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اليمن
أضرت الغارات الجوية والتفجيرات بما يناهز  1500مدرسة و 100جامعة في اليمن .وأسفرت الهجمات المتعمدة التي شنتها جماعات مسلحة
غير تابعة للدولة عن مقتل وإصابة نحو  100من طﻼب الجامعات والعاملين بها .واستخدمت القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير
التابعة للدولة عشرات المدارس والجامعات في أغراض عسكرية ،ﻻ سيما في مدينة تعز المتنازع عليها ،وحيث وقعت حالة واحدة على اﻷقل
لتجنيد طفلين من مدرسة.

السياق
بدأ القتال في اليمن في عام  ،2011مع مطالبة الحركات اﻻحتجاجية بتعزيز ضمانات حقوق اﻹنسان في اليمن ،ومطالبات أخرى بإلهام من حركة الربيع العربي التي اجتاحت
الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا 1.وبعد شهور من المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس علي عبد الله صالح ،وافق على التنحي بناء على شروط اتفاق برعاية مجلس التعاون
الخليجي 2.تنحى في  2012لكن تم إجهاض العملية اﻻنتقالية لدى اندﻻع القتال في  .2014وفي سبتمبر/أيلول  2014سيطرت جماعة الحوثي المسلحة الزيدية الشيعية (المعروفة
ً
3
أيضا بمسمى “أنصار الله”) والتي كانت متحالفة مع صالح ،على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق شمال اليمن.
شهد هذا العنف تصعيًدا في مارس/آذار  2015بعدما أطلق التحالف بقيادة السعودية – بناء على طلب من حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا – حملة عسكرية ضد
الحوثيين واﻷطراف الموالية لصالح التي تحالفت مع الحوثي 4.ونفذت جماعات متطرفة مثل القاعدة في الجزيرة العربية ،وجناح تنظيم الدولة اﻹسﻼمية المحلي ،عدة هجمات
على قوات الحوثي وحكومة هادي في مدن عديدة 5.وفي أواخر  2017قتل الحوثيون حليفهم السابق الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،بعد انسحابه هو وقواته من تحالفهم
الذي دام نحو الثﻼث سنوات 6.استمر النزاع بين التحالف والحكومة اليمنية والحوثيين.
أثر العنف كثيًرا على أطفال اليمن .فبين مارس/آذار  2015وسبتمبر/أيلول  2017ذكرت التقارير مقتل وإصابة  5006أطفال على اﻷقل ،مع نزوح أكثر من  400ألف طفل في سن
ً
المدارس من بين مﻼيين النازحين 7.وطبقا لمكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية ،فحتى ديسمبر/كانون اﻷول  2017كان  1.9مليون طفل في سن المدارس من بين إجمالي 7.5
مليون طفل في سن المدارس باليمن ،قد تسربوا من التعليم 8.وبحلول أغسطس/آب  2017كان أكبر عدد من المدارس غير القادرة على العمل بسبب الدمار واﻷضرار الﻼحقة
9
بها أو استخدامها كمأوى للنازحين داخلًيا أو على يد القوات المسلحة ،يتركز في كل من تعز ( 325مدرسة) ،وعدن ( )260وصعدة ( )239وأمانة العاصمة (.)227
وشهدت فترة  2017 – 2013التي يغطيها التقرير زيادة ملحوظة في عدد الهجمات على التعليم ،مقارنة بالفترة التي يغطيها تقرير “التعليم تحت الهجوم  ،”2014ﻻ سيما الهجمات
على المدارس ،التي كانت في أغلب الحاﻻت بسبب الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية.

الهجمات على المدارس
بدأت تقارير الهجمات على المدارس في التزايد بشكل كبير في  ،2015على ما يبدو جراء الغارات الجوية على مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي-صالح .وقبل  2015كانت الهجمات
على المدارس عادة ما تتخذ صورة الهجوم بقذائف الهاون والمتفجرات التي يزرعها مجهولون وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة .بحلول ديسمبر/كانون اﻷول  2017أفاد مكتب
تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأن الغارات الجوية والقصف قد دمرا بالكامل  256مدرسة وأن هناك  1413مدرسة أخرى تعاني من أضرار جزئية 10.تمكنت اﻷمم المتحدة من التحقق
ً
12
من  144هجومًا على مدارس أثناء الفترة نفسها 11.طبقا لمجموعة التعليم ،كانت اﻷضرار أكبر في المناطق الخاضعة للحوثيين بمحافظة صعدة.
ذكرت تقارير اﻷمم المتحدة والتقارير الحكومية أن عشرات المدارس تضررت وُدمرت في  .2013وثقت اﻷمم المتحدة ولم تتمكن من التحقق من  35هجومًا على مدارس أو
عاملين بالتعليم ،بما يشمل هجمات بقذائف الهاون وقنابل موقوتة 13.وكان من بين الهجمات على المدارس في  2013ما يلي:

•

ً
أفادت وزارة الخارجية اﻷمريكية بأنه في  25مايو/أيار  2013بمحافظة الجوف ،اقتحمت سيارة مفخخة مجهولة الهوية مدرسة أثناء صﻼة الجمعة فقتلت  12شخصا على
14
اﻷقل .ولم يتم اﻹبﻼغ بعدد الطﻼب والمعلمين المصابين أو القتلى.

