنازحــن، ويكــون دور املنظمــات 

االحتياجــات  تلــك  بتوفيــر  تقــوم  أن  يف 
للنازحــن.  

يتــم  التــي  احللــول  عــن  مــاذا    
اتخاذهــا ملعاجلــة املشــاكل يف اخمليمــات؟  
- النازحــون يف اخمليمــات أطــراف متعــددة 
هنــاك  بالتأكيــد  االجتماعــي،  النســيج  مــن 
خالفــات ومشــاكل حتــدث بينهــم، وبدورنــا 
اخلالفــات،  وحــل  دمجهــم  مبحاولــة  نقــوم 
ــة أو اجلهــات  ــا نلجــأ لأجهــزة األمنيَّ وأحياًن
املُختصــة، أحياًنــا تظهــر مشــاكل مــع اجملتمــع 
يف   األفــراد  بعــض  أن  خصوًصــا  املضيــف، 
الســلطات احملليــة وعقــال احلــارات، يُحــرض 
اجملتمــع املُضيــف بهــدف ابتــزاز املنظمــات، 
وهــذه املشــاكل نحــاول حلهــا بالتعــاون مــع 

الســلطات املعنيــة.  
  هــل لديكــم برامــج توعيــة حــول 
االجتماعــي  الســالم  ثقافــة  نشــر 
والتعايــش الســلمي، تنفــذ يف مخيمــات 

النازحــني؟   
- بالنســبة لوجــود برنامــج حــول الســالم 
االجتماعــي والتعايــش الســلمي، نحــن نعمــل 
اآلن علــى خطــة طــوارئ التوعيــة، تختــص 
مثــل:  اإلنســان،  بحيــاة  مرتبطــة  بأمــور 
واحلمايــة،  الصحيــة  باجلوانــب  التوعيــة 
بهــا منظمــات  تقــوم  توعيــه  أعمــال  هنــاك 
متعــددة، ولدينــا فــرق ميدانيــة لتعزيــز الوعــي 
ــع  ــن النازحــن واجملتم ــش ب ــن أجــل التعاي م
املضيــف، لكــن هــذه البرامــج ال ترتقــي ألن 

تكــون برامــج ســالم.   
لــن  الســلمي  والتعايــش  الســالم  برنامــج 
ينفــذ إلَّا ببرنامــج عــام مــع املنظمــات العاملــة 
ــا نســتطيع أن نخــوض يف  ــذا اجملــال، وهن به
هــذا اجلانــب املهــم، كــون نشــر ثقافــة الســالم 
هــو أحــد العوامــل التــي تعمــل علــى نشــر 
التســامح وجتفيــف منابــع النــزوح، وضمــان 

اســتقرار اجملتمــع.  
خلــق  علــى  تعملــون  كيــف    
بحيــث  النازحــني  بــني  االنســجام 
والعيــش  اآلخــر،  طــرف  كل  يتقبــل 

واحــد؟  كمجتمــع 
- بالنســبة خللــق االنســجام بــن النازحــن 
بالعــادة يتجمــع النازحــون مــن منطقــة معينــة 
يف مخيــم واحــد، يف حــال حصــل خــالف، 
عــن  الُصلــح  عمــل  يتــم  انســجام،  وعــدم 
طريــق عمليــة التوعيــة واشــراكهم يف أعمــال 
مشــتركة يف جلــان مجتمعيــة خاصــة، نختــار 
مــن كل منطقــة مــن هــذه الفئــات، ونشــركهم 
ــى  ــؤدي إل ــف املشــاكل، وي ــل، هــذا يخف بالعم
ــن النازحــن.    ــة مــن االنســجام ب ــق حال خل

قــال مديــر الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــني، جنيــب الســعدي، إن الوحــدة تقــوم بالتعــاون مــع عــدد مــن املنظمــات، 
ــني  ــش ب ــي والتعاي ــك اجملتمع ــز التماس ــة، وتعزي ــب الصحيَّ ــة باجلوان ــوارئ للتوعي ــة ط ــذ خط ــة بتنفي ــرق ميداني ــالل ف ــن خ م

النازحــني وامُلجتمــع املضيــف.
وأكــد الســعدي، يف مقابلــة مــع “ صحيفــة صــوت األمــل” أن نشــر ثقافــة الســالم أحــد العوامــل امِلوريــة ملواجهــة وجتفيــف منابــع 

النــزوح وضمــان االســتقرار بــني أفــراد اجملتمــع اليمنــي.
 وتطّرق السعدي إلى العديد من القضايا التي ُتهم النازحني واحللول التي يتم اتخاذها للحد من آثار املشكلة.
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نازحو مأرب بني مطرقة اخلوف 
وسندان »كورونا«  

“صوت األمل” -  علياء محمد 

ــات  ــى مخيم ــال إل ــى االنتق ــن األســر عل ــد م ــرت العدي ــة أجب ــزوح عالي ــى موجــة ن ــن إل أدى الصــراع يف اليم
ــارب، شــرق اليمــن. ــى محافظــة م ــر مــن النازحــن إل ــة الكثي ــت وجه ــذ ســتة أعــوام، وكان ــزوح من الن

ووفقــا إلحصائيــات صــادرة عــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة، اســتقبلت محافظــة مــأرب مــا يقــارب مــن ثالثــة 
ماليــن نــازح، توزعــوا يف أكثــر مــن 130 مخيًمــا يف الضواحــي الشــمالية واجلنوبيــة للمحافظــة، ومديريــات: 
“مدغــل” و”الــوادي” و”رحبــة’ و”صــرواح” و”رغــوان”. وتصــدرت احملافظــة املرتبــة األولــى يف احتضانهــا عــدًدا 

أكبــر مــن النازحــن.
وقالــت املنظمــة يف بيــان لهــا، إن أعــداد النازحــن يف محافظــة مــأرب، منــذ ينايــر 2020م، وصــل إلــى نحــو 70 

ألــف نــازح،  يعيــش 75 % منهــم يف مخيمــات تفتقــد ملقومــات العيــش واخلدمــات األساســية واملنقــذة للحيــاة”.
تقــول عايــدة القباطــي  نازحــة يف محافظــة مــأرب منــذ ثــالث ســنن: “ الوضــع هنــا يــزداد ســوًءا، يوًمــا 
ــا مســاعدات  ــازل مرتفعــة وال تصلن ــي نواجههــا، فإيجــارات املن ــوم، وغــالء املعيشــة مــن أهــم املشــاكل الت بعــد ي

املنظمــات؛  ألننــا غيــر متواجديــن يف مخيمــات النــزوح”. 
“خيــام متهالكــة ومفتوحــة ال تقينــا مــن البــرد الشــديد”، هكــذا وصــف أحمــد اجمليــدي، أحــد النازحــن منــذ 
ســنتن يف مــأرب، وضعــه ووضــع عــدد مــن النازحــن. ويقــول: “ تأثــرت خيامنــا بســبب االمطــار  وتعرضــت 
للضــرر نتيجــة ارتفــاع منســوب الســد، واجنــراف الســيول، لــم جنــد فــرص عمــل لتكــن مصــدر دخــل لنــا، وتفتقــر 

مخيماتنــا للعديــد مــن اخلدمــات األساســية”.
األمطار والنازحون

شــهدت محافظــة مــأرب، خــالل الفتــرة بــن يوليــو وأغســطس  أمطــاًرا غزيــرة، تســببت بأضــرار واســعة يف 
أجــزاء كبيــرة مــن مخيمــات النازحــن؛ بســبب تدفــق الســيول وارتفــاع منســوب ميــاه الســد يف حادثــة لــم حتــدث 
منــذ إعــادة بنــاء الســد يف عــام 1986، والــذي تبلــغ مســاحته 30 كيلومتــًرا مربًعــا تتســع لـــ 400 مليــون متــر مكعــب 

مــن املــاء.
وألول مــرة يف تاريــخ ســد مــأرب جتــاوز منســوب امليــاه يف الســد ســعته االفتراضيــة، ووصــل إلــى  550 
مليــون متــر مكعــب، وفاضــت امليــاه مــن ممــرات ســد مــأرب باجتــاه وادي عبيــدة، وباجتــاه منطقــة “حديــر جــان” 
شــرًقا، ممــا تســبب يف  أضــرار بالغــة يف مســاحات زراعيــة واســعة وطــال الضــرر العديــد مــن اخمليمــات ومنــازل 

املواطنــون.
وأرجــع عــدد مــن املراقبــن الســبب إلــى مشــاكل وعيــوب هيكليــة يف بنــاء الســد، منهــا عــدم وجــود نظــام ري 

ومشــكلة الترســبات ومشــاكل يف تصريــف امليــاه.
ووفقــا لتقاريــر صــادرة عــن الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــن  تضــررت 3066 أســرة أضــراًرا ُكليَّــة 
و13219 أضــراًرا ُجزئيــة توزعــت علــى عــدد مــن املديريــات، وتنوعــت األضــرار مــا بــن تلــف املــواد الغذائيــة وغيــر 
ــى جانــب أضــرار الصــرف الصحــي يف  ــة، إل ــام وبيــوت طيني ــر املــأوى مــن خي ــة وتدمي ــة واملــواد اإليوائي الغذائي

اخمليمــات، وضيــاع وتلــف بعــض خزانــات امليــاه.
ــا  ــّدر فيه ــث ق ــر مــن هــذه األضــرار  حي ــة غــرب محافظــة مــأرب اجلــزء األكب ــة صــرواح الواقع وكان ملديري
عــدد النازحــن 4871، موزعــن علــى 13 مخيًمــا، ويقيــم النازحــون جتمعــات لهــم يف حــوض الســد، وأبــرز هــذه 

ــال واراك”. ــة الهي ــن والروضــة وذن ــات: “الصواب ــات مخيم التجمع
ويعانــى النازحــون يف هــذه اخمليمــات ظروًفــا معيشــية صعبــة خــالل فتــرة هطــول األمطــار، وتضــررت 1340 

أســرة، وفقــدت 430 أُســرة املــأوى.
وقّدر حجم االحتياج الكلي من املواد الغذائية بــ 1150  لــ 1430 أسرة تلفت موادهم الغذائية. 

بينمــا تضــررت 1023 أســرة بســبب فقدانهــا املــواد اإليوائيــة وغيــر الغذائيــة وقّيمــت الوحــدة التنفيذيــة 
مبحافظــة مــأرب األضــرار واالحتياجــات يف امليــاه واالصحــاح البيئــي حجــم االحتيــاج بــ 750 خزاًنــا و1430صرًفا 

صحّيًــا لـــ 1430 اســرة.
مخاوف من انهيار السد

ــار ســد مــأرب التاريخــي، بســبب األمطــار  ــة انهي ــر مــن النازحــن، حــول احتمالي ــزداد مخــاوف عــدد كبي وت
ــة.  ــذ عقــود طويل ــم يشــهدها اليمــن من ــي ل ــرة الت الغزي

يف الســياق، يقــول عبــد اهلل أحمــد ســالم، مؤســس صفحــة “ســد مــأرب”  واملهتــم بشــؤون الســد: “ ال صحــة 
ملــا ينشــر ويثــار مــن مخــاوف انهيــار الســد، حيــث أكــد لنــا املهنــدس واملســؤول الفنــي الــذي رافــق عمليــة اإلنشــاء 
ا مــن الناحيــة الفنيــة واالســتيعابية؛ ألن جســم الســد مؤمــن  والتشــغيل منــذ اللحظــات االولــى أن الســد آمــن جــّدً

بقاعــدة ردميــة ضخمــة”.
ويؤكــد يف كالمــه ان املشــكلة ال تكمــن يف انفجــار الســد، وإمنــا يف زيــادة حجــم امليــاه اخلارجــة منــه، ألنــه لــم 
يتــم عمــل قنــوات تصريــف امليــاه الفائضــة لتفــادي كميــة امليــاه التــي تزيــد عــن القــدرة االســتيعابية لعبــارة منطقــة 
ل اجمللــس احمللــي جلنــة طــوارئ باإلضافــة إلــى تعــاون  الفلــج، التــي يشــق الســيل طريقــه إليهــا.  وباملقابــل شــكَّ
ــة ومســتقبلية لعمــل مصــدات يف  األهالــي حملاولــة احلفــاظ علــى عبــارة الفلــج، وهنــاك دراســات لعمــل حلــول آنيَّ

مناطــق مــرور الســيول. 
الدور اجملتمعي                                                                                                                                   

حاولــت اجلهــات املســئولة يف احملافظــة احلــد مــن آثــار ارتفــاع منســوب امليــاه يف الســد، خاصــة فيمــا يتعلــق 
مبخيمــات النازحــن، عبــر فتــح البوابــات الرئيســية لتخفيــض منســوب الســد املعتــاد لتــاليف تبعات تدفق الســيول. 
ــازح، يف محافظــة  يقــول اإلعالمــي رشــيد املليكــي “ نحــن يف محافظــة مــأرب نتحــدث عــن ثالثــة ماليــن ن
كانــت تفتقــر ســابًقا لعــدد مــن اخلدمــات األساســية يف شــتى القطاعــات، وشــكلت موجــة النــزوح ضغًطــا كبيــًرا، 
وتضاعفــت معانــاة النازحــن بهطــول األمطــار الغزيــرة وتدفــق الســيول، وســببت خســائر كبيــرة  وأجلــى اجمللــس 
احمللــي عــدد مــن املتضرريــن إلــى الفنــادق ولكــن عندمــا عــادوا لــم يتبــّق لهــم مــن بيوتهــم الطينيــة إلَّا التــراب”.

أعــداد واســعة مــن النازحــن، يف محافظــة مــأرب، يفتقــدون ألبســط مقومــات احليــاة األساســية، ممــا دفــع  
الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــن يف احملافظــة إلــى االســراع بتشــكيل جلنــة طــوارئ مشــتركة وإعــداد 
تقاريــر عاجلــة خاصــة باألضــرار واالحتياجــات بالتعــاون مــع شــركائها يف العمــل اإلنســاني للقيــام بالتدخــالت 
الفوريــة واالســتجابة الطارئــة إلغاثــة املتضرريــن وتغطيــة االحتيــاج يف كافــة القطاعــات وتوحيــد كافــة اجلهــود 
ــاخ، والطقــس املاطــر،  ــة املن ــن، جــراء اســتمرار حال ــة مــن املتضرري والقــدرات املتاحــة ملواجهــة األعــداد احملتمل
ــاه واإلصحــاح  ــة املي ــة املــأوى والصحــة واألمــن الغذائــي وكتل ــى: كتل وخرجــت بعــدد مــن التوصيــات، توزعــت عل
للدخــل  مــدرة”  و”مشــاريع  العمــل  مقابــل  نقــد”  “مشــاريع  عمــل  اقترحــت  التــي  واحلمايــة،  املواقــع  وادارة 

وأنشــطة الدعــم النفســي وتوفيــر الوثائــق الشــخصية.
 يقــول جنيــب الســعدي، رئيــس الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــن: “ يف محافظــة مــأرب نحــن أمــام 
مجتمــع منهــك مــن النازحــن، نتيجــة فقدانهــم االحتياجــات التــي حتفــظ لهــم حقوقهــم وكرامتهــم، ومــا زالــت 
أعــداد النازحــن يف ازديــاد. ونحــن كجهــة مســؤولة عــن النازحــن نقــوم بدورنــا، مــن خــالل تشــكيل فــرق ميدانيــة، 
تقــوم بتحديــد نقــاط التســجيل لتســهيل وصــول املنظمــات وتنســيق األعمــال اإلنســانية، ومت تدريــب هــذه الفــرق 
تدريبــات خاصــة، ادت إلــى اكســاب املشــاركن مهــارات: املســح والرصــد والتوثيــق وجمــع البيانــات اخلاصــة 

بالنازحــن وتنظيــم وتنســيق مخيمــات النــزوح وإعــداد التقاريــر اخلاصــة باحتياجــات النازحــن”.
 ووصــف الســعدي الوضــع الصحــي يف احملافظــة بـ”الســيئ”؛ نتيجــة  انتشــار فيــروس كورونــا،  حيــث أثبتــت 
التقاريــر الصــادرة عــن الوحــدة التنفيذيــة أن النازحــن أكثــر عرضــة لإلصابــة باملــرض نتيجــة لالزدحــام الشــديد 

يف اخمليمــات املفتوحــة وعــدم وجــود أدوات النظافــة املُعقمــة والكافيــة حملاربــة ومواجهــة املــرض.
حتديــات كبيــرة تواجــه النازحــن والعمــل االنســاني يف محافظــة مــأرب، بســبب: تدفــق غيــر مســبوق ملوجــات 

النــزوح، وشــدة احتــدام يف الصــراع يف عــدد مــن املناطــق اليمنيــة.
 ويدعــو الوضــع املتــردي للنازحــن املنظمــات الدوليــة واحملليــة واجلهــات احلكوميــة إلــى توحيــد اجلهــود 
وتنســيقها لتقــدمي الدعــم للنازحــن للتخفيــف مــن معاناتهــم يف مختلــف القطاعــات: الصحيــة، والغذائيــة 

والتعليميــة واحلمايــة واإليــواء.
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“صوت األمل”/ شوقي العباسي

منذ قرابة ستة أعوام من الصراع 
يف اليمن، الذي تسبب يف نزوح 
4 ماليني ميني، تعمل عدد من 

املنظمات األممية والدولية على 
مساعدة النازحني يف اخمليمات 

يف أغلب املافظات، بهدف 
توفير االحتياجات األساسية 

للنازحني للتخفيف من معاناتهم. 
وتسعى تلك املنظمات إلى تغطية 

االحتياجات يف العديد من 
القطاعات اإلنسانية، مبا يف ذلك 

املساعدات الطبية والغذائية 
واإليوائية للنازحني، ودعم برامج 

التمكني االقتصادي لتحسني 
الظروف املعيشة للنازحني 

وألسرهم. 

املأوى والغذاء والدعم املالي 
مــن  6 ســنوات  يقــارب  مــا  منــذ  اليمــن  يعانــي 
الصــراع، حيــث نــزح ماليــن اليمنيــن مــن ديارهــم، 
ففــي املناطــق التــي ميكــن للمنظمــة الدوليــة للهجــرة 
مــا  العــام  املنظمــة هــذا  إليهــا، رصــدت  الوصــول 
يقــارب 150 ألــف شــخص اضطــروا إلــى الفــرار. 
وقالــت رئيســة بعثــة املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف 
مســتويات  أعلــى  إن  روتنشــتاينر،  كريســتا  اليمــن، 
فيهــا  يحتــدم  التــي  املناطــق  يف  حتــدث  النــزوح 
مــأرب  احلــال يف محافظــات:  هــو  كمــا  الصــراع، 

والضالــع. واحلديــدة  وتعــز 
واوضحــت يف تصريــح لــ”صــوت األمــل” أن 

احلاجــة الرئيســية لأســر النازحــة تتمثــل يف: 
املــأوى والســكن، يليهمــا الغــذاء والدعــم 

يف  احليــاة  وأن  خصوًصــا  املالــي، 
مخيمــات النــزوح صعبــة، حيــث 

وتعــد حالــة النــزوح مقلقــة 
جائحــة  ظــل  يف  للغايــة 
فيــروس كورونــا املســتجد. 
أن  إلــى  وأشــارت 

مــن  العديــد  تقــدم  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة 
ــة،  ــة الطارئ ــة باخلدمــات الصحي املســاعدات املتمثل
وامليــاه النظيفــة، وخدمــات الصــرف الصحــي اآلمــن، 
ودعــم املــأوى واملســتلزمات املنزليــة األساســية، كمــا 
تقــدم مســاعدات يف إدارة مواقــع النــزوح، وغيرهــا 

األخــرى. الدعــم  أشــكال  مــن 
مــن  متكنَّــا  املاضــي،  العــام  يف   “ وأضافــت: 
مليــون   5.3 حوالــي  إلــى  باملســاعدة  الوصــول 
شــخص، كثيــٌر منهــم مــن النازحــن”. مشــيرة الــى 
ــا هــو  ــي نواجهه ــات الرئيســية الت أن “ أحــد التحّدي
املســتوى الشــديد لالحتياجــات، ومــا زلنــا ال نســتطيع 
ــر أزمــة  ــد يشــهد أكب ــاج يف بل ــى كل محت الوصــول إل
ــن األرواح،  ــاذ مالي ــد مت إنق ــم، فق إنســانية يف العال

لكــن هــذا ال يكفــي”. 
وعّبــرت رئيســة بعثــة املنظمــة الدوليــة للهجــرة 
عــن قلقهــا بشــكل خــاص بشــأن الوضــع يف مــأرب، 
حيــث أدى الصــراع األخيــر إلــى نــزوح أكثــر مــن 90 
ــذ  ألــف شــخص إلــى محافظــة مــأرب أو داخلهــا من
ينايــر املاضــي، ليضيــف ذلــك إلــى العــدد الكبيــر مــن 
النازحــن الذيــن يعيشــون مســبًقا يف احملافظــة، ممــا 
ــف،  ــع املضي ــد مــن تقليــص حجــم ســكان اجملتم يزي
ــات  ــى اخلدم ــد عل ــط املتزاي ــن الضغ ــى الرغــم م عل
األساســية، مؤكــدة أنــه إذا اســتمرار القتــال، فمــن 
املرّجــح أن نــرى أعــداد واحتياجــات النازحــن يف 
مــأرب تواصــل االرتفــاع إلــى مســتويات منــذرة بالقلــق 

علــى نحــو أكثــر. 
مساعدات نقدية لـ 70 ألف نازح

يف الســياق، يقــول مديــر اإلعــالم واملناصــر يف 
مكتــب منظمــة اليونيســف باليمــن، بســماك ســوانغن، 
ــة للنازحــن يشــمل  ــّدم مــن املنظم إن الدعــم املق
تهــدف  التــي  اخلدمــات  مــن  مجموعــة 
الصحــي  والصــرف  امليــاه  توفيــر  إلــى 
املالئمــن مبــا يف ذلــك توزيــع مجموعــات 
مجتمعــات  علــى  األساســية  النظافــة 

الــدوام.  الــذي يعتبــر أولويــة علــى  النازحــن  
واكــد لــ”صــوت األمــل” أن املنظمــة تقــّدم خدمات 
الصحــة والتغذيــة مــن خــالل العيــادات املتنقلــة يف 
بعــض املناطــق، كمــا أنشــأت اليونيســف مســاحات 

ــم مؤقتــة لأطفــال النازحــن.  تعلّ
وأشــار إلــى أن أكثــر مــن 70 ألــف نــازح يف عــدة 
محافظــات اســتفادوا مــن مســاعدات نقديــة متعــددة 
األغــراض ملــرة واحــدة. عــالوة علــى ذلــك، عندمــا 
املهمشــن،  مجتمعــات  داخــل  النازحــون  يعيــش 
فإنهــم يســتفيدون أيًضــا مــن خدمــات تشــمل إحالــة 

احلــاالت إلــى مرافــق الصحــة والتغذيــة.
متكني النساء اقتصاديا 

برامــج  دعــم  علــى  املنظمــات  مــن  عــدد  تعمــل 
ومشــاريع دعــم النســاء، ال ســيما النازحــات واألشــد 
فقــًرا؛ مــن أجــل متكينهــن مــن احلصــول علــى أعمــال 
البــالد  ظــروف  ظــل  يف  أســرهن  إلعالــة  إنتاجيــة 
إليجــاد  اإليجابــي  األثــر  يحقــق  ومبــا  الراهنــة، 
مصــادر دخــل تســاعد يف حتســن أوضــاع األســر 

