
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُاإلنسانُحقوقُانتهاكُصورُأخطرُمنُاليمنُفيُاألطفالُتجنيدُظاهرةُ  يًّ ا،ُمحلِّ فتُوقدُوَدوليًّ ُُخلَّ ُالدائرةُالحرب 

ُفيُالعامُالوضعُعلىُبِظاللهاُأرَختُمأساوية،ُواجتماعيةُواقتصاديةُسياسيةُأوضاًعاُسنوات،ُمنذُهناك

ماُوالُالبالد، ةُوالهَجماتُالدائرُعوالنزاُوالجوعُالفقرُوبسببُاألطفال.ُسيَّ ُتركُالمدارس؛ُعلىُالمستمرَّ

ُ قتادواُالمدارسُوفصولُالتعليمُاألطفال  ستخدمواُالمعارك،ُإلىُوَكرًهاَُطوًعاُلي  ُالقتاليةُاألغراضُفيُوي 

 ُواألمنية.

ون  األطفال وتجنيد الحوثيُّ

دُ«اليونيسف»ُمنظمةُكانتُإذا دُالتعليمُأنُعلىُدوًماُتشدِّ ُُالجيِّ اعُيضَعهُأنُويجبُطفل،ُلكلُُِّحق  نَّ ُالقرارُص 

شرُنفِسهاُللمنظمةُتقريًراُفإنُأولوية، دُأخيًرا،ُن  ُُماُأنُأكَّ ُالدراسة،ُمقاعدُتركواُاليمنُفيُطفلُمليونيُيقارب 

ًباُواألكثرُوشقاًء،ُبؤًساُاألكثرُهمُيوم،ُذاتُسعيًداُكانُالذيُاليمن،ُأطفاَلُُجعلُمما ُواألكثرُالتعليم،ُمنُتسرُّ

ُ.  والقتالُالتجنيدُعملياتُفيُاستغالاًلُ

ُُكانتُوإذا يةُواألعرافُالقوانين  وليةُالمحلِّ لتُقدُوالدَّ ُيكادُاليمنُفإنُعليها،ُوالحفاظُالطفولةُبحمايةُتكفَّ

ُُعنُبعيًداُيكون دينُبينُامُفأطفالهُلألطفال.ُحمايةُأيِّ جنَّ الُأوُالقتال،ُجَبهاتُعلىُم  ة،ُِمَهنُفيُعمَّ ُأوُشاقَّ

ُاألطفالُعنُالمتحدةُلألممُتقريرُوبحَسبُوجريح.ُقتيلُبينُواإلرهاب؛ُالعنفُضحاياُأوُأسرهم،ُمعُنازحين

ُلوتتحمَُُّمخيفة،ُأرقاًماُبلغتُالحروبُفيُبهمُوالزجُُِّاليمنُفيُاألطفالُتجنيدُظاهرةُفإنُالنزاع،ُومناطق

حةُالحوثيُجماعة ُاألطفالُتجنيدُحاالتُمن77ُ%ُعلىُتزيدُبنسبةُالمأساة،ُهذهُمنُاألكبرُالنصيَبُُالمسلَّ

ُُبلَغتُحينُفيُاليمن،ُفي قةُالحاالت  اتُلدىُالموثَّ ُُوبلغُ،16%ُالحكوميةُالقوَّ ُاألمنيُالحزامُقواتُنصيب 

عتُ،5%ُاالنتقاليُللمجلسُالتابع ةُعلى2ُ%ُنسبةُوتوزَّ ُ.والتنظيماتُلجماعاتاُبقيَّ

ُ اُتدريًباُمنحهمُبعدُوذلكُاألطفال،ُلتجنيدُاليمنُفيُوالمدارَسُُالصيفيةَُُالمراكزُالحوثيُجماعةُوتستغلُّ ُفكريًّ

ةُطائفًيا ساقونُثمُالشهر،ُعلىُتزيدُمدَّ وهمُمحتدمة.ُمعاركُفيُالموت،ُمحرقةُإلىُي  ُأهالَيهمُالجماعةُ ُوت 