•

استهدف مجهولون مدرسة للفتيات في مدينة صعدة في  31ديسمبر/كانون اﻷول  2013ففجروا قنبلة أمام مباني المدرسة .وليس من الواضح إن كانت المدرسة قد
15
استهدفت ﻷنها تقدم التعليم للفتيات أم ﻷسباب أخرى.

ظلت معدﻻت التقارير عن الهجمات على المدارس لم تتغير على مدار عام  .2014وفي ذلك العام تحققت اﻷمم المتحدة من وقوع  35هجومًا شنها عدة أطراف في النزاع على
مدارس .ومن بين الهجمات ،أدى القتال بين قوات الحوثي-صالح والقوات الجوية اليمنية والميليشيات القبلية الموالية للحكومة ،إلى تدمير  10مدارس في محافظة أمانة
16
العاصمة .وتم إغﻼق العديد من المدارس التي هوجمت ذلك العام.
وزادت التقارير عن الهجمات على المدارس في  ،2015بالتوازي مع شن الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية واشتداد وطأة النزاع .تحققت اﻷمم المتحدة من  92هجومًا
على مدارس في  ،2015بما يشمل  62هجومًا في تعز ،و 20في صعدة ،و 19في لحج ،و 14في أمانة العاصمة ،و 10في عدن 17.ومن بين  42هجومًا ورد في “التقرير السنوي حول
ُ
اﻷطفال والنزاعات المسلحة” لﻸمين العام لﻸمم المتحدة ،نسب  57بالمئة منها إلى التحالف بقيادة السعودية ،و 16بالمئة إلى قوات الحوثي-صالح ،و 21بالمئة إلى جناة
18
مجهولين .وكانت أكثر المحافظات تضرًرا هي صعدة ( 10هجمات) ،وتعز ( )10وأمانة العاصمة (.)12
وباستخدام المعلومات التي قدمتها مجموعة التعليم و«ووتش ليست المعنية باﻷطفال والنزاع المسلح” ،توصل التحالف العالمي إلى أن  200هجوم على اﻷقل قد استهدفوا
ً
المدارس في  2015.19طبقا لباحثي هيومن رايتس ووتش فالغارات الجوية العشوائية للتحالف بقيادة السعودية في عامي  2015و 2016تسببت في  90بالمئة من الضرر والتدمير
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الﻼحق بالمدارس في صنعاء العاصمة 20.ومن اﻷمثلة على الوقائع المبلغ بها في تلك الفترة:
21

•

تحققت اﻷمم المتحدة من تسبب الغارات الجوية بين مارس/آذار ومايو/أيار  2015في اﻹضرار بـ  38مدرسة على اﻷقل.

•

أفادت هيومن رايتس ووتش بأن غارة جوية واحدة على مدرسة الرشيدي في  7أبريل/نيسان أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة  2آخرين 22.لم تكن هذه الواقعة ضمن
الحوادث التي تحققت منها اﻷمم المتحدة.
ُ
أفاد اﻹعﻼم المحلي بأنه في  14نوفمبر/تشرين الثاني  2015ألقى مجهولون قنابل على مدرسة الشهيد الزبيري في مدينة الحديدة .ولم تعرف معلومات عن الخسائر
23
البشرية جراء الواقعة.