واقتصادًيــا.  معيشــًيا 
تقــول مســؤولة االتصــال واإلعــالم يف صنــدوق 
األمم املتحــدة للســكان، فهميــة الفتيــح، إن الصنــدوق 
يدعــم عــدًدا مــن املشــاريع الهادفــة إلــى توفيــر ُســبل 
العيــش وتقــدمي اخلدمــات يف مختلــف القطاعــات 
مشــروع  ضمــن  والفتيــات،  للنســاء  االقتصاديــة 
“التمكــن االقتصــادي” للمســاحات اآلمنــة يف عــدد 

مــن احملافظــات اليمنيــة.
أن  األمــل”  صــوت  لــــ”  تصريــح  يف  وتضيــف 
الصنــدوق يدعــم تلــك البرامــج عبر منظمــات محلية، 
تقــوم بتنفيــذ البرنامــج مــن خــالل اســتهداف النســاء 
واالشــغال  املهــن  إلكســابهن  بتدريبهــن  والفتيــات، 
اليدويــة، مثــل: اخلياطــة وصناعــة البخــور والعطــور، 
ودعمهــن لشــراء األدوات ومكائــن اخلياطــة مــن أجــل 

ــى حتســن أوضــاع أســرهن.  العمــل عل
دعم القطاع الصحي

معيشــية  أوضــاع  النازحــن  مخيمــات  تعانــي 
وصحيــة متدنيــة لعــدم توفيــر أي خدمــات صحيــة 
أو متخصصــن يف أماكــن اإليــواء والنــزوح، حيــث 
صــارت حيــاة النازحــن، الســيما النســاء واألطفــال، 
لأمــراض  تعّرضهــم  خــالل  مــن  مهــددة 

واألوبئــة. 
األمم  صنــدوق  يقــوم  الســياق،  يف 
باالســتجابة  اليمــن  يف  للســكان  املتحــدة 
الســريعة للنــزوح، جــراء الصــراع يف عــدد مــن 
احملافظــات اليمنيــة، وخاصــة يف مــأرب واحملافظــات 

لهــا.  اجملــاورة 

يف  واإلعــالم  االتصــال  مســؤولة  وبحســب 
الصنــدوق، فهميــة الفتيــح، فــإن اســتجابة الصنــدوق 
وفتــاة،  امــرأة  مليــون   1.6 مــن  أكثــر  إلــى  وصلــت 
مــع معلومــات وخدمــات الصحــة اإلجنابيــة املنقــذة 
مرفًقــا   61 دعــم  مــع  احلمايــة،  وخدمــات  للحيــاة 
مراكــز  و6  مــأوى  و8  آمنــة  مســاحة   51 و  صحّيًــا 
متخصصــة للصحــة النفســية يف اليمــن مبــا فيهــا 

النازحــن.  مخيمــات 
واوضحــت أن الصنــدوق قــام بتســليم املســاعدات 
ــى  ــة االســتجابة الســريعة إل ــة مــن خــالل آليَّ اإلغاثي
أكثــر مــن 2.5 مليــون شــخص خــالل الفتــرة يونيــو 

2018م حتــى ســبتمبر 2020م.
واكــدت “ أن النــزوح علــى نطــاق واســع يف اليمــن 
أدى إلــى زيــادة عــدد النســاء اللواتــي يحتجــن إلــى 
خدمــات الصحــة اإلجنابيــة الطارئــة، األمــر الــذي 
خدمــات  نطــاق  بتوســيع  يقــوم  الصنــدوق  جعــل 
االســتجابة حالًيــا يف محافظــة مــأرب مــن خــالل 
تعمــل  حيــث  اإلجنابيــة،  للصحــة  املتنقلــة  العيــادة 
الفــرق املتنقلــة علــى خدمــة النازحــن يف 80 مخيًمــا 

مت إنشــاؤها يف مــأرب.
واضافــت: “ مت توفيــر خدمــات الصحــة اإلجنابيــة 
ــم  خلدمــات  األساســية لــــ 1,634 شــخًصا و إحالته
أخــرى يف مــأرب خــالل الفتــرة مــن منــذ 1 إلــى 15 

ســبتمبر املاضــي”. 
واشــارت الفتيــح إلــى أن أكثــر مــن 28,386 امــرأة 
اســتفادت مــن املســاعدات التــي قدمهــا الصنــدوق يف 
مجــال الصحــة اإلجنابيــة عبــر العيــادات املتنقلــة، 
عــام  أغســطس  وحتــى  ينايــر  مــن  الفتــرة  خــالل 
2020، حيــث تقــوم العيــادات أيًضــا بتعزيــز ورفــع 
الوعــي اجملتمعــي حــول الوقايــة مــن كوفيــد19 خاصــة 

ــات. ــل واملرضع ــات احلوام بــن األمه
ــق  ــن املراف ــن م ــدد اثن ــدوق لع ــد دعــم الصن وتؤك
الصحّيًــة، التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلجنابيــة 
ــوالدات  يف مــأرب، حيــث تشــمل تقــدمي املســاعدة لل

الطبيعيــة والــوالدة القيصريــة. 
وتوقــف  التمويــل  يف  النقــص  بســبب  تضيــف: 
الدعــم عــن اثنــن مــن املرافــق الصحيــة األخــرى يف 

مــأرب منــذ مايــو 2020.
احلماية للنازحني

 ويف مجــال حمايــة النازحــن يف مخيمــات مــأرب، 
هنــاك فــرق توعويــة متنقلــه مت إرســالها مــن قبــل 
صنــدوق األمم املتحــدة للســكان، حيــث تقــدم الفــرق 
الدعــم النفســي أولًا وتعمــل علــى توزيــع املســتلزمات 
النســاء  حتديــد  مــع  والفتيــات  بالنســاء  اخلاصــة 
والفتيــات األكثــر ضعًفــا، وإحالتهــن إلــى اخلدمــات 

ذات الصلــة.

بدايــة  منــذ  الفــرق  قامــت  “الفتيــح”  وبحســب 
ســبتمبر املاضــي مبســاعدة  31,44 فــرًدا، وكــذا مت 
ــة  ــات حماي ــرًدا يف مجــال خدم مســاعدة 23,495 ف

املــرأة مــن ينايــر إلــى أغســطس 2020. 
 ورغــم ذلــك هنــاك احتياجــات ُملحــة لتوســيع 
خدمــات حمايــة املــرأة داخــل مخيمــات النازحــن يف 

ــن. اليم
توفير سبل العيش

وســبل  احلمايــة  توفــر  اآلمنــة  املســاحات 
النازحــن،  والفتيــات يف مخيمــات  للنســاء  العيــش 
وتعــزز الشــعور باألمــن، ومتكــن النســاء اجتماعًيــا 
ــذي يوفــر لهــن ســبل  ــب ال ــا مــن خــالل التدري ومهنًي
العيــش وحتســن فــرص العمــل وحتســن األوضــاع 

للنازحــات. االقتصاديــة 
تقــول مســؤول االتصــال واإلعــالم بالصنــدوق إن 
“ العديــد مــن املســاحات اآلمنــة للنســاء يف مخيمــات 
النازحــن التــي أنشــئت بدعــم مــن صنــدوق األمم 
املتحــدة للســكان تعمــل علــى تقــدمي الدعــم النفســي 
واالجتماعــي واملســاعدة القانونيــة والطبيــة وتوعيــة 
مــن  الوقايــة  حــول  النازحــات  والفتيــات  النســاء 
مــن  الناجيــات  النســاء  وخاصــة  كورونــا،  فيــروس 
هنــاك  أن  إلــى  العنــف”، مشــيرة  اشــكال  مختلــف 
مســاحتن مــن هــذه املســاحات اآلمنــة يف مــأرب.

االستجابة السريعة
ــة االســتجابة الســريعة للنــزوح جــراء  وحــول آليَّ
تصاعــد الصــراع يف مــأرب واحملافظــات اجملــاورة، 
ــة  ــدوق قــدم مســاعدة فوري ــح( إن الصن ــت )الفتي قال
خــالل  مــن  احملافظــة  إلــى  حديًثــا  النازحــن  إلــى 
تفعيــل آليَّــة االســتجابة الســريعة يف خمــس مديريــات 
إضافيــة يف مــأرب، ومنهــا: الرحبــة، وجبــل مــراد 
ــة  آليَّ شــركاء  إن  إلــى  منوًهــا  والعبديــة.  واجلبــان 
وقــت  مبتوســط  يســتجيبون  الســريعة  االســتجابة 
النــزوح.  بدايــة  مــن  ســاعة   72 إلــى   48 بــن  مــا 
 )RRM( ــة االســتجابة الســريعة الفتــة إلــى أن آليَّ
حلديثــي  احليــاة  إلنقــاذ  فوريــة  مســاعدة  توفــر 
الــوالدة األســر النازحــة، ويشــمل الطعــام اجلاهــز، 
ــن اليونيســف واملســتلزمات  ــة م ومســتلزمات النظاف
اخلاصــة بالنســاء والفتيــات التــي يقدمهــا الصنــدوق.
وتعمــل العديــد مــن املنظمــات األمُميــة والداعمــة 
النازحــن  مــن معانــاة  التخفيــف  أجــل  مــن  لليمــن 
للنازحــن  مشــاريع  لدعــم  تدخــالت  خــالل  مــن 
واملتضرريــن ممــن فقــدوا مصــادر الدخــل جــراء مــن 
الصــراع، الســيما النســاء والفتيــات بهــدف إيجــاد 
مصــادر ُمــدرة للدخــل عبــر مشــاريع صغيــرة تســاعد 
ــك األســر وحتســن الظــروف  يف حتســن أوضــاع تل

املعيشــية لهــا. 

 متكني النازحني ضرورة ملحة لتحسني أوضاعهم املعيشية 

صوت األمل /  رجـاء مـكـرد:

“احلاجة أم االختراع”، هكذا يقولون، وهكذا 
هو الواقع يف اليمن، كل يوم نسمع عن 

ة يبتكرها اليمنيون، ليعاجلوا  اختراعات محليَّ
الظروف املعيشية الصعبة التي تقسو عليهم 

يوًما بعد آخر.

 هاجــر ُحميــد، التــي نزحــت هــي وأقاربهــا مــن احلديــدة إلــى صنعــاء 
بســبب احلــرب، عانــت كغيرهــا مــن النازحــات مــن صعوبــة تأمــن لقمــة 
العيــش البســيطة، والتــي مــا أن تتوّفــر لهــا حتَّــى تقابلهــا صعوبــة أُخــرى، 
هــي انعــدام الوقــود واحلطــب الــذي ســتطهي بــه طعامهــا املتواضــع؛ 
هــذا األمــر دفــع هاجــر ومــن معهــا مــن النازحــات إلــى التفكيــر بحلــول 
اســتثنائية وغيــر مكلّفــة حلــل تلــك املشــكالت، حتــى قادهــا تفكيرهــا 
و”حقيبــة  االقتصــادي”  و”املوقــد  الشمســي”،  “الفــرن  ابتــكار  إلــى 

الطهــي”. 
 تقــول هاجــر لصحيفــة “صــوت االمــل”: “يســتخدم النازحــون الُطرق 
ــا مــا تُســبب أضــراًرا جســيمة  التقليديــة يف عمليــة الّطهــي، والتــي غالًب
علــى األطفــال والنســاء وكبــار الســن، وبســبب هــذه املُعانــاة عملــت علــى 

مشــروع املوقــد )الــذي يُقــدم ُحلــولًا بديلــة للوقــود األُحفــوري(”.
وتضيــف هاجــر: “ بحثنــا يف اإلنترنــت عــن هــذه احللــول، فكانــت 
الفكــرة التــي أثــارت انتباهنــا، حــول احللــول البديلــة للوقــود األُحفــوري، 

ــى أرض الواقــع”. ــة تطبيقــه عل ــا بدراســة املشــروع ومحاول وقمن
 وتُضيــف “ُحميــد” أن عملهــن لــم يقتصــر علــى املوقــد فقــط، ولكــن 
كان لديهــن ثالثــة منتجــات: “الفــرن الشمســي”، “املوقــد االقتصــادي”، 

و”حقيبــة الطبــخ”، إلَّا أن تركيزهــن األكبــر كان علــى “حقيبــة الطبــخ”؛ 
ألنهــن ال ميلكــن الدعــم الــكايف إلنتــاج األفــران الشمســية، واملواقــد 

ــة. االقتصادي
متويــل  يف  مشــكلة  معهــا  يعمــل  الــذي  والفريــق،  هاجــر  واجهــت 
ــل املشــروع،  ــا لتموي ــم يكــن كافًي ــذي ل ــا ال ــع ذهبه املشــروع؛ فقامــت ببي
فقمــَن بعــرض املشــروع، الــذي أســمينه “ناســنا للحلــول البديلــة”، علــى 
ــة، والتــي قامــت بعــد دراســة املشــروع علــى  منظمــة “جــراس روت” احملليَّ
ــذ املشــروع،  ــة لتنفي ــدات الالزم ــا املُع ــى تقدميه ــة إل ــن، باإلضاف تدريبه

فاســتفاد مــن العمــل يف هــذا املشــروع 40 
نازًحــا ونازحــة، ســاعدهم هــذا املشــروع 
نهــم  ــذي مكَّ ــر الدخــل املــادي ال ــى توفي عل
ــة  ــى احتياجاتهــم اليومي مــن احلصــول عل
مــن مــأكل وملبــس، باإلضافــة إلــى دفــع 
العمــل  جانــب  وإلــى  الســكن  إيجــارات 
ــر املشــروع مــأوى لبعــض النازحــن مــن  وفَّ

الشــباب يف مقــر املشــروع نفســه. 
وتقوم فكرة املشروع على تدريب 
هاجر ومن معها من النازحات، على 

صناعة حقائب الطبخ، فيما مت 
تدريب النازحن على صناعة 
املواقد االقتصادية واألفران 

الشمسية.
وتقول ُحميد: “ إن العمل 
كان متعًبا للنازحن؛ والسبب 

يف ذلك عدم وجود آالت 
التصنيع، فكان العمل يدوّيًا 

مما دفعهم إلى اختراع آالت بسيطة تساعد فريق العمل على اإلنتاج”.
 ورغــم بحثهــم املتواصــل عــن داعمــن إلَّا أن جهودهــم بــاءت بالفشــل، 
الطبــخ”؛  “حقائــب  اقتصــار عملهــم علــى  إلــى  الــذي دفعهــم  األمــر 

ُمعداتهــا.   توّفــر  بســبب 
 وحقيبــة الطبــخ: عبــارة عــن حقيبــة مصنوعــة مــن الُقمــاش، تشــتغل 
بالعــوازل، وتوّفــر اســتهالك الغــاز بنســبة.%60 إذ تقــوم بتكملــة تنضيــج 
الطعــام بعــد اكتســاب الِقــْدر احلــرارة مــن املوقــد، فيتــم بعــد ذلــك وضــع 
الِقــْدر داخــل احلقيبــة، والتــي تقــوم بدورهــا بتكملــة طهــي الطعــام؛ 
وبــدلًا مــن أن يأخــذ إعــداد الطعــام ســاعة علــى النــار، يتــم الطهــي 

د  و عشــر دقائــق علــى الّنــار فقــط، واحلقيبــة تُكمــل مــا تبقــى بحــد
مــن فتــرة الطهــي.

ممكــن  احلقيبــة  أن  هاجــر  وتوضــح 
يحتــاج  التــي  البقوليــات  تطبــخ  أن 
نضجهــا وقًتــا طويــلًا علــى موقــد 
كمــا  الفاصوليــا،  مثــل:  الغــاز، 
أنهــا تقــوم بـــ تنضيــج اللحــوم  
وعمــل بعــض األكالت التــي 
إلــى فــرن مثــل:  حتتــاج 
كمــا  الفــرن،  مشــكل 
اســتخدامها  مُيكــن 
حلفــظ  كحافظــة 
املُتبقــي  األكل 
لليــوم الثانــي، هــذا 
أنــه  إلــى  باإلضافــة 
هــذه  اســتخدام  مُيكــن 
ــّراد حلفــظ املــاء  احلافظــة كب

أيــام. لعــدة  املُثلــج 
ولكــن وبعــد انتشــار وبــاء “ كوفيــد 19-”، توّقــف إنتــاج تلــك البدائــل 

وعــاد عــدد مــن النازحــن إلــى مناطقهــم. 
 كمــا أن ارتفــاع ســعر املــواد اخلــام وقلــة وعــي النــاس بأهميــة حقيبــة 
الطبــخ يف توفيــر الغــاز - حســب قــول هاجــر- أســهما بدورهمــا يف 

توّقــف املشــروع.
وتقــوم هاجــر بعــد توّقــف املشــروع مبســاعدة النازحــات علــى البحــث 
عــن ُفــرص عمــل أُخــرى تُعينهــم علــى املعيشــة، كمــا مت إدراج عــدد كبيــر 
مــن النازحــات األرامــل واملطلقــات ونازحــات احلديــدة، وصعــدة بشــكٍل 
عــام يف دورات صناعــة البخــور وصناعــة احلقائــب اليدويــة وحقائــب 

الســفر. 
وتتمّنــى هاجــر ُحميــد أن يصــل مشــروعها إلــى أكبــر عــدٍد مُمكــن 
النســاء  ويحمــي  الوقــود،  مشــكلة  حــل  يف  ويُســاعد  النازحــات،  مــن 
ــدُّ  النازحــات مــن مخاطــر اخلــروج  والبحــث عــن احلطــب، كمــا أنــه يُع
ــة للنازحــات الالتــي يســتخدمن مواقــد غيــر صحّيــة يف  وقايــة صحيَّ

الطهــي - حســب قولهــا.
 كمــا تــرى أن املشــروع، الــذي قدمتــُه هــي وزميالتهــا النازحــات، 
تنعكــس فائدتــه علــى األطفــال أيًضــا؛ إذ لــن يتــم شــغل وقتهــم بالبحــث 
الــكايف  واجلهــد  الوقــت  املشــروع  هــذا  لهــم  وســيتيح  احلطــب  عــن 
ــد، يف ظــل األوضــاع الصعبــة  للحصــول علــى التحصيــل العلمــي اجليَّ

التــي يعيشــونها. 
ال   “ األمــل”:  “صــوت  صحيفــة  مــع  حديثهــا  ُحميــد  وتختتــم 
ــع البحــث عــن  ــى اجلمي ــاة القاســية، وإن عل لالستســالم لظــروف احلي
حلــول تعينهــم علــى مواصلــة العيــش، وابتــكار أشــياء، ولــو بســيطة، 

االســتمرار”. علــى  تســاعدهم 

نازحة تبتكر حقيبة للطبخ.. لن نستسلم للظروف القاسية   ❝
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❝
»صوت األمل« 

 رجاء مكرد

 أثرت الظروف القاسية للنزوح على احلالة 
النفسية للنازحني والنازحات بشكل عام يف 

اليمن، ويف محافظة حجة  ذكر مركز النازحني 
أن هناك 200 نازحة يعانني من اضطرابات 

ا أن عدًدا من  ة بسبب احلرب، إلَّ نفسيَّ
ة   النازحات استطعن مواجهة الضغوط النفسيَّ
واالجتماعية  والظروف املعيشية الصعبة التي 

تعّرضن لها بسبب النزوح.
ة واملؤسسية   وذلك بفضل  اجلهود امُلجتمعيَّ

ة التي ساهمت يف مساعدتهن  واملنظمات الدوليَّ
على جتاوز هذه الظروف.

وبعد متاثلهن للشفاء من املرض، اجتهن إلى 
ة مُتّكنهن من إعالة أنفسهن  العمل مبهن حرفيَّ

وأسرهن. 
صحيفة “صوت األمل”  التقت االختصاصية 

ة خولة مطهر، التي تعمل يف املركز  النفسيَّ
اجملتمعي “روابي النهضة التنموية” لشؤون 

الالجئني يف حجة، وأجرت معها احلوار التالي: 

ة  نفســيَّ علــى  النــزوح  يؤثــر  كيــف    
؟ حــة ز لنا ا

- إنَّ تهــدم بعــض منــازل النازحــات وتلــف األثــاث 
ــران  ــاة جي ــة ووف ــرّدي األوضــاع االقتصادي ــي وت املنزل
وأصدقــاء واالنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر كلهــا عوامــل 
جعلــت املــرأة النازحــة لقمــة يســيرة ميضغهــا املــرض 

النفســي.
  كــم عــدد النازحــات الالتــي ُيعانــني 

ــزوح يف  ــبب الن ة بس ــيَّ ــار نفس ــن آث م
حجــة؟

مــا  حجــة  يف  يوجــد   -
تُعانــي  حالــة   200 عــن  يزيــد 
اضطراًبــا نفســّيًا، ونحــو 30 
اضطــراب  حالــة   40%  -
عقلــي، واحلــاالت التــي تُعانــي 
مــن اضطــراب عقلــي يصعــب 
إعاقتهــن  ألن  عالجهــن؛ 
ذهنيــة، بينمــا احلــاالت التــي 

نفســي  اضطــراب  مــن  تُعانــي 
النفســي  الدعــم  تقــدمي  مُيكننــا 

لهــن. الــالزم 
 هــذا باإلضافــة إلــى أن االســتجابة للدعــم 

تتبايــن مــن مريضــة إلــى أخــرى، فأحياًنــا تكــون بطيئــة 
وأخــرى متوســطة االســتجابة.

النفســي  الدعــم  تقــدمي  يتــم  كيــف    
؟ حــة ز للنا

- يف حــال كانــت النازحــة تعانــي مــن اضطــراب 
معهــا  اجللــوس  بـــ  نفســّيًا  دعمهــا  يجــري  نفســي، 
وحتديــد املشــكلة، ومــن ثــّم وضــع احللــول. ويختلــف 
عــدد اجللســات مــن مريضــة ألخــرى؛ فهنــاك حــاالت 
طارئــة قــد تســتدعي طلــب التدخــل مــن احتــاد نســاء 
التمكــن  برنامــج  أو  حــدود  بــال  أطبــاء  أو  اليمــن 
احلالــة،  ملتابعــة  خدمــات”  “كاش  أو  االقتصــادي 
أن  حالــة  ويف  اخملتــص.  الطبيــب  مــع  والتواصــل 
ــا يتــم تقــدمي  املريضــة حتتــاج عالًجــا خارجّيً
طلــب بالـ”إمييــل”، وطلــب رســوم ســفر 

وبــدل ســفر.
  مــا مــدى اســتجابة 
للدعــم  النازحــة 

؟ لنفســي ا
االســتجابة  تختلــف   -
للدعــم النفســي مــن حالــة 
اســتجابة  هنــاك  ألخــرى، 
بطيئــة  وأخــرى  متوســطة 

. بة الســتجا ا

ة   هــل هنــاك حــاالت نفســيَّ
متاثلــت للشــفاء؟ 

18عاًمــا، كان لديهــا  النازحــة ســمر الصايــغ،   -
مخــاوف وقلــق نفســي وضيق وأرق، وبــدأت تصّرفاتها 
تنعكــس ســلًبا علــى أمهــا، إذ كانــت  يف أغلــب األوقــات 
لرفــض  تدفعهــا  ــة  وعصبيَّ نفســيَّة  بحــاالت  مُتــر 
التعــاون مــع أُمهــا، فلــم تتجــاوب ســمر مــع اجللســات 

ــة النفســيَّة يف  التــي كانــت حتضرهــا مــع االختصاصيَّ
مؤسســة “روابــي”، لكــن حالتهــا بــدأت باالســتقرار 

بعــد اســتقبالها يف احتــاد نســاء اليمــن. 
احلديــدة،  مــن  نازحــة  أرملــة،  علــي  عهــود  أمــا 
ــا  ــاب النفســي، وحولته ــت مــن مــرض االكتئ فقــد عان
ــة النفســيَّة خولــة مطهــر إلــى مؤسســة  االختصاصيَّ
ــاك  “بســت فيوتشــر” للتمكــن االقتصــادي، ومــن هن
حصلــت علــى الدعــم الــذي  كان عبــارة عــن  مالبــس 
وأدوات جتميــل ُقدمــت لهــا؛ مــن أجــل مســاعدتها يف 
احلصــول علــى عمــل ميّكنهــا مــن إعالــة  أطفالهــا، 

ــا هــو واضــح يف الصــورة. كم
أما اخلالة “فاطمة شبكة” فقد حتسن وضعها 

النفسي واملادي، وأصبحت  قادرة على ُصنع 
البخور، بعد أن كانت بال مأوى وال عائل، وتُعاني من 

احلزن والضغط والسكر، حيث مت رفع بها كحالة 
طارئة وإحالتها إلى منظمة “أدرى”، التي صرفت 
لها عالجاً  للضغط والسكر. أما بقية املبلغ  فقد 

استفادت منه الحًقا يف تصنيع البخور.
أما حليمة فقد كانت تعاني من حالة نادرة تسمى 
“الفصام اخلشبي”، وهو ناجت عن تراكمات وضغوط 

نفسّية واكتئاب تؤدي الحًقا إلى حالة من الفصام، 
فلم تكن حليمة تعي تصرفاتها أو العالم من حولها، 

فقمنا مبساعدتها وإحالتها لالحتاد، ومن ُهناك 
متت متابعة حالتها ووّفرت لها مديرة االحتاد بدل 

سفر  األمر، الذي انعكس إيجاباً على صحتها، 
نت. وحتسَّ

تعافــني  الالتــي  النازحــات  عــدد  كــم     

النفســي؟ الدعــم  خــالل  مــن  متامــًا 
- هنــاك 50 حالــة نفســيَّة تعافــت متاًمــا مــن أصــل 

200 حالــة اضطــراب نفســي للنازحــات.
يعانــون  الذيــن  النازحــات  أطفــال  عــن  مــاذا   -

نفســيَّة؟ حــاالت 
- هنــاك عــدة نشــاطات تختــص بالدعــم النفســي 

لأطفــال، منهــا:
• الترويح عن األطفال من خالل الرحالت.