،ُخطوطُعنُبعيدينُأمنيةُمراكزَُُأوُثقافية،ُدوراتُفيُأنهم ُدفعُإلىُوإضافةًُُالمباشرة.ُوالمواجهاتُالتماسِّ

ستخَدمونُاألولى،ُالقتاليةُالصفوفُإلىُاألطفال ُوبناءُالمعلومات،ُوجمعُواإلمدادات،ُالمؤنُتوزيعُفيُي 

ُ.األلغامُوزراعةُالخنادق،ُوحفرُالتحصينات،

ثت ُفيُطفلُمليونُنصفُمنُألكثرَُُالحوثيينُتقطاباسُعنُاألطفال،ُلحقوقُاليمنيةُ«سياج»ُمنظمةُوتحدَّ

ةُعبرُم،2020ُعام مُآالفُستَّ خيَّ قيمتُصيفي،ُم  عةًُُسيطرتها،ُمناطقُفيُأ  ُفيُمنهمُعددُإشراكُمتوقِّ

ل  التحالف في اليمنية للجمهورية مياإلعال الممثِّ

 شادي محمد الله عبد الدكتور العقيد

 اليمن في األطفال تجنيد

 المتارس إلى المدارس من



 

 

اتُمعُالمشتعلةُمعاركها ُاإلغراءُعلىُالمدارسُألطفالُاستقطابهاُفيُالحوثيُجماعةُ ُوتعتمدُالشرعية.ُالقوَّ

َتبُومنحُالغذائية،ُاتالمساعدُوتقديمُبالمال، ُاالختطافُبواسطةُالَقْسري؛ُالتجنيدُأوُالعسكرية،ُالرُّ

راتُوتستخدمُوالتهديد. غِرقُإذُالتجنيد؛ُفيُأيًضاُالمخدِّ رة،ُبالموادُُِّسيطرتهاُتحتُالواقعةُالمناطَقُُت  ُالمخدِّ

ُعليها،ُالحصولُمقابَلُُدريبيةالتُبمعسكراتهاُااللتحاقُعلىُبعدُ ُفيماُإلجبارهمُعليها؛ُلإلدمانُاألطفالُوتدفع

لُوبذلكُالقتال؛ُجَبهاتُإلىُدفعهمُثم ُأطرافُلدىُالمعاركُإلىُالمدارسُمنُاليمنُفيُالطفولةُتتحوَّ

ُ. النزاع

  صادمة إحصاءات

ُالحوثيُجماعةُفإنُالسعدي،ُاللهُعبدُالسفيرُسعادِةُُالمتحدة،ُاألممُلدىُالدائمُاليمنُمندوبُبحَسب

همُطفل،ُألف03ُُنحوُتجنيدَُُاستطاعت نُوحجة،ُوالمحويت،ُوعمران،ُوذمار،ُصنعاء،ُمدنُمنُمعظم  ُممَّ

عواُوقدُعشرة،ُالسابعةُدونُأعمارهم زِّ ُالعملياتُفيُمباشرةًُُللمشاركةُالمختلفة،ُالصراعُمناطقُعلىُو 

اتُصريحةُمخالفةُ ُهذاُوفيُالقتالية، وليةُلالتفاقيَّ ُ. الطفلُحقوقُحمايةُوقوانينُالدَّ

د طيُاألوروُالمرصد»ُعنُصادرُ ُحديثَُدوليُريرُ تقُوأكَّ ُاليمنيةُ«سام»ُومنظمةُ«اإلنسانُلحقوقُمتوسِّ

يات،ُللحقوق بُآالفُلتدريبُمعسكًرا52ُُنحوُاستخدمواُالحوثيينُأنُوالحرِّ نُواألطفالُالطالَّ ُتراوحُممَّ

ُُوتبدأُعاًما.18ُو10ُُبينُأعمارهم تهمُبمسخُالمعسكرات  ويَّ ُالطائفيةُباألفكارُإغراقهمُثمُ،والعربيةُاليمنيةُه 