•

وكانت الهجمات المبلغ بها أقل نوًعا في عام  2016مقارنة بـ  .2015تحققت اﻷمم المتحدة من ثلث الهجمات المبلغ بها ،كما فعلت في  ،2015بما يشمل  33هجومًا أضر بـ 30
مدرسة في  .2016أضرت الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية بأغلب المدارس المبلغ بها ( ،)28في حين يتحمل الحوثيون مسؤولية  4هجمات والقوات المسلحة
ً
25
اليمنية تتحمل مسؤولية هجمة واحدة 24.طبقا لمعلومات من مصادر محلية وتقارير إعﻼمية ،فهناك ما ﻻ يقل عن  70هجوًما لم يتم التحقق منهم على مدارس ذلك العام.
ذكرت التقارير قصف مدرسة في تعز على مدار  12يومًا بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون اﻷول  2016.26ورغم ندرة البيانات حول الخسائر جراء الهجمات على المدارس،
فهناك عدة هجمات على اﻷقل كانت مميتة .من اﻷمثلة:
ُ
• أطلق من يشتبه في كونهم من قوات الحوثي-صالح قذائف هاون ضربت مدرسة بمحافظة تعز في  8يونيو/حزيران  ،2016بحسب مصادر إعﻼمية .قتل  5أشخاص في
27
الهجوم ،لكن ليس من الواضح إن كان من بينهم طﻼبا أو عاملين بالتعليم.
ُ
• في  13أغسطس/آب  2016بحسب معلومات تحققت منها اﻷمم المتحدة ،قتل  7أطفال على اﻷقل وأصيب نحو  21آخرين في غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية على
28
مدرسة في حيدان بمحافظة صعدة ،حيث نشطت قوات الحوثي-صالح.
ً
تحققت اﻷمم المتحدة من  9هجمات على مدارس على اﻷقل في  2017.29طبقا لمعلومات من هيومن رايتس ووتش وتقارير إعﻼمية ،قام التحالف بقيادة السعودية وقوات
الحوثي-صالح بشن هجمات على مدار العام .من اﻷمثلة:

•

في  10يناير/كانون الثاني  2017ضربت غارة جوية على محطة وقود غير رسمية قرب مدرسة الفﻼح فقتلت طالبين اثنين وموظف بالمدرسة وأصابت  3أطفال آخرين.
ً
30
أضر الهجوم أيضا بنوافذ المدرسة وتجهيزاتها الكهربائية وبميكروفون المدرسة.
ً
طبقا لصحيفة إندبندنت ،أفادت وكالة أنباء تابعة للمعارضة بأن مدرسة ثانية أصيبت في غارة للتحالف بقيادة السعودية على مشارف صنعاء في  22يناير/كانون الثاني
2017.31
ً
32
قال ناشط محلي لـ هيومن رايتس ووتش إن هجوما وقع قرب مدرسة في  21مايو/أيار  2017عندما قصفت قوات الحوثي-صالح المنطقة.
ً
طبقا لمعلومات قدمتها منظمة إنسانية دولية ،قام مسلحون بمهاجمة مدارس  8مرات في أكتوبر/تشرين اﻷول  2017في محاولة ﻹجبار العاملين بالتعليم على
33
المشاركة في إضراب للمطالبة بزيادة رواتب المعلمين.

•

كما قالت منظمة إنسانية دولية للتحالف العالمي أن في نوفمبر/تشرين الثاني  2017قال مدراء مدارس ورؤساء وحدات التعليم بعدة مدن بأن تهديدات الهجمات على
المدارس ،عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي ،قد زادت .على سبيل المثال تلقت عدة مدارس رسائل “واتس آب” بها تهديدات بقصفها إذا استمرت الفتيات في
34
ارتيادها.

•
•
•

الهجمات على طﻼب المدارس والمعلمين وغيرهم من العاملين بالتعليم
في الفترة من  2013إلى  2017اشتملت الهجمات على الطﻼب والمعلمين وغيرهم من العاملين بالتعليم في اليمن على القتل والتعذيب واﻻعتداءات واﻻحتجاز غير القانوني
والتهديدات بالعنف ،على نسق مشابه لما ورد في تقرير “التعليم تحت الهجوم  .”2014والعدد اﻹجمالي – نحو  100طالب ومسؤول تعليم تضرروا من الهجمات – كان موازًيا
ً
أيضا لعدد المتضررين في تقرير “التعليم تحت الهجوم .”2014
أدت الهجمات باﻷسلحة النارية وأنواع أخرى من العنف إلى مقتل وإصابة طﻼب ومعلمين في وقائع متفرقة في عام  .2013من اﻷمثلة:
ً
• بحسب اﻷمم المتحدة ،في  23فبراير/شباط ُ 2013يزعم دخول مقاتلي الحوثي-صالح إلى مدرسة اﻹمام الهادي بمحافظة صعدة ومطالبتهم باستخدام المدرسة مؤقتا
ً 35
في التحفظ على سجين .وعندما رفض إداريو المدرسة السماح بدخول السجين ،فتحوا النار وأصابوا معلما.

•

أفاد اﻹعﻼم بأنه في  4أبريل/نيسان  2013ضرب مسلحون مجهولون مدير مدرسة الفتح في مديرية الحشوة بكعوب البنادق .وادعت مصادر محلية بمسؤولية قوات
36
الحوثي عن الهجوم ،الذي تم تنفيذه انتقامًا من المدير الذي منع الطﻼب من ترديد الشعارات الحوثية.