• نشاط نفخ البالون، دعم نفسي.

 • إرشاد قيمي من خالل القّصة.
ُقمــت  فقــد  احللويــات،  يحّبــون  األطفــال  وألن   
وبجهــد شــخصي بتجهيــز بوفيــة متواضعــة، وّفــرت 
الــخ. والعصيــر...  و”الفشــار”  “البوالــن”  فيهــا   
   مــا اخلدمــات التــي تقّدمونهــا للحــاالت 
ــول  ــي للح ــراب النفس ــن االضط ــت م ــي تعاف الت

ــدًدا؟ ــي ُمج ــراب النفس ــن لالضط دون تعّرضه
النســوي  القطــاع  مــن  جــزء  بتدريــب  نقــوم   -
ــة واملهنيَّة،  للنازحــات يف حجــة، حــول الســالمة الصحيَّ
باإلضافــة إلــى: اخلياطــة واملهــارات احلياتيــة وتوفيــر 
األدوات التــي تلزمهــن ملزاولــة املهــن، كمــا نقــوم بشــراء 

املنتــج منهــن فيمــا بعــد.
مــن  يُعانــن  مازلــن  اللواتــي  النســاء  بقّيــة  أمــا   
حالتهــن  مبتابعــة  نقــوم  فإننــا  نفســيَّة،  ضغوطــات 
عبــر الطبيــب اخملتــص أو اجلهــة التــي تتولــى رعايــة 

احلالــة.

بسبب ظروف النزوح والصراع  بسبب ظروف النزوح والصراع  
ة ة من النازحات يف حجة يعانني من االضطرابات النفسيَّ 3030  % -% -  4040  %% من النازحات يف حجة يعانني من االضطرابات النفسيَّ

❝
“صوت األمل” 
 ياسمني يوسف

يكابد ذوي االحتياجات اخلاصة من 
النازحني معاناًة مضاعفًة، فإلى جانب كونهم 

نازحني فمشكلة اإلعاقة لديهم متثل عبًئا 
إضافًيا، كون مشاكلهم قد جتاوزت النقص 
يف السكن والغذاء والدواء والتعليم، والتي 

تعّد مشاكل عامة للنازحني، إلى توفير 
متطلباتهم اخلاصة، كونهم فئة تتطلب 

عنايًة من نوع خاص.
مشكلة التغذية وصلت إلى مرحلة 

االنعدام، بعد أن تقّلصت مساعدات برنامج 
الغذاء العاملي، من شهر إلى ثالثة أشهر، 

باإلضافة إلى مساعدات مؤسسات اجملتمع 
املدني، التي انقطعت منذ سنة ونصف، 

ومساعدات الّدفاع املدني، التي كانت تزّود 
مستشفى “الرقة” بأدوية ومستلزمات 

صحّية، حيث بلغت عدد اأُلسر، التي يعاني 
بعض أفرادها من إعاقات، 80 ُأسرة يف مخيم 

“الرقة” و”األزرقني”، شمال العاصمة 
صنعاء.

ــدة  ــازح مــن محافظــة صع ــد اهلل، الن ــروي أحمــد عب ي
ــدان” مبحافظــة  ــة “هم ــم “ضــروان” يف مديري ــى مخّي إل
صنعــاء، معانــاة طفلتــه “نســمة”، ذات الســبعة أعــوام، 
التــي تعانــي مــن إعاقــة جســدية، بســبب ضمــور يف الّدمــاغ 
أدى إلــى عجزهــا عــن احلركــة، حيــث تدهــورت حالتهــا 
إلــى األســوأ، بســبب توّقــف العــالج الــذي كان يزّودهــم بــه 

فاعــل خيــر، ألســباب غيــر معروفــة.
املقــدرة ب  العــالج شــهرًيا  تكلفــة  إن  أحمــد  يقــول   
21 ألــف ريــال، غيــر تكاليــف الفحوصــات، التــي تصــل 
ــأس  ــن الي ــة م ــال، ســببت حال ــف ري ــى 41 أل ــا- إل -أحياًن

لنــازح معــدوم الّدخــل. 
علــى  املعاقــن  وكل  ابنتــه  أن حتصــل  أحمــد  يتمّنــى 
الرعايــة وتوفيــر االحتياجــات اخلاصــة بهــم، للتخفيــف 

مــن معاناتهــم.
مصطفــى ناصــر، نــازح آخــر يف مخيــم “ضــروان”، 
مــن إعاقــة يف  التســع ســنوات  يعانــي طفلــه جمــال ذو 
لعمليــة،  ويحتــاج  واملشــي،  احلركــة  مــن  منعتــه  قدميــه 
لكــن تكاليفهــا كبيــرة جــًدا، وال ميتلــك املــال إلجــراء تلــك 

العمليــة. 
ســواء  جهــة،  أي  مــن  دعــم  أي  أتلــّق  لــم   “ يقــول: 
ثــالث  منــذ  الدوليــة”،  املنظمــات  أو  الســلطات احملليــة 
ســنوات قضاهــا يف اخمليــم، خاصــة أنــه عاطــل عــن العمــل 
ويعانــي حالــًة ماديــًة واقتصاديــًة ســّيئة، بســبب انقطــاع 
ــة التــي متــّر بهــا البــالد، منــذ  املرّتبــات واألوضــاع الّصعب

ســت ســنوات. 
يطالــب ناصــر اجلهــات املعنيــة واملنّظمــات الدوليــة 

مخّيمــات  بالنازحــن يف  اخلاصــة  االحتياجــات  بتوفيــر 
النــزوح، ممــن يعانــون مــرارة العيــش وألــم اإلعاقــة.

ال تقتصــر اإلعاقــات فقــط علــى املعاقــن حركًيــا أو 
أخــرى، هــي  إعاقــات  جســدًيا، وإمنــا أصبحــت هنــاك 
اإلعاقــات اّلنفســية، بســبب تأثيــرات وتداعيــات الصــراع، 
الــذي ســبب أمراًضــا نفســية لكثيــر مــن النازحــن،  ال 
التــي شــهدت مواجهــاٍت  املناطــق احلدوديــة،  ســيما يف 
ــم  كبيــرًة، وأغلــب املرضــى النفســين املتواجديــن يف اخملّي
ــا ملــا ذكرتــه مســؤولة  مــن محافظتــي صعــدة وحجــة، وفًق

الرعايــة الصحّيــة يف اخملّيــم.
اجلهات املسؤولة

مخيــم  يف  الصحّيــة  الّرعايــة  مســؤولة  حتدثــت 
ــة خــامت، عــن عــدد  ــاء، فاطم “ضــروان” مبحافظــة صنع
النازحــن مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة غيــر املســتقرين 
مــن  حــاالت  أربــع  وهــم:  اخملّيــم،  يف  تاًمــا  اســتقراًرا 
احلديــدة، وثــالث حــاالت مــن صعــدة، وحالتــان مــن حجــة.
ســبعة  فهــم  املســتقرين،  للنازحــن  بالنســبة  أمــا   
معاقــن مــا بــن إعاقــة ذهنيــة وإعاقــة جســدية – حركيــة 
– أحدهــم طفــل عمــره )عــام ونصــف(، يعانــي إعاقــًة 
أخــرى  وطفلــة  أخــرى،  مضاعفــاٍت  لــه  ســببت  ذهنيــًة، 
علويــة  أطــراف  وجــود  عــدم  إعاقــَة  تعانــي  )عامــان( 
وســفلية، رغــم أن أختهــا البالغــة ثمانيــة أعــوام ســليمة 

بالكامــل.
تؤّكــد خــامت أن النازحــن، وخاصــة املعاقــن يحتاجــون 
إلــى رعايــة ومتابعــة خاصــة، فاألطفــال الذيــن يعانــون 
شــلاًل بحاجــة كبيــرة لكــراٍس متحّركــة ومتابعــٍة شــهريٍة 
ودوريــٍة، كمــا أن األدويــة، التــي كانــت تصــل إلــى اخملّيــم من 
فاعلــي اخليــر، انقطعــت بالكامــل؛ والســبب عــدم قدرتهــم 
علــى االســتمرارية يف دعــم اخملّيــم باألدويــة واملســتلزمات 

ــة.  الطبّي
ــر املرفوعــة مــن  تضيــف: “ ال يوجــد اســتجابة للتقاري
أو  الصحــي،  اجلانــب  املعنيــة يف  اجلهــات  إلــى  اخملّيــم 
ــاة النازحــن  ــم معان ــذي فاق ــر ال ــة، األم ــات األممي املنظم
يف اخملّيــم عموًمــا، واملصابــن باألمــراض واإلعاقــات علــى 

وجــه اخلصــوص.
لإلغاثــة  “منــى”  منظمــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
معانــاة  إن  الردينــي،  فاتــك  اإلنســانية،  واالســتجابة 

مضاعفــة  اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن  النازحــن 
كبيــر. بشــكل  عليهــم  تؤّثــر  التــي  إعاقاتهــم،  بســبب 

 واضــاف: “ نقــّدم املســاعدة علــى ضــوء نــوع اإلعاقــة، 
فالبعــض لديهــم إعاقــة مزدوجــة )إعاقــة ذهنيــة وحركيــة(، 
وعــدم وجودهــم يف مخّيــم واحــد وتوّزعهــم علــى عــدٍد 
مــن اخملّيمــات مــن أكبــر املشــاكل التــي تواجــه مؤسســات 
قّدمــت  املنظمــة  أن  إلــى  واشــار  املدنــي”.  اجملتمــع 
ــل:  ــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة، مث ــدٍد م مســاعداٍت لع
واملُكمــالت  التعليميــة،  واحلقائــب  املتحّركــة،  الكراســي 
إلــى بعــض االحتياجــات اخلاصــة  الغذائيــة، باإلضافــة 

الشــخصية.  بالنظافــة 
بعــض احلــاالت غيــر االعتياديــة  إلــى  نــّوه  الردينــي 
مــن النازحــن، الذيــن يتطلبــون رعايــًة ذاَت مســتوى عــاٍل، 
موضًحــا أن املنّظمــة تقــّدم مســاعداٍت شــهريًة منتظمــّة 
 8 يعانــي  إلــى صنعــاء،  “نهــم”  مــن  نازحتــن  ألُســرتن 
أفــراد مــن أُســرة واحــدة مــن فقــدان البصــر، فيمــا األُســرة 
األخــرى يعانــي أربعــة مــن أفرادهــا إعاقــًة حركيــًة، ومت 
ــل مــن  ــو بالقلي ــف، ول ــة للتخفي تزويدهــم  بكــراٍس متحّرك

معاناتهــم”.
ماذا بعد؟ 

ــات املُختصــة  ــن الضــروري أن تتحــّرك اجله ــح م أصب
والســلطات احملليــة، باإلضافــة إلــى مؤسســات اجملتمــع 
املدنــي واملنّظمــات الدوليــة باجتــاه تفعيــل االهتمــام بفئــة 
النازحــن مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة؛ للتخفيــف مــن 
املعانــاة املضاعفــة التــي يكابدونهــا، والتــي يفرضهــا عليهــم 

واقــع النــزوح وقــدر اإلعاقــة.

انقطاع األدوية يهدد النازحني ذوي االحتياجات اخلاصة  

نصف المجتمع
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بابتســامة ممزوجــة باحلــزن، حتكــي “نعمــة” 
اليوميــة  كفاحهــا  رحلــة  االمــل”  لـ”صــوت 
بــه النــاس لهــا  للحصــول علــى مــا يجــود 
ألطفالهــن،  وطعــام  مــال  مــن  ولرفيقاتهــا 
نحــن فقــراء، أجبرتنــا احلــرب   “ وتقــول: 
علــى تــرك منازلنــا يف تعــز، والرحيــل إلــى 

هنــا بحًثــا عــن األمــان ولقمــة العيــش”.
تــراه  الــذي  “ هــذا هــو حالنــا،  وتضيــف: 
أمامــك، نحــن أُســر فقيــرة مهّمشــة ال حيلــة 
مــن  املســاعدة  أيادينــا لطلــب  مــّد  إلَّا  لنــا 

لنعيــش”. املــارة 
“نعمــة” تتوّســط مجموعــة مــن رفيقاتهــا، 
وجميعهــن يرمقــن الشــارع لعــّل هنــاك عابــر 

لهــن  يجــود  فارهــة  بســيارة 
األمــر  طعــام،  أو  مبــال 
الــذي يفعلــه بعــض زّوار 
مّمــن  أبــن،  ســاحل 
مــواد  بتوزيــع  يقومــون 

مــن  حفنــة  أو  غذائيــة 
املــال.

تفقــد  “أنغــام” 
عينهــا

“أنغــام”،  تتغيــب 
ــة مــن العمــر  البالغ
عــن  ربيًعــا،   16
ــي  احلضــور اليوم
شــارع  إلــى 
“الكفتيريــات”، 
مجيئهــا  وصــار 
النســوة  مــع 

ا، وذلــك بعــد  إلــى هــذا املــكان نــادًرا جــّدً
اعتــداء  إحــدى عينيهــا بســبب  أن فقــدت 
احملــال  مالكــي  أحــد  مــن  لــه  تعّرضــت 
التجاريــة، منــُذ أشــهر، أثنــاء طلبهــا الطعــام 

. منــه 
تَْطلــق والــدة أنغــام زفــرات الهــواء حتســًرا 
علــى ابنتهــا، وتقــول: “ ُكنــا يف هــذا الشــارع 
كعادتنــا نبحــث عــن رزقنــا، وأرســلنا أنغــام 
إلــى أحــد احملــال لطلــب بعــض األكل، فقــام 
مالــك احملــل بطــرد أنغــام، وضربهــا بعصــا 
عينهــا  وأفقدهــا  وجههــا،  علــى  خشــبية 

اليمنــى”.
وتضيف أم أنغام:  “كنا جنري 

يف هذا الشارع كاجملانن 
لطلب املساعدة، لكن دون 

جدوى، ورفض مالك احملل 
أنغام، إسعاف 

وتعذر علينا عالجها أو أخذها إلى املشفى؛ 
ألننا ال منلك املال، فتوّجهنا بأنغام إلى 

قسم الشرطة للشكوى، والذي بدوره حضر 
إلى املكان، ولكن دون فائدة”.

تتحّدث أّم أنغام، وهي تذرف الدموع: 
“ فقدت ابنتي عينها، وصارت حالتها 
تتضاعف، األلم يرافقها دوًما بسبب 
الضربة التي أصابت رأسها وعينها، 

وقضت على شبكية العن، بحسب 
التشخيص الطبي”.

ــي،  ــى اجلان ــط عل ــا الضغ ــف: “حاولن وتضي
علــى أمــل أن يتحّمــل نفقــات عــالج عــن 
إلــى مركــز  أنغــام، فقــام مؤخــًرا بأخذهــا 
ــون  ــب العي ــن رد طبي ــون متخصــص، ولك عي
ــا، عندمــا أخبرنــا بأننــا تأخرنــا  جــاء صادًم
ــام، وإن  ــة وعــالج أنغ يف الكشــف عــن احلال
العــن انتهــت بســبب التأخــر يف عالجهــا”.
تختــم أم أنغــام حديثهــا بعبــارة “ قــد فســح 
اهلل بنــا”، تعبيــًرا  منهــا عّمــا تتعــّرض لــه 
فئــة املهّمشــن مــن ظلــم، وتقــول “هــذا حالنا 
طــوال اليــوم، ونحــن نبحــث عــن لقمــة عيــش 
يف تعــز، أو يف عــدن، فنحــن لســنا ُمــالك 
أراضــي، وال محــال جتاريــة، وليــس معنــا 
ــى  ــد إل ــذ أن نُول ــا، من ــا كله ــف، حياتن وظائ
أن منــوت، يف الشــوارع واألحيــاء، نبحــث 
عــن بقايــا الطعــام واملالبــس، لســد حاجتنــا 

وحاجــة أطفالنــا”.
أكواخ على جبل “شمسان”

أكــواخ  ســتة  ويف  “شمســان”،  جبــل  علــى 

مــن احلــر  تقــي  ال 
وال مــن األمطــار، 
ــا  يســكن 58 نازًح
املهّمشــن  مــن 
مــن  الفاّريــن 
الصــراع يف تعــز 

عــدن. إلــى 
زهــرة  وتقــول 

 “ عاًمــا(:   45(
إلــى  تفتقــر  أكــواخ  يف  نســكن 
والكهربــاء  كاملــاء  اخلدمــات 

واجملــاري”. 
وتضيــف زهــرة: “ املــاء ال يصــل 
إلينــا، فنذهــب لنقــل املــاء كل 
يــوم، مــن مناطــق مختلفــة مثــل  
ــر  ــى ظه ــال، عل القلوعــة  واملع
ملتاعــب  ونتعــّرض  احلميــر، 
كثيــرة يف البحــث عــن املــاء”.
ننتظــر   “ زهــراء:  وقالــت 
مــن املنّظمــات أو اجلهــات 
املعنيــة يف عــدن النظــر إلــى 

حالنــا، وعمــل حلــول”.
علــى  النســوة  يجمعــن 
مطلــب وحيــد، وهــو توفيــر 
املــاء وإعاشــة شــهرية ترفــع 
عــن كاهلــن ولــو قليــلًا عبــئ 
وخطــر  التســّول  متاعــب 
البحــث عــن املــاء والغــذاء 

. الشــوارع   يف 

»صوت األمل« 
 ياسمني يوسف

كان بود انتصار أن تساعد 
زوجها يف تقاسم مرارات 

النزوح وتكاليف املعيشة 
بعيًدا عن الديار.. ولذلك 

تعلمت اخلياطة، ويف 
نهاية األمر بقي العائق 

املادي حائًلا دون 
وصولها إلى هدفها 

... فعدم قدرتها على 
شراء ماكينة خياطة 
للبدء بالعمل جعلها 

تبدو مكتوفة اليدين ال 
تستطيع عمل شيء، دون 

حدوث أمر حتاشته كثيًرا، 
وهو العودة الى مخيمات 
النزوح، حيث ال جتد هي 

وولداها ما يقيهم حر 
الصيف أو برد الشتاء.

ــا( نازحــة مــن  انتصــار محمــد، )25عاًم
محافظــة احلديــدة إلــى صنعــاء، بعــد أن  
والتــي  تعــز  محافظــة  يف  تقطــن  كانــت 
غادرتهــا إثــر اشــتداد الصــراع يف منطقــة 
 ،2017 عــام  منتصــف  يف  اجلحمليــة، 
واضطــرت للرجــوع إلــى مســقط رأســها يف 
احلديــدة، لتالقــي  ويــالت الصــراع نفســها 
التــي اشــتدت يف احملافظــة، يف منتصــف 
2018 ، ممــا اضطرهــا للنــزوح مــرة أخــرى 

ــاء. ــة صنع ــى العاصم إل
صنعــاء  يف  نفســها  وجــدت  انتصــار 
فيــه  يوجــد  صغيــر  دكان  يف  تســكن 
حمــام، لتجعــل مــن ذاك الــدكان عًشــا لهــا 
ــر،  ــاص صغي ــك لب ــا املال ــا وزوجه ولطفليه
ــى ثمــن املــواد  ــه إلَّا عل ــكاد يحصــل من ال ي
األساســية للبقــاء علــى قيــد احليــاة، يف 
الصعبــة  املعيشــية  احليــاة  ظــروف  ظــل 
التــي متــر بهــا البــالد مــن صــراع وتدهــور 

النفــط. مشــتقات  وانعــدام  اقتصــادي 
ال متلــك انتصــار أي مصــدر للدخــل وال 
متتهــن أي عمــل تســتطيع أن تســاعد بــه 
ــذي وصــل  ــدكان ال ــا لدفــع إيجــار ال زوجه

إلــى 15 ألــف ريــال شــهرًيا.

إرادة وعزميــة انتصــار وحبهــا لزوجهــا 
مــن  اخلياطــة؛  لتتعلــم  دفعاهــا  وولديهــا 
أجــل توفيــر حيــاة أفضــل ألســرتها، ولكنهــا 
مــا لبثــت إلَّا أن القــت خيبــة أمــل لعــدم 
وأن  خاصــة  خياطــة،  ملاكينــة  امتالكهــا 
بعــد  أغلــق  فيــه  تعلمــت  الــذي  املعمــل 

املعمــل. مالكــة  تدهــور صحــة 
 تقــول انتصــار بحرقــة ميأهــا اخلــوف: 
مــن  مخيــم  ألي  مجــدًدا  ســأنزح  “رمبــا 
مخيمــات النازحــن، إذا لــم نســتطع ســداد 

االيجــار”.
فتــرة  تعــش  لــم  العشــرينية  انتصــار 
انهــا  خاصــة  الــزواج،  بعــد  االســتقرار 
والتنقــل  النــزوح  يف  عشــرينيتها  عاشــت 
ــة شــبه محبطــة  بســبب الصــراع، وبطريق
ــش براحــة، ومــن دون  ــى باعي ــت: “ مت قال

وقلــق”. هــم 
بعــد تنهيــدة طويلــة، خرجــت مــن أعمــاق 
فؤادهــا، تواصــل شــرح مأســاتها وتتســاءل 
عــن مصيــر طفلهــا الكبيــر “علــي”، الــذي 
الــى  يتــم ادخالــه  العــام أن  ينتظــر هــذا 
ــال  ــة األطف ــم ككاف ــى التعلي املدرســة ليتلق
رســوم  مــن:  املدرســة  تكاليــف  أن  إلَّا 

ومســتلزمات  مدرســي،  وزي  تســجيل، 
مدرســية غيــر مقــدور عليهــا مــن األســرة 
التــي تصــارع مصاعــب احليــاة وشــظف 

العيــش.
مهنــدس،  أو  دكتــور،  أشــوفه  “نفســي 
ويعوضنــي أنــا وابــوه، ويتعلــم مــش مثلنا”.. 
هــذه اُمنيتهــا التــي ال تنفــك عــن إخبــار كل 
مــن تصادفــه وتالقيــه وتــروي لــه معاناتهــا، 
التــي امتــدت لتؤثــر علــى مســتقبل طفليهــا 
وتعليــم  كرميــة  حيــاة  مــن  الصغيريــن، 

وصحــة.
ــر محمــد تعــّرض لوعكــة  طفلهــا الصغي
صحيــة شــديدة كانــت ســتؤدي إلــى وفاتــه، 
لــوال لطــف اهلل، يف يوليــو املاضــي، ولــم 
يســتطع األب توفيــر العالجــات الالزمــة، 
الطفــل  صحــة  تدهــور  إلــى  أدى  ممــا 
لأســوأ وإصابتــه مبضاعفــات، ليتدخــل 
أحــد فاعلــي اخليــر لتفــادي تفاقــم وضعــه 

الصحــي ويوفــر العــالج الــالزم لــه.
حديثهــا،  كبســاطة  بســيطة  أمنيتهــا 
تتعــدى أبجديــات احلقــوق األساســية  ال 
البقــاء علــى  وتوفيــر ضروريــات  كمــأوى 

قلــق.  أو  قيــد احليــاة دون خــوف 

نازحة تتسول لتكفي ابنائها.. 