عاراتُالمتطرفة، ُ. األسلحةُباستخدامُوتنتهيُالزائفة،ُوالشِّ

يُوساعد ُاألسرُمنُكثيرُ ُتعِمدُ ُإذُاليمن؛ُفيُاألطفالُتجنيدُظاهرةُازديادُعلىُاالقتصاديُللوضعُالكبيرُ ُالتردِّ

يُعائدُعلىُللحصولُأطفالهاُتجنيدُعلىُالموافقةُإلى عيَنهاُضئياًل؛ُنكاُلوُحتىُمادِّ ُبعضُتلبيةُعلىُلي 

ة،ُاحتياجاتها ماُوالُالمعيشيَّ باتُوانقطاعُاألسعار،ُارتفاعُبعدُسيَّ ُلسنوات،ُوالعسكريينُالمدنيينُعنُالمرتَّ

سرُبعضُتعلمُالُحينُفي ُُاأل  ثًثاُمنازلهمُإلىُعودتهمُبعدُإالُأطفالهاُتجنيدُعنُشيءُأيَّ ُبعدُأوُهامدة،ُج 

ُ. القتالُجَبهاتُفيُإصابتهم

 مأساوية قصص

قُهناك،ُالمستعرةُالحربُفيُبهمُوالزجُُِّاليمن،ُفيُاألطفالُلتجنيدُأمثلةُعنُنبحثُعندما ُُأمامناُتتدفَّ ُمئات 

ُبلد ُُفيُمزعج،ُ)كابوس(ُعلىُاستيقظواُأنهمُإالُأفضل،ُبمستقبلُيحلمونُكانواُألطفالُالمأساويةُالقصص

ُُالشرعية.ُعلىُالحوثيينُانقالبُبعدُالدماء،ُفيُغارق ُكل ُُيقاتلُأخوينُتجدَُُأنُالقصص،ُتلكُأغربُمنُولعلَّ

بُالنزاع،ُأطرافُمنُطرفُمعُمنهما تهُمنهماُكل ُُويصوِّ ُصوابهماُوالَديهماُأفقدَُُمماُأخيه؛ُصدرُإلىُبندقيَّ

ُ. كالمجانينُوصارا

ة حَملُأبُ ُعنُأخرىُوقصَّ ُُإليهُي  ُُالوحيد،ُطفلهُصورةُ ُعليهُصندوق  ن  ُُمزيَّ فةُعاراتبالشِّ فاجأُوالورد،ُالمزيَّ ُبأنُلي 

ندوق ُُالُالصُّ يةُاألجزاءُوهيُمتناثرة،ُلحمُقطعُسوىُيضمُّ ةُمنُالمتبقِّ ثَّ  .كبدهُوِفلذةُولدهُج 
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 مختلف بفكر عاد

طة،ُالصفوفُفيُيدرسُعاًما،14ُيتجاوزُالُعمرهُذمار،ُمحافظةُمنُس(ُعُ)مُالطفل لُالمتوسِّ ُبمستقبلُويأم 

ًما،ُأوُمهندًساُأوًُباطبيُفيهُيكونُزاهر، طلةُجاءتُمعلِّ ُُالمركزُإلىُوالداهُوأرسلهُالع  ُمهاراتهُلتقويةُالصيفيِّ

رفُفقدُمواهبه،ُوَصقل هُزمالئه،ُبينُاألوَلُُترتيبهُوكانُبديهته،ُوسرعةُبذكائهُع  ُالدوراتُتلكُمنُعادُلكنَّ

ُقاطًعا،ُرفًضاُرفضواُأنهمُإالُالقتال،ُاتجَبهُإلىُبانضمامهُأسرتهُإقناعُحاولُفقدُتماًما،ُمختلًفاُفكًراُيحمل

ُاألسرةُاقتنعتُالمطافُنهايةُوفيُالخَطر،ُعنُبعيًداُالخلفية،ُالجَبهاتُفيُسيكونُبأنهُإقناعهمُفيُفاستمرَُّ

ُ يُالمعسكرُإلىُيذهبُبأنُالقليل،ُالدخلُذات  ُ. النهايةُبدايةُ ُأنهاُتعرفُولمُالتدريب،ُبعضُلتلقِّ