واستمرت تقارير عن أعمال القتل واﻻختطاف المتفرقة في عام  .2014من اﻷمثلة:
ً
• طبقا لتقارير إعﻼمية ،ففي  23فبراير/شباط ُ 2014يزعم قيام مسلحون ينتمون إلى أنصار الشريعة (التابعة للقاعدة) بفتح النار على مجموعة من المعلمين التابعين
37
للحوثيين في محافظة البيضاء فقتلوا اثنين منهم .يبدو أن المعلمين لم يكونوا بالمدرسة وقت الهجوم.
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•

أفاد نفس المصدر اﻹعﻼمي باختطاف قوات الحوثي معلمين اثنين في  13يوليو/تموز  2014في مدينة صعدة ،مع قيام مجهولين بتفجير تحت سيارة مدرسية في
عمران ،شمالي صنعاء ،ما أودى بحياة  6أشخاص مع إصابة  4آخرين ،في  11سبتمبر/أيلول  2014.38ليس عدد القتلى أو المصابين من الطﻼب أو العاملين بالتعليم
في الهجوم الثاني واضحًا.

•

تحققت اﻷمم المتحدة من أنه في  16ديسمبر/كانون اﻷول  2014فجر انتحاري سيارة مفخخة قرب حافلة لمدرسة ابتدائية بالقرب من نقطة تفتيش حوثية في مدينة
39
رداع بمحافظة البيضاء ،ما أدى إلى مقتل  9أطفال على اﻷقل وإصابة  24آخرين.

شهد العنف المستهدف للطﻼب والعاملين بالتعليم تصعيًدا في  2015بحسب التقارير ،حيث تضرر نحو  50شخًصا في هجمات موثقة .من اﻷمثلة:
• أفادت المصادر اﻹعﻼمية بأنه في  9أبريل/نيسان  2015دخل معتدون ُيشتبه في انتمائهم إلى قوات الحوثي إلى مدرسة دينية في يريم بمحافظة إب ،واختطفوا المدير
ً 40
و 15طالًبا .وحتى مايو/أيار  2017كان مصيرهم ما زال مجهوﻻ.

•

أفاد كل من مجلس حقوق اﻹنسان واليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة بأن في  18أغسطس/آب  2015قامت طائرات مجهولة بضرب مكتب للمعلمين في عمران في غارة
ُ
ً
جوية ،ما أدى إلى مقتل  13من موظفي وزارة التعليم و 4من أبناء المعلمين .قتل  20شخًصا وأصيب  17آخرين ،بينهم  5أطفال 41.طبقا لـ “التعليم الدولية” ،كان
42
المعلمون قد تجمعوا بعد اليوم المدرسي لتحضير اﻻختبارات ﻵﻻف اﻷطفال الذين فاتتهم فرصة دخول اختبارات نهاية العام ،بسبب تجدد القتال.

•

قدمت “مجموعة التعليم” معلومات مفادها أنه في  4نوفمبر/تشرين الثاني  2015أصابت رصاصة طائشة فتاة في المدرسة اﻻبتدائية في كتفها فيما كانت تلعب بفناء
43
مدرسة دار سعد في عدن.

ً
طبقا لمركز بحوث ومعلومات الموارد التعليمية – ومقره تعز – فهناك  16واقعة شهدت مقتل أطفال في طريقهم إلى المدرسة ومنها ما وقع في عام  2016.44كما ذكرت التقارير
تعرض طﻼب ومعلمين لﻼختطاف في واقعتين على اﻷقل:
ً
• بحسب مصادر إعﻼميةُ ،يزعم تعرض  14مدنيا بينهم  5معلمين وطالبين لﻼختطاف على يد الحوثيين في  27أبريل/نيسان  ،2016في مديرية التعزية بمحافظة تعز.
45
وحتى كتابة هذه السطور لم ُيعرف مصير المختطفين.

•

في  20سبتمبر/أيلول  2016دخل مسلحون مجهولون ُيزعم انتمائهم إلى قوات الحوثي-صالح إلى فصل بمدرسة إنجليزية في صنعاء ،واختطافهم معلم أمريكي
46
الجنسية .وحتى كتابة هذه السطور لم ُيعرف مصير المختطف.

وشهد عام  3 2017تقارير بهجمات على الطﻼب والعاملين بالتعليم:

•
•
•

في  5يناير/كانون الثاني  2017كتبت صحيفة “غالف نيوز” أن قذيفة أطلقتها قوات الحوثي قتلت طالبًا واحًدا على اﻷقل باﻻبتدائية وأصابت طالًبا آخر فيما كانا يسيران
إلى البيت بعد المدرسة 47.لم توثق اﻷمم المتحدة هذه الواقعة أو هي تحققت منها.
أفادت منظمة إنسانية دولية بأنه في  13سبتمبر/أيلول  2017هاجم قائد بالجيش مكتب للتعليم في محافظة الضالع بعد تهديده مدير التعليم بالمديرية.