وابنتها تفقد عينها من أجل وجبة غذاء
“صوت األمل” - عدن/  نهى ناصر

تهــرول “نعمــة” يف شــارع “الكفتيريــات”، املمتــد مــن وســط حــي خــور مكســر إلــى ســاحل أبــني مبدينــة عــدن، ذهاًبــا وإياًبــا، 
وتســتوقف ســائقي الســيارات واملــاّرة يف الشــارع، طالبــًة منهــم املســاعدة إلعالــة أطفالهــا الســتة، الذيــن نزحــت بهــم مــن تعــز 

إلــى عــدن جــراء الصــراع.
ــا،  ــى جانبه ــل إل ــذا العم ــن به ــوة يقم ــرات النس ــاك عش ــارع، فهن ــذا الش ــول يف ه ــن التس ــي متته ــدة، الت ــت الوحي ــة” ليس “نعم

ــدن.  ــن يف ع ــتقر به ــز، ليس ــة تع ــم يف محافظ ــن مناطقه ــزوح م ــى الن ــراع يف 2017م عل ــن الص ــني أجبره ــات املهّمش ــن فئ ــن م جميعه

❝

انتصار .. نازحــة للمرة الثالثة!!

❝



النازحون يقهرون امُلعـــــــــــاناة باالبتكار واألمل

ألف نازح يف صنعاء ألف نازح يف صنعاء وجهود وجهود 
ة إلغاثتهم  ة إلغاثتهم ُمجتمعيَّ ُمجتمعيَّ

ست سنوات من الصراع غّيرت اخلارطة الدميوغرافية للبالد، 
ة،  ماليني اليمنيني غادروا مساكنهم يف حركة نزوح جماعيَّ
رق ومنافُذ العبور، التي رسمها الصراع  حددت مالمحها الطُّ

شرًقا وغرًبا، شماًلا وجنوًبا. فتوّسعت بذلك مساحة النزوح 

لتشمل، إلى جانب املدن: الصحاري، والوديان، واجلبال، التي 
أصبحت ملجًأ ألغلب النازحني، الذين سكنوا  خياًما وعشًشا 

ال تتوافر فيها أبسط شروط العيش الكرمي.
»صوت األمل« خصصت إصدارها صحيفة 

العدد )1(   2021/2/1 ملف العدد06

❝

 وتوزع النازحون بحسب 
عدد اأُلسر وعدد 

األفراد على النحو التالي:

ويتوزع النازحون يف أمانة العاصمة يف مديريات: أمانة العاصمة :  
75940أسرة،       531580 فرًدا،

محافظة صنعاء:   
 24243 أسرة        169701 فرًدا.

ــرة،  ــبعني 102900 أس ــرة، والس ــورة 47369 أس ــرة، والث ــر 15939 أس ــرة، والتحري آزال 14280 أس
والصافيــة 18040أســرة، والوحــدة 18879 أســرة، وبنــي احلــارث 145257 أســرة، وشــعوب 51807 أســرة، 

وصنعــاء القدميــة 3402أســرة،  ومعــني 113743أســرة.

صوت األمل/ رجاء مكرد 
 يتوزع النازحون القادمون من 

مختلف املافظات اليمنية، يف 
العديد من اخملّيمات املتفّرقة يف 

صنعاء. 
والتي تعّرض بعضها إلى جرف 

سيول األمطار، ما تسبب بأضرار 
كبيرة فيها، وانعكس سلًبا 

ة  على حالة النازحني النفسيَّ
ة.  والصحيَّ

النازحون يف صنعاء
يقطــن النازحــون داخلًيــا يف عــدٍد مــن اخملّيمــات 
والكــوارث  الظــروف  اســتطاعت  والتــي  املتفرقــة، 
الطبيعيــة أن تنــال منهــا، حيــث بلغــت أعــداد النازحــن 
وفًقــا لإلحصائيــات  نازًحــا،   )7,012,81( يف صنعــاء 
اإلنســانية  للشــؤون  األعلــى  اجمللــس  مــن  الصــادرة 
علــى  األمــل”  “ صــوت  بصنعــاء، حصلــت صحيفــة 

نُســخة منهــا.
وعــدد  األُســر  عــدد  بحســب  النازحــون  وتــوزع   

التالــي: النحــو  علــى  األفــراد 
 531580 و  75940أســرة،  العاصمــة   أمانــة  يف 
فــرًدا، ويف محافظــة صنعــاء 24243 أســرة و169701 

ــرًدا. ف
ويتــوزع النازحــون يف أمانــة العاصمــة يف مديريــات: 
آزال 14280 أســرة، والتحريــر 15939 أســرة، والثــورة 
47369 أســرة، والســبعن 102900 أســرة، والصافيــة 
18040أســرة، والوحــدة 18879 أســرة، وبنــي احلــارث 
وصنعــاء  أســرة،   51807 وشــعوب  أســرة،   145257

القدميــة 3402أســرة،  ومعــن 113743 أســرة.

انعدام خدمات الصرف الصحي والعناية الطبية
ــي  ــة الت ــة املُســاعدات الغذائي ــى جانــب عــدم كفاي إل
يحصــل عليهــا النازحــون، فــإن املُخيمــات املُقامــة يف 
أطــراف املــدن مكتظــة مبئــات األســر، وتفتقــر خلدمــات 
الصــرف الصحــي والعنايــة الطبيــة، كمــا تفتقــر إلــى 

مقّومــات النظافــة األساســيَّة.
“صــوت األمــل” نزلــت إلــى مخيــم “ضــروان”، التابــع 
ملديريــة “همــدان”، مبحافظــة صنعــاء، حيــث يعيــش 
مــن محافظــات: حجــة وصعــدة  نازحــاً  حوالــي320  
أخــرى،  محافظــات  ومــن  واحلديــدة،  وأبــن  وتعــز 
الوضــع  النــازح حيــدر محمــد حيــث وصــف  والتقــت 
ــم بـ”البائــس”؛ إذ ســاهمت األمطــار يف تهــدم  يف اخملي

النازحــن. وتضــرر  ــات  املُخيمَّ
ويُضيــف: “ املســاعدات الغذائيــة كانــت تصلنــا كل 
ــى  شــهر، أمــا اآلن تصــل كل شــهرين، وهــذا مــا أدى إل

ــة”. ــواد الغذائي حصــول نقــص يف امل
يقــوم اجملتمــع احمللــي بــدور كبيــر يف إغاثــة النازحــن 
وإيوائهــم، فأغلــب مخيمــات النــزوح الداخليــة يف اليمــن 
أقامهــا املواطنــون مــن أبنــاء اجملتمعــات املضيفــة، وال 

توجــد أماكــن نــزوح مخصصــة تابعــة للجهــات الرســمية، 
وبعــض مناطــق النــزوح يســتطيع أبنــاء النازحــن الذهاب 

إلــى املــدارس، يف حــن ال يتمّكــن آخــرون مــن ذلــك. 
إيجابيــة،  بفــرص  يحظــون  املــدن  يف  النازحــون 
أبرزهــا: األوالد لديهــم فرصــة للذهــاب إلــى املــدارس، 
أمــا يف مخيــم “ضــروان” فالتعليــم ُمتــاح فقــط للمرحلــة 

األساســية، أمــا املرحلــة الثانويــة فــال يوجــد.
حيــدر  يقــول  ــة،  الصحيَّ باألوضــاع  يتعلــق  وفيمــا   
محمــد: “ يوجــد مركــز صحــي واحــد قريــب مــن اخمليم، 
هــذا املركــز تابــع ملنظمــة “اليونيســف”، وكان مغلًقــا وال 
يوجــد فيــه أي طاقــم طبــي أو عــالج، مت اســتئناف فتــح 
املركــز منــذ فتــرة وجيــزة، بعــد تعــّرض الســكان لوعــكات 
ــزال  ــم؛ جــراء األمطــار والســيول، والت ــة يف اخملي صحي

إمكانيــات املركــز بســيطة”.
ويؤكــد حيــدر علــى أن هنــاك تقصيــرا مــع النازحــن، 
وال توجــد رعايــة خاصــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة، 

أو كبــار الســن.
يوجــه حيــدر رســالة للمنظمــات اإلنســانية واجلهــات 
املعنيــة للنظــر إلــى اخمليمــات ومــا يحــدث فيهــا. ويــرى 

أن عــدم الرقابــة ونــزول جلنــة إلــى اخمليمــات ملتابعــة 
ســير املســاعدات اإلنســانية وأحــوال النازحــن؛ تســبب 
ــي  ــزول ميدان يف تدهــور حــال النازحــن، إذ ال يوجــد ن
ــم مراعــاة  ــه، وال تت ــات شــهرًيا، حســب قول ــى اخمليم إل
الفئــات األشــد احتياجــاً للمســاعدة بشــكل دوري، مثــل: 
األطفــال والنســاء وكبــار الســن، وال تتوفــر فــرص العمــل 

ألفــراد القــوى العاملــة يف مناطــق النــزوح.

السيول جترف مخّيمات النازحني
يف  املتدفقــة  والســيول  الغزيــرة  األمطــار  تســببت 
مــأرب،  محافظــات:  يف  النازحــن  ُمعانــاة  مضاعفــة 
وعمــران، وحجــة واحلديــدة وتعــز وحلــج وعــدن وأبــن، 
الســيول  بفعــل  النازحــن؛  مخيمــات  تضــررت  حيــث 
والفيضانــات، كمــا جرفــت الســيول اخمليمــات بشــكل 
ُكلــي وجزئــي، وشــملت األضــرار غــرق مبــاٍن وجــرف 
األســر  مــن  املئــات  ُعشــش  وتهــدم  وإتالفهــا،  خيــام 
وغيــر  اإليوائيــة  املــواد  تلــف  إلــى  إضافــة  النازحــة، 

الغذائيــة.
ووفًقــا لــأمم املتحــدة، فــإن أكثــر مــن 300 ألــف 

الثالثــة  األشــهر  خــالل  نزحــوا  اليمــن  يف  شــخص 
املاضيــة؛ بســبب الســيول والفيضانــات التــي أحلقــت 
الزراعيــة  ومحاصيلهــم  منازلهــم  طالــت  أضــراًرا 
ومواشــيهم، وإمداداتهــم الغذائيــة وممتلكاتهــم اخلاصة. 
أكثــر مــن ثالثــة ماليــن وســتمائة الــف نــازح داخــل 
بســبب  تضــرروا  شــخص  ألــف   300 ونحــو  اليمــن، 
املاضيــة،  الثالثــة  األشــهر  خــالل  والســيول  األمطــار 
ــأمم املتحــدة  ــة الســاميَّة ل ــات املفوضيَّ ــا إلحصائي وفًق

عــن اليمــن.
ــة الســامية لــأمم املتحــدة لشــؤون  “ وتُشــير املفوضيَّ
الالجئــن، يف تقريــٍر لهــا نشــرته علــى موقعهــا الرســمي، 
يف  احلــاد  النقــص  بســبب  ُمقيــدة؛  قدراتهــا  أن  إلــى 
التمويــل واملــأوى، واخملــزون مــن مــواد اإلغاثــة الطارئــة 
التــي ســتنفد يف غضــون أســابيع، ممــا يتــرك بعًضــا مــن 

احتياجــات النازحــن األساســية غيــر مســتوفاة. 
ويعتمــد اآلن مــا يقــرب مــن أربعــة ماليــن نــازح 
املســاعدات  علــى  جلــوء  وطالــب  والجــئ  وعائــد 
اإلنســانية املنتظمــة للبقــاء علــى قيــد احليــاة” وفًقــا 

ــة. األمُميَّ للتقاريــر 



األول ملناقشة قضية النازحني، حيث قّدم  الصحفيون  
تقارير، وقصًصا إنسانية، ملناقشة كل ما له عالقة بالنازحني 
ة، والتعليمية - جناح بعضهم  يف اليمن، أوضاعهم: املعيشية، والصحيَّ

يف جتاوز أزمة النزوح - وأحالمهم  وطموحاتهم، وأماكن 

متركزهم، من خالل ُحزمة من البينات االحصائية، متّكن 
الُقراء واجلهات املعنية، ومراكز األبحاث والدراسات واملنّظمات 

الفاعلة من الوصول إلى املعلومة املوثوقة يف مرجٍع واحٍد، ميكن 
من خالله  الوقوف على هذه القضية ومعاجلتها. 

النازحون يقهرون امُلعـــــــــــاناة باالبتكار واألمل
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صوت األمل/ رجــاء مكــرد
تعالت األصوات وبدأ كل طرف يسحب 

الطاولة من جهته؛ حًبا ورغبةً  يف 
طلب العلم، اشتكى الكرسي وجًعا من 
هول احلال ومآل املستقبل، بينما لم 

يصُح ضمير زعماء الصراع مّما حدث 
ويحدث.

ألقت ظاهرة النزوح بظاللها على 
العملية التعليمية يف البلد عموًما، ويف 
املناطق املستضيفة للنازحني واجملتمع 

املضيف خصوًصا.

تتجلّــى أبــرز هــذه اآلثــار بوضــوح يف تواجــد النازحــن 
يف مــدارس، ومــع بدايــة العــام الدراســي كان حتًمــا أن يتــم 
إيجــاد بدائــل أخــرى يــأوي إليهــا النازحــون، لكــي تتفــّرغ 

املــدارس ملهمتهــا األساســية.
هنــا ســلطت “صــوت األمــل” الضــوء علــى مــا يحــدث 
يف املناطــق، التــي تــأوي النازحــن يف مدارســها مبحافظــة 

تعــز، خاصــة مــع بــدء فصــل الشــتاء...
التربة

مــع بــدء العــام الدراســي اجلديــد، حتــدث مشــاكل كل 
يــوم يف مديريــة الشــمايتن بــن أُســر النازحــن واجملتمــع 
ــأوي إليهــا النازحــون:  ــاك ثــالث مــدارس ي املضيــف، فهن
الفجــر  مدرســة  فصــلًا،   17 وفيهــا  النعمــان  مدرســة 
اجملتمــع  تعبيــر  وبحســب  فصــلًا،   25 وفيهــا  اجلديــد 

“احتلوهــا”. املضيــف 
مــع اســتمرار املشــاكل مت تخصيــص مدرســة “الشــهيد  
عبــد الرقيــب” للدراســة، ولكــن املشــاكل عــادت مجــدًدا، 
الكراســي،  مــن  مزيــٍد  إلــى  احتاجــوا  الطــالب  أن  إذ 
ــي يســكنها  ــدارس الت ــن امل ــى األخــذ م ــوا إل ــا ذهب وعندم
النازحــون، رفــض النازحــون ذلــك، ألنهــم يتخذونهــا أســّرة 
وأثاًثــا، وخصوًصــا مــع دخــول البــرد القــارس، األمــر الــذي 
حــال دون إعطائهــم الكراســي، هــذه املشــادات أدت يف 

ــى طــرد أوالد النازحــن مــن املدرســة. ــة إل النهاي
ووفًقــا إلدارة النازحــن يف املنطقــة، فــإن الســلطات 
احملليــة بدورهــا كانــت قــد قّدمــت أراضــي للنازحــن، 
ولكّنهــا لــم جتــد أي تعــاون مــن املنظمــات بتأهيــل تلــك 
األراضــي، كمــا أنــه - وبحســب نازحــن يف املنطقــة- ال 
يوجــد أي دعــم لهــم، ســواء مبــأوى أو بتقــدمي فــرص 

باملــدارس. لاللتحــاق  النازحــن  ألوالد 
)يف مركــز الشــمايتن- التربــة، جنــوب محافظــة تعــز، 
التــي تتكــون مــن 33 عزلــة، يتــوزع النازحــون يف عشــرة 
أُســرة،   647 النازحــة  يبلــغ عــدد األســر  فيهــا،  مواقــع 
و7300 أُســرة نازحــة موّزعــة يف الُعــزل التابعــة للمديريــة.
وتتــوّزع األُســر النازحــة يف مخيمــات: مدرســة النصــر  
56 أســرة، وعــدد األفــراد  336 فــرًدا، الــدار اجلديــد 158 
أســرة، وعــدد األفــراد 948 فــرًدا، جتمــع الظهــرة 246 
أســرة، وعــدد األفــراد 948 فــرًدا، عمــارة عبــد الــرزاق 
ســيف 76 أســرة، وعــدد األفــراد 456 فــرًدا، مدرســة 
مدرســة  فــرًدا،   72 األفــراد  وعــدد  أســرة،   12 الهــدى 
حفصــة ثــالث أُســر، وعــدد األفــراد 18 فــرًدا، مدرســة 
الشــهيد أحمــد قائــد أســرة واحــدة،  عــدد األفــراد ســتة 
أفــراد، مركــز أســماء لتنميــة املــرأة أســرة واحــدة، وعــدد 
وعــدد  أســرة،   12 زربيــة  مخّيــم  أفــراد،  ســتة  األفــراد 
األفــراد 72 فــرًدا، مدرســة الفجــر اجلديــد 37 أســرة، 
وعــدد األفــراد 222 فــرًدا، مدرســة الفقيــد النعمــان 27 
أســرة، وعــدد األفــراد 162 فــرًدا، عمــارة عبــداهلل حــزام 
الوحــدة  فــرًدا، مدرســة   90 األفــراد  أســرة، وعــدد   15

ثــالث أُســر، وعــدد األفــراد 18 فــرًدا(.
األطفــال  شــهادات  اســتخراج  يف  مشــكلة 

املدرســة يف  وتســجيلهم 
ــازح  ــات، ن ــالث بن ــة أوالد وث أحمــد هــزاع، أب لـــ ثالث
مــن محافظــة احلديــدة إلــى مخّيــم التربــة، مــّر شــهر 
وعشــرة أيــام وهــو وأطفالــه بــدون مــأوى، ولــم يتمّكــن مــن 
ــه يف املدرســة؛ بســبب عراقيــل اســتخراج  تســجيل أطفال

الشــهادات.

يواجــه النازحــون يف مخيمــات التربــة مشــاكل معيشــية 
متعــددة منهــا: املــأوى، ونقــص املــواد الغذائيــة، ويقومــون 
كفتــح  الصغيــرة،  واملشــاريع  البســيطة  املهــن  مبزاولــة 
ــل عــدد العاملــن 20 % يف  ــع(، وميث ــة للبي بســطة )عربي

اجملتمــع.
ــة للنازحــن يف مركــز  يقــول مســؤول الوحــدة التنفيذي
إن  املشــرقي،  أســام  األســتاذ  التربــة،  الشــمايتن-  
النازحــن يف التربــة يعيشــون يف ظلــم -حســب وصفــه-
النازحــن،  كل  يســتهدف  ال  الغذائــي  األمــن  أن  إذ  ؛ 
ــات ال  ــًدا عــن اخملّيم ــة بعي ــزل الداخلي فالنازحــون يف الُع
التعــاون  أن  كمــا  الغالــب،  الغذائيــة يف  املعونــة  تصلهــم 
ــة، يف التنســيق املســبق  ــن املنظمــات والســلطات احمللي ب
وضبــط املعاييــر بســيط، ويف الغالــب حتــدث مشــاكل. 
النازحــن  عــدد  أن  املشــرقي  األســتاذ  ويوّضــح 
ومــن  نازحــة،  أســرة   2000 اإلغاثــة  يف  املســتهدفن 
ُعــزل  اجملتمــع املضيــف )النازحــن الذيــن يعيشــون يف 
املنطقــة( عددهــم 40 ألــف أســرة نازحــة، األمــن الغذائــي 
بــدوره يســتهدف 9500 أســرة، 5300 أســرة نازحــة ال 

الغذائــي. األمــن  يســتهدفهم 
احلوبان

ــان ليــس بأفضــل حــاٍل مــن  تعليــم النازحــن يف احلوب
مديريــة التربــة، فبالرغــم مــن ذهــاب أوالد النازحــن إلــى 
إن   “ يقــول  حالهــم  لســان  أن  إلَّا  احلكوميــة،  املــدارس 
ذهــاب األوالد مــن عدمــه ال يفــرق”؛ فاملــدارس احلكوميــة 
تــكاد تخلــو مــن هيئــة التدريــس؛ جــراء انقطــاع الرواتــب، 
لهــم  تســمح  ال  املاديــة  النازحــن  إمكانيــات  باملقابــل 

بإدخــال أوالدهــم املــدارس اخلاصــة.
ــان بــن  ــل الظــروف املعيشــية للنازحــن يف احلوب تتمث
الغــالء وانقطــاع املــواد الغذائيــة، التــي تقّدمهــا برامــج 
متباعــدة  فتــرات  اإلغاثــة يف  إليهــم  تصــل  إذ  اإلغاثــة، 
تتــراوح بــن أربعــة - ســتة أشــهر، وال توجــد أي جهــات 
ناشــطن  املنطقــة، حســب  النازحــة يف  لأســر  داعمــة 

اجتماعــن.
يصــف أحمــد دهمــان، ناشــط اجتماعــي يف احلوبــان، 
حــال النازحــن بأنــه “يُرثــى لــه”، إذ أنهــم يتوّزعــون يف 
الشــوارع بحًثــا عــن الغــذاء، أغلــب العاملــن يعملــون يف 
وظائــف بســيطة كاحلراســة، ويــرى أنــه مــن الضــروري 
املســاعدات  وتقــدمي  النازحــن  جانــب  إلــى  الوقــوف 

والغذائيــة. اللوجســتية 
اجلهــات  تتصــف  أن  ضــرورة  علــى  دهمــان  ويؤكــد 
املســئولة عــن النازحــن بـ”األمانــة والصــدق”، وتتلقــى 

للنازحــن. وتوصلــه  الدعــم 
إدارة  إحصائيــات  وحســب  املعافــر،  مديريــة  يف 
النازحــن يف املديريــة، يتــوّزع النازحــون يف ســتة مخيمات، 

متتــد مــن “البيريــن” إلــى “النقيــع”.