قلُحتىُواحد،ُشهرُسوىُيمِضُُفلم ُبندقيةَُُيدهُفيُحاماًلُُاليمنية،ُالحدودُعلىُاألماميةُالخطوطُإلىُن 

قاربُكالشنكوف ةُوبعدُمنحرًفا!ُوفكًراُوهًماُعقلهُفيُوحاماًلُُالنحيل،ُجسمهُطوَلُُت  ُفيُأسرتهُإلىُعادُمدَّ

عُقصيرة،ُإجازة ةُعادُماُوَسرعانُالمال،ُببعضُعليهمُووسَّ ًجاُاألمامية،ُالخطوطُإلىُأخرىُمرَّ توَّ ُالقائدُبلقبُم 

ُإليهمُعادُوالهدايا،ُاألموالُحاماًلُُالثانيةُالمرةُفيُوالَديهُإلىُيعودَُُأنُمنُوبداًلُُعقيل(،ُ)أبوُالمشرف

ةُاألكتاف،ُعلىُمحمواًلُ ثَّ نهُتابوت،ُفيُهامدةُج  ُ.واسمهُالشهيدُصورةُتزيِّ

 الوحيد ابنه مقابل المال

ُيدرسُاألخوات،ُمنُعددُ ُولهُوالَديه،ُوحيدُ ُعمران،ُمحافظةُأبناءُمنُعاًما،13ُالعمرُمنُالبالغُص(ُ)أُالطفل

طةُالمدرسةُفي ُُحاولُمنزله.ُمنُبالقربُالمتوسِّ ُثقافيةُدوراتُإلىُاستقطابهُِمنَطقتهُعلىُاألمنيُالمشرف 

ها رةُدوراتُإلىُثمُهناك،ُجماعتهُتقيم  ُُالتيُصنعاء،ُالعاصمةُفيُمتطوِّ ُُإلىُتهِدف  ُوفكرُالسمومُبثِّ

زاةُاألعداءُلمحاربةُاللهُسبيلُفيُالجهادُضرورةُمفهومُوغرسُاألطفال،ُعقولُفيُالجماعة ُ. الغ 

عُالدورات،ُمنُعدد ُُوبعد ُُبهُليستقرَُُّالَعدائي،ُبالفكرُتشبَّ ُفيُاألحمرُللبحرُالغربيُالساحلُفيُالمطاف 

ُأسيًراُيقعُوفرُ ُكرُ ُبينُالمعاركُتشتدُُُّحيثُوهناكُالِفتيان،ُأصدقائهُمنُعددُمعُالملتهبةُاألماميةُالخطوط

ُونتيجةَُُشهور،ُوبعدُالساحلية.ُالمخاُمدينةُشرقُكيلومتًرا15ُُبعدُعلىُالنار،ُبجبلُالوطنيُالجيشُأيديُفي

قُفلمُاألسر،ُفيُوقَعُُأنهُعِلماُِمراًرا،ُعنهُوالَديهُسؤال هُواستمرَُُّالراحة،ُطعمُأسرتهُتذ  ُمتابعةُفيُوالد 

ُُفيُمعهُتعاونوايُلكيُالمنطقةُقادة ُمحاولةُفيُصنعاءُالعاصمةُإلىُفانتقلُجدوى!ُدونُولكنُأسره،ُفكِّ

هُلمساعدته؛ُالكبارُالمسؤولينُلمقابلة ُمقابَلُُطائلةُأموااًلُُمنهُيطلبونُالحربُسماسرةُمنُبعدد ُُفوجئُلكنَّ

لُصفقةُضمنُبإدراجهُأخرىُوعود ُُمعُابنه،ُعنُاإلفراج هاُاألسرى،ُتباد  ُبالقليلة؛ُليستُماليةُالَغُمبُمقابلُوكلُّ

هُمما هُليعودَُُأرضهُمنُجزءُبيعُإلىُاضطرَّ رابةُبعدُولد  طةُالصفوفُفيُزمالؤهُتجاوزهُوقدُسنتين،ُق  ُالمتوسِّ