48

49

كما أفادت المنظمة اﻹنسانية الدولية بأن مسلحين اقتحموا مكتب التعليم بمديرية التواهي بعدن ﻹغﻼق المقر ﻷسباب متصلة بالمطالبة بالرواتب.

اﻻستخدام العسكري للمدارس والجامعات
ً
استخدمت القوات المسلحة وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة عشرات المدارس كمراكز احتجاز وثكنات ،ما أدى إلى اﻹضرار بها وتدمير بعضها .طبقا لتقارير اﻷمم المتحدة تم
ً
توثيق حاﻻت استخدام عسكري للمدارس في  2014أكثر من اﻷعوام السابقة .وليس من الواضح إن كان هذا التوجه متصﻼ بتغيرات فعلية في اﻻستخدام العسكري أو بتغير
مستوى القدرة على تحصيل المعلومات.
بحسب التقارير استخدمت مجموعات مختلفة المدارس في  .2013من اﻷمثلة:
ً
ً
• أفادت وزارة الخارجية اﻷمريكية بناء على معلومات من منظمات مجتمع مدني دولية ،بأن جماعات حوثية استخدمت عددا غير معلوما من المدارس كمراكز احتجاز
في 2013.50

•

وثقت اﻷمم المتحدة ،وإن لم تكن قد تحققت من ،استخدام مدرسة في عمران كثكنة عسكرية للقوات المسلحة اليمنية ،من  19يناير/كانون الثاني إلى  1مارس/آذار
 .2013وذكر نفس التقرير أن الميليشيات التابعة لقبائل العصيمات وقفلة ُعذر استخدمت ودمرت  4مدارس في عمران في 2013.51

•

كما أفادت اﻷمم المتحدة بقيام قوات حوثية وسلفية باستخدام  4مدارس كثكنات ومواقع ﻹطﻼق النار – دون التحقق من هذه الوقائع – أثناء مصادمات ،ما أدى إلى
إغﻼق المدارس المذكورة في أكتوبر/تشرين اﻷول  2013.52لم يشر التقرير إلى أسماء الجماعات السلفية التي استخدمت المدارس.

تحققت اﻷمم المتحدة من استخدام القوات المسلحة وجماعات المسلحة لـ  92مدرسة خﻼل عام  .2014تحمل مقاتلو الحوثي المسؤولية عن أغلب تلك الوقائع 53.ذكرت وزارة
الخارجية اﻷمريكية أنه في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز  2014صادرت قوات الحوثي عدة مدارس في عمران ،واستخدمتها كثكنات ومراكز احتجاز 54.أخلت الجماعة 25
55
مدرسة بنهاية العام ،استجابة لمطالبات الحكومة واﻷمم المتحدة.
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كما ُيزعم استخدام جماعات مسلحة غير تابعة للدولة لجامعات في  .2014من اﻷمثلة:

•

أفادت “باحثون في خطر” بأنه في  20سبتمبر/أيلول  2014سيطرت قوات الحوثي على جامعة اﻹمام في صنعاء ،وقد أخذتها من القوات الحكومية التي أغلقتها واحتلتها
56
في بداية اﻷسبوع.

•

ً
بعد شهر ،في  29أكتوبر/تشرين اﻷول  ،2014احتلت قوات الحوثي جامعة ذمار في صنعاء .وطبقا لـ “باحثون في خطر” زعم الحوثيون أنهم كانوا يعتزمون إيقاف
57
الفساد في الجامعة عن طريق احتﻼلها.

تحققت اﻷمم المتحدة من  84واقعة استخدام عسكري لمنشآت تعليمية في  2015.58ومن بين  51حالة وردت في تقرير اﻷمين العام السنوي ،وقعت  44حالة في مدينة تعز،
حيث تتحمل قوات الحوثي-صالح مسؤولية أكبر عدد من وقائع اﻻستخدام العسكري ( .)20وتتحمل اللجان الشعبية التي نظمتها مجموعات قبلية وبعضها مدعوم من الجيش
اليمني وبعضها اﻵخر مدعوم من قوات الحوثي ،مسؤولية  8وقائع ،وتتحمل جماعات مسلحة مجهولة مسؤولية  16واقعة .كما استخدمت قوات الحوثي-صالح المدارس في
ً
مدن عدن وضالع ولحج 59.على سبيل المثال ،طبقا لـ هيومن رايتس ووتش ،استخدمت قوات الحوثي مدرسة ثانوية للفتيات في صنعاء كمركز لتوزيع الغذاء في بداية العام.
60
وقد تضررت المدرسة جراء الغارات الجوية ،التي يعتقد بعض السكان أنها كانت بسبب تواجد الحوثيين بها.
ً
كما احتلت جماعات مسلحة جامعتين على اﻷقل في  ،2015طبقا لمعلومات ذكرتها مفوضية اﻷمم المتحدة لحقوق اﻹنسان ،لكن لم يتم التحقق منها:
61

•

في  6مايو/أيار  2015استخدم قناص ينتمي للحوثيين سطح كلية التعليم في قرية حميرة بالضالع كموقع ﻹطﻼق النار.