ــغ عــدد أُســر النازحــن   مخيــم “رافقــة امللكــة”، ويبل
 120 “النقيــع”  مخيــم  ويف  نازحــة،  أســرة   229 فيهــا 
“التعــاون”  “البيريــن” ومخيــم  نازحــة، ومخيــم  أســرة 
280 أســرة نازحــة، مخيــم “جبــل زيــد” وهــو قســمان، 
وكل قســم يف اجتــاه معاكــس لآلخــر، ويبلــغ عــدد األســر 
 60 “الزاقــوم”  ومخيــم  نازحــة،  أســرة   360 النازحــة 

أســرة نازحــة. ... 
مــع بــدء املوســم الدراســي اجلديــد، جــرى طــرد أوالد 
النازحــن )مخيــم البيريــن( مــن املدرســة القريبــة مــن 
اخمليمــات )مدرســة وادي ابــن خــوالن(؛ والســبب أنهــم 
الرســوم   وتبلــغ قيمــة  الدراســية،  الرســوم  لــم يدفعــوا 
ــب  ــا الطال ــي يدفعه ــال مين ــي، و1000 ري ــال مين 1300ري
اآلبــاء”  “مجلــس  وبــدوره  اآلبــاء”،  لـ”مجلــس  شــهرًيا 

يدفعهــا كرواتــب للمدّرســن.
“البيريــن”،  مخيــم  يف  النازحــن  إدارة  دور  مَتّثــل 
حيــال هــذه املشــكلة، بتبليــغ الســلطة احملليــة وبعــض 
ومنظمــة   )SOUL( ســول  منظمــة  منهــا:  املنظمــات 
أوالد  ومســاعدة  للتدخــل   ،)UNICEF( اليونيســف 
النازحــن لاللتحــاق بالتعليــم. وبحســب تصريــح إدارة 
تدّخــل  أو  لــم يصــل اخملّيــم أي ردود فعــل  النازحــن، 
ــّرد، كمــا أن منظمــة  ــوا بانتظــار ال حلــل املشــكلة، ومازال
الســابق  العــام  تدخلــت  قــد  كانــت   )SOUL(ســول
أوالد  ومنحــت  مدّرســن  أربعــة  بـــ  املدرســة  ودعمــت 

والدفاتــر. املدرســية  احلقائــب  النازحــن 
كبيــر  بشــكل  اعتمــدوا  النازحــن  أن  البعــض  يــرى 
علــى دعــم املنّظمــات، واعتبــروا الّدعــم، الــذي يصــل 
إليهــم، مصــدًرا للــرزق، بينمــا آخــرون يتجهــون صــوب 
أنــه مــن الضــروري الوقــوف بجانــب النازحــن، وتقــدمي 
املســاعدات، إذ أن أغلــب الفئــات العاملــة يف اخملّيــم مــن 

النســاء واألطفــال.
يقــول فهــد اخملــاليف، ناشــط اجتماعــي، إن النازحــن 
ــى الدعــم املقــّدم  أصبحــوا يعتمــدون بشــكل أساســي عل
احُلــرة  أعمالهــم  جانــب  إلــى  وأنهــم  املنّظمــات،  مــن 
لديهــم دعــم مســتمر مــن اجلمعيــات اخليرّيــة، ويبــرر 
عــدم ذهــاب النازحــن إلــى املدرســة، كونهــم مــن فئــة 
“املهمشــن” ال يرغبــون الذهــاب إلــى املدارس بأنفســهم، 
وليــس هنــاك عائــق مينعهــم مــن الذهــاب، حســب قولــه.
ــده حســن، رئيــس  ــة أخــرى، يقــول عــادل عب مــن جه
اللجنــة اجملتمعيــة للنازحــن يف املعافــر، إن فــرص العمــل 
ودخــول  اجلــو  تغّيــر  ومــع  العاملــن(،  )فئــة  للنازحــن 
البــرد حتتــاج األســر النازحــة إلــى البطانيــات واملالبــس 
الشــتائية، كمــا حتتــاج إلــى املــواد الغذائيــة التــي انقطعــت 
العاملــن  فئــة  “كورونــا”،  وبــاء  تفشــي  بســب  مؤخــًرا 

مــن النازحــن أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال، وعملهــم 
ال يكفــي لقضــاء حوائجهــم املعيشــية، وال حتــى ســداد 

رســوم املدرســة.
ويضيــف حســن أن املســاعدات اإلنســانية منقطعــة 
ــواء،  ــى دعــم اإلي ــذ شــهر رمضــان، مــّرت 9 أشــهر عل من
الغذائيــة  واملــواد  “الهجــرة”،  منظمــة  تقّدمــه  الــذي 
أن  ويضيــف   ،)OXFAM( أوكســفام  تقّدمهــا  التــي 
هنــاك دعًمــا مــن جمعيــات خيريــة، لكنهــا ال تكفــي كل 
النازحــن، فمثــلًا: إذا تبرعــت جمعيــة خيريــة لـــ 50 أو 
100 أســرة، تقــوم الوحــدة التنفيذيــة بتوزيعهــا علــى 200 

أســرة نازحــة.
األعمــال التــي يزاولهــا النازحــون يف مديريــة املعافــر 
هــي  العاملــة  الفئــات  وأغلــب  القــات”،  “تعليــف  هــي: 
النســاء. وحســب مواطنــن يف املنطقــة، أجــور التعليــف 
يجعلهــن  ممــا  بوقتهــا،  للنازحــات  تُعطــى  وال  تتأخــر، 
أكثــر حاجــة، فيذهــب البعــض إلــى التســّول يف الشــوارع 
ــا  ــا حتــت ســن 14 عاًم ــال أيًض ــرى اجملــاورة، األطف والق
يقومــون مبهنــة “تعليــف القــات”، بالرغــم مــن الســموم 
املتواجــدة عليــه، والتــي فيهــا خطــر علــى الفئتــن، ناهيــك 

عــن كونهــا للفئــة الثانيــة “عمالــة أطفــال”.
“ماوية” و”خدير”

أمــا يف “ماويــة” و”دمنــة خديــر”، وكذلــك “حيفــان” 
و”التعزيــة”، يعيــش أغلــب النازحــن يف املــدارس واملراكــز 
الصحّيــة، انقطــع عنهــم برنامــج األغذيــة العاملــي الصــادر 
ــم  ــرد ل ــذ شــهرين، ومــع دخــول الب عــن األمم املتحــدة من

يتــم اســتهدافهم يف برامــج اإليــواء.
أعمــال،  بــدون  منهــم  فالكثيــر  للعمــل،  بالنســبة 
ويخرجــون إلــى التســول يف الشــوارع، والبعــض أطفالهــم 
وغيرهــا. اجلــوالت  البيــع يف  مثــل:  بالعمــل،  يقومــون 

يبلــغ عــدد النازحــن يف مديريــة ماويــة 341 أســرة 
يف  ويتوزعــون  فــرًدا،   2046 األفــراد  وعــدد  نازحــة، 
اخمليمــات )مدرســة أجيــال الوحــدة وفيهــا 7 أســر نازحــة، 
ــا خمــس أســر، مدرســة  ــد وفيه ــن زي ومدرســة أســامة ب
ــا  ــا 7 أســر، مدرســة الشــهيد الثالي ــم وفيه الشــهيد املعل
وفيهــا ثــالث أســر، مخيــم الدائــري ويحــوي 15 أســرة، 
عــدد )90( فــرًدا، مديريــة القــرن 30 أســرة نازحــة، عــدد 
األفــراد 180 فــرًدا، املعهــد التقنــي 85 أســرة نازحــة، عــدد 
األفــراد 510 فــرًدا، مخيــم األزبــود، 25 أســرة نازحــة، 
وعــدد األفــراد 150 فــرًدا، املستشــفى ويحــوي 29 أســرة 
نازحــة، عــدد األفــراد 174 فــرًدا، مخيــم محــوى الســويداء 
75 أســرة نازحــة، وعــدد األفــراد 450 فــرًدا، مخيــم وادي 
قــاع دم، 25 أســرة نازحــة، وعــدد األفــراد 150 فــرًدا، 
مخيــم جبالــة، 35 أســرة نازحــة، وعــدد األفــراد 210 

ــرًدا(... ف
باســم  الناطــق  الشــرجبي،  طلعــت  األســتاذ  يقــول 

اجمللــس األعلــى لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، إن دعــم 
اإليــواء واملالبــس الشــتائية والبطانيــات لــم يتم اســتهداف 
النازحــن بهــا، كــون أن الكثيــر يعتبــر أن مناطــق: “ماويــة، 
ــة وال  ــة”، دافئ ــان، والتعزي ــر، واملعافــر واحلوب ــة خدي دمن
داعــي للدعــم اإليوائــي، وهــي علــى عكــس مــا يعتبــره 
النازحــن  مــن  والكثيــر  بــارد،  فيهــا  الطقــس  اجلميــع 

ــن الدعــم. ــوع م ــذا الن بحاجــة له
ــا هــو واضــح يف الكشــوفات  ــف الشــرجبي، كم ويضي
اخلاصــة بإحصائيــات النازحــن فــإن أغلــب النازحــن 
يعيشــون يف املــدارس، كمــا أن أوالد النازحــن محرومــون 
مــن التعليــم بســبب االزدحــام الكبيــر، وتواجــد طبقــات 
يف النازحــن )مهّمشــن(، وأيًضــا كــون املــدارس قليلــة، 
األمــر الــذي أدى إلــى حرمــان أبنــاء اجملتمعــات املضيفــة 

أيًضــا مــن التعليــم.
ــا  ــغ عــدد النازحــن كلّيً ــر، فيبل ــة خدي ــة دمن يف مديري
146 أســرة نازحــة، عــدد األفــراد 876 فــرًدا، ويتوزعــون 
ــد عــدد األســر 6  ــن زي يف اخمليمــات: )مدرســة أســامة ب
أســر نازحــة و36 فــرًدا، مدرســة 7 يوليــو عــدد األســر 
بــدر  مدرســة  فــرًدا،  و126  نازحــة  أســرة   21 النازحــة 
فــرًدا،  و78  وعــدد  نازحــة  أســرة   13 وحتــوي  الكبــرى 
وعــدد  نازحــة،  أســر   10 وحتــوي  اليرمــوك  مدرســة 
األفــراد 60 فــرًدا، اجملّمــع الزراعــي ويحــوي 12 أســرة 
نازحــة وعــدد األفــراد 72 فــرًدا، مخّيــم ســعدة 75 أســرة 
ــرًدا، مدرســة ورزان عــدد  ــراد 450 ف نازحــة وعــدد األف
األســر النازحــة خمــس أُســر وعــدد األفــراد 30 فــرًدا، 
مدرســة رّواد املســتقبل عــدد األُســر النازحــة أربــع أُســر 

وعــدد األفــراد 24 فــرًدا.
ــا 17  ــغ عــدد النازحــن فيه ــان فيبل ــة حيف ــا مديري أم
ــرًدا، ويتوزعــون يف:  ــراد 102 ف أســرة نازحــة وعــدد األف
ــراد 18  ــر نازحــة وعــدد األف ــالث أُس ــالح ث )مدرســة الف
فــرًدا، مدرســة أبوبكــر الصديــق أســرة واحــدة وعــدد 
أســرتن  وحتــوي  ســبأ  مدرســة  أفــراد،  ســتة  األفــراد 
نازحتــن وعــدد األفــراد 12 فــرًدا، مدرســة الشــهيد عبــد 
األفــراد12  وعــدد  نازحتــان  أســرتان  وفيهــا  علــي  اهلل 
فــرًدا، املركــز الصحــي وحتــوي أســرتن نازحتــن وعــدد 
ــالث  ــز األســر املنتجــة ويحــوي ث ــرًدا، مرك ــراد 12 ف األف
أُســر نازحــة وعــدد األفــراد 18 فــرًدا، املركــز الصحــي 

ويحــوي أســرتن وعــدد األفــراد 12 فــرًدا.
ــي، بعــد أن  ــا وأمــي وأخت “ ســنتان ونحــن نازحــون أن
كنــا مســتأجرين يف محافظــة احلديــدة، ومجتمعــون يف 
ــه  ــث عــن قصت ــدأ محمــد احلدي ــزل واحــد”، هكــذا ب من

وأســرته.
وأختــه،  أمــه  ويعيــل  أوالد   3 لـــ  أب  نعمــان،  محمــد 
اضطــر إلــى تــرك أســرته يف التربــة، والذهــاب لطلــب 
لبيــع  محــل  يف  حاليــا  ويعمــل  احلديــدة،  يف  الــرزق 

البهــارات.
“التعزية”

مديريــة  بــن  الواقعــة  “التعزيــة”،  مديريــة  يف 
ــغ عــدد األســر النازحــة  ــة، يبل ــة ماوي الشــمايتن ومديري
165 أُســرة نازحــة وعــدد األفــراد 990 فــرًدا، ويتــوزع 
فيهــا النازحــون يف: )مخيــم خلــف الرســالة عــدد األســر 
فــرًدا، مخيــم   180 األفــراد  أســرًة وعــدد   30 النازحــة 
الضاحــة فلــل الصيــادي عــدد األســر النازحــة 37 أســرة 
نازحــة وعــدد األفــراد 222 فــرًدا، عمــارة أروى 30 أســرة 
نازحــة عــدد األفــراد 180 فــرًدا، عمــارة العــروة عــدد 
النازحــة 35 أســرة وعــدد األفــراد 210 فــرًدا،  األســر 
املدرســة التركيــة عــدد األســر النازحــة 22 أســرة وعــدد 
األفــراد 132 فــرًدا، عمــارة مدخــل “وادي الشــمير”، عــدد 

األســر النازحــة 11 أســرة وعــدد األفــراد 66 فــرًدا( .
مــن  تواجدهــم  مناطــق  اختلفــت  وإن   - النازحــون 
مديريــة إلــى أخــرى- وضعهــم املعيشــي متقــارب بــن 
احلاجــة للتعليــم واحلاجــة للمســاعدات اإلنســانية، ســواء 
الغــذاء أو اإليــواء. قــد يــرى البعــض أنــه ال حاجــة ملــد 
ــه  ــرون أن ــف آخــرون وي ــون للنازحــن، بينمــا يختل ــد الع ي
مــن الضــروري مســاعدة النازحــن. وحــول ســير عمليــة 
التعليــم والدعــم للنازحــن جميــع اخمليمــات رفعــوا األمــر 
للمنظمــات الدوليــة والســلطات احملليــة، وهــم يف انتظــار 

ــه هــذه اجلهــات. مــا ســتوّجه ب

تعز: أبناء النازحون بال مدارس

سنتان 
ونحن نازحون أنا وأمي 

وأختي، بعد أن كنا مستأجرين يف 
محافظة احلديدة، ومجتمعون يف منزل واحد”، 

هكذا بدأ محمد احلديث عن قصته وأسرته.
محمد نعمان، أب لـ 3 أوالد ويعيل أمه 

وأخته، اضطر إلى ترك أسرته يف التربة، 
والذهاب لطلب الرزق يف احلديدة، 

ويعمل حاليا يف محل لبيع 
البهارات.



ملف العدد

“صوت األمل”/
 علياء محمد  - حنني أحمد

واســتبدلوها  الّديــار  تركــوا  أن  بعــد 
أو  الصيــف  حــر  تقيهــم  ال  التــي  باخليــام 
بــرد الشــتاء، يعانــي النازحــون يف محافظــة 
حيــث  صعبــة،  إنســانية  أوضاًعــا  عــدن 
بعضهــا  اخمليمــات،  مــن  مجموعــة  تتوفــر 
رســمية، مثــل: مخيــم “عمــار بــن ياســر” 
يف “املصعبــني” ومخيــم “الشــعب” ومخيــم 
“فقــم” يف املعهــد الفنــي، ومخيمــات أخــرى 
مــن  عــدد  إلــى  حتتــاج  ة،  رســميَّ غيــر 
اخلدمــات مثــل مخيمــات: “زهــرة خليــل” 
و”حــوش عثمــان” و”املعهــد التقنــي” للحوم 
و”مــزارع جعولــة” ومخيــم يف بئــر أحمــد 

القلــوع.  منطقــة 

إلدارة  التنفيذيــة  الوحــدة  رئيــس  يقــول 
مخيمــات النازحــن يف عــدن، جنيــب الســعدي: “ 
إن موضــوع النازحــن يف اليمــن مشــكلة مســتمرة؛ 
بســبب عمليــة النــزوح املســتمرة، وهــو مــا يحــد 
النــزوح  آثــار  لتخفيــف  املبذولــة  اجلهــود  مــن 

متطلباتهــا. ومواجهــة 
“ كل  “صــوت األمــل”:  لـــ  الســعدي   ويقــول 
يــوم نســتقبل عــدًدا مــن النازحــن يف عــدن وبقيــة 
فقــد  حيــث  صعبــة،  وأوضاعهــم  احملافظــات، 
ــم؛ فهــم يعيشــون يف  ــر منهــم مصــادر دخله الكثي
مخيمــات، ووضعهــم أكثــر ســوًءا؛ بســبب أماكــن 
أن  وكمــا  الطقــس،  وتقلبــات  واحلــرارة  الســكن 
املاضيــة  الفتــرة  خــالل  هطلــت  التــي  األمطــار 
جرفــت كثيــًرا مــن اخمليمــات وأدوات النازحــن”.
عــدن  محافظــة  يف   “ الســعدي:  وأضــاف 
لدينــا 13500 أســرة، منهــم%10، فقــط جميعهــم 

يف  )خيــام(،  وجتمعــات  مخيمــات  يف  يعيشــون 
النازحــن،  مــن   90% عــدن  يســتضيف   حــن 
بعضهــم يعيشــون يف بيــوت مســتأجرة، ولكنهــم 
يظلــون نازحــن”، مشــيًرا إلــى أن “هنــاك جهــوًدا 
تُبــذل، لكنهــا ال تفــي بحاجــة النازحــن، وتظــل 
هنــاك فجــوة كبيــرة يجــب علــى اجلميــع التعــاون 

لســدها”.
الكهرباء واألمطار

 يُعــد غيــاب التيــار الكهربائــي علــى اخمليمــات 
مــن أكثــر املشــاكل التــي يُعانــي منهــا النازحــون يف 
عــدن؛ كــون خيمهــم ال تنطبــق عليهــا املواصفــات 
التــي تتناســب مــع هــذه البيئــة، يف فصــل ســاخن 
تصــل درجــة حرارتــه إلــى مــا يزيــد عــن 40 درجــة 

مئويــة.
يقــول خالــد، نــازح مــن احلديــدة إلــى عــدن: 
“ أوضاعنــا أصبحــت صعبــة، وازدادت صعوبــة 
بســبب انقطــاع الكهربــاء وارتفــاع درجــة احلــرارة، 
نحتــاج يف اليــوم الواحــد إلــى ثلــج بقيمــه ألــف 
ومئتــي ريــال للحصــول علــى ماء معتدل للشــرب”. 
فيمــا تقــول أم أحمــد، نازحــة مــن محافظــة 
احلديــدة: “ نزحنــا إلــى عــدن يف عــام 2018م، 
لكننــا لــم نستســلم للظــروف، فعملــت يف تنظيــف 
املنــازل، وزوجــي كان يبيــع املناديــل يف اجلــوالت”.
ــة   وتتســاءل أم أحمــد عــن دور املنظمــات احملليَّ
والدوليــة يف إغاثــة النازحــن، وتوفيــر لهــم ولــو 

احلــد األدنــى مــن مقّومــات احليــاة.
ــد  ــي شــهدتها العدي ــد تســببت األمطــار الت وق
كبيــرة  معانــاة  يف  ــة  اليمنيَّ احمُلافظــات  مــن 
للنازحــن، وبحســب تقريــر صــادر عــن الوحــدة 
النازحــن يف عــدن،  التنفيذيــة إلدارة مخيمــات 
فــإن األمطــار الغزيــرة والســيول املتدفقــة، خلَّفــت 
أضــراًرا علــى اخمليمــات التــي يقطنهــا النازحــون 

مــن ُمحافظــة احلديــدة، حيــث تضــرر 11 مخيًمــا 
بعدمــا جرفــت الســيول اخليــام. 

احتيــاج  عــن  التنفيذيــة  الوحــدة  وأعلنــت 
مخيمــات النازحــن لـــ 108 خيــم و533 طربــالًا 
وأخشــاب لأضــرار اجلزئيــة و1011 مــن املــواد 
ســلة  و1024  غذائيــة  ســلة  و1024  اإليوائيــة، 

. ــة صحيَّ
“مخيم  دار سعد”

أوضــاع إنســانية صعبــة يعيشــها النازحــون يف 
مخيمــات “دار ســعد” يف عــدن، كونهــم يفتقــرون 
األرض  فيفترشــون  األساســية،  اخلدمــات  إلــى 

ويلتحفــون الســماء.
إلــى  نازحــة يف اخمليــم حتتــاج  أُســرة   640 
تقــدمي اخلدمــات األساســيَّة واملســاعدة؛ مــن أجــل 
احلــرب  التــي خلفتهــا  معاناتهــا  مــن  التخفيــف 

وآثــار النــزوح.
“صــوت األمــل” زارت اخمليــم والتقــت عــدًدا 
مــن النازحــن، واقتربــت مــن معاناتهــم، ومــا آلــت 
إليــه أوضاعهــم املعيشــية، فلــم يخــِف النازحــون 
اإليوائيــة  املــواد  انعــدام  فشــكوا  معاناتهــم، 
لعــدم  أســفهم؛  عــن  أعربــوا  كمــا  والغذائيــة، 
اإلنســانيَّة  واملنظمــات  ــة  املعنيَّ اجلهــات  التفــات 

لهــم. 
نازحــو احلديــدة يف عــدن:  األمــل بعيــش 

مي كر
الــى  احُلديــدة  مــن  نازحــة  بشــرى،  تقــول 
ــر  ــر بتوفي ــرة، ولكــن التفكي عــدن: “ أحالمــي كثي
مــن  الكثيــر  ننســى  جعلنــا  اليوميــة  املتطلبــات 
األحــالم”. وتُضيــف: “ انقطــاع الكهربــاء يف عــدن 
وغــالء األســعار زادت مــن ُمعاناتنــا، فوالــدي يعمل 
ــة، ومــا يتحصــل عليــه مــن مبلــغ  علــى دراجــة ناريَّ

مالــي ال يكفــي لتوفيــر ُمتطلبــات البيــت، وتســديد 
أقســاط شــراء الدراجــة التــي يعمــل عليهــا، أريــد 
فرصــة  لدينــا  تتوفــر  ال  لكــن  والــدي  مســاعدة 
عمــل، خاصــة ملــن هــم مثلــي مــن غيــر املتعلمــن”.
 تؤكــد بشــرى أن لديهــا أمــلًا كبيــًرا يف التغلــب 
عمــل  فرصــة  علــى  واحلصــول  ظروفهــا  علــى 
تُســاعدها وأُســرتها علــى توفيــر متطلبــات احليــاة 

األساســية.
يعانــي الكثيــر مــن النازحــن أمراًضــا عــدة، 
لــم يســتطع الكثيــر منهــم توفيــر قيمــة العــالج أو 
الذهــاب إلــى املستشــفيات، فزوجــة النــازح علــي 
حيــدر تُعانــي مــن تــورم يف الكبــد وتضخــم يف 
الطحــال وحصــى يف املــرارة، ولــم حتصــل علــى 
احلكوميــة؛  املستشــفيات  يف  الصحيــة  الرعايــة 
بعــد اعتــذار األخيــرة عــن عالجهــا؛ لعــدم قدرتهــا 
علــى إجــراء العمليــة؛ نظــراً لصعوبتهــا وحاجــة 
املريضــة إلــى الســفر إلــى اخلــارج لتلقــي العــالج. 
ظــرويف   “ األمــل”:  لــ”صــوت  علــي  يقــول 
ا، وال قــدرة لــي علــى عــالج زوجتــي يف  صعبــة جــّدً

ــة  ــواد الغذائي ــر امل اخلــارج، كمــا ال أســتطيع توفي
ألُســرتي، ولــدّي خمســة أطفــال، وكــم مــن املؤلــم 
ــا  ــوت وأن ــارع امل ــي تُص ــي أن أرى زوجت بالنســبة ل

أقــف عاجــزاً عــن إنقاذهــا”.
ويُضيــف: “ لــن أشــعر باليــأس، ولــدي أمــل أن 
ُهنــاك مــن ســيقرأ عّنــي، وســيمد لــي يــد العــون، 

ويســاعدني يف عــالج زوجتــي وإنقــاذ حياتهــا”.
مخيمــات  إلدارة  التنفيذيــة  الوحــدة  تُديــر 
النازحــن حوالــي 521 مخيــم وموقــع نــزوح، غيــر 
النازحــن القاطنــن يف املنــازل أو لــدى اجملتمــع 
املُضيــف - بحســب تصريــح جنيــب الســعدي- 
وفــق  ســنوات  ســت  منــذ  نعمــل   “ قــال:  الــذي 
ــاش؛  ــى خطــة االنع ــل إل ــم ننتق خطــة طــوارئ، ول
لذلــك كافــة األعمــال هــي أعمــال ُمنقــذة للحيــاة، 
وال تتســم باالســتمرارية، وليســت ملموســة بشــكل 

ملحــوظ”.
 وأضــاف: “ إن أبــرز املعّوقــات التــي تُعرقــل 
ســير العمــل هــي املعــّوق املــادي ومشــاكل األرض، 

وتهديــدات اإلخــالء”.