ةُالثانويةُإلى ُ.العامَّ

 الشريعة في عاِلم

ُُب(ُ)صُالطفل تهُتختلفُعاًما،16ُُالعمرُمنُالبالغ  ىُفقدُاألطفال،ُمنُكثيرُعنُقصَّ ُُحتىُهتعليمُتلقَّ ُالصفِّ

ُُفيُأخالقهُبَدماثةُواشَتَهرُالكريم،ُالقرآنُحفظُالثانوي،ُاألول ُكانُصنعاء.ُبالعاصمةُفيهُيسكنُالذيُالحيِّ

اُيكوَنُُبأنُيحلم ُُاإلسالمية،ُالشريعةُأوُالقرآنيةُالقراءاتُفيُعالمـً ُبالمرصاد!ُلهُكانتُالبشريةُالذئابُولكنَّ

قطبُفقد ضُثمُالصيفية،ُالمراكزُأحدُعلىُمشرًفاُاست  ُالمطافُبهُلينتهَيُُالمتطرف؛ُبالفكرُدماغُلغسلُتعرَّ



 

 

اُمشرًفا ةُللحاجةُنظًراُالمشتعلة؛ُالجَبهاتُإحدىُفيُمشرًفاُثمُالعاصمة،ُأمانةُأحياءُأحدُفيُثقافيًّ ُالماسَّ

دينُإلى ُُأنُدونُللحرب،َُوقوًداُالحوثيُجماعةُتستخدمهمُمجنَّ ُالحربُيات()أبجدُتعليمهمُأوُبتدريبهم،ُتهتمَّ

صاَبُُوالمعارك، ُُبطلقُذلكُبعدُلي  نقَلُُالرأس،ُفيُناري  ُعلمُدونُصنعاءُبالعاصمةُالمستشفياتُأحدُإلىُوي 

تُغيبوبةُوبعدُالصدمة.ُهولُمنُخوًفاُأقربائه؛ُمنُأحد ُ زريةُحالةُفيُاستيقظُأشهًرا،ُاستمرَّ ُصارُأنُبعدُم 

كُالُمشلواًلُ ُ.رأسهُإالُيحرِّ

 ختاًما

قضىُاألطفال،ُمنُاآلالفُلقصصُومختصرةُليلةقُنماذج ُُتلك زجُُُّمستقبلهم،ُعلىُي  ُمستعرةُحربُفيُبهمُوي 

بقيُال هاُتَذر،ُوالُت  اسةُثمارهاُويحصدُوالشباب،ُوالفتيانُاألطفالَُوقود  ُُالسَّ ُاألوانُآَنُُأفماُالنفوذ.ُوأصحاب 

ُ!كان؟ُكماُسعيًداُاليمنُويعودَُُأوزارها،ُالحربُهذهُتضَعُُأن

بُقضيةُإن ُكابوًساُوباتتُمخيًفا،ُتفاقًماُتفاقمتُقدُالقتال،ُبصفوفُوااللتحاقُالمدارس،ُمنُاألطفالُتسرُّ

دُمقلًقا بُمماُومستقبله،ُاليمنُحاضرَُُيهدِّ ةُوقفةًُُيتطلَّ ُاآلباءُوإنُالمستويات.ُمختِلفُعلىُوصارمةُجادَّ

هاِتُ طالبونُواألمَّ ُوعلىُالموت،ُمحارقُفيُأبنائهمُإللقاءُالقاطعُوالرفضُالحوثي،ُجماعةُبمقاومةُم 

مات ُُالطفلُوحمايةُاإلنسانُحقوقُمنظَّ اتهاُالقيام  ُالعملياتُلوقفُوالضغطُواألخالقية،ُاإلنسانيةُبمسؤوليَّ

ُُالحوثيونُيرتكبهاُالتي ُحرب،ُمجرميُبوصفهمُللمحاكمةُتجنيدهمُعنُالمسؤولينُوتقديمُاليمن،ُأطفالُبحقِّ

صُمراكزَُُإنشاءُ ُينبغيُكما ريُاألطفالُتأهيلُإلعادةُةمتخصِّ  المجتمع.ُفيُودمجهمُالصراعُمنُنالمتضرِّ