•

في  2سبتمبر/أيلول  2015اتخذ مقاتلون من قوات الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق لليمن ،مواقع للقتال داخل حرم جامعة تعز ،بحسب نفس المصدر.

62

وكانت تقارير اﻻستخدام العسكري أقل بكثير في  ،2016عندما تحققت اﻷمم المتحدة من احتﻼل القوات المسلحة والجماعات المسلحة لـ  12مدرسة .وتناقلت التقارير مسؤولية
قوات الحوثي-صالح عن  6وقائع احتﻼل للمدارس ،فيما تتحمل “المقاومة الشعبية” مسؤولية  4حاﻻت ،وتتحمل كل من القوات المسلحة اليمنية وجماعة أنصار الشريعة
ً
مسؤولية واقعة واحدة 63.طبقا لتقرير لقناة الجزيرة ،يبدو أن اﻻستخدام العسكري كان منتشًرا بصفة خاصة في مدينة تعز ،حيث ُيزعم استخدام جماعة المقاومة الشعبية
المنتمية للحوثيين لنحو  30مدرسة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016.64
ذكرت هيومن رايتس ووتش أن مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين – وهي مدرسة داخلية للمكفوفين في صنعاء والمركز التعليمي اليمني الوحيد للطﻼب المصابين بإعاقات
متعلقة باﻹبصار – قد تضرر بسبب اﻻستخدام العسكري .في  5يناير/كانون الثاني  2016أسقط التحالف بقيادة السعودية قنبلة ُيزعم أنها أصابت مجمع المدرسة .ووقت الهجوم،
كانت قوات الحوثي-صالح متمركزة قرب المدرسة ،مع إقامة بعض المقاتلين فيها ،وتواجد مكتب للقوات في الحضانة الخاصة بالمدرسة .أصيب اثنين من العاملين وطالب عمره
65
 18عامًا وأحد السكان .ورغم عدم انفجار القنبلة ،فقد أدى سقوطها إلى تحطم النوافذ وتهشيم اﻷبواب بالمدرسة.
وفي فبراير/شباط  2017أفادت هيئة إنقاذ الطفولة باستخدام  24مدرسة في أغراض عسكرية .أغلب هذه المدارس ( 21مدرسة) كانت في محافظة تعز .لم تذكر هيئة إنقاذ
الطفولة اﻷطراف المسؤولة عن استخدام المدارس 66.وفي ديسمبر/كانون اﻷول  2017أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأن  23مدرسة من بين المدارس الـ  24كانت ﻻ
تزال محتلة من قبل جماعات مسلحة 67.وحتى سبتمبر/أيلول  2017كانت اﻷمم المتحدة قد تحققت من احتﻼل مدرسة واحدة ذلك العام حتى ذلك التوقيت 68.وأفادت منظمة
إنسانية دولية باستخدام عصابة مسلحة ﻷجزاء من فناء مدرسة ثانوية بمديرية التواهي بمحافظة عدن ،في يونيو/حزيران  ،2017وبأن الجيش يستخدم مدرسة عمر بن عبد
العزيز في كريش بمحافظة لحج ،في أغسطس/آب 2017.69

تجنيد اﻷطفال في المدارس وفي الطرقات منها وإليها
تم التبليغ بتجنيد اﻷطفال بين عامي  2013و ،2017وكما حدث في الفترة من  2009إلى  ،2013ﻻ سيما على يد قوات الحوثي .وأغلب المعلومات المتوفرة ﻻ توضح مدى انتشار
التجنيد من المدارس ،ما ُيصعب من إجراء مقارنة بين عدد الحاﻻت في الفترتين 70.لكن تم توثيق حالة واحدة على اﻷقل لتجنيد أطفال في صنعاء .ففي يناير/كانون الثاني 2017
وثقت العفو الدولية تقارير شهود عيان حول تجنيد صبيين على يد عنصر من قوات الحوثي في مدرسة قرآنية .فيما بعد أعيد الطفلين إلى عائلتيهما 71.لم توثق اﻷمم المتحدة هذه
الواقعة أو هي تحققت منها.