»صوت االمل« - عدن/ منال أمني
  املوظفــون النازحــون، يف عــدن، معانــاة جديــدة 
عــن نــزوح اليمنيــن، وقصــص مؤملــة عــن متاعــب 

البحــث عــن املرّتــب.  
ذكــرت وزارة املاليــة يف عــدن أن عــدد املوّظفــن 
ألًفــا،   30 بلــغ  ســجالتها  يف  املوجوديــن  النازحــن 
يتقاضــون مرتباتهــم ضمــن قوائــم النازحــن، بعــد 
ــم اســتكمال كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بصــرف  أن يت

مرتباتهــم.
صــرف  نــازح  موظــف  ألــف   60 نحــو  وينتظــر 
مرتباتهــم مــن عــدن، بعــد أن قامــوا بتقــدمي جميــع 
ــة.  ــر احلكومي ــة والدوائ ــات املعني ــى اجله ــم إل وثائقه
إجمالــي  فــإن  املتحــدة،  األمُم  تقاريــر  وبحســب 
عــدد موظفــي اليمــن يقــّدر بنحــو 2،1 مليــون ومائتــي 
انقطــاع  مــن  يعانــون  منهــم   ٪  50 موظــف..  ألــف 
ــزوح  ــق موجــة ن ــذي تســبب يف خل ــب، األمــر ال الروات
جديــدة للموظفــن، لــم تشــهدها البــالد مــن قبــل.   

وجع النزوح
   أم محمــد، معلّمــة نازحــة، قدمــت مــن  صنعــاء 
إلــى عــدن، حتــدث لصحيفــة »صــوت األمــل« عــن 
معانــاة نزوحهــا وانقطــاع راتبهــا لســنوات، وســعيها 
املســتمر يف متابعــة وزارة املاليــة واخلدمــة املدنيــة 
الــذي  راتبهــا  صــرف  أجــل   مــن  بعــدن؛  والتربيــة 
بالــكاد يغطــي نفقــات أســرتها املكّونــة مــن 5 أوالد 
وزوجهــا الــذي يعمــل يف أحــد املطاعــم براتــب زهيــد.
عــدن  يف  الســكن  تكاليــف   « محمــد:  أم  تقــول 
تشــّكل عبًئــا كبيــًرا مــع ارتفــاع األســعار، األمــر الــذي 
اضطرنــي إلــى بيــع كل مــا أملــك مــن ذهــب وأشــياء 
ثمينــة؛ ألجــل توفيــر ســكن مناســب ألســرتي خاصــة 
وأن زوجــي يعمــل حالًيــا يف أحــد املطاعــم براتــب 

زهيــد«.
وتضيــف: » أكثــر مــا أعانيــه حالًيــا هــو إلزامــي 
ــدوام املدرســي يف إحــدى مــدارس  ــى ال باحلضــور إل
عــدن، التــي تقــع مبنطقــة بعيــدة عــن ســكني، األمــر 
الــذي يكلفنــي الكثيــر للوصــول إليهــا، باإلضافــة إلــى 

مضاعفــة احلصــص الدراســية، التــي أقــوم بتدريســها 
طيلــة األســبوع، وهــو اســتغالل لظــرويف الصعبــة التــي 
أضطــر لتحّملهــا مــن أجــل احلصــول علــى املرتــب، 

الــذي اســتلمه شــهًرا، وينقطــع شــهوًرا أُخــرى«.
أزمة رواتب املوظفني النازحني 

يف  النازحــن،  املوظفــن  رواتــب  أزمــة  بــدأت 
املركــزي  البنــك  مقــر  نقــل  مت  عندمــا  2016م، 
اليمنــي مــن العاصمــة صنعــاء إلــى العاصمــة املؤقتــة 
عــدن، والبــدء يف تنفيــذ صــرف الرواتــب مــن عــدن، 
باإلضافــة إلــى صــرف رواتــب املوظفــن النازحــن 

عنــاء. بعــد  ُمرتباتهــم  يســتلمون  الذيــن 
النازحــن«  املوظفــن  »ملتقــى  رئيــس  ويوّضــح 
لصحيفــة  العزيــزي،  محمــد  عــدن،  العاصمــة  يف 
»صــوت األمــل«: »إن معانــاة املوّظفــن النازحــن يف 
مناطــق نزوحهــم تتمثــل أحياًنــا يف صعوبــة التنقــل 
تعّرضهــم   إلــى  باإلضافــة  هــذا  احملافظــات،  بــن 
للسمســرة واالبتــزاز عنــد متابعتهــم إجــراءات صــرف 

مرتباتهــم«. 
ظروف وحتّديات صعبة

يف  اإليجــارات  وارتفــاع  املعيشــة  غــالء  ويأتــي 
مناطــق النــزوح، وقســوة الظــروف املناخيــة احلــارة يف 
مقّدمــة التحّديــات، التــي يواجههــا املوظــف النــازح، 
وكذلــك العمــل يف مهــن شــاقة كباعــة متجولــن أو 
ُعمــال ِبنــاء أو يف بيــع اخلضــروات والفواكــه والقــات 

وامليــاه البــاردة يف اجلــوالت. 
بصــرف  االنتظــام  عــدم  إن   « العزيــزي:  يقــول   
مســتمرة،  بصــورة  النازحــن  للموظفــن  الرواتــب 
نهايــة كل شــهر أســوة ببقيــة املوظفــن، يعتبــر مــن 
تأخيــر  يتــم  حيــث  تواجههــم،  التــي  املشــاكل  أهــم 
الصــرف إلــى شــهرين، وأحياًنــا إلــى أربعــة أشــهر، 

تلــك املرتبــات«. إلــى مصــادرة  وقــد يصــل األمــر 
 كمــا طالــب بوضــع حلــول ســريعة ملعاجلــة مشــكلة 
والقطاعــات،  النازحــن  املوظفــن  مرتبــات  صــرف 
التــي لــم تصــرف رواتبهــا لأشــهر الســابقة مــن  عــام 
٢٠١٩م، وكذلــك التــي لــم تُصــرف حتــى اليــوم مــع 
مرتبــات ينايــر ٢٠٢٠م، كمــا طالــب بتشــكيل وحــدة 

الســتقبال املوظفــن النازحــن وإعــادة إرســالهم إلــى 
ومســتحقاتهم  مرتباتهــم  وصــرف  جهاتهــم  مكاتــب 
املاليــة املنصــوص عليهــا يف قوانــن اخلدمــة املدنيــة 
وقــرارات مجلــس الــوزراء، وتوفيــر مخصــص لبــدل 

ــم. ــزول أســباب نزوحه ــى ت الســكن ألســرهم حت
نزوح اضطراري

     نائــب مديــر عــام مكتــب التربيــة والتعليــم 
املنقولــن  املعلمــن  وممثــل  البيضــاء،  محافظــة  يف 
نحــن   « يقــول:  واصــل،  ســليمان  علــي  والنازحــن، 
نعانــي مــن ظــروف معيشــية وإنســانية صعبــة، أنــا 
يف  األول  نُزوحنــا  كان  حيــث  زمالئــي،  مــن  وكثيــر 
بدايــة العــام 2015م، ونُزوحنــا الثانــي يف منتصــف 
أبــن،  محافظــات:  بــن  وتنقلنــا  2017م،  العــام 
حتويــل  بســبب  وذلــك  والضالــع،  وحلــج،  وعــدن، 
مدينــة البيضــاء إلــى بـُـؤرة صــراع، األمــر الــذي دفعنــا 

منهــا«. للخــروج 
  علــي واصــل، الــذي نــزح مــن محافظــة البيضــاء 
إلــى محافظــة أبــن - مديريــة خنفــر - منطقــة جعــار، 
جّنــد نفســه للدفــاع عــن حقــوق املعلمــن النازحــن 

لــدى اجلهــات املعنيــة.
وأوضــح واصــل: » إن القانــون اإلنســاني الدولــي 

وقانــون حقــوق اإلنســان يُؤكــدا علــى قضيــة كرامــة 
اإلنســان وُحريتــه واحلفــاظ علــى حقــه يف احليــاة 
واألمــان، ولكــن مــا ميــارس علــى النازحــن املوظفــن 
مــن ُظلــم ومعانــاة يجعــل مــن هــذا القانــون حبــًرا علــى 
ورق، وتطبيقــه علــى مجموعــة مــن النازحــن وحرمــان 

ــه غيــر مجــٍد وال عــادل«.  آخريــن يجعل
وضع مأساوي وخوف من اجملهول

    يخشــى الكثيــر مــن املوظفــن النازحــن يف 
عــدن أن يكــون مصيرهــم مثــل مصيــر املعلــم عبــد 
اهلل عميــرة، الــذي مــات بالســكتة القلبيــة قهــًرا وهــو 
يبحــث عــن لقمــة العيــش ويحــاول مواجهــة الظــروف 

ــه. ــد انقطــاع راتب ــه بع ــي ُفرضــت علي ــة، الت الصعب
كان  اليمــن  يف  املعلّــم  فــإن  واصــل،  وبحســب    
يتقاضــى مرتًبــا قبــل األحــداث مبــا يعــادل 418$، 

.118$ أقــل  راتبــه  اليــوم أصبــح  بينمــا 
وقــال: » إن هنــاك أُســًرا مكونــة مــن 6 أو 8 أفــراد، 
مبرتــب خــاٍل مــن أي حوافــز أو زيــادات، وهــذه األُســر 
األساســية  االحتياجــات  توفيــر  علــى  قــادرة  غيــر 
والصحيــة،  الغذائيــة  املــواد  وتوفيــر  كإيجــارات، 
واملــدارس واألدويــة، األمــر الــذي يزيــد مــن حجــم 
املعانــاة، التــي يعيشــها املوظــف النــازح، خاصــة مــع 

جتاهــل متعمــد لكافــة النــداءات واملطالبــات بصــرف 
مــن  يخفــف  والــذي  املطلــوب،  بالشــكل  املرتبــات 

املعانــاة«. 
حيــث يتأخــر صــرف مرتبــات املوظفــن النازحــن 
عــن وقتهــا احملــدد، كمــا ال تصــرف لهــم زيــادة 30 ٪، 
ويحرمــون مــن دعــم برامــج اليونيســيف )احلافــز(، 
واألكثــر مــن ذلــك املقايضــة باملرتبــات مــن خــالل 
ومرتبطــة  خاصــة  قنــوات  عبــر  إلَّا  صرفهــا  عــدم 
بشــركات صرافــة معينــة، بعــد حرمانهــم مــن الدعــم 
اإلغاثــي اإلنســاني واملســاعدات النقديــة الطارئــة مــن 

املنظمــات منــذ 2019م.  
وزارة املالية: 30 ألف موظف من النازحني  

  أكــدت وزارة املاليــة يف عــدن أن » عــدد املوظفــن 
النازحن الواردة أســماؤهم يف ســجالت الوزارة بلغوا 
قرابــة 30 ألــف موظــف وموظفــة يســتلمون مرتباتهــم 
ضمــن قوائــم النازحــن، بعــد أن يتــم اســتكمال كافــة 

اإلجــراءات املتعلقــة بصــرف املرتبــات«.
فّضــل   - املاليــة  وزارة  يف  مصــدر  وقــال      
عــدم ذكــر اســمه- » إن تأخيــر تســليم املرتبــات يف 
ــر الســيولة يف البنــك  بعــض الشــهور ســببه عــدم توّف
املركــزي، باإلضافــة إلــى التأخــر يف اســتكمال بعــض 
اإلجــراءات الفنيــة واإلداريــة، ورغــم ذلــك فــإن الــوزارة 
تعــي أهميــة صــرف املرتبــات للموظــف النــازح، ال 
ســيما يف مثــل هــذه الظــروف الصعبــة التــي متــّر بهــا 

البــالد«.
   وعــن العــدد الُكلــي للموظفــن النازحــن يف 
عــدن، يؤكــد العزيــزي: » ال توجــد إحصائيــة دقيقــة 
للعــدد اإلجمالــي للموظفــن النازحــن يف عــدن، 
لكــن نســتطيع القــول إن عــدد مــن ســلموا وثائقهــم 
ــى اجلهــات  ــى مرتباتهــم إل مــن أجــل احلصــول عل
اخملتصــة يف عــدن، ومكاتبهــا باحملافظــات يقــدروا 
وعــد  ينتظــرون  وموظفــة،  موظــف  ألــف   90 بـــ 
مــا  رواتــب  حيــث مت صــرف  مرتباتهــم،  صــرف 
ــوم  ــى الي ــف موظــف وموظفــة حت ــارب بـــ 30 أل يق
الذيــن  النازحــن  املوظفــن  عــدد  إجمالــي  مــن 

تقدمــوا مبلفاتهــم«.

   60 ألف موظف نازح بانتظار صرف مرتباتهم 
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محمــد علــي، أحــد النازحــن الــذي غــادر برفقــة 
أســرته مدينــة تعــز متوجًهــا إلــى مخيــم “ الشــيخ ســالم” 
للنازحــن يف محافظــة أبــن، يقــول لصحيفــة “ صــوت 
ــة التــي  ــا مهــددة بشــكل كبيــر، واحلال األمــل”: “ حياتن
نعيشــها هنــا مأســاوية، ووضعنــا صعــب، وقــد هربنــا 
مــن القصــف الــذي دّمــر بيوتنــا، وحتّملنــا مشــقة النــزوح 
إلــى هنــا، لنواجــه نفــس املصيــر الــذي كان يهددنــا قبــل 

النــزوح”.  
حــال النــازح محمــد، الــذي يقطــن يف مخيــم قريــب 
ــي النازحــن  ــف عــن باق ــة الصــراع، ال يختل ــن منطق م
يف مخيمــات النــزوح املتواجــدة يف مناطــق مختلفــة مــن 
محافظــة أبــن، التــي يحتــدم فيهــا الصــراع منــذ أشــهر، 
خاصــة يف مديريــة “خنفــر” ومنطقــة “شــقرة” وأجــزاء 

مــن منطقــة “زجنبــار”، عاصمــة احملافظــة. 
أزمة إنسانية

بســبب  اليمــن  يف  اإلنســانية  األزمــة  تفاقمــت 
الصــراع، الــذي أودى بحيــاة أكثــر مــن 100 ألــف مينــي، 
وشــّرد املاليــن، وأّدى إلــى تعّطــل اخلدمــات األساســية 
والبنيــة التحتيــة يف الكثيــر مــن املـُـدن اليمنيــة، واحتيــاج 
14 مليــون مينــي إلــى تدخــل إنســاني عاجــل - بحســب 
املتحــدة لشــؤون  لــأمم  الســامية  تصريــح املفوضيــة 

الالجئــن.
مخيمــات  إلدارة  التنفيذيــة  الوحــدة  مديــر  وقــال 
النازحــن يف محافظــة أبــن، أنيــس اليوســفي، لصحيفــة 
“صــوت االمــل”: “ إن عــدد النازحــن يف أبــن بلغ 6828 

نازًحــا، جميعهــم مــن محافظتــي تعــز واحلديــدة”.

 6 علــى  موزعــن  النازحــن   “ أن  أنيــس  وأوضــح 
ــود، النجمــة احلمــراء،  مواقــع، هــي: شــقرة، كدمــة لزب

الكــود، الطميســي وحصــن شــداد”. 
مساكن من القش وأشجار املوز!!

قاســيًة  حيــاًة  أبــن  يف  الّنازحــن  ُمعظــم  يعيــش 
ووضًعــا اقتصادًيــا متردًيــا، حيــث يســكن النــازح يف بيــت 

مصنــوع مــن القــش وأشــجار املــوز.  
وقــال علــي املرقشــي، محامــي وناشــط مجتمعــي: “ 
إن وضــع النازحــن يف أماكــن تواجــد قــوات الصــراع يف 
مناطــق الشــيخ ســالم والطريــة وشــقرة وشــرق زجنبــار 

يهــدد حياتهــم” .
حــّدة  يتحملــوا  لــم  النازحــن  إن   “ وأضــاف:   
وواجهــوا  منهــا،  نزحــوا  التــي  املناطــق  يف  القصــف 
املصيــر نفســه يف األماكــن التــي نزحــوا إليهــا، األمــر 
الــذي زاد مــن معاناتهــم، خاصــة مــع عــدم وجــود أماكــن 
أخــرى تؤويهــم. وعلــى الرغــم مــن أنهــم صمــدوا أمــام 
توّقــف  أن  إلَّا  يومــي،  بشــكل  االشــتباكات  اســتمرار 
وصــول املســاعدات الغذائيــة واالغاثيــة لهــم ضاعــف 

معاناتهــم”.  مــن 
حياة قاسية ووعوٌد إغاثية غير كافية 

مديريــات  كبــرى  “خنفــر”،  مديريــة  يف  يوجــد 
نازًحــا   4206 تضــم  مخيًمــا،   32 أبــن،  محافظــة 
مــن محافظــة تعــز والســاحل الغربــي، يعيشــون حيــاة 

صعبــة. اقتصاديــة 
الشــيخ   “ مخيــم  يف  نــازح  اهلل،  عبــد  عبيــد   

ســالم”، قــال: “ يزورنــا عــدد مــن الشــخصيات مــن 
كل األطــراف املتواجــدة يف األرض، ومنظمــات كثيــرة 
نشــكي لهــم همومنــا، جــراء الصــراع الدائــر الــذي يهــدد 
التــي  الســيول  جــراء  زادت  التــي  ومعاناتنــا  حياتنــا، 

احملافظــة”. شــهدتها 
يضيــف عبيــد لصحيفــة “صــوت االمــل”: “اجلميــع 
معاجلــة  حــول  كافيــة،  غيــر  كثيــرة  وعــوداً  يعطونــا 
أوضاعنــا املعيشــية الصعبــة وباألخيــر مــا حّصلنــا منهــم 

ال أبيــض وال أســود”.
ــي  ــر نبن ــة “ باخلي ــت رئيســة جمعي ــا، قال مــن جهته
حيــاة يف محافظــة أبــن”، نــورا جمــال العمــودي،: “ 
مــن  الكثيــر  يعانــون  أبــن  النازحــن يف محافظــة  إن 
الصعوبــات، أهمهــا: عــدم وجــود أماكــن مالئمــة تؤويهــم 
ــاة الكرميــة”. بشــكل يحمــي كرامتهــم وحقهــم يف احلي
واضافــت: “عشــوائية العمــل اإلغاثــي التــي تقــوم 

بــه بعــض املنظمــات، التــي تعمــل يف أبــن، أدت إلــى 
إســقاط أســماء الكثيــر مــن النازحــن، وحرمانهــم مــن 
مســتحقاتهم اإلغاثيــة، كمــا أن أطــراف النــزاع القريبــة 
مــن اخملّيمــات زادت مــن معانــاة النازحــن بشــكل كبيــر، 
ــك  ــث أدى هــذا الصــراع والقصــف املتواصــل يف تل حي
ــت  ــي كان ــة الت ــى توقــف املســاعدات االغاثي املناطــق إل

تقــدم للنازحــن”.
قّيــد  املســتمر  الصــراع  إن   “ العمــودي:   وأكــدت 
رزقــه  طلــب  إلــى  يذهــب  كان  الــذي  النــازح،  حركــة 
باألجــر اليومــي لتوفيــر قــوت يومــه، الــذي بالــكاد كان 

اخمليــم”.  وأســرته يف  يكفيــه 
مأساة السيول مع نازحني أبني 

  تســببت األمطــار والســيول، التــي بــدأت يف نهايــة 
شــهر ســبتمبر 2019م، بالكثيــر مــن األضــرار يف عــدٍد 
الغذائيــة  باملــواد  إلــى خســائر  مــن اخمليمــات، وأدت 

والثــروة احليوانيــة.
األخيــرة  األمطــار  إن   “ اليوســفي:  أنيــس  وقــال   
تســببت يف الكثيــر مــن املشــاكل الصحيــة واإليوائيــة 
األمطــار  هــذه  امتــدت  وقــد  للنازحــن،  واالغاثيــة 
و”دهــل  “باشــحارة”  “شــداد”،  حصــن  لتشــمل 
ــاف  ــة” وســواحل وأري أحمــد” و”الطميســي” و”عمودي
ميــكالن”  النوبــة  و”  احلمــراء”  النجمــة  “باجــدارو 
يف مديريتــي زجنبــار وشــرق مدينــة جعــار مبديريــة 

خنفــر”. 
وقــال اليوســفي: “ إن وضــع النازحــن ســّيئ للغايــة 
ــاه  ــة، خاصــة مــع دخــول مي ــة الصحي ومــزٍر مــن الناحي
األمطــار إلــى اخملّيمــات وتدميــر بعــض املســاكن بشــكل 
كلــي وجزئــي، والتــي حتــّول أغلبهــا إلــى بحيــرات راكــدة، 
واألوبئــة،  األمــراض  مــن  الكثيــر  ظهــور  يف  تســببت 
التــي أصابــت عــدًدا كبيــًرا مــن النازحــن باحُلميــات 
واإلســهال، جــراء امليــاه التــي غمــرت مســاكنهم، والتــي 

ــى اآلن”. ــت أضرارهــا موجــودة إل مازال
اليوســفي أن مكتــب الصحــة يف احملافظــة  وأكــد 
ــة  وبعــض املنظمــات قّدمــوا بعــض اخلدمــات املتواضع
متنقلــة  وعيــادات  طارئــة،  إســعافية  أدويــة  كتوفيــر 

لتفــادي وقــوع كارثــة صحيــة كبيــرة.
املتضرريــن  النازحــن  مــن  كبيــر  عّبــر عــدد  وقــد 
مــن تلــك الســيول عــن اســتيائهم مــن جتاهــل اجلهــات 
املعنيــة واملنظمــات احملليــة والدوليــة معاناتهــم، التــي 
جعلتهــم  والتــي  األســوأ،  إلــى  وتفاقمــت  أكثــر  زادت 
يفتقــرون إلــى املــأوى املناســب ويفترشــون األرض يف 
العــراء، بســبب تدهــور حــال مخيماتهــم التــي تضــررت 

بشــكل كامــل.  

أبني : مخيمات تبحث عن األمان
أبني – “صوت األمل”- تقرير/ منال أمني 

أبــني  محافظــة  ووديــان  قــرى  مــن  كثيــرة  مناطــق  حتّولــت 
-جنــوب اليمــن- إلــى ملجــأ لـــ مــا يقــارب 7000  آالف نــازح مــن 
محافظتــي تعــز واحلديــدة، الفاريــن مــن مناطقهــم بســبب 

الصــراع، الــذي اندلــع يف 2015م.
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 حلج – “صوت االمل” – حنني أحمد:
لــدى زيارتــك إلــى مخّيمــات النازحــن يف محافظــة حلــج تتضــح لــك 
الصــورة الكاملــة لـــ  مايقــارب“11”  ألــف نــازح، حيــث املعانــاة تكتســي 
ُوجــوه النــاس هنــاك، وحالــة النازحــن تــزداد ســوًءا جــراء الصــراع، 

وهــذه املأســاة تتضاعــف يوًمــا بعــد يــوم.
578 أســرة نزحــت مــن احلديــدة إلــى هــذه اخمليمــات، باإلضافــة 
إلــى أُســر مــن تعــز، يبحثــون عــن مســكن آمــن، يف ظــل اســتمرار 

املواجهــات بــن أطــراف الصــراع يف اليمــن.
يتحــّدث النازحــون عــن معاناتهــم لصحيفــة “صــوت االمــل”، مــن 
ــة. ــاة ونقــص يف الرعاي ــبل احلي ــى افتقارهــم ألبســط ُس ــروب إل اله
رضــوان درهــم، أب ألربعــة أطفــال، واحــد مــن بــن آالف األشــخاص، 
الذيــن اضطــروا إلــى الفــرار مــن منازلهــم الواقعــة يف مناطــق الصــراع 

يف احلديــدة إلــى مخيمــات النازحــن يف حلــج. 
 يقــول درهــم: “ لــم يكــن لــدّي خيــار إلَّا االنتظــار إلــى أن تهــدأ 
ــاء يف  ــارك قليــاًل، ومــن ثــّم مغــادرة املــكان، بعــد أن أصبــح البق املع
ــح اخلــروج مــن البيــت  ــا، وأصب مناطــق الصــراع يشــكل خطــًرا علين

والنجــاة بأســرتي كاحللــم بالنســبة لــي” .
ــاع  ــة وارتف ــه: “ يف ظــل هــذه األوضــاع الصعب  يواصــل درهــم حديث
أســعار اإليجــارات، لــم يكــن مبقــدوري  إلَّا أن آتــي إلــى هــذا اخملّيــم”.
ويضيــف: “ أشــعر باحلــزن، حينمــا ال أســتطيع تلبيــة احتياجــات 

أفــراد أســرتي، فــال يوجــد أمامــي فــرص عمــل”. 
علــق مستشــار مخيمــات  النازحــون  يتلقــاه  الــذي  الدعــم،  وحــول 
النازحــن يف حلــج، عمــر الصمانــي، قائــلًا: “ إن املنظمــات ســاهمت 
توفيرهــا  خــالل  مــن  للنازحــن،  املعيشــية  األوضــاع  حتســن  يف 
ــة لهــم، ومــع هــذا يظــل  ــة والتعليميَّ للمســتلزمات األساســيَّة، والصحيَّ

هــذا الدعــم قاصــًرا عــن اإليفــاء بــكل متطلباتهــم.    
وأضــاف أن النازحــن يعيشــون يف ظــروف ســّيئة بســبب انتشــار 
ــر فــرص العمــل. والتــي - إن وجــدت- تقتصــر  ــة، وعــدم توّف البطال
العلــب  وجمــع  واحلمالــة  كالبنــاء  اليومــي،  األجــر  أعمــال  علــى 
البقــاالت  يف  العمــل  إلــى  باإلضافــة  والقواريــر،  البالســتيكية 
واملطاعــم، وغيرهــا مــن األعمــال التــي عــادة ال تــكاد تكفــي قــوت 
يــوم. أمــا النازحــون الذيــن ال يســتطيعون العمــل جــراء إصابتهــم يف 
النزاعــات، وكبــار الســن فهــؤالء معاناتهــم ُمضاعفــة، ويضطــرون إلــى 

االعتمــاد علــى املــواد اإلغاثيــة التــي تصلهــم.     
وأكــد الصمانــي أن اإلغاثــة تصــل إلــى اخمليمــات، شــهرًيا، بانتظــام، 
إغاثــة  اخمليمــات  إلــى  تصــل  كمــا  العاملــي،  الغــذاء  برنامــج  عبــر 

متقطعــة )مســاعدات( عبــر املؤسســات وفاعلــي اخليــر.
وباإلضافــة إلــى صعوبــة احلصــول علــى مــا يســّد جوعهــم، يعانــي 
ُمــالك  برغبــة  تتعلــق  مشــاكل  مــن  حلــج  مخيمــات  يف  النازحــون 

أراضيهــم.   مــن  إخــراج اخملّيمــات  األراضــي اخلاصــة يف 

مخّيمات تفتقر إلى التعليم والصحة:
أكثــر مــن عشــرة آالف نــازح، يف مخيمــات حلــج، يفتقــرون إلــى أبســط 
احملليــة  الســلطات  مــن  ويأملــون  والتعليمــة،  الصحيــة  اخلدمــات 

ــن القطاعــن.    ــر لهذي واملنظمــات الداعمــة أن تقــوم بدعــم أكب
التعليمــي يف مخيمــات  القطــاع  املبذولــة خلدمــة  اجلهــود  وحــول 
ــم الشــوكاني”،  ــر مدرســة “مخي ــد ياســر الشــيخ، مدي النازحــن، أك
الشــرقي”  “الربــاط  يف  النازحــن  مخيمــات  منطقــة  يف  الواقعــة 
بلحــج لصحيفــة “صــوت األمــل”، أن هنــاك مدرســة مت بناؤهــا مــن 
10 فصــول، تســتقبل حوالــي 580 طالًبــا وطالبــة مــن النازحــن، مــن 

الصــف األول إلــى الصــف الثامــن.  
  وقــال الشــوكاني: “ إن املشــاكل التــي تواجهنــا يف هــذه املدرســة 
تتمثــل بكثــرة الطــالب، مبــا يزيــد عــن القــدرة االســتيعابية للفصــول، 
واختــالف مســتوى اإلدراك بــن التالميــذ بســبب تفــاوت أعمارهــم، 
كمــا أن احلصــول علــى الكتــب املدرســية لــكل الطــالب ميثــل عائًقــا، 

أمــام ســير العمليــة التعليميــة”. 

ــق  ــن ونقــص يف وثائ ــي مــن نقــص يف عــدد املعلّم  وأضــاف: “ نعان
الطــالب القادمــن مــن مناطــق الصــراع، وكثيــر مــن الفصــول قــد 

طالهــا ضــرر الســيول”.
وطالــب الشــوكاني مبعاجلــة أوضــاع الطــالب النازحــن، الذيــن ال 
ميلكــون مســتلزمات مدرســّية، ولكنهــم مــع هــذا يحاربــون ظروفهــم 
الصعبــة، لكــي يتعلمــوا، كمــا طالــب بضــرورة معاجلــة وضــع املعلمــن 

املالــي نظيــر مــا يبذلونــه مــن جهــد يف تعليــم هــؤالء التالميــذ.  
داخــل  مــدارس  إنشــاء  أنــه مت  الصمانــي  عمــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
ــة خــارج  ــة التالميــذ يدرســون يف املــدارس احلكومي املُخيمــات، وبقي
اخمليــم، وتقــوم منظمــات مثــل اليونيســف وغيرهــا بتوفيــر احلقيبــة 

املدرســية لهــم.
 وبالنســبة لدعــم القطــاع الطبــي يف مخيمــات النــزوح قــال: “هنــاك 
عربــات صحّيــة دوريــة، ومســتمرة تأتــي إلــى اخمليمــات كل ثالثــة 
ــة، إضافــة إلــى  ــة قريب ــة ووحــدات صحّي ــادات ثابت ــاك عي ــام، وهن أي

ــاً.  ــا معاجلــة النازحــن مجان ــم فيه ــذي يت املستشــفى ال
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لــم  يخطــر يف بــال إبراهيــم شــائف 
ــام(،  ــس )16 ع ــه ملي ــام( وأخت )14 ع
كونهــم  مــن  ســينقلب  حالهــم  أن 
ميســورة  لعائلــة  املرفهــني  االبنــاء 
إلــى أطفــال مشــردين، بفعــل النــزوح 
الــذي حولهمــا مــن طــالب متفوقــني 
إلــى أطفــال محرومــني مــن الدراســة، 
مــن  تخلــو  ال  بحســرة  يرقبــان 
حســد قرنــاء لهمــا يذهبــون إلــى 

املدرســة صبــاح كل يــوم..

ُدمــرت  الدراســي  عامهمــا  يُكمــال  أن  فقبــل 
مدرســتهما يف احلديــدة، والتهمــت النيــران معظــم 
أصبــح  قليلــة  بأســابيع  وبعدهــا  الطــالب  وثائــق 
منزلهمــا يف ُمحيــط منطقــة االشــتباكات، لــم يكــن 
قــرار  ســوى  خيــار  نعمــان   شــائف  أبوهمــا  أمــام 

صنعــاء. إلــى  النــزوح 
)زوجــة  اخلالــة  األســرة   تفرقــت  صنعــاء  يف 
شــائف( ذهبــت للســكن مــع أهلهــا، األب قــرر الهجــرة 
إلــى عــدن للبحــث عــن عمــل تــارًكا إبراهيــم ومليــس 
يف بيــت أختــه، يواجهــان ظروًفــا معيشــيَّة صعبــة.

ــا يــوم  يقــول إبراهيــم: “ كان اســوأ يــوم يف حياتن
نزحنــا إلــى صنعــاء”، وتُضيــف مليــس “ فجــأة وجدنــا 
ــت وال مدرســة وال  ــال أب وال أســرة وال بي أنفســنا ب
مصاريــف.. وأخــي إبراهيــم يقضــي معظــم وقتــه 
يف الشــارع؛ ألن منــزل عمتــي فيــه غرفتــن فقــط 

وعندهــا أربعــة أوالد وزوجهــا”.
التضحية من أجل املدرسة

ــت مليــس  مــع بدايــة العــام الدراســي اجلديــد تخلَّ
عــن ُحلمهــا يف مواصلــة الدراســة، ووافقــت علــى 
يواصــل  أن  مقابــل  للخياطــة  مشــغٍل  يف  العمــل 
إبراهيــم دراســته،  لكــن دخلهــا املتواضــع لــم يكــن 
كافًيــا لتغطيــة تكاليــف املدرســة، ممــا دفــع إبراهيــم 
هــو اآلخــر لتــرك املدرســة بعــد أســابيع مــن بــدء 

الدراســة.
كيــف ميكننــي   “  : إبراهيــم  يقــول  ذلــك  وعــن 
وال  مدرســي  زي  عنــدي  ومــا  الدراســة  مواصلــة 
قيمــة الدفاتــر وفلــوس مليــس مــا تكفــي حتــى قيمــة 
الفطــور،  وفــوق هــذا ال يوجــد ُكتــب يف املدرســة وال 
مقاعــد واألســاتذة غائبــون.. ُكنــا نــدرس حصتــن 
وباقــي اليــوم لعــب يف الفصــل” ويضيــف “ بعــد 

أن تركــت الدراســة كنــت أرقــب أوالد اجليــران 
وهــم يرتــدون الــزي املدرســي ويحملــون حقائبهــم 
ويذهبــون إلــى املدرســة صبــاح كل يــوم و أبقــى 
يف الشــارع وحيــًدا انتظرهــم حتــى يعــودون.. “ 

ــا ترتســم علــى وجــه إبراهيــم ابتســامة تبــدو  هن
فيهــا الســخرية و يواصــل بالقــول “ لكــن اآلن 

خــالص جــاء )كورونــا(  وقفلــوا املــدارس 
.. لــم أعــد وحيــًدا يف الشــارع أطفــال 

احلــارة كلهــم معــي”
بإبراهيــم  احلــال  يســتقر 
مداوًمــا يف الشــارع مــن الصبــاح 

مداومــة  ومليــس  الليــل،  إلــى 
علــى  اخلياطــة  معمــل  يف 

تــن. فتر

النزوح والتعليم.. أرقام ودالالت
 وفًقــا إلحصائيــات صــادرة عــن اجلهات الرســميَّة 
يف صنعــاء، فــإن حكايــة إبراهيــم ومليــس اختزلــت 
أبــرز اآلثــار الســلبيَّة خلمــس ســنوات مــن الصــراع 
علــى قطــاع التعليــم يف البلــد. فمدرســتهما واحــدة 
مــن 3652 مدرســة تضــررت مــن احلــرب، وأجبرتهما 

أن ينضمــا إلــى ماليــن األطفــال خــارج املدرســة.
تقــول اإلحصائيــات إن 4292000 طالــب ميثلــون 
حوالــي 72%، مــن إجمالــي طــالب اليمــن تأثــروا 
ــى مــدى اخلمــس  ــر مباشــر عل بشــكل مباشــر أو غي
الســنوات املاضيــة باحلــرب؛ و ذلــك نتيجــة انقطــاع 
مــن   64% تربــوي ميثلــون  ألــف كادر   196 رواتــب 

ــم. ــة يف قطــاع التعلي ــوى العامل الق
نتيجــة  الفقــر  انتشــار  أن  اخملتصــون  ويؤكــد 
اســتمرار الصراعــات تــرك أثــرا واضًحــا علــى قطــاع 
ــة تعليــم الفتــاة وهــو مــا تعكســه حكايــة  التعليــم وخاصَّ
ــة هــذه املشــكلة. ــي تركــت املدرســة ملواجه ــس الت ملي

يأس واستسالم ... ويف النهاية ينتصر 
األمل

أمــا شــائف نعمــان وأوالده فقــد اختلفــت نظرتهــم 
اليــأس  أمــا  وأمــل.  يــأس واستســالم  بــن  للحيــاة 
فعنــد األب الــذي يقــول: “ قبــل احلــرب كان هــديف 
وإبراهيــم  مليــس  أحــالم  حتقيــق  هــو  األساســي 
يف الوصــول إلــى اجلامعــة، وكنــت أوفــر لهمــا كل 
متطلباتهــا وبالزيــادة ولكــن اآلن ال أســتطيع أن أعمــل 

أي شــيء لهمــا”
وأمــا االستســالم فعنــد مليــس التــي تركت املدرســة 

واجتهــت للعمــل يف مشــغل اخلياطة. 
وعلــى الرغــم مــن الواقــع املريــر الــذي تعيشــه 
األُســرة إالَّ أن هنــاك بصيــص أمــل عنــد إبراهيــم 
التــي  اللحظــة  تلــك  الصبــر  بفــارغ  ينتظــر  الــذي 
يعــود فيهــا إلــى مدرســته القدميــة يف احلديــدة تلــك 
املدينــة التــي ولــد وعــاش فيهــا أجمــل أيــام طفولتــه.

الدراسة لن تعالج سارة
قصه هاني هزاع الشرعبي )15 عاًما( رمبا 

تختزل مئات اآلالف من حاالت مشابهة ألطفال 
نازحن تركوا مقاعد الدراسة، ليلتحقوا بسوق 

العمل يف سّن مبكرة غير مسموح بها قانوًنا.
هاني أحد خمسة أطفال نزحوا مع 

والديهم من منطقة “نهم”، 
منهم اثنان مصابون 
مبرض “ تكسرات 

الدم”، ترك املدرسة 
مع بداية العام 
احلالي ليعمل 

أجيًرا يف بيع الكتب املدرسية يف العاصمة صنعاء، 
يف حن أبوه عمل حارًسا يف إحدى املنشآت 

اخلاصة.
يقــول والــده: “ أنــا مــن تعــز، وكنــت أعمــل يف 
مزرعــة قــات يف نهــم، وتعّرضــت لإلصابــة بكســور يف 
ســاقي، عقــب قصــف طــال مــكان العمــل، ووجــدت 
نفســي عاجــًزا عــن العمــل. أصبحــت منطقــة ســكننا 
ســاحة اشــتباكات مفتوحــة، عندهــا قــررت النجــاة 

ــاء.  ــى صنع ــي والهــروب إل بأطفال
قــرر  احلالــة  هــذه  يف  هانــي  رآنــي  عندمــا 
تــرك املدرســة والعمــل لكــي يســاعدني، يف توفيــر 
مصاريــف الدراســة لثــالث مــن أخواتــه، إحداهــن 
أخــوه  تــويف  أن  بعــد  الــدم،  بتكســرات يف  مصابــة 

احلــرب”. يف  عاًمــا   20 ســليم  األكبــر 
ــزة،  ــا متجــولًا ملــدة وجي ــي بالعمــل بائًع ــدأ هان   ب
وحالًيــا يشــتغل يف بيــع الكتــب املدرســية، مــا بــن 
ــف  ــب 25 أل ــا  برات ــى عشــر ســاعات يومّيً ــي إل ثمان

ــال. ري
يقــول والــد هانــي: “ ألننــي غيــر قــادر علــى العمــل 
الثقيــل  بســبب اإلصابــة ونتيجــة الظــروف املاديــة 
واألحــوال الصعبــة، التــي متــر بهــا البــالد، اضطــررت 
للقبــول بعمــل هانــي وبقائــه يف الشــارع حتــى ســاعات 

متأخــرة مــن  الليــل”.
“إصابــة والــدي، ومقتــل أخــي - بســبب الصــراع- 
والــدي،  ملســاعدة  تعليمــي  عــن  للتخلــي  دفعنــي 
ــي ســارة  )13 عــام(  ــاة أخت ــى حي ــاظ عل واحلف

املريضــة بتكســرات الــدم”. 
ال ميكن أترك مالك

ويضيــف هانــي، بصــوت حــازم: “ وعــدت أبــي 
أن أتكفــل أنــا بتكاليــف عــالج ســارة ومصاريفهــا، 

وعليــه باقــي مصاريــف البيــت”.
وعــن رغبتــه بالعــودة إلــى املدرســة، يقــول: “ أكيــد 
املدرســة،  إلــى  العــودة  أمتنــى 
عينــاه  )امتــأت  ولكــن.. 
ميكــن  ال  ولكــن   ... بالدمــوع( 
أتــرك مــالك متــوت بعــد ســليم 
... الدراســة لــن توّفــر عــالج 
لســارة، لكــن العمــل ســيوّفر 

العــالج”. لهــا 

قنابل موقوتة
اختصاصــي   – القباطــي  وهيــب  الدكتــور 
اجتماعــي- يؤّكــد أن عــدم التحــاق األطفــال النازحن 
باملــدارس يجعلهــم ُعرضــة خملاطــر ال حصــر لهــا، 
وتســبب لهــم أضــراًرا نفســية جســيمة تــودي بهــم 

أنواعهــا. بــكل  إلــى طريــق اجلرميــة 
ويضيــف: “ شــوارعنا مليئــة باألطفــال املتســربن 
مــن املــدارس، وهــم ميثلــون قنابــل موقوتــة، قابلــة 

لالنفجــار مســتقبلًا يف أي حلظــة”.

الورشة بداًل عن املدرسة
ــن محافظــة  ــا(، م ــف )16 عاًم ــد الكت أســامة خال
ــل صفــه  ــه كان مــن أوائ ــرك املدرســة مــع أن رميــة، ت
يف األعــوام الســابقة، بعــد أن نزحــت أســرته مــن 
تعــز، وهاجــر والــده للعمــل يف الســعودية، عــن طريــق 

التهريــب. 
مــع  وحيــًدا  وتركنــي  هاجــر،  والــدي   “ يقــول: 
والدتــي وأخواتــي الثــالث يف تعــز، حيــث كنــت أدرس. 
وبعــد أن احتدمــت االشــتباكات يف املدينــة هربــت مــع 
والدتــي وأخواتــي إلــى صنعــاء... أنــا الرجــل الوحيــد 
اآلن يف األســرة وليــس لدينــا أي دخــل مــادي، حتــى 
نســتلم  لــم  ولكننــا  الضمــان االجتماعــي ســجلونا، 

ــالًا واحــًدا”. منهــم ري
يســكن أســامة مــع والدتــه التــي تعمــل خياطــة 
اســتأجرها  واحــدة،  غرفــة  يف  الثــالث  وأخواتــه 

شــهرّيًا.  ريــال  ألــف  عشــر  بخمســة 
يتــرك  أن  ســوى  خيــار  أي  أمامــه  يجــد  لــم 
الدراســة، بالرغــم مــن حّبــه للتعليــم -كمــا يقــول- 
وجلــأ إلــى العمــل يف ورشــة إصــالح ســيارات، طــوال 

اليــوم وإلــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل.
تكاليــف  تتطلــب  املدرســة   “ أســامة:  يضيــف 
تســجيل، وكتــب، ومســتلزمات أخــرى، باإلضافــة إلــى 
املصاريــف اليوميــة، وهــذه كلهــا ال ميكــن أن أوّفرهــا 
لنفســي، لذلــك قــررت أن أوّفرهــا ألخواتــي البنــات”.
ومــا زاد مــن احلمــل علــى كاهــل أســامة أن والــده، 
بــدلًا مــن أن يرســل لهــم مصاريــف أرســل لوالدتــه 

بورقــة طالقهــا ...!!!
العمــل يف الورشــة يوّفــر ألســامة أجــًرا يومّيًــا، مــا 

بــن 500  إلــى 1500 ريــال، وأحياًنــا ال شــيء.
أســامة وأخواتــه الثــالث كانــوا، العــام املاضــي، 
يف املدرســة، لكــن هــذا العــام لــم يعــد أحــٌد منهــم 

يذهــب إلــى املدرســة ســوى منــال )9 أعــوام(.
ال حياة ملن تنادي 

اجلهــات الرســمية جتــد نفســها مكتوفــة األيــدي 
ــل،  ــوق الطف ــرة حلق ــاكات اخلطي ــام هــذه االنته أم
ــوزارة  ــي ل ــه املستشــار القانون ــرف ب ــا اعت وهــذا م
حقــوق اإلنســان حميــد الرفيــق: “عملنــا يقتصــر 
ــدمي  ــم لتق ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــاون م ــى التع عل

املشــهورات واالقتراحــات”. 
ضواحــي  يف  النازحــن  مخيمــات  إحــدى  يف 
عاًمــا(   12( صريــح  يتمّنــى  صنعــاء،  العاصمــة 
ــر شــامخ )5  ــر )10 أعــوام( وأخوهــم األصغ وجدي
أعــوام( أن يجــدوا فرصــة للذهــاب إلــى املدرســة، 
لكــّن أباهــم ال يســتطيع حتقيــق هــذه األمنيــة لهــم.
حوالــي  اخملّيــم  عــن  تبعــد  مدرســة  “أقــرب   
ثالثــة كيلــو متــرات، ويف منطقــة شــبه مقطوعــة، 
هنــاك،  إلــى  بالذهــاب  لهــم  أســمح  لــن  لذلــك 
توفيــر  علــى  قــادر  غيــر  أننــي  إلــى  باإلضافــة 
متطلبــات الدراســة لهــم” .. يقــول والدهــم أحمــد 

احليمــي.
عاقــل اخملّيــم أوضــح أن إحــدى فاعــالت اخليــر 
وصالــة  غرفتــن  مــن  شــقة  باســتئجار  تبّرعــت 
كمدرســة للصفــوف الثالثــة األولــى، وخــالل العــام 
خمســن  حوالــي  )املدرســة(  اســتوعبت  املاضــي 
مســتويات  ولكــن  النازحــن،  أبنــاء  مــن  طالًبــا 

الطــالب ال تنــّم عــن تلقيهــم أي تعليــم.
هنــا يتدخــل أحمــد احليمــي بالقــول: “ صريــح 
هــذه  إلــى  مــن ذهبــوا  مــن ضمــن  كانــا  وجديــر 
يكتــب  أن  أحدهمــا  ســألت  لــو  لكنــك  املدرســة، 