العنف الجنسي من قبل اﻷطراف المسلحة في المدارس وفي الطرق منها وإليها
تم اﻹبﻼغ بواقعتي عنف جنسي اثنتين على اﻷقل تعرضت لهما طالبات بين  2013و:2017

•

ورد في تقرير إعﻼمي لم يتم التحقق منه أن مقاتلين حوثيين هددوا بتجريد طالبة جامعية من ثيابها في ديسمبر/كانون اﻷول  2014إذا لم تلتزم بأوامرهم بارتداء
72
العباءة التي تغطي الجسم بالكامل.

•

ادعت مجموعة صحفية نسائية بأن مسلحين حوثيين اعتدوا جنسيًا على طالبات ومعلمات في مدرسة للفتيات في صنعاء بتاريخ  17أبريل/نيسان  ،2017بعد أن رفضن
73
ترديد شعار المجموعة.
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الهجمات على التعليم العالي
على مدار الفترة التي يغطيها التقرير ،وقع أكثر من  100هجوم تمت تغطيته ،على مؤسسات تعليم عالي ودارسين وطﻼب في اليمن ،بناء على معلومات جمعها التحالف العالمي.
ً
هذه الهجمات اشتملت على هجمات بقنابل وغارات جوية ،فضﻼ عن القمع العنيف لمظاهرات طﻼبية 74.وكانت التقارير حول الهجمات على البنية التحتية الجامعية أكثر انتشاًرا
أثناء الفترة  2017-2013التي يغطيها التقرير ،مقارنة بالفترة  ،2013-2009في حين كانت تقارير الهجمات التي استهدفت العاملين بالجامعات وطﻼبها بنفس معدﻻتها خﻼل
الفترتين.
ً
وصدر في عام  2013تقريران حول هجمات على العاملين بالتعليم العالي ،طبقا للمصادر اﻹعﻼمية:
ً
• في  24مايو/أيار  2013قام مسلحون مجهولون حسب التقارير بإطﻼق النار على سيارة تقل نائب رئيس جامعة حجة بمنطقة عبس بمحافظة حجة .وليس معروفا إن
75
كان قد أصيب جراء الهجوم.

•

في  11يونيو/حزيران ُ 2013يزعم قيام من يشتبه بأنهم عناصر من القاعدة باختطاف رجل وامرأة هولنديين كانا يعمﻼن في الجامعة اللبنانية الدولية في صنعاء .أخلت
الجماعة سبيلهما ﻷسباب مجهولة بعد ستة أشهر ،في  11ديسمبر/كانون اﻷول 2013.76

هناك  4هجمات على اﻷقل تم التبليغ بوقوعها على مؤسسات التعليم العالي في  ،2014و 6وقائع أخرى استهدفت طﻼب الجامعات والعاملين بها ،وقد أضرت بأكثر من 40
ً
شخًصا 77.على سبيل المثال وطبقا لمصادر إخبارية ،ففي  20سبتمبر/أيلول  2014فجر مجهولون قنبلة قرب جامعة اﻹيمان في صنعاء ،بمحافظة أمانة العاصمة ،ما أودى بحياة
78
 3أشخاص على اﻷقل.
ومن بين الهجمات المبلغ بها على طﻼب الجامعات والعاملين بها في  ،2014كانت هناك عدة وقائع ﻻتخاذ رهائن واختطاف طﻼب جامعات وعاملين بالجامعات ،بحسب التقارير
اﻹعﻼمية .من اﻷمثلة:
ً
ً
• في  1أكتوبر/تشرين اﻷول  2014وبحسب التقارير داهم مجهولون مسكنا جامعيا بمدينة صنعاء واحتجزوا عددا مجهوﻻ من الطﻼب كرهائن لعشرة أيام .أعزى الطﻼب
الهجوم إلى قوات الحوثي.

79

•

في  10يونيو/حزيران ُ 2014يزعم اختطاف عناصر القاعدة لثﻼثة أساتذة من جامعة البيضاء بمحافظة ذمار ونقلهم إلى منطقة قيفة .أفرجت الجماعة عن أستاذين في
ً 80
 31يوليو/تموز ،في حين ظل مصير الثالث مجهوﻻ.

•

في  20ديسمبر/كانون اﻷول ُ 2014يزعم اختطاف من يشتبه بأنهم مقاتلين حوثيين لثﻼثين طالبًا من جامعة القلم بمدينة إب ،وقد أخلوا سبيلهم بعد يومين.

81

وكما هو الحال بالنسبة ﻷشكال الهجمات اﻷخرى على التعليم ،فإن الهجمات المبلغ بوقوعها على التعليم العالي قد تكثفت في عام  ،2015بالتزامن مع الغارات الجوية للتحالف
بقيادة السعودية .وقع أكثر من  100هجوم على التعليم العالي ذلك العام ،بما يشمل  87غارة جوية على اﻷقل استهدفت البنايات الجامعية ،بحسب معلومات جمعتها “ووتش
ً
ليست” و«مجموعة التعليم” .وتم استهداف البنايات الجامعية والبنية التحتية والطﻼب والعاملين في  ،2015وقد تعرضوا أيضا للضرر العارض جراء هجمات أخرى 82.ومن تقارير
الهجمات على المنشآت الجامعية:

•

أفادت مصادر إعﻼمية بقيام عناصر من تنظيم الدولة ،في  26أكتوبر/تشرين اﻷول  ،2015بتوزيع منشورات بجامعة عدن تطالب فيها بالفصل بين الجنسين ،وبحظر
83
الموسيقى ،وبحضور صﻼة الجماعة.

•

في  29ديسمبر/كانون اﻷول  2015هاجم من يشتبه بكونهم من الموالين ﻷيمن عسكر جامعة عدن ﻷنها جامعة مختلطة .وأخرج المعتدون الطﻼب والطالبات من
84
المباني واحتجزوا طالبين ﻷنهما قاما بتصوير الواقعة.

كما ذكرت وسائل اﻹعﻼم وقوع العديد من أعمال القتل واﻻختطاف بحق اﻷساتذة واﻷكاديميين على مدار  .2015من اﻷمثلة:
85
• في  18يناير/كانون الثاني  2015بحسب التقارير اعتدى مجهولونُ ،يعتقد أنهم من الحوثيين ،على أستاذ جامعي في مدينة الضالع وقتلوه.

•

ذكر المصدر نفسه اختطاف  5طﻼب من جامعة ذمار بمحافظة ذمار من قبل معتدين مجهولين ،في أغسطس/آب 2015.86

•

ً
وفي أغسطس/آب  2015أيضا احتجزت القاعدة طﻼبًا جامعيين بمدينة المكﻼ بمحافظة حضرموت ،ﻷنهم كانوا في التعليم المختلط ،لكن أفرجت عنهم بعد ساعات.

87

ً
وخﻼل عام  2015أيضا قامت القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة باستهداف طﻼب الجامعات أثناء المظاهرات .من اﻷمثلة:
• أفادت هيومن رايتس ووتش بأنه في  25يناير/كانون الثاني  2015داهم ما ﻻ يقل عن  15عنصًرا من الشرطة وقوات اﻷمن الخاصة حرم جامعة صنعاء وأطلقوا النار
على  15إلى  20طالبًا كانوا يطالبون بتأجيل اﻻختبارات بسبب تزايد حدة النزاع بالعاصمة .وفي اليوم التالي ،أغلق مناصرو الحوثي بوابات جامعة صنعاء ومنعوا الطﻼب
88
من حضور محاضراتهم.

•

ادعت “باحثون في خطر” بأن مقاتلين حوثيين شنوا هجمات متكررة على المظاهرات في جامعة صنعاء وحولها في أواخر يناير/كانون الثاني  2015.89وفي إحدى
ً
90
الوقائع ،احتجزت المجموعة نحو  12طالبًا ومتظاهًرا وناشطا إضافة إلى اثنين من الصحفيين.
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 ومنها غارات، واقعة أثناء العامين المذكورين11  توصل التحالف العالمي إلى تقارير بـ.2017 و2016 ويبدو أن عدد الهجمات الموثقة التي استهدفت التعليم العالي قد تراجع في
 بحسب، كما تتحمل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة91. جامعات ومعاهد ومدارس فنية في صنعاء وصعدة والحديدة وعمران7 جوية شنها التحالف بقيادة السعودية على
: على النحو التالي،2017 و2016  في، مسؤولية هجومين على طﻼب وعاملين بالجامعات،التقارير
3  حيث كانت هناك احتجاجات من العاملين اﻷكاديميين على تأخر الرواتب، هاجم الحوثيون متظاهرين سلميين في جامعة صنعاء2016 تشرين الثاني/في نوفمبر
92
.أشهر
ً
 وكان عبد الرحمن من.2017 حزيران/ يونيو26  في مقهى إنترنت بمدينة عدن يوم، طالب القانون، أطلق مسلح النار على أمجد عبد الرحمن، طبقا لرويترز،2017 في
 أفادت رويترز بأن مشاركته في جماعات المثقفين كانت السبب.أعضاء مجموعة من الطﻼب العلمانيين المثقفين تعرضوا لضغوط من عناصر الجماعات المسلحة
93
. وأن عبد الرحمن أدار مناقشة حول أوضاع المرأة في عدن قبل أسابيع من مقتله،المرجح وراء اغتياله
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