لــن يســتطيع”. الصحيــح  بالشــكل  اســمه 

إلى أين...؟! 
يبقــى الســؤال: إلــى أيــن تتجــه مشــكلة النازحــن 
مــن  أكثــر  يف  وامتدادهــا  املتعــددة  بتشــعباتها 
ــات الرســمية  ــّدم اجله ــاذا ميكــن أن تق ــب.. م جان
ــة –  ــة أو الدوليَّ ــي احملليَّ ــع املدن ــات اجملتم ومنظم
علــى األقــل- للحــد مــن النتائــج واآلثــار الســلبية 

لهــذه الظاهــرة؟
يقــول الدكتــور عبــد اجلبــار الوائلــي - مختــص 
باملناهــج التحليليــة- “ إنــه البـــد مــن وضــع برنامــج 
متكامــل يشــمل كافــة القطاعــات، وكافــة اجلهــات 
آثارهــا  ومعاجلــة  النــزوح،  ظاهــرة  مــع  للتعامــل 

ــة املســتويات..” ــى كاف بشــكل جماعــي، وعل
 ويوضــح الوائلــي أن كل جهــة ميكــن أن يكــون 
يفرضهــا  التــي  احملــددات،  ضــوء  يف  دور  لهــا 
ال  الرســمية  باجلهــات  املنــاط  فالــدور  الواقــع، 
ميكــن أن تغطيــه بشــكل كامــل يف الوقــت الراهــن، 

املنظــور. املســتقبل  وال حتــى يف 
ــع يف  ــة هــذه الفجــوة أو القصــور املتوّق  ولتغطي
املنظمــات  تتدخــل  أن  يجــب  الرســمي،  اجلانــب 
الدوليــة واحملليــة للقيــام بســد هــذا العجــز املتوّقــع.
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النــازح،  ة  النــزوح ســلًبا علــى نفســيَّ   ينعكــس 
النــازح  إليهــا  انتقــل  التــي  اجلديــدة  فالبيئــة 
ُمجبــًرا؛ بفعــل احلــروب والصراعــات، واحليــاة 
الصعبــة التــي يــرزح حتــت وطأتهــا يف ُمخيمــات 
األمــان  انعــدام  يف  يتســبب  ذلــك  كل  النــزوح، 
ليعيــش  اإلنســان  يحتاجــه  الــذي  النفســي 
وجــود  ــة  أهميَّ تكمــن  وهنــا  مطمئًنــا،  حياتــه 
ــة  الصحيَّ املرافــق  جانــب  إلــى  ة  نفســيَّ عيــادة 
والعــالج  الدعــم  تقــدمي  يف  دورهــا  لتــؤدي 
النفســي والدوائــي - إن تطّلــب األمــر- للنــازح. 
العيــادة  التــي تقّدمــه  الــدور اإليجابــي  وعــن 
النفســية للنازحــني، بحثــت “صــوت األمــل” عــن 
منــاذج حلــاالت تعافــت بعــد أن تلقــت العــالج 

النــزوح: أماكــن  يف  النفســي 

ة للنزوح علي يتجاوز األزمة النفسيَّ
علــي صغيــر نــازح مــن مديريــة “مســتبأ” يف محافظــة حجــة، 
إلــى مدينــة عبــس باحملافظــة نفســها، كان يعانــي مــن الفصــام 
ــات بســبب مشــاكل أســرية  ــوط وتراكم بالشــخصية؛ نتيجــة ضغ

عانــى منهــا.
انفصــل عــن زوجتــه قبــل 15 عاًمــا وحتمــل مســؤوليَّة تربيــة 
ــه إثــر ســقوطها  ــه وعمــل مــن أجلهــم، فعندمــا توفيــت ابنت أطفال
مــن علــى ســطح منــزل أهــل والدتهــا، تضاعــف حزنــه عليهــا 
وأصبــح مضطرًبــا نفســّيًا ودخــل يف مشــاكل مــع أهــل زوجتــه 

وتفاقمــت حالتــه وزادت ســوًءا بعــد النــزوح.
مت  عبــس،  مدينــة  يف  النازحــن  مخيــم  إلــى  وصولــه  بعــد 
ــه  ــل املركــز اجملتمعــي للنازحــن، وقّدمــت ل ــه مــن قب ــم حالت تقيي
نفســي  دعــم  وبــدأ باخلضــوع جللســات  النفســية،  االستشــارة 
متواصلــة، ومت إحالتــه إلــى مستشــفى تدعمــه منظمــة أطبــاء بــال 

حــدود يف عبــس لتلقــي العــالج.

الصحّيــة،  الرعايــة  علــى  صغيــر  علــي  حصــل 
الطبــي  العــالج  خدمــة  مــزّودي  قبــل  مــن 

ــه  ــد اكتشــاف إصابت ــة بع ــع للمنظم التاب
املعــدة،  وبجرثومــة  ب”التيفوئيــد” 

حتــى  ــة  الصحيَّ الرعايــة  وتلقــى 
باإلضافــة  حالتــه،  حتّســنت 

مبلــغ  علــى  حصولــه  إلــى 
مالــي ســاعده علــى شــراء 
ــغ  ــه البال دراجــة ناريــة البن
عامــاً   22 العمــر  مــن 

عليهــا.  للعمــل 
 “ علــي:  يقــول 
يعمــل  الولــد  أصبــح 
الناريــة  الدراجــة  علــى 
إلعالــة األُســرة، وحتّســنت 

واملاديــّة  املعيشــية  ظروفنــا 
ــة  كمــا حتّســنت حالتــي الصحّي

بشــكل كبيــر، وأصبحــت أعيــش 
حيــاة طبيعيــة بعــد معانــاة مــع املــرض 

. ” لنفســي ا

جناح بائع السواك يف جتاوز أزمة النزوح:
نواجــه  واإلرادة  والقــوة  بـــالعزمية   “ إبراهيــم:  يقــول   
الظــروف، حتــى لــو كانــت عاصفــة”، يــروي إبراهيــم قصتــه يف 
التغلـّـب علــى معانــاة النــزوح مــن مديريــة “ميــدي” يف محافظــة 
ــة “عبــس” باحملافظــة  ــوع” يف مديري ــى منطقــة “الرب حجــة إل

نفســها.
ــة  ــة أوالد، إضاف ــات وثالث ــول ســت بن ــا يع ــم 50 عاًم إبراهي
إلــى زوجتــه التــي تقاســمه املُعانــاة ومصاعــب احليــاة، 
ــي مــن مــرض الفصــام بالشــخصية،  كان يُعان
الــذي  األمــر  جتارتــه،  خســر  أن  بعــد 
أّثــرت  نفســيَّة  لضغــوط  عّرضــه  

علــى صحتــه.
تضاعفــت حالــة إبراهيــم 
عالــة  كان  كونــه  النفســيَّة، 
لــم  لكنــه  أخيــه،  علــى 
الواقــع  لأمــر  يستســلم 
لبيــع  وابنــه  هــو  فخــرج 
عــود األراك )املســاويك( 
ممــا ســاعده يف توفيــر 
احلــد األدنــى ملتطلبــات 
االنتظــار  دون  احليــاة، 
جهــود  أو  للصدقــات، 
املنظمــات التــي لــم يرهــا - 

تعبيــره. حــد 
تقــول االختصاصّيــة النفســيَّة 
“روابــي  اجملتمعــي  املركــز  يف 
النهضــة” يف عبــس، خولــة مطهــر إنهــا 

قّدمــت التوعيــة إلبراهيــم مــن خــالل الهاتــف، عــن طريــق قســم 
الدعــم النفســي، وعملــت لــه إحالــة طبيــة طارئــة.

 وتُضيــف خولــة: “بعــد إحالتــه لأطبــاء، اســتقرت حالتــه 
وبــدأ يفّكــر كيــف يحمــي نفســه، وأســرته، وحتّســنت حالتــه 
تابــع  مركــز  العالجيــة يف  اجللســات  متابعتــه  بعــد  النفســيَّة 
إلــى حياتــه  بــدأ يخــرج  بــال حــدود، حيــث  لـــمنظمة أطبــاء 
الطبيعيــة، وعــاد إلــى معاونــة ولــده يف بيــع “أعــواد األراك”.
ووفقــاً لـ”روابــي النهضــة”، فــإن إبراهيــم واحــد مــن مئــات 
ــا نفســّيًا ســاعدهم يف  ــي تلقــت استشــارات ودعًم احلــاالت الت
مواجهــة حالــة الفقــر، التــي كان يعانــي منهــا معظــم النازحــن، 
حتــى مــن قبــل النــزوح واخلــروج مــن االضطرابــات النفســيَّة 
ــي كانــت موجــودة  ــك الت ــزوح، أو تل ــي ســببها الن ــك الت ســواءٌ تل

أصــلًا مــن قبــل.

دعم نفسي وقانوني
إن الدعــم القانونــي للنازحــن مــن قبــل املنظمــات مســألة 
اســة، وإن مــا يتطلبــه األمــر يف حــال مخيمــات النــزوح هــو  حسَّ
املتابعــة واملســح امليدانــي املتواصــل، ورفــع تقاريــر أولًا بــأول 
للجهــات املعنيــة واملنظمــات، وتشــكيل جلنــة رقابية للمســاعدات 
غيــر  وبشــكل  للنــازح،  كاملــة  وصولهــا  لضمــان  اإلنســانية؛ 
متقطــع، حســب أقــوال أغلــب النازحــن. وال بُــد للمؤسســات 
ــوم  ــة أن تلتفــت للنازحــن، وتق ــة والصحي ــة واالجتماعي التنموي
بعمــل املشــاريع التــي مــن شــأنها أن تُعيــل األســر، وتوّظــف 
ــم النفســي  ــوم بالدع ــزوح وتق ــات الن ــة يف مخيم ــدي العامل األي
لأســر، وتضمــن ذهــاب األطفــال إلــى املــدارس وتوفــر العــالج 

ــه. ــار الســن ممــن يحتاجون للنســاء وكب

قصص جناح من عيادة العالج النفسي للنازحني
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علــى مــدى التاريــخ البشــري، أثبتــت كل التجــارب 
أن لــكل صــراع نهايــة، ولــكل مأســاة متــر بهــا أمــة مــن 
األمم أفــق تنتهــي فيــه، وأن كل األطــراف املتصارعــة 
يف أي نــزاع، البــد لهــا يف نهايــة املطــاف أن جتلــس إلــى 

مائــدة احلــوار مهمــا طالــت مــدة الصــراع.
ويف اليمــن أدت ظــروف احلــرب واألزمــات املتالحقــة، 
التــي مــّرت بهــا البــالد خــالل الســنوات األخيــرة، إلــى آثــار 

ــاة. ــة شــملت ُمعظــم نواحــي احلي كارثيَّ
ــث تقلصــت  ــي، حي ــن هــذه اجملــاالت اجملــال اإلعالم وم
أدنــى  إلــى  خــاص  بشــكل  املقــروء  اإلعــالم  مســاحة 
مســتوياتها، واختفــت عشــرات الصحــف واجملــالت التــي 
كانــت تصــدر يف البلــد، وتغطــي مجمــل اجملــاالت السياســيَّة 

وغيرهــا. واالجتماعيــة  واالقتصاديــة، 
يف هــذه الظــروف، لــم يعــد هنــاك أي صــوت صحفــي 
الصحافــة  عــن  ناهيــك  املســتقلة،  للصحافــة  مقــروء 

. لتخصصيــة ا
ومــن هنــا، فــإن إصــدار صحيفــة مســتقلة وغيــر رســمية 
الصحيفــة  هــذه  تكــون  وأن  الركــود،  لهــذا  اختــراق  يُعــد 

ــة فهــذا يعــد إجنــاًز غيــر مســبوق. تخصصيَّ
لذلــك أخــذ مركــز “ميــن إنفورميشــن ســنتر للبحــوث 
ــى عاتقــه ُمهمــة حتقيــق هــدف اســتراتيجي  واإلعــالم”، عل
يتمثــل يف بــث روح األمــل بــن األفــراد، واجملتمــع يف اليمــن.
ولتحقيــق أهــداف املركــز الرئيســية؛ جــاء القــرار بإصــدار 
صحيفــة تنمويَّــة – اجتماعيــة- شــاملة تُلبــي احتياجــات 
يســتدعي  الــذي  اجلديــد  واجملتمعــي  اإلعالمــي  الواقــع 
وجــود صحيفــة “صــوت األمــل”؛ لنشــر ثقافــة التســامح 
إلــى  الدعــوات  التفرقــة وتشــجيع  ــة ونبــذ  الوطنيَّ والــروح 
الســالم، والعمــل مــن خــالل هــذا املنبــر اإلعالمــي اجلديــد؛ 
ملعاجلــة آثــار األزمــات املتالحقــة وجتاوزهــا، واملســاهمة يف 
خلــق جيــل للمســتقبل، يحمــل روح التفــاؤل وثقافــة التســامح 

ــة واملســاواة. ــم الوطني ــي قي والعطــاء ويُعل
بــن يديــك عزيــزي القــارئ “العــدد صفــر” مــن صحيفــة 
البكــر  املولــود  يكــون  أن  نأمــل  والــذي  األمــل”،  “صــوت 
)املبــارك( يف سلســلة نشــاطات مركــز “ميــن إنفورميشــن 
إقامــة  أيًضــا  تشــمل  والتــي  واإلعــالم”،  للبحــوث  ســنتر 
يف  تعمــل  تدريبيــة؛  ودورات  ومؤمتــرات  عمــل  ورشــات 
مجملهــا لتحقيــق أهــداف ســامية، منهــا: بــث روح األمــل بــن 
أفــراد األمــة اليمنيــة، وجتــاوز كل الصعوبــات، والتطلــع إلــى 
مســتقبل مشــرق لأجيــال القادمــة ترتفــع فيــه قيــم األخــوة 
والتســامح والتعايــش الســلمي، ويعمــل فيــه اجلميــع جنًبــا 

إلــى جنــب لتحقيــق مصالــح الوطــن الُعليــا.
تاريخّيًــا، بقــدر مــا أفــرزت احلــروب مــن مآســي ومشــاكل 
وصعوبــات، بقــدر مــا مثلــت حافــًزا كبيــًرا ألبنــاء الشــعوب؛ 
إلعــادة بنــاء أوطانهــم وتطويرهــا بــل والوصــول بهــا إلــى 
ــة يف التقــّدم االقتصــادي والعلمــي  أرقــى املســتويات العامليَّ
مثــلًا-   - وأملانيــا  اليابــان  ولنــا يف جتربــة  والتكنولوجــي، 

ــة بالغــة الوضــوح. ُدروس واقعيَّ
ــا مــن اخليــال، أن تكــون اليمــن  ليــس بعيــًدا وليــس ضرًب
يوًمــا مــن األيــام نُســخة أخــرى مــن جتــارب بلــدان ســحقتها 
املريــر  واقعهــا  رفضــت  ولكنهــا  ودّمرتهــا،  الصراعــات 
ــا  ــى ظــروف الضعــف والوهــن، وبعزميــة أبنائه ومتــّردت عل
إلــى إمبراطوريــات عمالقــة تقــود  البلــدان  حتولــت هــذه 

العالــم يف مجــاالت شــتى. 
ــا  ــات؛ ألن بالدن ــالًا، أو مجــرد أمني ــك خي نقــول ليــس ذل
بالعنصــر  بــدًءا  والتقــدم،  النهــوض  مقّومــات  كل  متتلــك 
البشــري، ومــروًرا باملقومــات املاديــة والثــروات الطبيعيــة 
الهائلــة التــي تزخــر بهــا أرضنــا وبحارنــا، وليــس انتهــاًء 
التاريــخ  أعمــاق  يف  بجذورهــا  تضــرب  التــي  بحضارتنــا 

اإلنســاني.
حــب  بــكل  نطرحهــا  األمــل،  إلــى  دعــوة  مجــرد  إنهــا 
ومصداقيــة، وقودهــا التفــاؤل وهدفهــا املســتقبل وغايتهــا 

وإنســاًنا. أرًضــا  اليمــن 
وعبــر صحيفــة “صــوت األمــل” نفتــح أبواًبــا ُمشــرعة لكل 
اليمنيــن، لبنــاء مســتقبل أكثــر إشــراًقا يســوده األمــن، وينعــم 

فيــه الوطــن واملواطــن باألمــن واالســتقرار.
عزيــزي القــارئ، ســتجد يف صفحــات “صــوت األمــل” 
ــك محــل  ــم وفكرت ــك ُمه ــكار، فرأي ــًرا ألف ــك ومنب ــا ل متنفًس
اعتبــار وتقديــر، ولــن جتــد طريقهــا إلــى املهمــالت؛ ألنــه 

باختصــار ال توجــد لدينــا ســلة للُمهمــالت.

دعوة لألمل 
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ة  ة وإصداراته اإلعالميَّ “ YIC” يدشن أنشطته البحثيَّ
لبث األمل يف اجملتمع اليمني

ة تعرض لوحاتها باملزاد لشراء أدوية للنازحني تشكيليَّ

 “صوت األمل”:
نائــب  القباطــي  أحــالم  الدكتــورة  أكــدت 
للبحــوث  ســنتر  إنفورميشــن  ميــن  رئيــس 
واإلعــالم )YIC( لشــئون البرامــج والبحــوث 
ان املركــز ينفــذ عــدًدا مــن البحــوث والدراســات 
اجملــاالت  مختلــف  يف  ــة  النوعيَّ ــة  العلميَّ
األساســيَّة، والتــي تهــدف إلــى تبــادل املعرفــة 
واملســاهمة يف إعــادة اإلعمــار وجميــع مجــاالت 

الشــاملة.  املُســتدامة  التنميــة 
كادًرا  ميتلــك  الــذي   ،”YIC“ ويســعى 
خبــرة  ذوي  املتمرســن  املهنيــن  مــن  وظيفّيًــا 
وإدارة  واإلعــالم  البحــث  مجــال  يف  ــة  تراكميَّ
األنشــطة  مــن  عــدٍد  تنفيــذ  إلــى  املشــاريع، 
أنشــطة  مختلــف  يف  والتأهيــل  العمــل  وورش 
ــة، والتــي  ــة وغيــر احلكوميَّ املؤسســات احلكوميَّ
تخــدم تطلعاتــه يف إرســاء الســالم والتســامح 
ــة  والتكافــل االجتماعــي وعــودة الرخــاء والتنمي

املُســتدامة.
وأضافــت القباطــي: “هدفنــا األساســّي نشــر 
ــة  ثقافــة التعايــش وتقبــل اآلخــر؛ إلحيــاء عمليَّ
الداعمــة  األنشــطة  مــن  وغيرهــا  الســالم، 
يف  الفاعلــة  الوطنيــة  املُشــاركة  مــن  للتمكــن 
إعــادة بنــاء النســيج املُجتمعــي ورخــاء الوطــن”. 

“إب”: زخم اقتصادي واجتماعي
ــب “YIC” يف محافظــة  وحــول نشــاط مكت
ــة؛ بســبب  ــة الســكانية العالي “إب”، ذات الكثاف

ــز  ــي تع ــا مــن محافظت ــات اآلالف إليه ــزوح مئ ن
اجملاهــد،  نشــوان  احملامــي  أكــد  واحلديــدة، 
افتتــاح  أن   ،)YIC( يف  التنفيــذي  املديــر 
املكتــب يف إب يف أُغســطس املاضــي ضــرورة 
األبحــاث  يف  خاصــة  املركــز،  لنشــاط  ُملّحــة 
والدراســات واســتطالعات الــرأي العــام يف ظــل 
واالقتصــادي  واالجتماعــي  اإلنســاني  الزخــم 
يف هــذه احملافظــة اجلميلــة، لتنفيــذ أنشــطة 
وبرامــج املركــز املتنوعــة يف مختلــف مجــاالت 

ووحداتهــا. املؤسســة  عمــل 
وأضــاف اجملاهــد: “ نُعــوُل كثيــًرا علــى مكتب 
YIC – إب، الــذي مت جتهيــزه فنّيًــا وإدارّيًــا 
مبــا ميّكنــه مــن تنفيــذ األبحــاث والدراســات 
بالتقاريــر  وأمددنــاه  واملشــاريع،  والبرامــج 
الصحفيَّــة واإلخباريــة املُتعلقــة باجملــال التنمــوي 

واإلنســاني، حســب  االقتصــادي  واالجتماعــي 
خطــط العمــل، واســتراتيجية املركــز”. 

عوضــه،  العزيــز  عبــد  أشــار  جهتــه،  ومــن 
مديــر وحــدة اإلعــالم يف املركــز - رئيــس حتريــر 
صحيفــة “صــوت األمــل”، إلــى أن YIC يهــدف 
ــة واملعلوماتيــة  إلــى تقــدمي اخلدمــات اإلعالميَّ
احتياجــات  تُلّبــي  وحياديــة  مهنيــة  بطريقــة 
الســالم،  ــة  بأهميَّ وتوّعــي   اليمنــي،  اجملتمــع 
قلــوب  يف  األمــل  وبــث  املبــادرات،  وتشــجيع 
اليمنيــن لتجــاوز املاضــي، والتوّجــه بثقلهــم نحــو 
ــًدا يف  ــا  جدي ــا خًط ــد، متبنًي ــاء اليمــن اجلدي بن
ــة، مــن خــالل تفعيــل االعــالم  الصحافــة اليمنيَّ
ــة  االنســاني، وبــث الرســائل اإلعالميــة اإليجابيَّ
خلدمــة هــذا الهــدف مــن خــالل مخرجاتــه، يف 
ــة يف صحيفــة “صــوت  طيــات الفنــون اإلعالميَّ

قريًبــا،  بثــه  يعتــزم  إخبــاري  وموقــع  األمــل”، 
ــة » تنميــة وإعمــار«، التــي  باإلضافــة إلــى مجل
الدراســات  وحتــوي  إصدارهــا  علــى  يعكــف 

واألبحــاث التــي ينفذهــا، وينشــرها.
يف   YIC مكتــب  منســقة  أكــدت  فيمــا 
“مخرجــات  أن  العامــري  دولــة  إب  محافظــة 
التعايــش  بســبل  التوعيــة  يف  ســتصب   YIC
اجملتمعــي لتحقيــق املُصاحلــة الوطنيــة والســالم 

االجتماعــي. 
ومستشــارونا  موظفونــا  ويتمتــع  هــذا 
اخلبــرة  مــن  بســنوات  والدوليــون  احملليــون 
واإلنســانية،  التنميــة  قطاعــي  يف  ــة  العمليَّ
ولديهــم اخلبــرة لتقــدمي خدمــات تقييــم وتطويــر 

فّعــال”. بشــكل  اجلــودة  عاليــة 

عبيــر احلضرمــي فّنانــة تشــكيليَّة  شــاركت يف 
العديــد مــن الفعاليــات واملعــارض علــى الصعيــد 
الفــن  معــرض  آخرهــا  كان  والدولــي،  احمللــي 
التشــكيلي األول يف اليمــن، يف مدينــة  تعــز ضمــن 

حــدث منصــة )هيومــن أوف تعــز(.
كمــا شــاركت عبيــر يف العديــد مــن املســابقات 
وحــازت مرتــن علــى املركــز األول يف مســابقة 
)أوكســفام( يف اليمــن. ظــل اهتمــام عبيــر بالعمــل 

التكافلــي حاضــًرا؛ وهــو مــا دفعهــا لبيــع لوحاتهــا 
يف املــزاد العلنــي، لتشــتري بثمــن هــذه اللوحــات 
أدويــة مببلــغ 180 ألــف ريــال مينــي،  وزعتهــا علــى 
عــدد مــن املرضــى  النازحــن يف أحــد مخيمــات 

املــكال .
ــر؛  ــي أكب ــاك دعــم مال ــون ُهن ــر أن يك  تأمــل عبي
ــل هــذه  ــن  االســتمرارية يف تقــدمي مث ــن م لتتمك

املُبــادرات والتــي بدأتهــا بجهــد شــخصي. 

عبد العزيز عوضه
رئيس التحرير


